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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!





ভূিমকা
অসমীয়া at AionianBible.org/Preface

The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an un-
translation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!

The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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পৰুিণ িনয়ম



এইদেৰ ঈ েৰ মা হক এদন বাৰীৰ পৰা খদাই িদেল; তাৰ পাছত জীৱন‐ব ৃ ৰ ওচৰৈল যাৱাৰ পথ ৰিখবৈল,

এদন বাৰীৰ পবুফােল কৰবূসকলক ৰািখেল আৰু চািৰওফােল ঘিূৰ থকা এখন জল ময় তেৰাৱালেকা তাত থেল।

আিদপু ক ৩:২৪



আিদপু ক11

আিদপু ক
১আিদেত ঈ েৰ আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী সিৃ কিৰেল। ২ পিৃথবীৰ

আকাৰ নািছল আৰু স ণূ শণূ আিছল; তাৰ ওপৰত আ ােৰ ঢকা

অগাধ জল আিছল আৰু ঈ ৰৰ আ াই সই জলৰ ওপৰত উমাই আিছল।

৩ ঈ েৰ ক’ ল, “ পাহৰ হওক,” তিতয়া পাহৰ হ’ল। ৪ ঈ েৰ পাহৰক

অিত উ ম দিখেল; তওঁ আ াৰৰ পৰা পাহৰক পথৃক কিৰেল। ৫ পাছত

ঈ েৰ পাহৰৰ নাম “িদন” আৰু আ াৰৰ নাম “ৰািত” হ’ল। এইদেৰ

গধিূল হ’ল আৰু পৱুা হাৱাত এক িদন হ’ল। পাছত ঈ েৰ পাহৰৰ নাম

িদন, আৰু আ াৰৰ নাম ৰািত থেল। গধিূল আৰু পৱুা হাৱাত থম িদন

হ’ল। ৬ তাৰ পাছত ঈ েৰ ক’ ল, “জলৰ মাজত ভাগ হ এক িব তৃ খালী

অংশ হওঁক আৰু ই জলক ভাগ কৰক।” ৭ এইদেৰ ঈ েৰ জলৰ মাজত

এক খালী অংশৰ সিৃ কিৰেল আৰু তলত থকা জল ভাগৰ পৰা ওপৰৰ

জল ভাগক পথৃক কিৰেল; তােত তেনদেৰই হ’ল। ৮ ঈ েৰ সই িব তৃ

খালী অংশৰ নাম “আকাশ” ৰািখেল। গধিূল আৰু পৱুা হ’লত, ি তীয় িদন

হ’ল। ৯ তাৰ পাছত ঈ েৰ ক’ ল, “আকাশৰ তলত থকা জল ভাগ এক

ঠাইত আিহ গাট খাওঁক আৰু কান ভূিম ওলাওক;” তিতয়া তেনদেৰই

হ’ল। ১০ ঈ েৰ কান ভূিমৰ নাম “ ল” আৰু গাট খাৱা জল ভাগৰ নাম

“সমু ” হ’ল; তিতয়া ঈ েৰ ইয়াক উ ম দিখেল। ১১ ঈ েৰ ক’ ল,

“ভূিমেয় ঘাঁহ‐বন, শস উৎপাদনকাৰী উি দ আৰু বীজ থকা গছ উৎপ

কৰক; িবিভ ধৰণৰ িভতৰত িট থকা ফলৰ গছ লভাগৰ ওপৰত গিজ

উঠক।” তােত তেনদেৰই হ’ল; ১২ ভূিমত ঘাঁহ‐বন, শস দায়ী উি দ

আৰু বীজ থকা গছ উৎপ হ’ল; িবিভ ধৰণৰ ফলৰ গছ হ’ল আৰু ফলৰ

িভতৰত িট হ’ল। তিতয়া ঈ েৰ এইেবাৰ উ ম দিখেল। ১৩ গধিূল

আৰু পৱুা হাৱাৰ পাছত ততৃীয় িদন হ’ল। ১৪ তাৰ পাছত ঈ েৰ ক’ ল,

“ পাহৰ হ’বৈল আকাশত অেনক জ ািতেবাৰ হওঁক; সই পাহেৰ ৰািতৰ

পৰা িদনক পথৃক কিৰব। সইেবাৰ বেলগ বেলগ ঋতু, িদন আৰু বছৰৰ

িচন ৰেূপ ব ৱহাৰ হওঁক। ১৫ সইেবােৰ পিৃথবীৰ ওপৰত পাহৰ িদবৈল

আকাশত দীপ ৰপূ হওঁক।” তিতয়া তেনদেৰই হ’ল। ১৬ ঈ েৰ

িদনৰ ওপৰত অিধকাৰ চলাবৈল এক মহা‐ জ ািত, আৰু ৰািতৰ ওপৰত

অিধকাৰ চলাবৈল তাতৈক এক ু ‐ জ ািত, এই ই বহৃৎ জ ািত আৰু

তৰােবাৰেকা িন াণ কিৰেল। ১৭ ঈ েৰ সইেবাৰক আকাশৰ মাজত

াপন কিৰেল যােত সইেবােৰ পিৃথবীৰ ওপৰত পাহৰ িদেয়; ১৮ িদন

আৰু ৰািতৰ ওপৰত অিধকাৰ চলায় আৰু আ াৰৰ পৰা পাহৰক পথৃক

কেৰ। তিতয়া ঈ েৰ ইয়াক উ ম দিখেল। ১৯ গধিূল আৰু পৱুা হাৱাৰ

পাছত চতুথ িদন হ’ল। ২০ তাৰ পাছত ঈ েৰ ক’ ল, “িবিভ াণীেৰ জল

ভাগ পণূ হওঁক আৰু পিৃথবীৰ ওপৰ ভাগত আকাশৰ মাজত চৰাইেবাৰ

উিড় ফুৰক।” ২১ এইদেৰ ঈ েৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সাগৰীয় াণী, জলৰ

মাজত িবচৰণ কৰা িবিভ কাৰৰ উৰগ াণী আৰু নানািবধ ডউকা থকা

চৰাই সিৃ কিৰেল; তিতয়া ঈ েৰ এইেবাৰ উ ম দিখেল। ২২ ঈ েৰ

সইেবাৰক আশী াদ কিৰ ক’ ল, “বংশ বিৃ কিৰ তামােলােক িনজৰ

সংখ া বঢ়াই তালা আৰু সমু েবাৰৰ পানী পিৰপণূ কৰা; পিৃথবীৰ ওপৰত

চৰাইেবােৰও িনজৰ সংখ া বিৃ কৰক।” ২৩ গধিূল আৰু পৱুা হাৱাৰ

পাছত প ম িদন হ’ল। ২৪ তাৰ পাছত ঈ েৰ ক’ ল, “পিৃথৱীত িবিভ

ধৰণৰ াণী উৎপ হওঁক; ঘৰচীয়া প , বগাই ফুৰা াণী আৰু নানা

িবধ বনৰীয়া জ ু উৎপ হওঁক।” তােত তেন ৱাই হ’ল। ২৫ ঈ েৰ

িবিভ বনৰীয়া জ ু , িবিভ ঘৰচীয়া প আৰু মািটত বগাই ফুৰা িবিভ

াণী িন াণ কিৰেল। তিতয়া ঈ েৰ এইেবাৰ উ ম দিখেল। ২৬ তাৰ

পাছত ঈ েৰ ক’ ল, “আিম িনজৰ িতমিু ৰ দেৰ আমাৰ সাদেৃশ েৰ

মা হ িন াণ কেৰাঁহক; তওঁেলােক সমু ৰ মাছ, আকাশৰ চৰাই, ঘৰচীয়া

প , সমদুায় পিৃথৱী আৰু পিৃথবীত বগাই ফুৰা াণীৰ ওপৰত অিধকাৰ

চলাওঁক।” ২৭ তিতয়া ঈ েৰ িনজৰ িতমিূ েৰ মা হ সিৃ কিৰেল;

ঈ েৰ িনজৰ িতমিূ েৰই মা হ সিৃ কিৰেল; তওঁ তওঁেলাকক পৰুষু

আৰু ী কিৰ সিৃ কিৰেল। ২৮ পাছত ঈ েৰ তওঁেলাকক আশী াদ কিৰ

ক’ ল, “ তামােলাক ব বংশ হাৱা; বািঢ় বািঢ় পিৃথবীখন পিৰপণূ কৰা

আৰু তাক বশীভুত কৰা; সমু ৰ মাছ; আকাশৰ চৰাই, আৰু পিৃথবীৰ

ওপৰত িবচৰণ কৰা সকেলা াণীৰ ওপৰত অিধকাৰ চেলাৱা।” ২৯

ঈ েৰ ক’ ল, “ চাৱা, গােটই পিৃথবীৰ ওপিৰভাগত িট উৎপ কৰা গছ

আৰু িভতৰত িট থকা সকেলা ফলধৰা গছ মই তামােলাকক িদেলাঁ;

সেয় তামােলাকৰ আহাৰ হ’ব। ৩০ সকেলা বনৰীয়া জ ু , আকাশৰ

সকেলা চৰাই আৰু মািটত বগাই ফুৰা সকেলা াণীৰ আহাৰৰ কাৰেণ

সকেলা কচাঁ বন িদেলাঁ।” তােত তেন ৱাই হ’ল। ৩১ পাছত ঈ েৰ

িনেজ িন াণ কৰা সকেলােক চােল। সইেবাৰ চাই অিত উ ম পােল।

গধিূল আৰু পৱুা হাৱাৰ পাছত ষ িদন হ’ল।

২ এেনদেৰ আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী িন াণ কৰা হ’ল; আৰু উভয়েক

সকেলােৰ পিৰপণূ কৰা হ’ল। ২ ইিতমেধ ঈ েৰ তওঁৰ কাম শষ

কিৰ স ম িদনত সামাল আৰু সইিদনা সকেলা কাযৰ পৰা তওঁ িব াম

ল’ ল। ৩ ঈ েৰ সই স ম িদনক আশী াদ কিৰ পিব কিৰেল; িকয়েনা

সইিদনা ঈ েৰ িনজৰ সকেলা সিৃ কাযৰ পৰা িব াম ল’ ল। ৪ এয়াই

হেছ আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী সিৃ ৰ ইিতহাস। ঈ ৰ িযেহাৱাই িযিদনা

পিৃথৱী আৰু আকাশ‐ম ল িন াণ কিৰেল, সই কালৰ ঘটনাৰ িবৱৰণ

এই। ৫ তিতয়াও পিৃথবীৰ পথাৰত এেকা তণৃ আিদ নািছল; পথাৰত

কােনা শস দায়ী গছ গজা নািছল; িকয়েনা তিতয়াও ঈ ৰ িযেহাৱাই

পিৃথবীত বৰষণু বৰেষাৱা নািছল আৰু মািট চহাবৰ কাৰেণ মা েহা নািছল।

৬ িক ু পিৃথবীৰ পৰা এক ঘন ঁৱলী উিঠ আিহল আৰু গােটই ভূিম

িভজােল। ৭ ঈ ৰ িযেহাৱাই মািটৰ পৰা ধিুল ল মা হ িন াণ কিৰেল

আৰু সই মা হৰ নাকত ফু িদ িন াস মৱুাই িদেল; তােত মা হ জীৱ

াণী হ’ল। ৮ ঈ ৰ িযেহাৱাই পবূফােল এদনত এখন বাৰী পািতেল আৰু

তােত তওঁ িনেজ িন াণ কৰা মা হক ৰািখেল। ৯ সই ঠাইৰ মািটত

ঈ ৰ িযেহাৱাই দিখবৈল ৰ, খাবৈলেকা ভাল এেন সকেলা জাতৰ গছ

উৎপ কিৰেল; বাৰীৰ মাজত তওঁ জীৱন‐ব ৃ আৰু ভাল বয়া ান

িদওঁতা ব ৃ েকা উৎপ কিৰেল। ১০ সই বাৰীত পানী িদবৰ কাৰেণ

এদনৰ পৰা এখন নদী ওলাই আিহিছল আৰু সই ঠাইৰ পৰাই নদীখন

চািৰটা উপৈনত ভাগ হিছল। ১১ থম নৰ নাম পীেচান; এই নদীখন

সমদুায় হবীলা দশেক ঘিৰ ব গেছ; এই দশত সাণ পাৱা যায়। ১২

সই দশৰ সাণ উ ম; তাত গ লু আৰু ব ৰঙী মলূ ৱান পাথেৰা পাৱা

যায়। ১৩ ি তীয় নখনৰ নাম গীেহান। এই নদী চ দশখনক ঘিৰ

ব গেছ। ১৪ ততৃীয় নখনৰ নাম িহে েকল। সই নদী অচুৰ দশৰ

পবূিদেশ ব গেছ। চতুথ নদীখনৰ নাম হেছ ফৰাৎ। ১৫ ঈ ৰ িযেহাৱাই

মা হক িন এদন বাৰীত ৰািখেল যােত তওঁ তাত কাম কেৰ আৰু তাৰ য

লয়। ১৬ ঈ ৰ িযেহাৱাই মা হক এই আ া িদেল, “তুিম বাৰীৰ সকেলা

গছৰ ফল ে খাব পাৰা; ১৭ িক ু ভাল বয়া ান িদওঁতা গছৰ

ফল হ’ ল নাখাবা; িকয়েনা িয িদনা তুিম তাক খাবা, সই িদনা অৱেশ ই

তামাৰ মতুৃ হ’ব।” ১৮ তাৰ পাছত ঈ ৰ িযেহাৱাই ক’ ল, “মা হ অকেল

থকা ভাল নহয়; মই তওঁৰ বােব এজন উপযু সহকাৰী িন াণ কিৰম।”

১৯ ঈ ৰ িযেহাৱাই মািটৰ পৰা সকেলা কাৰৰ জীৱ‐জ ু আৰু আকাশৰ

চৰাইেবাৰ িন াণ কিৰেল; তাৰ পাছত তওঁ সকেলা াণীেক মা হৰ

ওচৰৈল আিনেল; তওঁ চাব িবচািৰেল য মা েহ সই সকেলােবাৰক

িক নাম িদ মােত। তওঁ সই াণীেবাৰৰ যাক িয নােমেৰ মািতেল,

তাৰ নাম সেয় হ’ল। ২০ মা েহ সকেলা ঘৰচীয়া প , আকাশৰ চৰাই,

বনৰীয়া জ ু েবাৰৰ নাম িদেল; িক ু মা েহ িনজৰ কাৰেণ সইেবাৰৰ

মাজত উপযু সহকাৰী নাপােল। ২১ সেয় ঈ ৰ িযেহাৱাই মা হৈল

গভীৰ টাপিন আিনেল; তােত তওঁ গভীৰ টাপিন গ’ল। তিতয়া ঈ ৰ

িযেহাৱাই তওঁৰ এডাল কামী‐হাড় উিলয়াই সই ঠাই মঙেহেৰ পৰুােল।

২২ ঈ ৰ িযেহাৱাই মা হৰ পৰা উিলওৱা কামী‐হাড়ডােলেৰ এগৰাকী ী

িন াণ কিৰ তওঁক মা হৰ ওচৰৈল ল আিনেল। ২৩ তিতয়া মা েহ

ক’ ল, “এিতয়া হেছ; এওঁ মাৰ হাড়েৰা হাড়, মাৰ মঙহেৰা মঙহ;

এওঁক ‘নাৰী’ বিুল মতা হ’ব; িকয়েনা এওঁক নৰৰ পৰা লাৱা হেছ।” ২৪
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সইবােব মা েহ িনজৰ িপতৃ মাতকৃ ত াগ কিৰ তওঁৰ ীৰ িত আস

হ’ব আৰু তওঁেলাক েয়াজন এক দহ হ’ব। ২৫ সই সময়ত সই মা হ

আৰু তওঁৰ ী েয়াজন িবব আিছল; িক ু তাক তওঁেলােক লাজ বিুল

নাজািনিছল।

৩ ঈ ৰ িযেহাৱাই িন াণ কৰা সকেলা ব াণীৰ মাজত সপ আিছল

আটাইতৈক টঙৰ। সই সপই এিদন নাৰী গৰাকীক ক’ ল, “ঈ েৰ

িক সঁচাই ‘ তামােলােক বাৰীত থকা কােনা গছৰ ফল নাখাবা’এইবিুল

তামােলাকক ক’ ল ন?” ২ নাৰীেয় সপক ক’ ল, “বাৰীৰ গছেবাৰৰ

ফল আিম খাব পােৰাঁ; ৩ িক ু বাৰীৰ মাজত থকা গছ জাপাৰ ফলৰ

িবষেয় হ’ ল আমাক ঈ েৰ ক’ ল, ‘ তামােলােক তাক নাখাবাও, চুবাও;

তােক কিৰেল তামােলাকৰ মতুৃ হ’ব’।” ৪ তিতয়া সপই নাৰীক ক’ ল,

“দৰাচলেত তামােলাকৰ মতুৃ নহয়। ৫ িকয়েনা ঈ েৰ জােন য, িযিদনাই

তামােলােক সই গছৰ ফল খাবা, সইিদনাই তামােলাকৰ চ মকুিল

হ’ব। তােত তামােলােক ভাল বয়া জােনাতা হ ঈ ৰৰ িনিচনা হ’বা।” ৬

নাৰীগৰাকীেয় যিতয়া বিুজেল য সই গছৰ ফল খাবৈল ভাল হব; ই

দখাত লাভনীয় আৰু ান লাভ কৰা কথােটাও মেনােমাহা; তিতয়া

নাৰীগৰাকীেয় তাৰ পৰা কইটামান ফল িচিঙ খােল আৰু লগত থকা তওঁৰ

িগিৰেয়কেকা িদেল; তােত তেৱাঁ খােল। ৭ তিতয়া তওঁেলাক েয়াজনৰ

চ মকুিল হ’ল। তওঁেলাক য িবব অৱ াত আেছ, এই িবষেয় বিুজ

পােল। সেয় তওঁেলােক িডমৰু গছৰ পাতেবাৰ এেকলেগ জাৰা লগাই

িনজৰ কাৰেণ কিপং িচলাই ল’ ল। ৮ পাছত যিতয়া স ােবলাৰ শীতল

বতাহ ববৈল ধিৰেল, তিতয়া সই মা হ আৰু তওঁৰ ীেয় বাৰীৰ মাজত

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ খাজৰ শ িনবৈল পােল আৰু তওঁৰ সেত সা াৎ

নহ’বৈল গছেবাৰৰ মাজত লকুালৈগ। ৯ ঈ ৰ িযেহাৱাই মা হক মািত

িধেল, “তুিম ক’ত আছা?” ১০ মা েহ ক’ ল, “মই বাৰীত আেপানাৰ শ

িন মাৰ িবব তাৰ কাৰেণ ভয় কিৰ লকুাই আেছাঁ।” ১১ ঈ েৰ ক’ ল,

“তুিম য িবব , তাক তামাক কােন ক’ ল? িয গছৰ ফল নাখাবা বিুল

মই তামাক িনেষধ কিৰিছেলাঁ, তাক তুিম খালা নিক?” ১২ তিতয়া

মা েহ ক’ ল, “িয ী গৰাকীক আপিুন মাৰ স ীনী কিৰ িদেল, তঁেৱই

মাক সই গছৰ ফল িদেল আৰু সই ফল মই খােলাঁ।” ১৩ তিতয়া

ঈ ৰ িযেহাৱাই সই নাৰীক ক’ ল, “তুিম এইেটা িক কিৰলা?” নাৰীেয়

ক’ ল, “সপই মাক ছলনা কিৰ ভুলােল আৰু সেয় মই তাক খােলা।” ১৪

ঈ ৰ িযেহাৱাই সপক ক’ ল, “ তাৰ এই কাযৰ কাৰেণ ভূিমৰ সকেলা

ঘৰচীয়া আৰু বনৰীয়া াণীেবাৰৰ মাজত কৱল তােক অিভশ কৰা

হ’ল। তই পেটেৰ গিত কিৰিব আৰু তাৰ জীৱনৰ গােটই কালত ধিুল

খািব। ১৫ মই তাৰ আৰু নাৰীৰ মাজত, তাৰ বংশ আৰু নাৰীৰ বংশেৰ

মাজত শ তা সিৃ কিৰম; তওঁ তাৰ মৰূ িড় কিৰব আৰু তই তওঁৰ

ভিৰৰ গােৰাহা িড় কিৰিব।” ১৬ তাৰ পাছত ঈ েৰ নাৰীক ক’ ল, “মই

তামাৰ গভ‐ বদনা অিতশয় ৰেূপ বিৃ কিৰম; তুিম কে েৰ স ান সৱ

কিৰবা; ামীৰ কাৰেণ তামাৰ কামনা হ’ব, িক ু তওঁ তামাৰ ওপৰত

অিধকাৰ চলাব।” ১৭ তওঁ আদমক ক’ ল, “িয গছৰ ফল খাবৈল মই

তামাক িনেষধ কিৰিছেলাঁ, তুিম তামাৰ ীৰ কথা িন তাক খালা।

সেয় তামাৰ কাৰেণ ভূিম অিভশ হেছ। তুিম গােটই জীৱন কালত

ক েৰ পিৰ ম কিৰ তাৰ পৰা খাবৈল পাবা। ১৮ ভূিমেয় তামাৈল কাঁইট

আৰু কাঁইটীয়া বন উৎপ কিৰব আৰু তুিম পথাৰৰ শস ভাজন কিৰবা।

১৯ মািটৈল উলিট নােযাৱা পয মৰূৰ ঘাম পলাই তুিম আহাৰ কিৰব

লািগব; িকয়েনা তামাক মািটৰ পৰা লাৱা হিছল; তুিম ধিুল মােথান আৰু

পনুৰায় ধিুলৈলেক উলিট যাবা।” ২০ পাছত মা েহ িনজৰ ভায াৰ নাম হৱা

ৰািখেল; িকয়েনা তওঁ সকেলা জীিৱত লাকৰ মাত।ৃ ২১ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আদমআৰু তওঁৰ ভাযাৰ কাৰেণ ছালৰ ব তয়াৰ কিৰ তওঁেলাকক

িপ াই িদেল। ২২ তাৰ পাছত ঈ ৰ িযেহাৱাই ক’ ল, “ চাৱা, ভাল বয়া

ান পাই মা হ আমাৰ এজনৰ িনিচনা হ গেছ। সেয় এিতয়া আিম

মা হক এই অ মিত িদব নালােগ যন তওঁ হাত আগবঢ়াই জীৱন ব ৃ ৰ

ফল পািৰ খাই সদাকালৈলেক জীিৱত হ থােক।” ২৩ এইবিুল ক ঈ ৰ

িযেহাৱাই মািটৰ পৰা িন াণ কৰা মা হক মািটত খিত কিৰবৰ বােব

এদন বাৰীৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদেল। ২৪ এইদেৰ ঈ েৰ মা হক এদন

বাৰীৰ পৰা খদাই িদেল; তাৰ পাছত জীৱন‐ব ৃ ৰ ওচৰৈল যাৱাৰ পথ

ৰিখবৈল, এদন বাৰীৰ পবুফােল কৰবূসকলক ৰািখেল আৰু চািৰওফােল

ঘিূৰ থকা এখন জল ময় তেৰাৱালেকা তাত থেল।

৪ মা েহ তওঁৰ ভাযা হৱাৰ সেত এেকলগ হাৱাত তওঁ গভৱতী হ

কিয়নক সৱ কিৰেল। তিতয়া হৱাই ক’ ল, “িযেহাৱাৰ সহায়ত মই

এিট পু স ান পােলাঁ।” ২ পাছত তওঁ পনুৰায় কিয়নৰ ভােয়ক হবলক

সৱ কিৰেল। হবল এজন মৰ‐ছাগৰ পালক আৰু কিয়ন কৃষক হ’ল।

৩ পাছত এটা সময়ত কিয়েন িযেহাৱাৰ উে েশ তওঁৰ ভূিমত উৎপ

হাৱা িকছু ফল উৎসগ কিৰেল; ৪ হবেলও িনজৰ জাকৰ পৰা থেম

জগা কইটামান প আৰু সইেবাৰৰ চিব উৎসগ কিৰেল। িযেহাৱাই

হবলক আৰু তওঁৰ উৎসগ হণ কিৰেল; ৫ িক ু কিয়নক আৰু তওঁৰ

উৎসগক হেল হণ নকিৰেল। সেয় কিয়নৰ অিতশয় খং উিঠল আৰু

তওঁৰ মেুখা ক’লা পিৰ গ’ল। ৬ তিতয়া িযেহাৱাই কিয়নক ক’ ল, “িকয়

খং কিৰছা আৰু কেলই বা মখু ক’লা কিৰ আছা? ৭ তুিম যিদ ভাল

কাম কৰা, তে জােনা তামাক হণ কৰা নহ’ব? িক ু যিদ ভাল কাম

নকৰা, তে পােপ তামাক তাৰ বশ কিৰবৈল ৱাৰ মখুত খাপ পািত

থােক; সেয় তুিম তাক দমন কিৰব লােগ।” ৮ তাৰ পাছত এিদন খিত‐

পথাৰত থকাৰ সময়ত কিয়েন ভােয়ক হবলৰ লগত কথা ক আিছল আৰু

তিতয়া কিয়েন িনজ ভােয়ক হবলৰ িবৰেু উিঠ তওঁক বধ কিৰেল। ৯

তিতয়া িযেহাৱাই কিয়নক িধেল, “ তামাৰ ভাই হবল ক’ত আেছ?”

কিয়েন ক’ ল, “মই নজােনা, মই মাৰ ভাইৰ ৰখীয়া নিক?” ১০ তিতয়া

িযেহাৱাই ক’ ল, “তুিম িক কিৰলা? তামাৰ ভাইৰ তেজ ভূিমৰ পৰা

মাৈল িচঞিৰ মািতেছ। ১১ সেয় িয ভূিমেয় তামাৰ হাতৰ পৰা তামাৰ

ভাইৰ তজ হণ কিৰবৰ কাৰেণ মখু মিলেল, সই ভূিমৰ পৰাই তুিম

অিভশ হ’লা। ১২ এিতয়ােৰ পৰা তুিম ভূিমত খিত কিৰেলও ভুিমৰ পৰা

উৎপািদত ব শস তুিম নাপাবা। তুিম পিৃথবীত পলৰীয়া আৰু থানিথত

নােহাৱা হ’বা।” ১৩ তিতয়া কিয়েন িযেহাৱাক ক’ ল, “এই শাি মাৰ

বােব অসহনীয়। ১৪আিজআপিুন মাক ভূিমৰ পৰা খিদ পঠােল; মই

আেপানাৰ স খুৰ পৰা লকুাই থিকব লগা হ’ব; এই পিৃথবীত পলৰীয়া

হ মই যিতয়া ঘিূৰ ফুিৰব লগা হ’ব, তিতয়া যেয় মাক পাব তেৱঁ

মাক বধ কিৰব।” ১৫ তিতয়া িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “ তেনহেল িয

কােনােৱ তামাক বধ কিৰব, তওঁৰ ওপৰত সাত ণ িতেশাধ লাৱা

হ’ব।” তাৰ পাছত িযেহাৱাই কিয়নৰ বােব এেন এটা িচন িদেল যন

কােনও তওঁক পাই বধ নকেৰ। ১৬ তাৰ পাছত কিয়েন িযেহাৱাৰ

স খুৰ পৰা ওলাই গ, এদনৰ পবূ িদেশ থকা নাদ দশত বাস কিৰেল।

১৭ কিয়েন তওঁৰ ভায াৰ সেত এেকলগ হাৱাত, তওঁ গভৱতী হ

হেনাকক সৱ কিৰেল; কিয়েন এখন নগৰ িন াণ কিৰেল আৰু পু ৰ নাম

অ সােৰ সই নগৰখনৰ নাম হেনাক ৰািখেল। ১৮ হেনাকৰ পেুতকৰ

নাম ঈৰদ, ঈৰদৰ পেুতকৰ নাম ম ৱােয়ল, ম ৱােয়লৰ পেুতকৰ নাম

মথচুােয়ল, মথচুােয়লৰ পেুতকৰ নাম লমক। ১৯ লমকৰ গৰাকী ভায া

আিছল। এগৰাকীৰ নাম আদা আৰু আনগৰাকীৰ নাম িচ া। ২০আদাৰ

গভত যাবলৰ জ হ’ল; ত ুত বাস কিৰ প পালন কৰা লাকসকলৰ

তওঁ পবূপৰুষু আিছল। ২১ তওঁৰ ভােয়কৰ নাম আিছল যবুল; তওঁ

বীণা আৰু বাঁহী বেজাৱাসকলৰ আিদ পৰুষু আিছল। ২২ িচ াৰ গভত

তুবল‐কিয়নৰ জ হ’ল; তওঁ িপতল আৰু লাহাৰ নানািবধ অ গেঢ়াতা

আিছল; সই তুবল‐কিয়নৰ নয়মা নােমেৰ এজনী ভনীেয়ক আিছল। ২৩

লমেক তওঁৰ ই ভায াক ক’ ল, “ হ আদা আৰু িচ া, তামােলােক

মাৰ কথা না; হ লমকৰ ভায াসকল, মাৰ কথাৈল কাণ িদয়া; িকয়েনা

আঘাত কৰাৰ বােব এজন লাকক, আঘাত কৰাৰ বােব এজন যবুকক

মই বধ কিৰেলাঁ। ২৪ কিয়েন হত া কৰাৰ িতেশাধ যিদ সাত ণ হয়,

তে অৱেশ ই লমকৰ িতেশাধ হ’ব সাতস ৰ ণ।” ২৫ পাছত

আদেম পনুৰায় তওঁৰ ভাযাৰ সেত এেকলগ হাৱাত, তওঁৰ পনুৰ এিট

পু স ান জ হ’ল। হৱাই সই স ানৰ নাম চথ ৰািখেল আৰু ক’ ল,
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“কিয়েন হবলক বধ কৰাৰ কাৰেণ ঈ েৰ মাক হবলৰ সলিন পনুৰ এিট

স ান িদেল।” ২৬ পাছত চথেৰা এিট পু জি ল। তওঁ তওঁৰ নাম

ইেনাচ ৰািখেল। সই সময়ৰ পৰা লাকসকেল িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা

আিদ কিৰবৈল আৰ কিৰেল।

৫ এয়া হেছ আদমৰ বংশৰ িবৱৰণ। মা হ সিৃ কৰাৰ িদনা, ঈ েৰ

তওঁেলাকক িনজৰ সাদেৃশ েৰ সিৃ কিৰেল; ২ তওঁেলাকক পৰুষু

আৰু ী কিৰ সিৃ কিৰেল; সিৃ ৰ সময়ত তওঁেলাকক আশী াদ কিৰ

“মা হ” নাম িদেল। ৩ এশ ি শ বছৰ বয়সত িনজৰ সাদেৃশ েৰ আদমৰ

এিট পু জি ল আৰু তওঁৰ নাম চথ ৰািখেল। ৪ চথৰ জ ৰ পাছত

আদমআঠশ বছৰ জীয়াই থািকল। ইিতমেধ তওঁৰ আৰু পেুতক জীেয়কৰ

জ হ’ল। ৫ স মঠু ন শ ি শ বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত আদমৰ মতুৃ

হ’ল। ৬ চথৰ যিতয়া এশ পাঁচ বছৰ বয়স হ’ল, তিতয়া তওঁৰ পু

ইেনাচৰ জ হ’ল। ৭ ইেনাচৰ জ ৰ পাছত চথ আঠ শ সাত বছৰ কাল

জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আৰু পেুতক জীেয়কৰ জ হ’ল। ৮

মঠু ন শ বাৰ বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত চথৰ মতুৃ হ’ল। ৯ ইেনাচৰ

ন ই বছৰ বয়সত তওঁৰ পেুতক কনন জি ল। ১০ কননৰ জ ৰ

পাছত ইেনাচ আঠ শ পা ৰ বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ

পনুৰ পেুতক জীেয়ক জি ল। ১১ স মঠু ন শ পাঁচ বছৰ জীয়াই থকাৰ

পাছত ইেনাচৰ মতুৃ হ’ল। ১২ কননৰ স ৰ বছৰ বয়সত তওঁৰ পেুতক

মহলেলল জি ল। ১৩ মহলেললৰ জ ৰ পাছত কনন আঠ শ চি শ বছৰ

জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আন আন পেুতক জীেয়ক জি ল।

১৪ স মঠু ন শ দহ বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত কননৰ মতুৃ হ’ল। ১৫

মহলেললৰ পয়ষি বছৰ বয়সত তওঁৰ পু যৰদ জি ল। ১৬ যৰদৰ

জ ৰ পাছত মহলেলল আঠশ ি শ বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত

তওঁৰ পনুৰ পেুতক জীেয়ক জি ল। ১৭ স মঠু আঠ শ প ানৈ বছৰ

জীয়াই থকাৰ পাছত মহলেললৰ মতুৃ হ’ল। ১৮ যৰদৰ এশ বাষি বছৰ

বয়সত তওঁৰ পেুতক হেনাক জি ল। ১৯ হেনাকৰ জ ৰ পাছত যৰদ

আঠ শ বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ পনুৰ পেুতক জীেয়ক

জি ল। ২০ স মঠু ন শ বাষি বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত যৰদৰ মতুৃ

হ’ল। ২১ হেনাকৰ পয়ষি বছৰ বয়সত তওঁৰ পেুতক মথেুচলহ জি ল।

২২ মথেুচলহৰ জ ৰ পাছত িতিন শ বছৰ পয ঈ ৰৰ লগত হেনাকৰ

অহা‐ যাৱাৰ স আিছল। সই সময়ত তওঁৰ পনুৰ পেুতক জীেয়ক

জি ল। ২৩ হেনাক স মঠু িতিন শ পয়ষি বছৰ কাল আিছল। ২৪ তাৰ

পাছত তওঁক পনুৰ দখা নগ’ল; ঈ ৰৰ লগত অহা‐ যাৱাৰ স আিছল

বােবই ঈ েৰ তওঁক ল গ’ল। ২৫ মথেুচলহৰ এশ সাতাশী বছৰ বয়সত

তওঁৰ পেুতক লমক জি ল। ২৬ লমকৰ জ ৰ পাছত মথেুচলহ সাত

শ িবৰাশী বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আৰু পেুতক জীেয়ক

জি ল। ২৭ স মঠু ন শ উনস ৰ বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত মথেুচলহৰ

মতুৃ হ’ল। ২৮ লমকৰ এশ িবৰাশী বছৰ বয়সত এিট পু জি ল; ২৯

তওঁ ক’ ল, “িযেহাৱাই ভূিমক শাও িদয়াৰ কাৰেণ আিম িয পিৰ ম আৰু

হােতেৰ ক কিৰব লােগ, তাৰ মাজেতা আমাক এই ল’ৰােয়ই শা না

িদব।” এই বিুল ক তওঁ তওঁৰ নাম নাহ ৰািখেল। ৩০ নাহৰ জ ৰ

পাছত লমক পাঁচ শ প ানৈ বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ

পনুৰ পেুতক আৰু জীেয়ক জি ল। ৩১ স মঠু সাত শ সাতস ৰ বছৰ

জীয়াই থকাৰ পাছত লমকৰ মতুৃ হ’ল। ৩২ নাহ পাঁচ শ বছৰ জীয়াই

থকাত তওঁৰ চম, হাম আৰু যফৎ এই িতিনজন পু ৰ জ হ’ল।

৬ এইদেৰ পিৃথবীত মা হৰ সংখ া বািঢ়বৈল ধিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ

মাজত অেনক ক া স ানেৰা জ হ’ল। ২ ঈ ৰৰ স ানসকেল

মা হৰ এই যৱুতীেবাৰক ৰপূৱতী দিখেল আৰু সেয়, তওঁেলাকৰ িযেয়

যােক পছ কেৰ, তওঁ তাইেক িবয়া কৰাই ল’ ল। ৩ এই অব া দিখ

িযেহাৱাই ক’ ল, “ মাৰ আ াই িচৰকালৈলেক মা হত থািক অিধকাৰ

নচলাব; িকয়েনা মা হ ৰ মাংসেৰ গিঠত মা । তওঁেলাক এশ িবশ

বছৰ জীয়াই থািকব।” ৪ সইকালত আৰু পৰৱতীকালত পিৃথৱীত

নািফলসকল আিছল। তওঁেলাক আিছল ঈ ৰৰ স ান সকলৰ লগত

মা হৰ যৱুতীেবাৰৰ িমলনৰ ফলত জ পাৱা স ান। নািফলসকল

পৰুনাকালৰ মহাবলী পৰুষুৰেূপ িবখ াত আিছল। ৫ িযেহাৱাই দিখেল

য, পিৃথবীত মা হৰ তা অিধকৈক বিৃ পাইেছ আৰু তওঁেলাকৰ

দয়ৰ সকেলা ভাৱ‐িচ া সকেলা সময়েত কৱল ম তাৰ ফােল যায়।

৬ পিৃথৱীত মা হ সিৃ কিৰ িযেহাৱা ঃিখত হ’ল আৰু অ ৰত বজাৰ

পােল। ৭ সেয় িযেহাৱাই ক’ ল, “মই িনেজ সিৃ কৰা মা হক পিৃথবীৰ

পৰা উ কিৰম; মা হৰ লগেত সকেলা ডাঙৰ জীৱ‐জ ু , বগাই ফুৰা

াণী আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰ লু কিৰম; িকয়েনা এই সকেলােক সিৃ

কিৰ মই খ পাইেছা।” ৮ িক ু নাহৰ িত িযেহাৱাৰ অ হৰ দিৃ

আিছল। ৯ এয়া হেছ নাহৰ িবৱৰণ। নাহ এজন ধািমক লাক আিছল।

সই সময়ৰ লাকসকলৰ মাজত তেৱঁই িস আিছল; ঈ ৰৰ লগত

নােহ স ক ৰািখ চিলিছল। ১০ চম, হাম আৰু যফৎ নামৰ নাহৰ

িতিনজন পু আিছল। ১১ সই কালত ঈ ৰৰ দিৃ ত গােটই পিৃথৱী

নীিত আৰু িহংসােৰ পিৰপণূ হ পিৰিছল। ১২ ঈ েৰ পিৃথৱীৈল দিৃ পাত

কিৰ দিখেল য, পিৃথৱী তােৰ পণূ হেছ; িকয়েনা পিৃথবীৰ সকেলা

াণীেয় নীিতৰ পথত চিলবৈল ধিৰেল। ১৩ ঈ েৰ নাহক ক’ ল, “মই

দখা পাইেছা য, সম মানৱজািতেক ংস কৰাৰ সময় হ’ল; িকয়েনা

তওঁেলােক াধ আৰু িহংসােৰ পিৃথৱী পিৰপণূ কিৰেছ। মা হৰ লগেত

মই পিৃথৱীৰ সকেলােক ংস কিৰম। ১৪ তুিম িনজৰ কাৰেণ গাফৰ

কােঠেৰ এখন জাহাজ িন াণ কৰা। তাৰ িভতৰত িকছুমান কাঠািল

থািকব আৰু সই জাহাজৰ িভতেৰ বািহেৰ িশলাজতুেৰ িলিপ িদবা। ১৫

জাহাজখন তুিম এইদেৰ িন াণ কিৰবা: দীঘেল িতিনশ হাত, পথািলেয়

প াশ হাত আৰু তাৰ উ তা হ’ব ি শ হাত। ১৬ জাহাজখনত এখন

চািল বনাবা আৰু চালৰ পৰা তলৈল একহাত পয িখিড়িক কিৰবা আৰু

জাহাজৰ কাষত ৱাৰ ৰািখবা; থম, ি তীয় আৰু ততৃীয় এেন িতিন

তলাৈক তাক িন াণ কিৰবা; ১৭আৰু চাৱা, মই পিৃথৱীত এেন এক

ব া আিনম, তােত আকাশৰ তলত াস‐ াস ল জীয়াই থকা সকেলা

াণীেয়ই ংস হ যাব। তিতয়া পিৃথৱীত থকা সকেলা াণীৰ মতুৃ

হ’ব। ১৮ িক ু মই তামাৰ লগত মাৰ ব ৱ া াপন কিৰম; তুিম গ

জাহাজত উিঠবা আৰু তামাৰ লগত তামাৰ পু সকল, তামাৰ ভাযা আৰু

তামাৰ পা‐ বাৱাৰীসকল থািকব। ১৯ তামাৰ লগত জীয়াই ৰািখবৈল

েত কিবধ াণীৰ পৰা মতা মাইকী এেযাৰ এেযাৰৈক জাহাজত তুিলবা।

২০ িবেধ িবেধ চৰাই, িবেধ িবেধ প , আৰু িবেধ িবেধ মািটত বগাই

ফুৰা সকেলােৰ এেযাৰ এেযাৰৈক তামাৰ ওচৰৈল আিহব। তুিম িসহঁতক

জীয়াই ৰািখবা। ২১ তুিম সকেলািবধৰ খাৱা‐ব গাটাই থ’বা। সইেবাৰ

তামাৰ আৰু িসহঁতৰ বােব আহাৰ হ’ব।” ২২ তিতয়া নােহ সই দেৰই

কিৰেল; ঈ েৰ আ া িদয়াৰ দেৰই তওঁ সকেলােক কিৰেল।

৭ তাৰ পাছত িযেহাৱাই নাহক ক’ ল, “তুিম আৰু তামাৰ পিৰয়ালৰ

সকেলােৱ জাহাজত উঠাৈগ; িকয়েনা মাৰ দিৃ ত এই কালৰ

লাকসকলৰ মাজত কৱল তুিমেয়ই ধািমক হ আছা। ২ তুিম তামাৰ

লগত িতিবধ িচ প ৰ মতা মাইকী সােতাটা সােতাটা আৰু অ িচ

প ৰ মতা মাইকী এেযাৰ এেযাৰ ক আিনবা। ৩আকাশত উিৰফুৰা

চৰাইেবাৰেৰা মতা মাইকী সােতাটা সােতাটা তামাৰ লগত ল’বা; পিৃথৱীৰ

ওপৰত সইেবাৰৰ বংশ জীয়াই ৰািখবৈল তুিম ইয়ােক কিৰবা। ৪ সাত

িদনৰ পাছত মই িদেন‐ৰািতেয় চি শ িদনৈলেক পিৃথবীৰ ওপৰত বৰষণু

বৰষাম আৰু মই সিৃ কৰা সকেলােবাৰ জীৱ লেক পিৃথৱীৰ পৰা উ

কিৰম।” ৫ িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ নােহ সকেলােক কিৰেল। ৬

পিৃথৱীত জল াৱন হাৱাৰ সময়ত নাহৰ বয়স আিছল ছশ বছৰ। ৭

জল াৱনৰ পৰা ৰ া পাবৰ কাৰেণ নাহ, তওঁৰ ভাযা, তওঁৰ পু সকল

আৰু তওঁেলাকৰ ভায াসকল জাহাজত উিঠল। ৮ িচ আৰু অ িচ প ,

চৰাই আৰু মািটত বগাই ফুৰা সকেলািবধ জ ুৰ ৯ মতা মাইকী যাৰ

যাৰৈক নাহৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ঈ েৰ আ া িদয়াৰ দেৰ সইেবাৰ

জাহাজত উিঠল। ১০ সাত িদনৰ পাছত পিৃথৱীত জল‐ াৱন হ’বৈল

ধিৰেল। ১১ নাহৰ বয়স যিতয়া ছশ বছৰ হিছল, সই বছৰৰ ি তীয়

মাহৰ সাঁতৰ িদনৰ িদনা ভূগভ ৰ সকেলা ভুমকু ফুিট পানী ওলাবৈল
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ধিৰেল আৰু আকাশৰ িখিড়িকেবাৰ মকুিল হ’ল। ১২ চি শ িদন আৰু চি শ

ৰািত পিৃথৱীত বৰষণু হ’ল। ১৩ িয িদনা বৰষণু পিৰবৈল আৰ কিৰেল,

সই িদনা নাহ, তওঁৰ ভাযা, তওঁৰ িতিনজন পু চম, হাম, যফৎ আৰু

িতিনগৰাকী পু ‐ বাৱাৰী জাহাজত গ উিঠল। ১৪ তওঁেলাকৰ লগত িবেধ

িবেধ সকেলা বনৰীয়া প আৰু ঘৰচীয়া প , িবেধ িবেধ মািটত বগাই

ফুৰা সকেলা াণী আৰু সকেলা িবধ চৰাই িচিৰকিটও উিঠল। ১৫ াস‐

াস ল জীয়াই থকা সকেলা াণী এেযাৰ এেযাৰৈক নাহৰ ওচৰৈল

আিহ জাহাজত সামাল। ১৬ ঈ েৰ তওঁক যেনদেৰ আ া িদিছল, সই

অ সােৰ সকেলা াণীেৰ মতা আৰু মাইকী জাহাজত সামালৈগ; তাৰ

পাছত িযেহাৱাই জাহাজৰ ৱাৰ ব কিৰ িদেল। ১৭ তাৰ পাছত চি শ

িদনৈলেক পিৃথবীৰ ওপৰত জল াৱনৰ পানী বািঢ় যাবৈল ধিৰেল; পানী

বািঢ় যাৱাত জাহাজখন মািটৰ পৰা দাং খাই পানীত ওপিঙ উিঠল। ১৮

পিৃথৱীৰ ওপৰত পানী বািঢ় বািঢ় গ থািকল আৰু সাঁত ৱলৰেূপ ািৱত

হাৱাত জাহাজখন পানীত ওপিঙবৈল ধিৰেল। ১৯ পিৃথবীৰ ওপৰত পানী

কৱল বািঢ়েয়ই থািকল; সমদুায় আকাশৰ তলত থকা সকেলা ওখ ওখ

প ত ডুব গ’ল। ২০ পাহাৰ‐প তেবাৰ ডুব গ পা ৰ হাত ওপৰৈলেক

পানী উিঠল। ২১ পিৃথৱীৰ ওপৰত থকা সকেলা জীিৱত াণীেৰ মতুৃ হ’ল।

চৰাই‐িচিৰকিত, ঘৰচীয়া আৰু বনৰীয়া প , মািটৰ ওপৰত জাক পািত

ঘিূৰ ফুৰা কীট‐পত আৰু সকেলা মা হেৰই মতুৃ হ’ল। ২২ কান মািটৰ

ওপৰত থকা সকেলা াণীেৰ অথাৎ াস‐ াস ল জীয়াই থকা আটাই

াণীেৰ মতুৃ হ’ল। ২৩ এইদেৰ পিৃথৱীৰ ওপিৰ ভাগত থকা সকেলা

াণীেক িনঃেশষ কৰা হ’ল ‐ মা হেক আিদ কিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প , বগাই

ফুৰা াণী আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰক উ কৰা হ’ল; কৱল নাহ আৰু

তওঁৰ লগত িয সকল জাহাজত থািকল সইসকলেহ জীয়াই থািকল। ২৪

এইদেৰ পিৃথবীৰ ওপৰত এশ প াশ িদনৈলেক জল াৱন হ আিছল।

৮ পাছত ঈ েৰ নাহ আৰু তওঁৰ লগত জাহাজত থকা প আিদ

সকেলা াণীেক ঁৱিৰেল; তওঁ পিৃথবীৰ ওপেৰিদ বতাহ বাৱােল

আৰু তােত পানী কিমবৈল ধিৰেল। ২ ভূগভ ৰ জলৰ ভুমকুেবাৰ আৰু

আকাশৰ িখিড়িকেবাৰ ব হ গ’ল; আকাশৰ পৰা বৰষণু পিৰবৈল

এিৰেল। ৩ পিৃথবীৰ ওপৰৰ পানী মা েয় কিমবৈল ধিৰেল আৰু এশ

প াশ িদনৰ মৰূত পানী অেনক কিমল। ৪ সই বছৰৰ স ম মাহৰ

সাঁতৰ িদনৰ িদনা জাহাজখন অৰাৰট প তে ণীৰ ওপৰত গ লািগ

ৰ’ল। ৫ তাৰ পাছেতা পানী েম কিম কিম গ থািকল আৰু দশম মাহৰ

থম িদনা প তে ণীৰ িটংেবাৰ দখা গ’ল। ৬ তাৰ পাছত চি শ

িদন পাৰ হাৱাত নােহ িনেজ সজা জাহাজৰ িখিড়িকখন মিলেল। ৭

তওঁ এিট ঢাৰা কাউৰী বািহৰৈল উড়ুৱাই পঠােল। পিৃথৱীৰ পৰা পানী

ৱা পয কাউৰীজনীেয় অহা‐ যাৱা কিৰ উিড় ফুিৰিছল। ৮ তাৰ

পাছত পিৃথবীৰ পৰা পানী কাল ন নাই, তাক জািনবৰ কাৰেণ তওঁ এটা

কেপৗ বািহৰৈল উড়ুৱাই পঠােল। ৯ িক ু তিতয়াও গােটই পিৃথৱীত

পানী আিছল আৰু সেয় কেপৗজনীেয় িনজৰ ভিৰ থ’বৈল ঠাই িবচািৰ

নাপাই জাহাজৈল নাহৰ ওচৰৈল উভিট আিহল। তিতয়া নােহ হাত মিল

তাক ধিৰ জাহাজত িনজৰ ওচৰৈল মৱুাই আিনেল। ১০ তাৰ পাছত

তওঁ আৰু সাত িদন অেপ া কিৰ পনুৰ সই কেপৗজনীক জাহাজৰ পৰা

উড়ুৱাই পঠােল। ১১ সি য়া সময়ত কেপৗজনী নাহৰ ওচৰৈল উলিট

আিহল আৰু তাইৰ ঠাঁটত এইমা িচিঙ অনা িজতগছৰ নতুন পাত এিখলা

আিছল; তিতয়া নােহ বিুজ পােল য, পিৃথবীৰ ওপৰৰ পৰা পানী কিম

গেছ। ১২ নােহ আৰু সাত িদন অেপ া কিৰ পনুৰ সই কেপৗজনীক

উড়ুৱাই পঠােল; িক ু এইবাৰ তাই আৰু তওঁৰ ওচৰৈল পনুৰ উভিট

নািহল। ১৩ নাহৰ বয়স তিতয়া ছশ এক বছৰ। সই বছৰৰ থম মাহৰ

থম িদনৰ পৰা পিৃথবীৰ পানী কাবৈল ধিৰেল; তিতয়া নােহ জাহাজৰ

ৱাৰখন মিল বািহৰৈল চাই দিখেল য, ভূিমৰ ওপৰৰ পানী কাই

গেছ। ১৪ ি তীয় মাহৰ সাতাইশ িদনৰ িভতৰত পিৃথৱী এেকবােৰ কাই

গ’ল। ১৫ তিতয়া ঈ েৰ নাহক ক’ ল, ১৬ “তুিম তামাৰ ভাযা, পু আৰু

বাৱাৰীসকলক লগত ল, জাহাজৰ পৰা ওলাই যাৱা। ১৭ তামাৰ লগত

চৰাই, ঘৰচীয়া প আৰু মািটত বগাই ফুৰা উৰগ আিদ কিৰ সকেলা

জীিৱত াণীেক জাহাজৰ পৰা উিলয়াই আনা; সইেবােৰ পিৃথৱীত িসহঁতৰ

বংশ বিৃ কৰক আৰু ব বংশ হ সংখ াত বািঢ় যাওক।” ১৮ তিতয়া

নােহ তওঁৰ ভাযা, তওঁৰ পু আৰু বাৱাৰীসকলৰ সেত জাহাজৰ

বািহৰৈল ওলাই আিহল। ১৯ পিৃথৱীত ঘিূৰ‐ফুৰা সকেলা জীিৱত াণী,

সকেলা বগাই ফুৰা জীৱ, প ‐প ীও িনজৰ জািত অ সােৰ জাহাজৰ পৰা

ওলাই আিহল। ২০ তাৰ পাছত নােহ িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য ‐ বিদ

িন াণ কিৰেল; তওঁ িকছুমান িচ প আৰু প ী ল সই বদীৰ ওপৰত

হাম‐বিল উৎসগ কিৰেল। ২১ িযেহাৱাই সই হাম‐বিলৰ াণত সে াষ

পাই িনজৰ মেনেত ক’ ল, “সৰু কালেৰ পৰা মা হৰ মন ম তাৰ ফােল

ঢাল খাৱা; িক ু মই মা হৰ কাৰেণ ভূিমক আৰু কিতয়াও শাও িনিদওঁ;

সেয়, মই িয দেৰ কিৰেলাঁ, পনুৰায় সইদেৰ সকেলা াণীক ংস

নকেৰাঁ। ২২ িযমান িদনৈলেক এই পিৃথৱী থািকব, িসমান িদন শস ৰাৱা

আৰু শস দাৱাৰ সময় থািকব; িসমান িদন শীতকাল আৰু ী কাল,

গৰম আৰু ঠা া, িদন আৰু ৰািত এইেবাৰ চিল থািকব।”

৯ ঈ েৰ নাহ আৰু তওঁৰ পু সকলক আশী াদ কিৰ ক’ ল,

“ তামােলাক ব বংশ হ বািঢ় বািঢ় পিৃথৱীখন পিৰপণূ কৰা। ২

পিৃথৱীৰ সকেলা জীৱ‐জ ু ,আকাশৰ চৰাই, মািটত বগাই ফুৰা সকেলােবাৰ

াণী আৰু সমু ৰ সকেলা মােছ তামােলাকক ভয় কিৰব; সইেবাৰ

তামােলাকৰ হাতত শাধাই িদয়া হেছ। ৩ সকেলা চলা‐ফুৰা কৰা

াণীেয়ই তামােলাকৰ আহাৰ হ’ব; িয দেৰ তামােলাকক সকেলা

সউজীয়া শস আিদ আহাৰ িহচােব িদেলাঁ, তেনদেৰ এিতয়া মই এই

সকেলােবাৰ তামােলাকক িদেছাঁ। ৪ িক ু ােণ সেত অথাৎ তেজেৰ

সেত তামােলােক মঙহ নাখাবা। ৫ িক ু তামােলাকক যিদ কােনাবাই

বধ কেৰ, তামােলাকৰ সই তজৰ কাৰেণ, িয তজত তামােলাকৰ

াণ আেছ তাৰ িতকাৰ মই অৱেশ ই সািধম; সেয় প েৱই হওঁক বা

মা েহই হওঁক, েত কেৰ পৰা তাক সািধম। এেনিক িনজ ভােয়কক

হত া কৰা েত ক মা হৰ পৰাও াণৰ িতকাৰ মই সািধম। ৬ ঈ েৰ

মা হক িনজ িতমিূ ৰ দেৰই িন াণ কিৰেল। সেয়, কােনা মা েহ যিদ

কােৰাবাৰ ৰ পাত কেৰ, তে মা হৰ াৰাই তওঁেৰা ৰ পাত কৰা

হ’ব; ৭ তামােলাক ব বংশ হ বিৃ হাৱা; পিৃথবীৰ চৗিদেশ িবয়িপ

পৰা আৰু চুৰ পিৰমােণ সংখ াত বিৃ পাই যাৱা।” ৮ তাৰ পাছত

ঈ েৰ নাহক আৰু তওঁৰ লগত থকা তওঁৰ পু সকলক ক’ ল, ৯

“ চাৱা! মই তামােলাকৰ আৰু তামােলাকৰ বংশধৰসকলৰ সেত আৰু

১০ িয সকেলা াণী তামােলাকৰ লগত আেছ অথাৎ চৰাই, ঘৰচীয়া

আৰু বনৰীয়া প আিদ কিৰ তামােলাকৰ লগত থকা িযমান জীৱ‐জ ু

জাহাজৰ পৰা ওলাল, পিৃথৱীত থকা সই সকেলােবাৰৰ কাৰেণ মই

মাৰ িনয়ম াপন কেৰাঁ। ১১ মই তামােলাকৰ সেত মাৰ এই িনয়মিট

াপন কিৰেলাঁ য, জল‐ াৱনৰ াৰাই কিতয়াও কােনা াণীেক আৰু

িবন কৰা নহব; পিৃথৱী ংস কৰাৰ দেৰ জল‐ াৱেনা আৰু কিতয়াও

নহ’ব।” ১২ ঈ েৰ আৰু ক’ ল, “ মাৰ আৰু তামােলাকৰ মাজত আৰু

তামােলাকৰ লগত িয সকেলা জীিৱত াণী আেছ, সই সকেলােৰ সেত

ভিৱষ তৰ সকেলা বংশৰ কাৰেণ িয িনয়ম াপন কিৰেলাঁ, তাৰ িচন

এই: ১৩ মঘত মই মাৰ ধ থেছা; এই মঘধ েয়ই হ’ব মাৰ আৰু

পিৃথৱীৰ মাজত হাৱা িত াৰ িচন। ১৪ যিতয়া মই পিৃথৱীৰ ওপৰৈল

মঘ আিনম, তিতয়া তামােলােক সই মঘৰ মাজত মঘধ দখা

পাবা; ১৫ তিতয়া মাৰ আৰু তামােলাকৰ মাজত আৰু তামােলাকৰ

লগত িয সকেলা জীিৱত াণী আেছ, সই সকেলােৰ বােব কৰা মাৰ

িনয়মৰ কথা মই ঁৱিৰম; তােত পানীেয় সকেলা াণী ংস কৰাৈক

কিতয়াও আৰু জল াৱন নহ’ব। ১৬ মঘত যিতয়া মঘধ ওলাব,

তিতয়া মই তাক দিখ পিৃথৱীৰ সকেলা াণীৰ কাৰেণ মাৰ এই িচৰ ায়ী

িনয়মৰ কথা মই সাঁৱৰণ কিৰম।” ১৭ ঈ েৰ নাহক ক’ ল, “ মাৰ আৰু

পিৃথবীত থকা সকেলা াণীেৰ মাজত মই িয িনয়ম াপন কিৰেছাঁ, ইেয়ই

হেছ তাৰ িচন। ১৮ জাহাজৰ পৰা নাহৰ পু চম, হাম আৰু যফৎ
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বািহৰৈল ওলাই আিহল। পাছত কনান নােমেৰ হামৰ এিট পু জি ল।

১৯ গােটই পিৃথৱীেত নাহৰ এই িতিন জন পু ৰ বংশধৰসকল িবয়িপ

পিৰল। ২০ নাহ এজন কৃষক হ’ল আৰু তওঁ এখন া াবাৰী পািতেল।

২১ তওঁ এিদন া াৰস খাই মতলীয়া হ’ল আৰু িনজৰ ত ুৰ িভতৰত

িবব হ পিৰ আিছল। ২২ তিতয়া কনানৰ িপতৃ হােম িনজৰ দউতাকক

িবব অৱ াত দিখেল আৰু বািহৰৈল আিহ সই কথা তওঁৰ জন ভাই‐

ককাইক ক’ ল। ২৩ তােত চম আৰু যফেত এখন কােপাৰ তওঁেলাকৰ

কা ত তুিল ল’ ল আৰু পাছ ঁহিক ঁহিক গ বােপকৰ িবব তা ঢািকেল।

তওঁেলাকৰ মখু িবপৰীত িদশত আিছল বােব বােপকৰ ন তা তওঁেলােক

দখা নাপােল। ২৪ পাছত নাহৰ চতনা অহাত তওঁৰ সৰু পেুতেক

তওঁৈল িয কিৰেল, তাক জািনবৈল পােল। ২৫ তিতয়া তওঁ ক’ ল,

“কনানৰ ওপৰত অিভশাপ আহঁক; িস তাৰ ভাতসৃকলৰ দাসেবাৰেৰা দাস

হওক।” ২৬ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “ চমৰ ঈ ৰ িযেহাৱা ধ ; কনান চমৰ

দাস হওক। ২৭ ঈ েৰ যফতক যন িব ািৰত কেৰ, িস চমৰ ত ুত

বসিত কৰক, আৰু কনান তাৰ দাস হওঁক।” ২৮ জল‐ াৱনৰ পাছত নাহ

পনুৰ িতিনশ প াশ বছৰ জীয়াই থািকল। ২৯ পাছত নাহৰ স মঠু ন শ

প াশ বছৰ বয়সত তওঁৰ মতুৃ হ’ল।

১০ নাহৰ পু চম, হাম আৰু যফতৰ বংশৰ িবৱৰণ এই: জল াৱনৰ

পাছত তওঁেলাকৰ ব েতা স ান জ হ’ল। ২ যফতৰ

স ানসকলৰ নাম গামৰ, মােগাগ, মাদয়, যাবন, তুবল, মেচক আৰু

তীৰচ। ৩ গামৰৰ স ান সকল হ’ল অি নজ, ৰীফৎ, আৰু তাগমা।

৪ যাবনৰ স ান সকল হ’ল ইলীচা, তচীচ, িক ীম আৰু দাদানীম। ৫

যাবনৰ বংশৰ লাকসকেল সাগৰৰ কাষৰীয় অ ল আৰু ীপেবাৰত

বসবাস কিৰেল। তওঁেলাকৰ বংশধৰসকল িবভ হ িবিভ জািত হ’ল

আৰু েত ক জািতৰ িনজ ভাষা, গা ী আৰু অ ল হ’ল। ৬ হামৰ

স ান সকলৰ নাম চ, িমচৰ, পটূ, আৰু কনান। ৭ চৰ স ান সকল

হ’ল চবা, হবীলা, চ তা, ৰয়মা, আৰু চ তকা; ৰয়মাৰ স ান সকল হ’ল

িচবা আৰু দদান। ৮ চৰ পু ৰ নাম িনে াদ; এই িনে াদ পিৃথবীত

এজন মহা‐পৰা মী পৰুষু হ উিঠিছল। ৯ িযেহাৱাৰ স খুত তওঁ

আিছল এজন পৰা মী িচকাৰী। সইবােব তওঁৰ তুলনা িদ এই লাক‐

বাদ আেছ, “িনে াদৰ িনিচনা, িযেহাৱাৰ স খুেতা এজন পৰা মী

িচকাৰী।” ১০ িনে াদৰ ৰাজ ৰ থম ঠাইেবাৰ আিছল িচনাৰ দশৰ

বািবল, এৰক, অ দ, আৰু কলিন। ১১ তওঁ সই ঠাইৰ পৰা অচুৰ

দশৈলেক গ’ল; তওঁ নীনিব, ৰেহােবাৎ‐ঈৰ, কলহ, ১২আৰু ৰচন,

এইেবাৰ নগৰ িন াণ কিৰেল। নীনিব আৰু কলহৰ মাজত অৱি ত

ৰচন এখন মহানগৰ আিছল। ১৩ লদুীয়া, অনামীয়া, লহাবীয়া, ন হীয়া,

১৪ পে াচীয়া, কচলহুীয়া আৰু কে াৰীয়াসকল িমচৰৰ বংশৰ লাক

আিছল। পেল ীয়াসকল এই কচলহুীয়াসকলৰ পৰা আিহিছল। ১৫ কনান,

চীেদান আৰু হতৰ িপতৃ আিছল। চীেদান আিছল কনানৰ থম স ান।

১৬ িযবচুীয়া ইেমাৰীয়া, িগগাচীয়া, ১৭ িহ ীয়া, অকীয়া, চীনীয়া, ১৮

অবদীয়া, চমৰীয়া, আৰু হমাতীয়াসকেলা কনানৰ বংশৰ লাক আিছল।

পাছত কনানীয়া গা ীেবাৰ িব ািৰত হ পিৰল। ১৯ কনানীয়াসকলৰ

সীমা চীেদানপৰা গৰাৰৰ ফােল গাজা পয আৰু চেদাম, ঘেমাৰা, অ া,

আৰু চেবায়ীমৈল যাৱাৰ ফােল লচা পয আিছল। ২০ িনজৰ িনজৰ

ফদ, ভাষা, দশ আৰু জািত িহচােব এইসকল লােকই আিছল হামৰ

বংশৰ লাক। ২১ যফতৰ ডাঙৰ ককােয়ক চমেৰা স ান‐স িত হ’ল।

চম এবৰৰ বংশধৰসকলৰ আিদ পৰুষু আিছল। ২২ চমৰ পু সকল

থ’ল এলম, অচুৰ, অফকচদৰ, লদু আৰু অৰাম। ২৩অৰামৰ পু সকল

উচ, ল, গথৰ, আৰু মচ। ২৪ অফকচদৰ স ানৰ নাম চলহ আৰু

চলহৰ স ানৰ নাম এবৰ। ২৫ এবৰৰ জন পু আিছল। তওঁেলাকৰ

এজনৰ নাম পলগ, িকয়েনা তওঁৰ িদনেত পিৃথৱী িবভ হিছল।

পলগৰ ভােয়কৰ নাম আিছল য ন। ২৬ য নৰ পু সকলৰ নাম

অলেমাদদ, চলফ, হচমাবৎ, যৰহ, ২৭ হেদাৰাম, উজল, িদ া, ২৮

ওবল, অবীমােয়ল, িচবা, ২৯ ওফীৰ, হবীলা আৰু যাবব; এইেলাক

সকেলােৱই য নৰ স ান। ৩০ মচাৰ পৰা পবূ িদশৰ ছফাৰ প তৈলেক

যাৱা অ লত তওঁেলােক বসবাস কিৰিছল। ৩১ িনজৰ িনজৰ ফদ,

ভাষা, দশ আৰু জািত িহচােব এইসকল লােকই আিছল চমৰ বংশৰ

লাক। ৩২এয়াই হ’ল বংশা েম আৰু জািত অ সােৰ নাহৰ পু সকলৰ

গা ী। জল াৱনৰ পাছত এওঁেলাকৰ বংশৰ লাকসকেলই পথৃক পথৃক

জািত হ’ল আৰু গােটই পিৃথৱীেত িসচঁিৰত হ’ল।

১১ সই সময়ত গােটই পিৃথৱীৰ মা েহ কৱল এটা ভাষােত কথা

কিছল। ২ পাছত লাকসকেল পবূ িদেশ ঘিূৰ ফুিৰ গ িচনাৰ

দশত আিহ এখন সমতল ভূিম পােল আৰু তােত বাস কিৰবৈল ধিৰেল।

৩ তওঁেলােক এজেন আন জনক ক’ ল, “ব’লা, আিম ইটা সািজ ভালৈক

জইুত পােৰাঁহঁক।” এইবিুল ক তওঁেলােক িশলৰ সলিন ইটা আৰু গাঁথিনৰ

কাৰেণ এঠামািটৰ সলিন আলকতৰাৰ েলপ ল’ ল। ৪ তওঁেলােক ক’ ল,

“আহাঁ, আিম িনজৰ কাৰেণ এখন নগৰ িন াণ কেৰাঁ আৰু এেন এটা উ

িন াণ কেৰাঁহক যাৰ চূড়াই আকাশ চুব পােৰ। আিম আমাৰ নাম

খ ািতম কেৰাঁহক, নহ’ ল আিম গােটই পিৃথৱীেত িসচঁিৰত হ পিৰম।”

৫আদমৰ বংশধৰসকেল িয নগৰ আৰু উ িন াণ কিৰিছল, তাক

চাবৈল িযেহাৱা নািম আিহল। ৬ িযেহাৱাই কিছল, “এই লাকসকল এক

জািতৰ লাক আৰু এইসকলৰ ভাষাও এক! এওঁেলােক এেন ৱাৈক কাযও

আৰ কিৰেল! এিতয়া তওঁেলােক ই া কৰা কােনা কাযই তওঁেলাকৰ

বােব অসাধ নহ’ব। ৭ গিতেক, আহাঁ, আিম নািম গ তওঁেলাকৰ ভাষাত

িব াি ৰ সিৃ কেৰাঁ যােত তওঁেলােক এজেন আন জনৰ কথা বিুজব

নাৱােৰ।” ৮ এইদেৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকক সই ঠাইৰ পৰা গােটই

পিৃথৱীেত িসচঁিৰত কিৰেল; তােত তওঁেলােক সই নগৰ সজাৰ কাম

ব কিৰেল। ৯ এইবােবই সই ঠাইৰ নাম বািবল ৰখা হ’ল, িকয়েনা

সই ঠাইেতই িযেহাৱাই গােটই পিৃথৱীত ভাষাৰ ভদ জ ােল আৰু তাৰ

পৰাই িযেহাৱাই তওঁেলাকক পিৃথৱীত িসচঁিৰত কিৰেল। ১০ চমৰ বংশৰ

িবৱৰণ এই। জল াৱনৰ বছৰৰ পাছত যিতয়া চমৰ বয়স এশ বছৰ

তিতয়া তওঁৰ পু অফকচদ জি ল। ১১ অফকচদৰ জ ৰ পাছত

চম আৰু পাঁচ শ বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আৰু পু ‐

ক া জি ল। ১২অফকচদৰ পঁয়ি শ বছৰ বয়সত তওঁৰ পু চলহ

জি ল; ১৩ চলহৰ জ ৰ পাছত অফকচদ আৰু চািৰ শ িতিন বছৰ

জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আৰু পু ‐ক া জি ল। ১৪ চলহৰ

ি শ বছৰ বয়সত তওঁৰ পু এবৰ জি ল; ১৫ এবৰৰ জ ৰ পাছত

চলহ পনুৰ চািৰ শ িতিন বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আন

আন পু ‐ক া জি ল। ১৬ এবৰৰ চৗি শ বছৰ বয়সত তওঁৰ পু

পলগ জি ল; ১৭ পলগৰ জ ৰ পাছত এবৰ পনুৰ চািৰ শ ি শ বছৰ

জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আন আন পু ‐ক াসকল জি ল।

১৮ পলগৰ ি শ বছৰ বয়সত তওঁৰ পু িৰয়ু জি ল। ১৯ িৰয়ৰু জ ৰ

পাছত পলগ পনুৰ শ ন বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আন

আন পু আৰু ক াসকল জি ল। ২০ িৰয়ৰু ি শ বছৰ বয়সত তওঁৰ পু

চৰগূ জি ল। ২১ চৰগূৰ জ ৰ পাছত িৰয়ু পনুৰ শ সাত বছৰ জীয়াই

আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আন আন পু আৰু ক াসকল জি ল। ২২

চৰগূৰ ি শ বছৰ বয়সত তওঁৰ পু নােহাৰ জি ল; ২৩ নােহাৰৰ জ ৰ

পাছত চৰগূ আৰু শ বছৰ জীয়াই আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আৰু

পু ‐ক া জি ল। ২৪ নােহাৰৰ উনি শ বছৰ বয়সত তওঁৰ পু তৰহ

জি ল; ২৫ তৰহৰ জ ৰ পাছত নােহাৰ পনুৰ এশ উৈনশ বছৰ জীয়াই

আিছল। সই সময়ত তওঁৰ আন আন পু আৰু ক াসকল জি ল।

২৬ তৰহৰ স ৰ বছৰ বয়সৰ পাছত তওঁৰ পু অ াম, নােহাৰ আৰু

হাৰণ জি ল। ২৭ তৰহৰ বংশৰ িবৱৰণ এই। তৰহৰ স ান সকল

আিছল অ াম, নােহাৰ আৰু হাৰণ; হাৰণৰ স ানৰ নাম আিছল লাট।

২৮ িপতৃ তৰহ জীয়াই থােকােতই জ ান কলদীয়াসকলৰ উৰ নগৰত

হাৰণৰ মতুৃ হিছল। ২৯ অ াম আৰু নােহাৰ এই জেনই িবয়া কিৰিছল।

অ ামৰ ভায াৰ নাম আিছল চাৰী আৰু নােহাৰৰ ভায াৰ নাম আিছল

িম া; তওঁ হাৰণৰ জীেয়ক আিছল। সই হাৰণ িমলকা আৰু িযচকাৰ
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িপতৃ আিছল। ৩০ িক ু চাৰী ব া আিছল; তওঁৰ কােনা স ান নািছল।

৩১ তৰেহ তওঁৰ পু অ াম, হাৰণৰ পু তওঁৰ নািতেয়ক লাট, অ ামৰ

ভাযা তওঁৰ বাৱাৰীেয়ক চাৰীক লগত ল কনান দশৈল যাবৰ কাৰেণ

কলদীয়াসকলৰ উৰ নগৰৰ পৰা ওলাই গ’ল; িক ু তওঁেলােক হাৰণ নগৰ

পয গ তােত বসবাস কিৰবৈল ধিৰেল। ৩২ শ পাঁচ বছৰ বয়সত

তৰহৰ হাৰণেত মতুৃ হ’ল।

১২ িযেহাৱাই অ ামক ক’ ল, “তুিম তামাৰ িনজৰ দশ, তামাৰ

আ ীয়‐ জন আৰু তামাৰ িপতৰৃ ঘৰ ত াগ কিৰ মই িয দশ

তামাক দখৱুাম সই দশৈল যাৱা। ২ মই তামাৰ পৰা এক মহাজািত

সিৃ কিৰম আৰু তামাক আশী াদ কিৰ তামাৰ নাম খ ািতম কিৰম;

তােত তুিম আশী াদৰ আকৰ হ’বা। ৩ িযসকেল তামাক আশী াদ

কেৰ, মই তওঁেলাকক আশী াদ কিৰম আৰু িযসকেল তামাক শাও

িদেয়, মই তওঁেলাকক শাও িদম। তামাৰ াৰােয়ই পিৃথৱীৰ সমদুায়

গা ীেয় আশী াদ পাব।” ৪ পাছত অ ােম িযেহাৱাৰ কথা মেত যা া

কিৰেল আৰু লাট তওঁৰ লগত গ’ল। হাৰণ নগৰৰ পৰা ওলাই যাৱাৰ

সময়ত অ ামৰ বয়স আিছল পঁয়স ৰ বছৰ। ৫অ ােম তওঁৰ ভায া

চাৰী আৰু ভিতজা পেুতক লাটক লগত ল ওলাই গ’ল। তওঁৰ সকেলা

উপািজত ধন, স ি আৰু তওঁ হাৰণত পাৱা সকেলা দাসেবাৰক ল

কনান দশ অিভমেুখ যা া কিৰেল। পাছত তওঁেলােক কনান দশ গ

পােল। ৬ কনান দশৰ মােজিদ অ াম িচিখম নগৰৈল গ’ল আৰু তাৰ

পাছত মািৰৰ ওক গছেজাপা পয গ’ল। সইসময়ত কনানীয়াসকেল

সই দশত বাস কিৰিছল। ৭ পাছত িযেহাৱাই অ ামক দশন িদ ক’ ল,

“এই দশখনেক মই তামাৰ বংশক িদম।” তােত অ ােম তওঁক দশন

িদয়া িযেহাৱাৰ উে েশ সই ঠাইত এটা য েবদী িন াণ কিৰেল। ৮

তাৰ পাছত িচিখমৰ পৰা অ ােম বৎএলৰ পবূফােল পাহাৰীয়া এেলকাৈল

আ ৱাই গ’ল আৰু তাত তওঁ বৎএলক পি ম আৰু অয়ক পবূ কিৰ ত ু

তিৰেল; সই ঠাইেতা তওঁ িযেহাৱাৈল এটা য ‐ বদী িন াণ কিৰেল

আৰু িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা কিৰেল। ৯ তাৰ পাছত অ ােম পনুৰ

যা া আৰ কিৰেল আৰু তওঁ নেগভৰ ফােল অ সৰ হ’ল। ১০ পাছত

কনান দশত আকাল হ’ল; আকাল অিতশয়ৰেূপ বিৃ হাৱাত অ ােম

িমচৰ দশত বাস কিৰবৈল নািম গ’ল। ১১ তওঁ িমচৰ দশত েৱশ

কৰাৰ িঠক আগমহূুতত তওঁৰ ভাযা চাৰীক ক’ ল, “ না, মই জােনা তুিম

এগৰাকী ৰী মিহলা। ১২ তামাক যিতয়া িমচৰীয়াসকেল দিখব,

তিতয়া তওঁেলােক ক’ব, ‘এই মিহলাগৰাকী সই লাকজনৰ ভাযা।’

পাছত তওঁেলােক মাক বধ কিৰ তামাক জীয়াই ৰািখব। ১৩ সেয় তুিম

ক’বা য, তুিম মাৰ ভনী হয়। তােত তামাৰ কাৰেণ মাৈল ভাল হ’ব

পােৰ আৰু মাৰ ােণা ৰ া পিৰব পােৰ।” ১৪ অ াম যিতয়া িমচৰ

দশত সামাল, তিতয়া িমচৰীয়াসকেল চাৰীক অিত ৰী দিখেল।

১৫ফেৰৗণৰ ৰাজপু সকেলও চাৰীক দখা পাই ফেৰৗণ ৰজাৰ আগত

তওঁৰ শংসা কিৰেল। ফলত চাৰীক ফেৰৗণৰ ৰাজ াসাদৈল ল গ’ল।

১৬ চাৰীৰ কাৰেণ ফেৰৗেণ অ ামৈল ভাল ব ৱহাৰ কিৰবৈল ধিৰেল; তওঁ

অ ামক অেনক মৰ‐ছাগ, গৰ,ু গাধ, গাধী, দাস‐দাসী আৰু উট িদেল।

১৭ িক ু অ ামৰ ভাযা চাৰীৰ কাৰেণ িযেহাৱাই ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ

পিৰয়ালৰ সকেলা লাকৰ মাজত ভয় ৰ মহামাৰী ঘটােল। ১৮ ফেৰৗেণ

অ ামক মািত ক’ ল, “আপিুন মাৰ লগত এইেটা িক কাম কিৰেল? এওঁ

য আেপানাৰ ভাযা, তাক মাক িকয় কাৱা নািছল? ১৯আপিুন িকয়

‘তাই মাৰ ভনী’ বিুল কিছল? সই কাৰেণেহ মই তওঁক িবয়া কিৰবৈল

আিনিছেলাঁ। এিতয়া, এয়া আেপানাৰ ভাযা; তওঁক ল আপিুন িছ

যাওঁক।” ২০ তাৰ পাছেত অ ামৰ িবষেয় ফেৰৗেণ তওঁৰ লাকসকলক

আ া িদেল আৰু তওঁেলােক অ ামক তওঁৰ ভায া আৰু তওঁৰ সকেলা

স েদেৰ সেত দূৰৈল পিঠয়াই িদেল।

১৩ তিতয়া অ ােম তওঁৰ ভাযা আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা বয়‐ব েৰ

সেত িমচৰ দশ এিৰ নেগভৈল গ’ল; সই সময়ত লাটও

তওঁেলাকৰ লগত আিছল। ২এই সময়ত অ াম অিতশয় ধনী আিছল।

তওঁৰ অেনক প , সাণ আৰু ৰপূ আিছল। ৩ পাছত তওঁ নেগভৰ

পৰা যা া কিৰ কিৰ বৎএল পয গ’ল। এই বৎএল আৰু অয় নগৰৰ

মধ ৱতী ানেত পবূেত তওঁৰ ত ু আিছল। ৪ এই ঠাইেত তওঁ আেগেয়

িন াণ কৰা য েবদীেটা আিছল আৰু তাত তওঁ িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা

কিৰিছল। ৫ অ ামৰ যা াত এেকলেগ থকা িয লাট, তওঁৰ িনজেৰা

ব ত মৰ‐ছাগ, প ৰ জাক, আৰু ত ু আিছল। ৬ অ াম আৰু লাট

উভয়ৰ কাৰেণ এেকলেগ কাষত থািক বাস কিৰবৈল সই ঠাই যেথ

নািছল, কাৰণ তওঁেলাকৰ সা‐স দ ব ত বিছ আিছল। ৭ তাৰ উপিৰ

অ াম আৰু লাটৰ প ‐ৰখীয়াৰ মাজেতা িববাদ আৰ হিছল। সই

সময়ত কনানীয়া আৰু পিৰ ীয়াসকেলা সই দশত বাস কিৰিছল। ৮

তিতয়া অ ােম লাটক ক’ ল, “ চাৱা, আিম আ ীয় হওঁ আৰু সেয়,

মােৰ তামােৰ মাজত, মাৰ প ‐ৰখীয়া আৰু তামাৰ প ‐ৰখীয়াৰ

মাজত িববাদ হাৱােটা উিচত নহব; ৯ গােটই দশখেনই জােনা তামাৰ

আগত নাই? সেয় তুিম মাৰ পৰা বেলগ হাৱা উিচত; তুিম বাওঁহােত

গ’ ল, মই সাঁহােত যাম; নাইবা তুিম সাঁহােত গ’ ল মই বাওঁহােত যাম।”

১০ তিতয়া লােট চািৰওফােল চাই দিখেল য য ন নদীৰ পাৰৰ গােটই

সমতল ভূিমত চাৱৰৈলেক চুৰ পানী আেছ; সই ঠাইিখিন িযেহাৱাৰ

বািগছাৰ িনিচনা আৰু িমচৰ দশৰ িনিচনা; িযেহাৱাই চেদাম আৰু ঘেমাৰা

নগৰ ংস কৰাৰ পবূেত এই সমতল ভূিম তেন ৱা আিছল। ১১ তিতয়া

লােট য ন নদীৰ গােটই সমভূিমৈল িনজৰ কাৰেণ বািচ ল পবূ ফালৈল

যা া কিৰেল; এইদেৰ তওঁেলাক এজন আন জনৰ কাষৰ পৰা বেলগ হ

গ’ল। ১২ অ ােম কনান দশত আৰু লােট সই সমভূিমৰ নগৰেবাৰত

বাস কিৰবৈল ধিৰেল। লােট চেদামৰ ওচৰত ত ু তিৰেল। ১৩ চেদামত

বাস কৰা অিধবাসীসকল অিতশয় আিছল আৰু িযেহাৱাৰ িবৰেু

তওঁেলােক ভীষণ পাপ কিৰিছল। ১৪ অ ামৰ পৰা লাট বেলগ হ

যাৱাৰ পাছত িযেহাৱাই অ ামক ক’ ল, “তুিম িয ঠাইত িথয় হ আছা,

তাৰ পৰা উ ৰ‐দি ণ আৰু পবূ‐পি মৈল এবাৰ চাৱা; ১৫ িয সকেলা

ঠাই তুিম দিখছা, তাক মই তামাক আৰু তামাৰ বংশক িচৰকালৰ

কাৰেণ িদম। ১৬ মই তামাৰ বংশৰ লাকসকলক পিৃথবীৰ ধিূলৰ িনিচনা

অসংখ কিৰম; কােনােৱ যিদ পিৃথবীৰ ধিূল গিণব পােৰ, তে তামাৰ

বংশেকা গিণব পািৰব। ১৭ উঠা, এই ভূিমৰ দীেঘ পথািলেয় ঘিূৰ ফুৰা;

িকয়েনা মই তামাক এই দশখনেক িদম।” ১৮ তিতয়া অ ােম তওঁৰ

ত ু তুিল ল’ ল আৰু িহে াণ এেলকাৈল আিহ মি ৰ ওক গছেবাৰৰ ওচৰত

িনবাস কিৰেল। সই ঠাইত তওঁ িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য ‐ বদী িন াণ

কিৰেল।

১৪ িয সময়ত িচনাৰ দশৰ ৰজা অ াফল আিছল, তিতয়া অিৰেয়াক

আিছল ই াচৰৰ ৰজা, এলমৰ ৰজা আিছল কদলােয়ামৰ আৰু

গায়ীমৰ ৰজা িতিদয়ল আিছল, ২ সইসময়ত এই কইজন ৰজাই

িমিল চেদামৰ িবৰা ৰজা, ঘেমাৰাৰ িবচা ৰজা, অ াৰ িচনাব ৰজা,

চেবায়ীমৰ িচেমবৰ ৰজা আৰু িবলা অথাৎ চাৱৰৰ ৰজাসকলৰ িবৰেু যু

কিৰেল। ৩ পাছৰ এই পাঁচজন ৰজা িচি ম উপত কাত একি ত হ’ল।

এই ঠাইিখিনক লাণসমু বালা হ’য়। ৪ এই ৰজাসকল বাৰ বছৰৈলেক

ৰজা কদলােয়ামৰ অধীনত আিছল, িক ু তৰ বছৰত তওঁেলােক িবে াহ

কিৰেল। ৫ তাৰ পাছত চধ বছৰত ৰজা কদলােয়ামৰ আৰু তওঁৰ

সংগী ৰজাসকেল গ ৰফায়ীয়াসকলক অ েৰাৎকণিয়মত, জজীয়াসকলক

হামত, এমীয়াসকলক চািব‐িকিৰয়াথিয়মত আিহ আ মণ কিৰেল আৰু ৬

হাৰীয়াসকলক এল‐পাৰণৈলেক তওঁেলাকৰ পাহাৰীয়া অ ল চয়ীত

পৰাজয় কিৰেল। এল‐পাৰণ মৰ‐ু া ৰৰ কাষত অৱি ত। ৭ তাৰ পাছত

এই ৰজাসকল ঘিূৰ গ অিয়ন‐িম াট অথাৎ কােদচৈল গ’ল। তওঁেলােক

অমােলকীয়াসকলৰ গােটই দশ জয় কিৰ ল’ ল আৰু হচেচান‐তামৰত

থকা ইেমাৰীয়াসকলেকা পৰাজয় কিৰেল। ৮ এই সকেলা ঘটনাৰ

পাছত চেদামৰ ৰজা, ঘেমাৰাৰ ৰজা, অ াৰ ৰজা, চেবায়ীমৰ ৰজা আৰু

িবলাৰ ৰজা অথাৎ চাৱৰৰ ৰজা ওলাই গ যু ৰ কাৰেণ যু ত হ’ল। ৯

তওঁেলােক এলমৰ ৰজা কদলােয়ামৰ, গায়ীমৰ ৰজা িতিদয়ল, িচনাৰ
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দশৰ ৰজা অ াফল, ই াচৰৰ ৰজা অিৰেয়াকৰ িবৰেু যু কিৰবৈল

গ’ল। এই যু পাঁচ জন ৰজাৰ িবৰেু চািৰজন ৰজাৰ মাজত হিছল।

১০ িচি ম উপত কাত আলকতৰােৰ পণূ ব েতা গাত আিছল; যিতয়া

চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ ৰজা পলাই গিছল, তিতয়া তওঁেলাক সই গাতত

পিৰল; আন অৱিশ লাকসকল পাহাৰৈল পলাই গ’ল। ১১ শ প ই

চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ সকেলা ধন‐স ি আৰু বয়‐ব লটু কিৰ ল

িচ গ’ল। ১২ তওঁেলাক যাওঁেত সকেলা স েদেৰ সেত চেদামত

বাস কৰা অ ামৰ ভিতজা পেুতক লাটেকা ব ী কিৰ ল গ’ল। ১৩

তিতয়া পলাই আিহ ৰ া পাৱা এজন পলাতেক ই ীয়া অ ামক সই

খবৰ িদেল; সই সময়ত অ াম ইে াল আৰু আেনৰৰ ভােয়ক ইেমাৰীয়া

মি ৰ ওক গছেবাৰৰ ওচৰত বাস কিৰিছল আৰু তওঁেলাক অ ামৰ

িম আিছল। ১৪ অ ােম যিতয়া িনেল য তওঁৰ আ ীয়ক ব ী

কিৰ ল গেছ, তিতয়া তওঁ িশ ণ া তওঁৰ গহৃেতই জ হাৱা

িতিন শ ওঠৰ জন দাসক ল শ েবাৰৰ পােছ পােছ দানৈলেক খিদ

গ’ল। ১৫ পাছত ৰািত তওঁ িনজৰ লাকসকলক িকছুমান দলত িবভ

কিৰ শ েবাৰক আঘাত কিৰেল আৰু দে চকৰ উ েৰ অৱি ত হাবা

পয তওঁেলাকক খিদ পিঠয়ােল। ১৬ তওঁ সকেলােবাৰ স ি ঘৰূাই

আিনেল; তওঁৰ ভিতজা পেুতক লাটক তওঁৰ বয়‐ব েৰ সেত উ াৰ

কিৰেল আৰু পৰুষু‐মিহলা সকেলােক ওভটাই আিনেল। ১৭ কদলােয়ামৰ

আৰু তওঁৰ সংগী ৰজাসকলক অ ােম যিতয়া হৰৱুাই উভিত আিহিছল,

তিতয়া চেদামৰ ৰজাই তওঁৰ লগত সা াত হবৈল চািব উপত কাৈল

অথাৎ ৰজাৰ উপত কাৈল ওলাই গ’ল। ১৮ চােলমৰ ৰজা ম ীেচদেক

িপঠা আৰু া াৰস আিনেল; ম ীেচদক সে াপিৰ ঈ ৰৰ পেুৰািহত

আিছল। ১৯ তওঁ অ ামক আশী াদ কিৰ ক’ ল, “ গ আৰু পিৃথৱীৰ

সিৃ কতা সে াপিৰ ঈ ৰৰ াৰা অ াম আশী াদ া হওক; ২০ িযজেন

আেপানাৰ শ েবাৰক আেপানাৰ হাতত সমপণ কিৰেছ, সই সে াপিৰ

ঈ ৰৰ ধ হওক।” তিতয়া অ ােম সকেলা ব েৰ দহ ভাগৰ এভাগ

তওঁক িদেল। ২১ পাছত চেদামৰ ৰজাই অ ামক ক’ ল, “আপিুন ধন‐

স দেবাৰ ৰািখ লাকসকলক মাক িদয়ক।” ২২ অ ােম চেদামৰ

ৰজাক ক’ ল, “মই গ আৰু পিৃথৱীৰ সিৃ কতা সে াপিৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

নােমেৰ হাত দািঙ শপত খাই কেছাঁ য, ২৩আেপানাৰ এেকা ব েৱই,

এেন িক এগিছ সূতা িক জাতাৰ িফটাও নলওঁ; যােত আপিুন কিতয়াও

ক’ব নাৱােৰ ‘মইেহ অ ামক ধনৱান কিৰেলাঁ’ বিুল। ২৪ কৱল মাৰ

যবুকসকেল ইিতমেধ িয খােল, তাৰ বািহেৰ মই ইয়াৰ পৰা এেকা িনিনও;

িক ু আেনৰ, ইে াল আৰু মি মাৰ লগত গিছল; তওঁেলাকক িনজৰ

ভাগ ল’ব িদয়ক।”

১৫ এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত, দশনেযােগ অ ামৈল িযেহাৱাৰ বাক

আিহল, তওঁ ক’ ল, “ হ অ াম, ভয় নকিৰবা; মেয়ই তামাৰ

ঢাল আৰু মহা পৰু াৰ ৰপূ।” ২ অ ােম ক’ ল, “ হ ভু িযেহাৱা;

আপিুন মাক িক িদব? মই য িনঃস ান। দে চকীয়া ইলীেয়জৰেহ

মাৰ ঘৰৰ উ ৰািধকাৰী হেছ।” ৩অ ােম ক’ ল, “আপিুন মাক স ান

িনিদেল আৰু সেয় মাৰ ঘৰৰ এজন দােসই মাৰ উ ৰািধকাৰী হ’ব।”

৪ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক তওঁৈল আিহল; তওঁ ক’ ল, “নহয়, এই

মা হ তামাৰ উ ৰািধকাৰী নহ’ব। িক ু তামাৰ ঔৰসত জ া জনেহ

তামাৰ উ ৰািধকাৰী হ’ব।” ৫ তিতয়া িযেহাৱাই অ ামক বািহৰৈল িন

ক’ ল, “তুিম আকাশৰ ফােল চাৱা আৰু যিদ পাৰা তৰােবাৰ গণনা কৰা।”

তওঁ আেকৗ অ ামক ক’ ল, “এইদেৰ তামাৰ বংশও হ’ব।” ৬ তিতয়া

অ ােম িযেহাৱাত িব াস কিৰেল আৰু িযেহাৱাই অ ামৰ িব াসক তওঁৰ

পে ধািমকতা বিুল গণ কিৰেল। ৭ পাছত িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল,

“মেয়ই সই িযেহাৱা! এই দশৰ অিধকাৰী হবৰ কাৰেণ মেয়ই তামাক

কলদীয়াসকলৰ উৰ নগৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেলা।” ৮ তিতয়া তওঁ

ক’ ল, “ হ ভু িযেহাৱা, মই কেনৈক জািনম য এই দশখন মাৰ

অিধকাৰত আিহব?” ৯ তিতয়া িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “তুিম মাৰ

ওচৰৈল এজনী িতিন বছৰীয়া চঁউৰী গৰ,ু এজনী িতিন বছৰীয়া মাইকী

ছাগলী, এটা িতিনবছৰীয়া মতা মৰ‐ছাগ পাৱািল, এটা কেপৗ আৰু এটা

পাৰ পাৱািল আনা।” ১০ অ ােম সই সকেলােক আিন সইেবাৰক

ফালৈক কািট িতেডাখৰ টু ৰা তাৰ অ টু ৰাৰ িবপৰীেত সজাই

ৰািখেল; িক ু চৰাইেবাৰ হ’ ল তওঁ ফাল নকিৰেল। ১১ পাছত িচকাৰী

চৰাইেবাৰ নািম আিহ সই প ৰ মাংসখ ৰ ওপৰত পিৰল, িক ু অ ােম

সইেবাৰক খদাই িদেল। ১২ পাছত যিতয়া সূয মাৰ গিছল, তিতয়া

অ ামৰ ঘাৰ টাপিন আিহল; হঠােত এক ঘন আৰু ভয়ংকৰ অ কাৰ

তওঁৰ ওপৰত নািম আিহল। ১৩ তিতয়া তওঁ অ ামক ক’ ল, “তুিম এই

কথা িনি তভােৱ জনা উিচত য তামাৰ বংশৰ লাকসকল িয দশত

বাস কিৰব, সই দশ তওঁেলাকৰ িনজৰ নহয়। সই ঠাইত তওঁেলােক

বাসী হ দাস হ’ব আৰু চািৰশ বছৰ কাল তওঁেলােক উৎপীড়ন ভাগ

কিৰব। ১৪ তওঁেলােক িয জািতৰ ব ীকাম কিৰব, মই সই জািতৰ

সাধ‐িবচাৰ কিৰম আৰু পাছত তওঁেলােক অিধক স ি েৰ সেত বািহৰ

হ আিহব। ১৫ িক ু তুিম শাি েৰ তামাৰ পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল যাবা;

অিত ব ৃ অৱ াত তামাক মদাম িদয়া হ’ব। ১৬ তামাৰ চতুথ জ ৰ

লাকসকল ইয়াৈল পনুৰ উলিট আিহব; িকয়েনা এিতয়াৈলেক মাৰ ওচৰত

ইেমাৰীয়াসকলৰ অপৰাধ শাি পাৱাৰ দেৰ হাৱা নাই।” ১৭ বিল

মাৰ গ যিতয়া আ াৰ হ’ল তিতয়া জইুৰ এক ধাঁৱাময় চুলা আৰু এক

ল মশাল দখা গ’ল। সইেবাৰ সই মঙহৰ টু ৰােবাৰৰ মােজিদ

পাৰ হ গ’ল। ১৮ সইিদনা িযেহাৱাই অ ােম সেত এিট এইবিুল ক

এটা িনয়ম ি ৰ কিৰেল, “িমচৰৰ নদীৰ পৰা মহানদী ইউে িটচ পয

গােটইখন দশ মই তামাৰ বংশক িদেলাঁ। ১৯ তাৰ মাজত থািকব

কনীয়া, কিন ীয়া, কদেমানীয়া, ২০ িহ ীয়া, পিৰ ীয়া, ৰফায়ীয়া, ২১

ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, িগগাচীয়া, আৰু িযবচুীয়া।”

১৬ অ ামৰ ভাযা চাৰী তিতয়াৈলেক িনঃস ান আিছল; হাগাৰ

নােমেৰ চাৰীৰ এগৰাকী িমচৰীয়া দাসী আিছল। ২ এিদন চাৰীেয়

অ ামক ক’ ল, “ চাৱা, িযেহাৱাই মাক িনঃস ান কিৰ ৰািখেছ। সই

কাৰেণ আপিুন মাৰ দাসীৰ শয াৰ সংগী হওঁক, িকজািন মই তাইৰ পৰা

স ান লাভ কিৰম।” তিতয়া অ াম চাৰীৰ কথাত মাি হ’ল। ৩ কনান

দশত অ ােম দহ বছৰ কেটাৱাৰ পাছত ভাযা চাৰীেয় তওঁৰ িমচৰীয়া

দাসী হাগাৰক আিন িনজৰ ামী অ ামৰ সংগী কিৰ িদেল। ৪অ ােম

হাগাৰৰ সেত এেকলগ হাৱাত তাই গভৱতী হ’ল। হাগােৰ যিতয়া বিুজ

পােল য তাই গভৱতী হেছ, তিতয়া তাই িনজৰ গৰাকীয়ণীক তু

ান কিৰবৈল ধিৰেল। ৫ সেয় চাৰীেয় অ ামক ক’ ল, “ মাৰ িত কৰা

তাইৰ এই অ ায়ৰ কাৰেণ আপিুনেয় দায়ী; মাৰ এই দাসীক মেয়ই

আেপানাৰ বা ত িদেলাঁ; িক ু এিতয়া তাই িনজেক গভৱতী হাৱা জািন

মােকই হয় ান কিৰেছ; এিতয়া িযেহাৱােয় আেপানাৰ আৰু মাৰ মাজত

িবচাৰ কৰক।” ৬অ ােম চাৰীক ক’ ল, “ চাৱা, তামাৰ দাসী তামাৰ

অধীনেত আেছ; গিতেক িযহেক ভাল বিুল ভাবা, তুিম তাইৰ িত তােক

কৰা।” তিতয়া চাৰীেয় হাগাৰৰ িত এেন কেঠাৰ ব ৱহাৰ কিৰবৈল

ধিৰেল য তাই তওঁৰ ওচৰৰ পৰা পলাই গ’ল। ৭ পাছত মৰু া ৰৰ

মাজত এটা জলৰ ভুমকুৰ কাষত িযেহাৱাৰ দূেত হাগাৰক দখা পােল।

এই ভুমকুেতা চূৰৈল যাৱাৰ পথত আিছল। ৮ িযেহাৱাৰ দূেত ক’ ল,

“ হৰা চাৰীৰ দাসী হাগাৰ, তুিম ক’ৰ পৰা আিহছা আৰু ক’ ল গ আছা?”

তাই ক’ ল, “মই মাৰ গৰাকীয়ণী চাৰীৰ ওচৰৰ পৰা পলাই আিহেছাঁ।”

৯ তিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত ক’ ল, “তুিম তামাৰ গৰাকীয়ণীৰ ওচৰৈল

উলিট যাৱা আৰু তওঁৰ অধীনত থািক বাধ হাৱা।” ১০ িযেহাৱাৰ দূেত

পনুৰ তাইক ক’ ল, “মই তামাৰ বংশৰ লাকৰ সংখ া ইমান বিৃ কিৰম

য তওঁেলাকৰ সংখ া গিণবই নাৱাৰা হ’ব।” ১১ পনুৰ িযেহাৱাৰ দূেত

তাইক ক’ ল, “ চাৱা, তুিম গভৱতী। তামাৰ এিট পু জ হ’ব; তুিম

সই ল’ৰাৰ নাম ই ােয়ল ৰািখবা; িকয়েনা িযেহাৱাই তামাৰ দূখৰ কথা

িনেল। ১২ মা হ হেলও সই ল’ৰা বনৰীয়া গাধৰ দেৰ হ’ব। িস তাৰ

সকেলা ভাইৰ িবৰেু শ ভাৱ কিৰব আৰু সকেলা মা েহও তাক শ

ান কিৰব; িস িনজৰ ভাইসকলৰ দশৰ কাষত বাস কিৰব।” ১৩ এই

কথা িন হাগােৰ তওঁেৰ সেত কথা কাৱা িযেহাৱাক এই নাম িদেল,



আিদপু ক 18

আল‐ ৰাৱী িকয়েনা তাই ক’ ল, “মই তেনহেল সচাঁৈকেয় িয জনাই মাক

চাই আেছ, সইজনা িযেহাৱাক দিখেলাঁ নিক!” ১৪ সই নাদৰ নাম

বৰ‐লহয়‐ ৰাৱী হ’ল; সই নাদ কােদচ আৰু বাৰদৰ মাজত অৱি ত ১৫

পাছত হাগােৰ অ ামৈল এিট পু সৱ কিৰেল আৰু অ ােম হাগাৰৰ পৰা

জ া সই পু ৰ নাম ই ােয়ল হ’ল। ১৬অ ামৰ ছয়াশী বছৰ বয়সত

হাগােৰ অ ামৈল ই ােয়লক সৱ কিৰেল।

১৭ অ ামৰ বয়স যিতয়া িনৰান ই বছৰ হ’ল, তিতয়া িযেহাৱাই

অ ামক দশন িদ ক’ ল, “মই স শি মান ঈ ৰ; মাৰ লগত

চলাচল কৰা আৰু িস হাৱা। ২ মাৰ আৰু তামাৰ মাজত মই মাৰ িবিধ

াপন কিৰম আৰু মই তামাৰ বংশক অিতশয় ৰেূপ বিৃ কিৰম।” ৩

তিতয়া অ ােম উবিুৰ খাই মািটত মখু থ িণপাত কিৰেল আৰু ঈ েৰ

তওঁেৰ সেত কথা ক’বৈল ধিৰেল। ৪ তওঁ ক’ ল, “ না, তামাৰ সেত

াপন কৰা মাৰ িবিধ এই: তুিম এক বা ল জািতৰ আিদিপতৃ হ’বা। ৫

তামাক অ াম বিুল পনুৰ কাৱা নহ’ব, িক ু এিতয়াৰ পৰা তামাৰ নাম

অ াহামেহ হ’ব; িকয়েনা মই তামাক আিদিপতৃ হ’বৈল িনৰপূণ কিৰেলাঁ।

৬ মই তামাৰ বংশ অিতশয়ৰেূপ বিৃ কিৰম। তামাৰ পৰা মই অেনক

নতুন জািতৰ সিৃ কিৰম আৰু তামাৰ পৰা ৰজাসকলেৰা জ হ’ব। ৭

এই িবিধ মাৰ, তামাৰ আৰু তামাৰ ভাবী‐বংশৰ মাজত পৰুষুা েম

াপন কিৰেলাঁ; ই এক িচৰকালৰ িবিধ হ’ব। মই তামাৰ আৰু তামাৰ

ভাবী‐বংশৰ লাকসকলৰ ঈ ৰ হ’বৈল মাৰ িবিধ াপন কিৰেলাঁ। ৮ িয

কনান দশত তুিম বাসী হ বাস কিৰছা, মই তামাক আৰু তামাৰ

ভাবী‐বংশক এই সমদুায় দশ সদাকালৰ অিধকাৰৰ অেথ িদম আৰু মই

তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম।” ৯ পনুৰ ঈ েৰ অ াহামক ক’ ল, “ তামােলাকৰ

বােব মাৰ এই িবিধ পালন কিৰব লািগব; তুিম আৰু তামাৰ ভাবী‐বংশই

পৰুষুা ে েম তাক পালন কিৰব লােগ। ১০ তামােলােক মািনবলগীয়া

এই িবিধ হেছ ‐ তামােলাকৰ মাজৰ েত ক পৰুষুৰ চু ৎ হ’ব লািগব;

এই িবিধ তামাৰ আৰু তামাৰ বংশৰ লাকসকেল মািন চিলব লািগব।

১১ তামােলােক িনজ িনজ িল া ‐চ ছদন কিৰবা আৰু সেয় মােৰ

আৰু তামােলাকৰ মাজত ািপত হাৱা িনয়মৰ িচন হ’ব। ১২ বংশা েম

তামােলাকৰ েত কজন পু ‐স ানৰ জ ৰ আঠ িদনৰ িদনা এই চু ৎ

হ’ব লািগব; বংশৰ কােনা নহেলওঁ তামােলাকৰ ঘৰত জ হাৱা আৰু

িবেদশীৰ পৰা িকিন লাৱা দাসেবাৰেৰা চু ৎ হ’ব লািগব। ১৩ তামাৰ

ঘৰত জ হাৱা পৰুষু আৰু তুিম িকিন লাৱা সকেলা পৰুষুেৰ চু ৎ হ’বই

লািগব; এইদেৰ তামােলাকৰ শৰীৰত মাৰ িবিধ িচৰকালৰ এক িনয়ম

হ’ব। ১৪ িয জন পৰুষুৰ িল ‐চ ছদন কৰা নহয়, এেন চু ৎ নােহাৱা

পৰুষুক িনজ জািতৰ মাজৰ পৰা বিহ াৰ কৰা হ’ব; কাৰণ তওঁ মাৰ িবিধ

অমা কিৰেল।” ১৫ ঈ েৰ অ াহামক ক’ ল, “ তামাৰ ভাযা চাৰীক আৰু

চাৰী বিুল নামািতবা; িক ু তওঁৰ নাম চাৰা [ৰাণী] হ’ব। ১৬ মই তওঁক

আশী াদ কিৰম আৰু তওঁৰ পৰা তামাক এিট পু ও িদম; মই তওঁক

আশী াদ কিৰম যােত তওঁ অেনক জািত আৰু তওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ

আিদমাতৃ হ’ব।” ১৭ এই কথা িন অ াহােম মািটত উবিুৰ হ পিৰল

আৰু হাঁিহ মািৰ মনেত ক’ ল, “এশ বছৰীয়া ব ৃ ই স ান পাবেন আৰু

নৈ বছৰীয়া চাৰাই জােনা স ান সৱ কিৰব পােৰ?” ১৮ অ াহােম

ঈ ৰক ক’ ল, “ই ােয়েলই যন আেপানাৰ দিৃ ত জীয়াই থােক, মাৈল

এেয় সে াষজনক।” ১৯ ঈ েৰ ক’ ল, “নহয়, তামাৰ ভাযা চাৰাই

তামাৈল এিট পু সৱ কিৰব আৰু তুিম তওঁৰ নাম ইচহাক [হাঁিহ]

ৰািখবা; মই িচৰকালৰ এক িবিধৰেূপ ইচহাক আৰু তওঁৰ ভাবী‐বংশৰ

লাকসকলৰ সেত মাৰ িবিধ াপন কিৰম। ২০ ই ােয়লৰ িবষেয়

হ’ ল মই তামাৰ কথা িনেলাঁ; চাৱা, মই তওঁক আশী াদ কিৰেলাঁ;

তওঁেকা মই ব বংশ কিৰম আৰু তওঁৰ স ান‐স িত অিতশয়ৰেূপ বিৃ

কিৰম; তেৱাঁ বাৰজন গা ী‐ নতাৰ িপতৃ হ’ব আৰু তওঁৰ পৰা মই এক

মহাজািত উৎপ কিৰম। ২১ িক ু মাৰ িনয়মিট হ’ ল অহা বছৰ এই

সময়েত চাৰাই তামাৈল িয স ান সৱ কিৰব, সই ইচহাকৰ সেতেহ

াপন কিৰম।” ২২অ াহামৰ লগত কথা ক শষ কৰাৰ পাছত ঈ ৰ

তওঁৰ ওচৰৰ পৰা ওপৰৈল িছ গ’ল। ২৩ তাৰ পাছত ঈ ৰৰ কথা

অ সােৰ অ াহােম তওঁৰ পেুতক ই ােয়লক, তওঁৰ ঘৰত জ হাৱা

আৰু িকিন লাৱা দাসেবাৰক অথাৎ অ াহামৰ ঘৰত িযমান পৰুষু আিছল,

তওঁ সই িদনাই সকেলােৰ িল া ‐চ ছদন কিৰেল। ২৪ অ াহােম

যিতয়া িনজৰ িল া ‐চ ছদন কিৰিছল, সই সময়ত তওঁৰ বয়স

আিছল িনৰানৈ বছৰ আৰু ২৫ তওঁৰ পু ই ােয়লৰ বয়স আিছল তৰ

বছৰ। ২৬ সই এেক িদনাই অ াহাম আৰু তওঁৰ পু ই ােয়ল েয়ােৰ

চু ৎ কৰা হ’ল। ২৭ তওঁৰ লগেত ঘৰৰ আন সকেলা পৰুষুৰ অথাৎ তওঁৰ

ঘৰত জ হাৱা আৰু িবেদশীৰ পৰা িয সকলক িকিন লাৱা হিছল, সই

সকেলা পৰুষুেৰ চু ৎ কৰা হ’ল।

১৮ অ াহােম যিতয়া মি ৰ ওক গছেবাৰৰ ওচৰত বাস কিৰিছল,

তিতয়া িযেহাৱাই তওঁক এিদন দশন িদেল। তওঁ পৰীয়াৰ

ৰদত িনজৰ ত ুৰ ৱাৰ মখুত বিহ আিছল; ২ তেন সময়েত তওঁ মৰূ

তুিল চাই দিখেল, িকছু দূৈৰত তওঁৰ স খুত িতিন জন লাক িথয় হ

আেছ; তওঁেলাকক দখামা েক লগ ধিৰবৈল তওঁ ত ুৰ ৱাৰ মখুৰ পৰা

লিৰ গ’ল আৰু মািটত উবিুৰ হ িণপাত কিৰেল। ৩ তওঁ ক’ ল, “ হ ভু,

যিদআেপানােলাকৰ দিৃ ত মই অ হ া হেছাঁ, তে আেপানােলাকৰ

এই দাসক এিৰ পাৰ হ আগবািঢ় নাযাব। ৪ মই অলপ পানী আিন

িদওঁ, আেপানােলােক ভিৰ ধইু লওঁক আৰু গছেজাপাৰ তলেত িব াম

লওঁক। ৫আেপানােলাক যিতয়া এই দাসৰ িৰৈল আিহেছ, তে মই

অলপমান আহােৰা ল আেনাৈগ; তােৰ আেপানােলােক যন িনজৰ াণ

জৰুাব পােৰ আৰু পনুৰ যা া কিৰব পািৰব।” তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল,

“িঠক আেছ, তুিম কাৱাৰ দেৰই কৰা।” ৬ অ াহােম তিতয়া বগাই

ত ুৰ িভতৰৈল গ চাৰাক ক’ ল, “তুিম সানকােল িতিন চয়া ভাল ময়দা

মািখ ল কইখনমান িপঠা যু ত কিৰ িদয়া।” ৭ তাৰ পাছত অ াহােম

লিৰ গ প ৰ জাকৰ পৰা ভাল চাই এটা সৰু দামিুৰ আিন তওঁৰ দাসক

িদেল; সই দােসও ততাৈতয়াৈক তাক ৰাি েল। ৮ পাছত অ াহােম দ,

গাখীৰ আৰু দামিুৰৰ ৰ া মঙহ ল তওঁেলাকৰ স খুত থেল; তওঁেলােক

যিতয়া ভাজন কিৰ আিছল, তিতয়া অ াহাম তওঁেলাকৰ কাষেত থকা

গছেজাপাৰ তলত িথয় হ আিছল। ৯ তওঁেলােক অ াহামক িধেল,

“ তামাৰ ভাযা চাৰা ক’ত আেছ?” তওঁ ক’ ল, “ সৗ তাত, ত ুৰ িভতৰত

আেছ।” ১০ তিতয়া তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন ক’ ল, “বস কালত মই

িন েয় তামাৰ ওচৰৈল আেকৗ উলিট আিহম; তিতয়া তামাৰ ভাযা

চাৰাৰ এিট পু হ’ব।” চাৰাই তওঁৰ পাছফােল ত ুৰ ৱাৰমখুত থািক

সকেলা কথা িন আিছল। ১১ অ াহাম আৰু চাৰা সই সময়ত যেথ ব ৃ ‐

ব ৃ া; বয়েস ভাঁিট িদিছল আৰু চাৰাৰ পে স ান লাভৰ বয়েসা নািছল।

১২ সেয় চাৰাই মনৰ িভতৰেত হাঁিহ িনজেক ক’ ল, “ মাৰ ামী এিতয়া

বঢ়ুা হ’ল আৰু মেয়া য় পাই আিহেলাঁ, মাৰ এেন আন হ’ব ন?”

১৩ িযেহাৱাই তিতয়া অ াহামক ক’ ল, “চাৰাই কেলই এই কথা ক

হাঁিহেল য ‘মই বঢ়ুীেয় জােনা সচাঁৈকেয় এিট পু সৱ কিৰম?’ ১৪

িযেহাৱাৰ ওচৰত ঃসাধ বিুল জােনা িকবা আেছ? বস কালত, মই

িনৰপূণ কৰা সময়ত মই তামাৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহম। অহা বছৰ

ায় এই সময়েত চাৰাৰ এিট পু হ’ব।” ১৫ চাৰাই তিতয়া ভয় খাই

আৈস মািত ক’ ল, “নাই, মই হ’ ল হঁহা নািছেলা”; িক ু িযেহাৱাই ক’ ল,

“নহয়, তুিম হাঁিহিছলা।” ১৬ তাৰ পাছত সই লাকেকইজন উিঠল আৰু

তলৈল চেদামৰ ফােল চােল। অ াহােম তওঁেলাকক আগবঢ়াই থবৈল

তওঁেলাকৰ লেগ লেগ গ’ল। ১৭ পাছত িযেহাৱাই ক’ ল, “মই িয কিৰম,

তাক জােনা অ াহামৰ পৰা লু ৱাই ৰািখম? ১৮ অৱেশ ই অ াহামৰ

পৰা এক মহান আৰু পৰা মী জািত হ’ব। তওঁেতই পিৃথৱীৰ সমদুায়

জািতেবাৰ আশী াদ া হ’ব। ১৯ মই তওঁক মেনানীত কিৰেলাঁ যন

তওঁ িনজৰ স ান সকলক আৰু ঘৰৰ ভাবীস ান সকলক িযেহাৱাৰ

পথত চিলবৈল, সৎ আৰু ায় কায কিৰবৈল আ া িদেয় আৰু যন

িযেহাৱাই অ াহামক িয কথা ক’ ল তাক িস কিৰব পােৰ।” ২০ তাৰ

পাছত িযেহাৱাই ক’ ল, “চেদাম আৰু ঘেমাৰাক ল ভীষণ িচঞৰ‐বাখৰ
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হেছ আৰু তওঁেলাকৰ পাপও অিতশয় ৰতুৰ হেছ; ২১ সইবােব,

মই এিতয়া তাৈল নািম গ তওঁেলােক িয কিৰেছ বিুল মই িনেছা,

সচাঁৈকেয় তওঁেলাক সইদেৰ হেছ নিক তাক চাম; যিদ তেন

নহয়, তােকা মই জািনব পািৰম।” ২২ তাৰ পাছেত সই পৰুষু কইজন

তাৰ পৰা ঘিূৰ চেদামৰ ফালৈল গ’ল আৰু অ াহাম তিতয়াও িযেহাৱাৰ

স খুত িথয় হ থািকল। ২৩ অ াহােম িযেহাৱাৰ ওচৰৈল আগবািঢ়

গ িধেল, “আপিুন ৰ লগত ধািমকেকা িবন কিৰব ন? ২৪ সই

নগৰৰ মাজত যিদ প াশজন ধািমক লাক আেছ, সই প াশ জনৰ

কাৰেণ আপিুন সই নগৰক মা িনিদ িবন কিৰব ন? ২৫ ই আেপানাৰ

পৰা দূৰ হওক! ধািমক আৰু ৰ িত এেক ধৰণৰ ব ৱহাৰ কিৰ, ৰ

লগত ধািমকৰ াণ লাৱা এেন কম আেপানাৰ পৰা দূৰ হওক; সমদুায়

পিৃথৱীৰ িবচাৰকতাজনাই জােনা ায়‐িবচাৰ নকিৰব?” ২৬ তিতয়া

িযেহাৱাই ক’ ল, “যিদ চেদাম নগৰত প াশ জনও ধািমক লাক পাওঁ,

তে তওঁেলাকৰ কাৰেণ মই সই গােটই নগৰ খনেক মা িদম।”

২৭ অ াহােম উ ৰ িদ ক’ ল, “চাওক, যিদও মই কৱল ধিুল আৰু ছাঁই,

তথািপও মই ভুৰ লগত কথা ক’বৈল সাহ কিৰেছাঁ; ২৮ যিদ প াশজন

ধািমক লাক নৈহ পাঁচজন কম হয় তেনহেল িক সই পাঁচজন কম হাৱাৰ

কাৰেণ গােটইখন নগৰেক আপিুন িবন কিৰব ন?” তিতয়া তওঁ

ক’ ল, “মই তাত প ি শজনক পােলও িবন নকেৰাঁ।” ২৯ অ াহােম

আেকৗ তওঁক ক’ ল, “ধৰক, যিদ তাত মা চি শজন ধািমক লাকক

পাৱা গ’ল!” তওঁ ক’ ল, “ সই চি শজনৰ কাৰেণও মই িবন নকেৰাঁ।”

৩০ তিতয়া অ াহােম ক’ ল, “ মাৰ ভুেৱ যন াধ নকেৰ, মই পনুৰ

কওঁ যিদ তাত ি শজনেকা পাৱা যায়?” তওঁ ক’ ল, “মই যিদ তাত

ি শজনেকা পাওঁ, তিতয়াও িবন নকেৰাঁ।” ৩১অ াহােম ক’ ল, “চাওক,

মই আেকৗ এবাৰ সাহস কিৰ ভুক কব িবচািৰেছাঁ! যিদ তাত িবশজনক

পাৱা যায়?” “িবশজনৰ কাৰেণও মই সই নগৰ িবন নকেৰাঁ।” ৩২

অৱেশষত অ াহােম ক’ ল, “ ভুেৱ যন মাক াধ নকেৰ; মই কৱল

আৰু এবাৰেহ মােথন কওঁ, তাত যিদ দহজনেকা পাৱা যায়?” তিতয়া

তওঁ ক’ ল, “ সই দহজনৰ কাৰেণও মই তাক িবন নকেৰাঁ।” ৩৩

অ াহামৰ সেত কেথাপকথন শষ হাৱাৰ পাছত িযেহাৱা িনজ বােটিদ

সই ঠাইৰ পৰা িচ গ’ল আৰু অ াহােমা িনজৰ ঘৰৈল উভিট গ’ল।

১৯ সইিদনা সি য়া জন দূত চেদাম নগৰৈল আিহল। লাট তিতয়া

চেদাম নগৰৰ েৱশ ৱাৰত বিহ আিছল। তওঁেলাকক দখা পাই

লােট উিঠ সা াৎ কিৰবৈল গ’ল আৰু মািটত উবিুৰ হ িণপাত কিৰেল।

২ তওঁ ক’ ল, “ হ মাৰ ভুসকল, অ হ কিৰ আেপানােলাকৰ এই

দাসৰ ঘৰৈল আহঁক আৰু ভিৰ‐হাত ধইু ৰািতেটা আিজ ইয়ােত কটাওক।

পনুৰ ৰািতপৱুােত উিঠ িনজ বােটিদ িচ যাব।” তিতয়া তওঁেলােক

ক’ ল, “নহয়, ৰািতেটা আিম নগৰৰ চকেতই থািকম।” ৩ িক ু বৰৈক

জাৰ কিৰবৈল ধৰাত, তওঁেলাক লাটৰ লগত গ তওঁৰ ঘৰত সামাল;

লােট তওঁেলাকৰ কাৰেণ খমীৰ িনিদয়া িপঠা সিক এসাঁজ আহাৰ

যু ত কিৰেল আৰু তওঁেলাকক খাবৈল িদেল। ৪ িক ু তওঁেলােক

বৈল যাৱাৰ আগেত নগৰৰ লাকসকেল অথাৎ চেদামৰ ল’ৰা‐ব ৃ

আিদ কিৰ সকেলা লাক নগৰৰ চািৰওফালৰ পৰা আিহ ঘৰেটা বিৰ

ধিৰেলিহ। ৫ তওঁেলােক লাটক মািত ক’ ল, “আিজ ৰািত িয কইজন

লাক তামাৰ ইয়াত সামাল, তওঁেলাক ক’ত আেছ? তওঁেলাকক

আমাৰ ওচৰৈল উিলয়াই আনা; আিম িসহঁতৰ পিৰচয় লওঁ।” ৬ তিতয়া

লােট ৱাৰৰ বািহৰত ওলাই গ ৱাৰখন জপাই ক’ ল, ৭ “ হ ভাইসকল,

মই িবনয় কিৰেছাঁ, আেপানােলােক এেন ‐আচৰণ নকিৰব; ৮ চাওঁক,

মাৰ জনী ছাৱালী আেছ; কােনা পৰুষুৰ সেত িসহঁতৰ সং শ হাৱা

নাই; িসহঁতেক মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল উিলয়াই আেনা; িসহঁতৰ

লগত আেপানােলােক িয ভাল দেখ কৰক; কৱল এই লাকসকলক

এেকা নকিৰব; িকয়েনা তওঁেলােক এিতয়া মাৰ ঘৰৰ ছাঁত আ য়

লেছ।” ৯ তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল, “ যাৱা, আমাৰ পথৰ পৰা আঁতৰ

হ যাৱা!” তওঁেলােক আেকৗ ক’ ল, “এইজন িবেদশী িহচােব আমাৰ

ইয়াৈল আিহিছল আৰু এিতয়া আমােৰ িবচাৰক হ’বৈল গেছ। এিতয়া

আিম িসহঁততৈক তাৰ লগত আৰু বয়া আচৰণ কিৰম।” এই বিুল ক

লাকসকেল সই মা হৰ িবৰেু আগবিঢ়ল আৰু লাটক ঠলা মািৰ ৱাৰ

ভািঙবৈল কাষ চািপ গ’ল। ১০ তিতয়া সই জন পৰুেুষ হাত মিল

লাটক ঘৰৰ িভতৰৈল টািন িনেল আৰু িভতৰৰ পৰা ৱাৰ ব কিৰ িদেল;

১১ তাৰ পাছত লাটৰ অিতিথসকেল ঘৰৰ ৱাৰৰ বািহৰত থকা সৰু

বৰ সকেলা মা হেক আঘাত কিৰ কণা কিৰেল; তােত সই মা হেবােৰ

ৱাৰ িবচািৰ িবচািৰ হাবাথিুৰ খােল। ১২ তাৰ পাছত সই লাক জেন

লাটক িধেল, “এই ঠাইত তামাৰ আৰু কােনাবা আেছ নিক? তামাৰ

জাঁৱাই, পা, জী বা কােনা আ ীয়‐ জন আিদ কিৰ িযসকল লাক এই

নগৰত আেছ, সই সকেলােক এই ঠাইৰ পৰা উিলয়াই ল যাৱা। ১৩

িকয়েনা আিম এই নগৰ ংস কিৰবৰ কাৰেণ যু ত হেছাঁ। িযেহাৱাৰ

আগত এই ঠাইৰ লাকসকলৰ িবৰেু ভীষণ হ চ হেছ আৰু সইবােব

তওঁ তাক ংস কিৰবৈল আমাক পঠাইেছ।” ১৪ তিতয়া লােট বািহৰৈল

গ তওঁৰ হবলগীয়া জাৱাঁইসকলক ক’ ল, “ সানকাল কৰা! এিতয়াই

এই ঠাই এিৰ িছ যাৱা; িকয়েনা িযেহাৱাই এই নগৰ ংস কিৰবৈল

যু ত হেছ।” িক ু জাঁৱােয়কহঁেত ভািৱেল, তওঁ ধমািল কিৰেছ। ১৫

তাৰ পাছত ৰািতপৱুা সই জন দূেত লাটক সানকাল কিৰবৈল িদেল

আৰু ক’ ল, “ইয়াত থকা তামাৰ ভায া আৰু জনী জীয়ৰীক ল গ থাকা;

তিতয়ােহ নগৰৰ লগত তামােলাকক এই শাি ত ংস কৰা নহ’ব।” ১৬

লােট সংেকাচ কিৰ পলম কিৰবৈল ধিৰেল। িক ু িযেহাৱাৰ দয়া তওঁৰ

ওপৰত থকা কাৰেণ সই পৰুষু জেন তওঁক, তওঁৰ ভায াক আৰু জনী

জীেয়কেকা হাতত ধিৰ টািন নগৰৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল। ১৭

সকেলােক বািহৰ কিৰ অনাৰ পাছত তওঁেলাকৰ এজেন লাটক ক’ ল,

“ াণ বচাবৈল হ’ ল পেলাৱা! পাছৈল ঘিূৰ নাচাবা আৰু এই সমভূিমৰ

কােনা ঠাইেত নৰিখবা; পাহাৰেটাৈল পলাই যাৱা; নহ’ ল তামােলােকা

িবন হ’বা।” ১৮ তিতয়া লােট তওঁেলাকক ক’ ল, “নহয়, হ মাৰ ভু,

তেন নকব! ১৯ চাওঁক, আেপানােলাকৰ দিৃ ত আেপানােলাকৰ এই

দােস অ হ পাইেছা আৰু মাৰ জীৱন ৰ া কৰাত আেপানােলােক মাৈল

দয়াও দখৱুােল; িক ু মই পাহাৰেটাৈল পলাই যাব নাৱােৰাঁ; িকয়েনা মই

গ পাৱাৰ আেগেয় হয়েতা সই িবপদ আিহ পিৰব আৰু মই মিৰম। ২০

চাওঁক, পলাই যাবৈল হ’ ল যেথ কাষেত সইখন সৰু চহৰ আেছ। াণ

ৰ াৰ বােব মাক তাৈলেক পলাই যাবৈল িদয়ক। ই জােনা সৰু নহয়?

তােতই মাৰ াণ ৰ া পিৰব।” ২১ তিতয়া দূেত ক’ ল, “বাৰ,ু মই

তামাৰ এই অ েৰাধ ৰািখেলাঁ। িয চহৰখনৰ কথা তুিম ক’লা, তাক মই

ংস নকেৰাঁ; ২২ িক ু সানকাল কৰা! বগাই সই ঠাইৈলেক পেলাৱা;

িকয়েনা তুিম সই ঠাই নােপাৱাৈলেক, মই এেকা কিৰব নাৱােৰাঁ।”

সেয় সই চহৰখনৰ নাম হ’ল চাৱৰ। ২৩ লােট যিতয়া চাৱৰ গ

পােল তিতয়া সূয উদয় হিছল। ২৪ তেনেত িযেহাৱাই আকাশৰ পৰা

চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ ওপৰত গ ক আৰু অি বষাবৈল ধিৰেল। ২৫

তওঁ সই নগৰেকইখন, গােটই সমথল, নগৰৰ সকেলা লাক আৰু

ভূিমত গজা সকেলা ব েক িবন কিৰেল। ২৬ িক ু পাছত গ থকা

লাটৰ ভায াই পাছফােল উভিট চােল, তােত তওঁ লাণৰ এটা

হ গ’ল। ২৭ অ াহােম অিত পৱুােত উিঠ িয ঠাইত পবূেত িযেহাৱাৰ

স খুত িথয় হিছল, সই ঠাইৈল গ’ল। ২৮ তওঁ তলৰ ফােল চেদাম,

ঘেমাৰা আৰু গােটই সমতল ভূিমৈল চাই দিখেল য অি ৰ ধুঁৱাৰ

দেৰ সই সকেলা ঠাইৰ পৰা ধুঁৱা উিঠেছ। ২৯ যিতয়া ঈ েৰ সমথলৰ

নগৰেবাৰ িবন কিৰেল, তিতয়া ঈ েৰ অ াহামক সাঁৱৰণ কিৰেল;

তওঁ লােট য’ত বাস কিৰিছল, সই নগৰেবাৰৰ ংস ূপৰ মাজৰ পৰা

তওঁক বািহৰৈল উিলয়াই পঠােল। ৩০ পাছত লাটৰ চাৱৰত থািকবৈল

সাহস নহ’ল আৰু সেয় তওঁ জীেয়ক জনীক লগত ল চাৱৰৰ পৰা

ওলাই পাহাৰত বাস কিৰবৈল উিঠ গ’ল; তাত তওঁ জীেয়ক জনীেৰ

সেত এটা হাত বাস কিৰেল। ৩১ পাছত ডাঙৰ জীেয়েক সৰু জনীক

ক’ ল, “আমাৰ িপতৃ ব ৃ হ গেছ। এই এেলকাত এেন কােনা পৰুষু

নাই যেয় পিৃথৱীৰ িনয়ম অ সােৰ আমাৰ লগত স কিৰব পােৰ।
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৩২আহাঁ, আিম আমাৰ িপতকৃ া াৰস পান কৰাই তওঁৰ লগত শয়ন

কেৰাঁহক। তােত আিম আমাৰ িপতৰৃ বংশ ৰ া কিৰব পািৰম।” ৩৩ সই

কথা অ সােৰ সইিদনা ৰািত তওঁেলােক বােপকক া াৰস পান কৰাই

মতলীয়া কিৰেল। তাৰ পাছত ডাঙৰজনীেয় সামাই গ বােপকৰ লগত

শয়ন কিৰেল; িক ু কিতয়া তাই েল আৰু কিতয়ােনা উিঠ গ’ল লােট

গমেক নাপােল। ৩৪ পাছিদনা ডাঙৰজনীেয় সৰু জনীক ক’ ল, “ না,

যাৱাকািল ৰািত মই িপতৰৃ লগত শয়ন কিৰেলাঁ; আহাঁ আিজ ৰািতও

আিম িপতকৃ া াৰস পান কৰাওঁ আৰু তুিম সামাই গ তওঁৰ লগত

শয়ন কিৰবা। তােত িপতৰৃ পৰা আিম আমাৰ বংশ ৰ া কিৰব পািৰম।”

৩৫ এইদেৰ সইিদনা ৰািতও তওঁেলােক িনজৰ বােপকক া াৰস

পান কৰােল আৰু সৰু জীেয়েক গ বােপকৰ লগত শয়ন কিৰেল; িক ু

কিতয়া য তওঁৰ ওচৰত েল আৰু কিতয়ােনা উিঠ গ’ল, তাক লােট

গম নাপােল। ৩৬ এইদেৰ লাটৰ েয়া জনী জীেয়ক িনজ বােপকৰ াৰা

গভৱতী হ’ল। ৩৭ পাছত ডাঙৰজনীৰ এিট পু হ’ল আৰু তওঁ তাৰ নাম

মাৱাব ৰািখেল; এই মাৱােবই বতমানৰ মাৱাবীয়াহঁতৰ আিদিপত।ৃ ৩৮

পাছত সৰজুনীেয়ও এিট পু সব কিৰেল আৰু তাৰ নাম িবন‐অি হ’ল;

তওঁ বতমানৰ অে ানীয়াহঁতৰ আিদিপত।ৃ

২০ অ াহােম পবূৰ ঠাই এিৰ নেগভ দশৰ ফােল গ’ল। তাত তওঁ

কােদচ আৰু চূৰৰ মাজৰ এঠাইত থািকবৈল ল’ ল; সই গৰাৰ

নগৰত তওঁ বাসী আিছল। ২ তাত অ াহােম িনজৰ ভাযা চাৰাৰ িবষেয়

ক’ ল, “এওঁ মাৰ ভনী।” সেয় সই ঠাইৰ ৰজা অবীেমলেক মা হ পঠাই

চাৰাক ল গ’ল। ৩ িক ু ৰািত ঈ েৰ সেপানত অবীেমলকৰ ওচৰৈল

আিহ ক’ ল, “ চাৱা, িয মিহলাগৰাকীক তুিম ল আিনছা, তওঁৰ কাৰেণ

তামাৰ মতুৃ অিনবায। িকয়েনা তওঁ এজন পৰুষুৰ ভাযা।” ৪অবীেমলেক

িক ু তিতয়াও চাৰাৰ ওচৰৈল যাৱা নািছল; সেয় তওঁ ক’ ল, “ হ

ভু, অপৰাধ নকিৰেলও আপিুন এটা সৎ জািতক সংহাৰ কিৰব ন?

৫ সই লাকজেন জােনা িনেজই মাক কাৱা নািছল ‘তাই মাৰ ভনী’

বিুল? এেনিক সই মিহলাগৰাকীেয়ও কিছল, ‘ তওঁ মাৰ ককাই’ বিুল।

মই মাৰ সৰল মেনেৰ আৰু িনেদাষী হােতেৰেহ এই কাম কিৰেলাঁ।” ৬

তিতয়া ঈ েৰ সেপানত তওঁক ক’ ল, “হয়, মই জােনা য তুিম সৰল

মেনেৰই এই কাম কিৰলা আৰু সই কাৰেণই মাৰ অিহেত পাপ নকৰাৈক

তামাক ৰািখেলাঁ; তওঁক শ কিৰবৈল তামাক িনিদেলাঁ। ৭ গিতেক

সই পৰুষুৰ ভাযাক এিতয়া ওভটাই িদয়া; িকয়েনা সই লাকজন এজন

ভাববাদী। তওঁ তামাৰ অেথ াথনা কিৰব আৰু তুিম জীবা। িক ু যিদ

তওঁক উভটাই িনিদয়া, তে ইয়ােক জািনবা য তুিম আৰু তামাৰ

লাকসকলৰ সকেলােৰ অৱেশ ই মতুৃ হ’ব।” ৮ পাছিদনা অবীেমলেক

অিত ৰািতপৱুােত উিঠ িনজৰ দাসেবাৰক ওচৰৈল মািত এই সকেলা কথা

ক’ ল। এই কথা িন লাকসকলৰ অিতশয় ভয় লািগল। ৯ তিতয়া

অবীেমলেক অ াহামক মািত আিন ক’ ল, “আপিুন আমাৰ লগত এইেটা

িক কাম কিৰেল? মইেনা আেপানাৰ িবৰেু িক দাষ কিৰেলাঁ য আপিুন

মাক আৰু মাৰ ৰাজ ক ইমান ডাঙৰ এক মহাপাপত পলােল। মাৈল এই

ধৰণৰ ব ৱহাৰ কৰা আেপানাৰ মেুঠই উিচত হাৱা নাই।” ১০অবীেমলেক

অ াহামক পনুৰ ক’ ল, “আপিুন িক ভািৱ এেন কায কিৰেল?” ১১ তিতয়া

অ াহােম ক’ ল, “মই ভািৱিছেলা, এই ঠাইৰ লাকসকলৰ ঈ ৰৰ িত

িন েয় ভয়‐ভীিত নাই; সেয় মাৰ ভায াক পাবৈল তওঁেলােক মােকই

বধ কিৰব’। ১২ তাৰ বািহেৰও বা িৱকত তওঁ মাৰ ভনীও হয়; আমাৰ

মাতৃ বেলগ হ’ লও তওঁৰ আৰু মাৰ িপতৃ এেক। এেতেক তওঁ মাৰ

ভায া হ’ল। ১৩ ঈ েৰ যিতয়া মাক মাৰ িপতৰৃ ঘৰ ত াগ কিৰবৈল

িদেল আৰু মাক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইৈল মণ কৰাই ল ফুৰােল,

তিতয়া মই মাৰ ভায াক কিছেলাঁ, ‘ মাৰ ভায া িহচােব তুিম মাৈল এই

িব তা কাশ কিৰবা: আিম িয ঠাইৈলেক যাম, তুিম মাক তামাৰ

ককাই বিুল পিৰচয় িদবা’।” ১৪ তাৰ পাছত অবীেমলেক িকছুমান মৰ‐

ছাগ, গৰু আৰু দাস‐দাসীক আিন অ াহামক িদেল আৰু তাৰ লগেত তওঁৰ

ভাযা চাৰােকা ওভটাই িদেল। ১৫ অবীেমলেক ক’ ল, “ চাৱা, মাৰ

দশখেনই আেপানাৰ আগতআেছ; আেপানাৰ িয ঠাইেত ভাল লােগ,

তােত িনগাজীৈক থাকক।” ১৬ তওঁ চাৰােকা ক’ ল, “ চাৱা, তামাৰ

ককােয়ৰাক মই এক হাজাৰ ৰপূ িদেছাঁ; ইেয়ই তামাৰ লগেত সকেলা

লাকৰ স খুত তামাৰ িবৰেু হাৱা অপৰাধ ঢািকবৈল কৰা হেছ।

তামাৰ কােনা দাষ নাই।” ১৭ তাৰ পাছত অ াহােম ঈ ৰৰ আগত

াথনা কিৰেল। তিতয়া অবীেমলক, তওঁৰ ভাযা, আৰু তওঁৰ আন

আন দাসীসকেল যােত স ান লাভ কিৰবৈল স ম হ’ব পােৰ, ঈ েৰ

তওঁেলাকক কিৰেল। ১৮ িকয়েনা িযেহাৱাই অ াহামৰ ভাযা চাৰাৰ

কাৰেণ অবীেমলকৰ ঘৰত থকা সকেলা মিহলাৰ স ান ধাৰণৰ মতা

স ণূভােৱ ব কিৰিছল।

২১ িযেহাৱাই িনজৰ কথাৰ দেৰ চাৰাৈল অ হ কিৰেল আৰু চাৰাৈল

িয কিৰব বিুল কিছল তওঁ তাক িস কিৰেল। ২ চাৰা গভৱতী

হ’ল। অ াহামৰ অিত ব ৃ বয়সত চাৰাই তওঁৈল এিট পু সৱ কিৰেল।

ঈ েৰ িত া কৰাৰ সময়েত সই পু ৰ জ হ’ল। ৩ অ াহােম চাৰাই

সৱ কৰা এই পু ৰ নাম “ইচহাক” ৰািখেল। ৪ ঈ ৰৰ আ া অ সােৰ

অ াহােম আঠ িদনৰ িদনা িনজ পু ইচহাকৰ চু ৎ কিৰেল। ৫ পু

ইচহাকৰ জ ৰ সময়ত অ াহামৰ বয়স হিছল এশ বছৰ। ৬ চাৰাই

ক’ ল, “পেূব িনঃস ান হাৱাৰ বােব যিদও মই খী আিছেলাঁ, ঈ েৰ মাৰ

মখুত আন ৰ হাঁিহ িদেল; তওঁ িয কিৰেল সই কথা না িতজেনও

মােৰ সেত হাঁিহব।” ৭ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “ইয়াৰ আগেত কােনােৱ

জােনা অ াহামক ক’ব পািৰেলেহঁেতন য মই এিদন স ানক িপয়াহ

খৱুাম? িকয়েনা মই এিতয়া তওঁৰ বঢ়ুা কালত তওঁৈল এিট পু সৱ

কিৰেলাঁ।” ৮ ইচহাক েম ডাঙৰ হ’বৈল ধিৰেল আৰু তওঁৰ িপয়ােহা

এৰৱুােল। িপয়াহ এৰৱুাৰ িদনা অ াহােম এক বৰেভাজ পািতেল। ৯

এিদন চাৰাই দিখেল য হাগাৰৰ পু ই ােয়েল ইচহাকক ইিতিকং

কিৰেছ। ১০ তােক দিখ চাৰাই অ াহামক ক’ ল, “তুিম এই িমচৰীয়া

দাসী আৰু তাইৰ পেুতকক খিদ িদয়া! মই িনিবচােৰাঁ য আমাৰ ইচহাকৰ

সেত সই দাসীৰ পু উ ৰািধকাৰৰ ভাগী হওঁক।” ১১ পু ই ােয়লৰ

িবষেয় এই কথা িন অ াহােম মনত অিতশয় বজাৰ পােল। ১২ িক ু

ঈ েৰ অ াহামক ক’ ল, “ তামাৰ ল’ৰা ই ােয়ল কাৰেণ আৰু তামাৰ

দাসীৰ কথা ভািৱ মনত বজাৰ নকিৰবা। চাৰাই কাৱা কথােবাৰ িন তুিম

সইদেৰ কায কৰা; িকয়েনা ইচহাকৰ াৰােয়ই তামাৰ বংশধৰসকলৰ

নামাকৰণ হ’ব। ১৩ সই দাসীৰ পু ৰ যােগিদও মই এক জািত উৎপ

কিৰম, কাৰণ তেৱাঁ তামােৰই বংশৰধৰ।” ১৪ িপছিদনা অ াহােম

িনেচই পৱুােত উিঠ িকছু িপঠা আৰু ছােলেৰ তয়াৰী পানী ভৰা এটা মানা

ল হাগাৰৰ কা ত তুিল িদেল। তাৰ পাছত ই ােয়লেকা শাধাই িদ

তওঁেলাক েয়ােকা িবদায় িদেল; পাছত েয়া আঁতিৰ গ’ল আৰু বৰ‐

চবাৰ মৰু া ৰত িম ফুিৰেল। ১৫ যিতয়া ছালৰ মানাৰ পানী শষ হ

গ’ল, তিতয়া হাগােৰ ল’ৰােটাক এটা জােপাহাৰ তলত ৱাই হ’ল। ১৬

তাৰ পাছত অলপ আতঁৰেত, ায় এটা কাঁড় মািৰেল যাৱা দূৰ মানৈল

গ হাগাৰ বিহ থািকল। “ল’ৰাৰ মতুৃ মই চ েৰ চাই থািকব নাৱােৰা,”

বিুল ক তওঁ তােত বিহ উচুিপ উচুিপ কাি বৈল ধিৰেল। ১৭ ল’ৰািটৰ

কাে ান ঈ ৰৰ কাণত পৰাত ঈ ৰৰ দূেত আকাশৰ পৰা হাগাৰক মাত

িদেল; দূেত ক’ ল, “হাগাৰ, তামাৰ িক হেছ? ভয় নকিৰবা; িকয়েনা তাত

পিৰ থকা তামাৰ ল’ৰাৰ কাে ান ঈ েৰ না পাইেছ। ১৮ তুিম উঠা আৰু

ল’ৰািটক তুিল ল শা কৰাত সহায় কৰা; িকয়েনা মই তওঁৰ যােগিদ

এক মহাজািত উৎপ কিৰম।” ১৯ তাৰ পাছেত ঈ েৰ হাগাৰৰ চ মকুিল

কৰাত তওঁ এটা ৱাঁ দখা পােল; তিতয়া হাগােৰ সই ৱাঁৰ কাষৈল গ

িনজৰ ছালৰ মানােটাত পানী ভৰাই ল’ৰাক পান কৰােল। ২০ ঈ ৰ সই

ল’ৰাৰ লগত থািকল আৰু তওঁ ডাঙৰ হ’বৈল ধিৰেল। তওঁ মৰু া ৰত

বাস কিৰেল আৰু এজন ধ ৰ হ’ল। ২১ পাৰণ নামৰ এক মৰু া ৰত

তওঁ বসিত কিৰবৈল ধিৰেল; পাছত িমচৰ দশৰ এজনী ছাৱালীক তওঁৰ

বােব ভায া কিৰ মােক িবয়া পািত িদেল। ২২ সই সময়ত অবীেমলক

আৰু তওঁৰ স দলৰ সনাপিত ফীেখােল অ াহামৰ ওচৰৈল আিহ
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ক’ ল, “আেপানাৰ সকেলা কাযেত ঈ ৰ আেপানাৰ সংগত আেছ। ২৩

সইবােব ঈ ৰৰ নামত আপিুন এিতয়া মাৰ ওচৰত এই শপত খাওঁক

য, মাৰ অথবা মাৰ স ান সকলৰ সেত নাইবা মাৰ বংশধৰসকলৰ

কােৰা লগত আপিুন ছলনাৰ কায নকিৰব। মই যেনৈক আেপানাৰ িত

িব তােৰ ব ৱহাৰ কিৰেছাঁ, িঠক তেনৈক আপিুনও মাৰ সেত আৰু িয

দশত আপিুন বাস কিৰ আেছ, সই দশৰ িতও িব তােৰ ব ৱহাৰ

কিৰব।” ২৪অ াহােম ক’ ল, “হয়, মই শপত খাইেছাঁ।” ২৫ িক ু তওঁ

এটা ৱাঁৰ িবষেয় অিভেযাগ কিৰ অবীেমলকক ক’ ল য অবীেমলকৰ

দাসেবােৰ সইেটা বেলেৰ তওঁৰ পৰা অিধকাৰ কিৰ লেছ। ২৬ তিতয়া

অবীেমলেক ক’ ল, “এই কাম কােন কিৰেল তাক মই নাজােনা; এই কথা

আেগেয় আপিুন মাক জেনাৱাও নাই। মই আিজৈলেক এই কথা না

নািছেলা, এিতয়ােহ িনেলা।” ২৭ তাৰ পাছত অ াহােম িকছুমান মৰ‐

ছাগ আৰু গৰু আিন অবীেমলকক িদেল আৰু েয়াজেন এক চুি কিৰেল।

২৮ পাছত অ াহােম িনজৰ মৰ‐ছাগৰ জাকৰ পৰা সাতজনী মাইকী মৰ‐

ছাগৰ পাৱািল বেলগ কিৰ হ’ল। ২৯ তােক দিখ অবীেমলেক অ াহামক

িধেল, “আপিুন এই সাতজনী মাইকী মৰ‐ছাগৰ পাৱািল বেলেগ য

থেছ, তাৰ কাৰণেটা িক?” ৩০ তওঁ ক’ ল, “আপিুন মাৰ হাতৰ পৰা

এইেবাৰ হণ কিৰেলেহ মাৰ বােব ই মািণত হ’ব য এই ৱাঁেটা মই

খাি িছেলা।” ৩১ সই ঠাইেত তওঁেলাক েয়ােয় এক শপত লাৱাৰ

বােব তওঁ সই ঠাইৰ নাম বৰ‐ চবা ৰািখেল। ৩২ এইদেৰ তওঁেলােক

বৰ‐ চবাত চুি কৰাৰ পাছত অবীেমলক আৰু তওঁৰ সনাপিত ফীেখাল

পেল ীয়াসকলৰ দশৈল উভিট গ’ল। ৩৩ অ াহােম বৰ‐ চবাত িযেহাৱা

অথাৎ সই অন কালৰ ঈ ৰৰ নােমেৰ াথনা কিৰেল। তওঁ সই ঠাইত

এেজাপা ঝাওঁ গছ ৰেুল। ৩৪অ াহাম পেল ীয়াসকলৰ দশত ব িদন

ধিৰ িবেদশীৰেূপ থািকল।

২২ এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত ঈ েৰ অ াহামক পৰী া কিৰেল। ঈ েৰ

তওঁক “অ াহাম!” বিুল মতাত অ াহােম ক’ ল, “এইয়া, মই

আেছাঁ।” ২ তিতয়া ঈ েৰ ক’ ল, “তুিম ম কৰা তামাৰ একমা

পু ইচহাকক ল মািৰয়া দশৈল যাৱা; তাত িয পাহাৰেটাৰ কথা মই

তামাক কম, তাৰ ওপৰেত তুিম ল’ৰাক হামবিলৰেূপ উৎসগ কৰাৈগ।”

৩ সেয়, অ াহােম ৰািতপৱুােত উিঠ িনজৰ গাধৰ িপিঠত আসন সজােল।

তাৰ পাছত পু ইচহাক আৰু জন যবুক দাসেকা লগত ল’ ল। তওঁ

হামবিল উৎসগৰ কাৰেণ কােঠা কািট ল’ ল আৰু ঈ েৰ িয ঠাইৰ কথা

তওঁক কিছল সই ঠাইৈল যা া কিৰেল। ৪ িতন িদনৰ িদনা অ াহােম

চ তুিল চাই দূৈৰৰ পৰাই সই ঠাই দখা পােল। ৫ তিতয়া অ াহােম

িনজৰ দাস জনক ক’ ল, “ তামােলাক গাধেটােৰ সেত ইয়ােত থাকা;

মই আৰু মাৰ ল’ৰাই সই ঠাইৈলেক যাওঁ; তাত আমাৰ াথনা শষ কিৰ

তামােলাকৰ ওচৰৈল পনুৰ উলিট আিহম।” ৬ এইবিুল ক অ াহােম

হামবিলৰ কাঠিখিন তওঁৰ পু ইচহাকৰ কা ত িদ অি আৰু ছুৰীখন

িনজৰ হাতত ল’ ল। তাৰ পাছত তওঁেলাক েয়া এেকলেগ খাজকাঁিঢ়

যাবৈল ধিৰেল। ৭ তিতয়া ইচহােক তওঁৰ িপতৃ অ াহামক মািতেল, “ হ

মাৰ িপত।ৃ” তােত অ াহােম ক’ ল, “ মাৰ বাপা, মই ইয়ােত আেছাঁ।” িস

ক’ ল, “ হামবিল উৎসগৰ কাৰেণ চাওঁক জইু আৰু কাঠ আেছ, িক ু মৰ‐

ছাগৰ পাৱািল ক’ত?” ৮অ াহােম ক’ ল, “ বাপা, হামবিলৰ কাৰেণ

ঈ েৰ িনেজই মৰ‐ছাগ পাৱািল যাগাব।” এইদেৰ কথা পািত পািত

তওঁেলাক েয়া এেকলেগ আ ৱাই গ’ল। ৯ পাছত িয ঠাইৰ কথা ঈ েৰ

অ াহামক কিছল, তওঁেলােক গ সই ঠাই পােল আৰু সই ঠাইেত

অ াহােম এটা য েবিদ িন াণ কিৰ তাৰ ওপৰত কাঠ সজাই হ’ল।

তাৰ পাছত িনজৰ পু ইচহাকক বাি য েবিদৰ কাঠৰ ওপৰত হ’ল।

১০ তিতয়া অ াহােম িনজ পু ক বধ কিৰবৈল ছুৰীখন হাতত ল’ ল।

১১ তেন সময়েত আকাশৰ পৰা িযেহাৱাৰ দূেত তওঁক মািত ক’ ল,

“অ াহাম, অ াহাম!” তওঁ ক’ ল, “এইয়া মই আেছাঁ।” ১২ দূেত ক’ ল,

“তুিম ল’ৰােটাৰ গাত হাত িনিদবা আৰু তাৰ এেকা হািন নকিৰবা; িকয়েনা

তুিম য ঈ ৰৰ ভয়কাৰী লাক, সই িবষেয় মই এিতয়া জািনেছাঁ; কাৰণ

তুিম তামাৰ এেকিট পু েকা মাৰ বােব বিল িদবৈল অস ত নহেল।”

১৩ তিতয়া অ াহােম চ তুিল চাই িনজৰ পাছফােল এটা মতা মৰ‐

ছাগক দখা পােল আৰু তাৰ িশংেকইটা জােপাহাৰ মাজত জপিটয়াই

লািগ আিছল। অ াহােম গ সই মৰ‐ছাগেটা আিন িনজৰ পু ৰ সলিন

তােক হামবিল উৎসগ কিৰেল। ১৪ তাৰবােব অ াহােম সই ঠাইৰ নাম

িযেহাৱা‐িযিৰ ৰািখেল; সেয় আিজও লােক এইবিুল কয়, “িযেহাৱাৰ

পাহাৰত িযেহাৱােয় যাগাই িদব।” ১৫ পাছত ঈ ৰৰ দূেত আকাশৰ পৰা

পনুৰ মাত লগােল। ১৬ তওঁ ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘তুিম

তামাৰ পু , এেকিট পু েকা মাৰ বােব বিলদান িদবৈল অস ত নহেল

আৰু িযেহতু তুিম এই কায কিৰলা, সেয় মই িনজ নােমেৰ শপত খাই

কেছা য, ১৭ মই িন য় তামাক আশী াদ কিৰম; আকাশৰ তৰােবাৰৰ

দেৰ আৰু সাগৰৰ তীৰত থকা বািলৰ দেৰ তামাৰ বংশ অিতশয় ৰেূপ

বিৃ কিৰম; তামাৰ বংশৰ লাকসকেল তওঁেলাকৰ শ েবাৰৰ নগৰৰ

ৱাৰ জয় কিৰব। ১৮ তামাৰ বংশৰ যােগিদেয়ই পিৃথৱীৰ সমদুায়

জািত আশী াদ া হ’ব; তুিম মাৰ কথা পালন কিৰলা বােবই তেন

হ’ব।” ১৯ পাছত অ াহাম িনজৰ দাসেবাৰৰ ওচৰৈল উভিট আিহল আৰু

সকেলা এেকলেগ বৰ‐ চবাৈল ঘিূৰ গ’ল; এই বৰ‐ চবােত অ াহােম

বাস কিৰিছল। ২০ এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত অ াহােম এই কথা িনবৈল

পােল, “ তামাৰ ককাই নােহাৰৰ ভায া িম ােৰা সিত‐স িতৰ জ হ’ল।”

২১ তওঁেলাক হ’ল তওঁৰ বৰ পেুতক উচ; তাৰ পাছত ভােয়ক বজু আৰু

কমেৱলৰ জ হ’ল। কমেৱলৰ পু ৰ নাম আিছল অৰাম। ২২অ া

স ান সকল কচদ, হেজা, িপলদচ, িফদলফ, আৰু বেথােৱল। ২৩এই

বেথােৱলৰ ছাৱালীৰ নাম িৰেবকা আিছল। িম াই অ াহামৰ ককােয়ক

নােহাৰৈল এই আঠজনক সৱ কিৰেল। ২৪ নােহাৰৰ এগৰাকী উপপ ী

আিছল। তাইৰ নাম আিছল ৰামা। তাই টবহ, গহম, তহচ, আৰু মাখা

এইসকলক সৱ কিৰেল।

২৩ চাৰা এশ সাতাইশ বছৰ কাল জীয়াই আিছল। এেয় আিছল

চাৰাৰ জীৱনৰ আয়সুৰ কাল। ২ কনান দশৰ িকিৰয়ৎ‐অ

নগৰত অথাৎ িহে াণত তওঁৰ মতুৃ হ’ল; তােত অ াহােম চাৰাৰ কাৰেণ

কাি কাি শাক কিৰেল। ৩ পাছত অ াহােম তওঁৰ মতৃ ভায াৰ

ওচৰৰ পৰা উিঠ গ সই ঠাইৰ হতৰ স ান সকলক ক’ ল, ৪ “মই

আেপানােলাকৰ মাজত এজন িবেদশী িহচােব বাস কিৰেছাঁ। সেয়, দয়া

কিৰ আেপানােলাকৰ মাজৰ এেডাখৰ ান আমাৰ অিধকাৰত িদয়ক যােত

মই মাৰ মতৃকক মদাম িদব পােৰাঁ।” ৫ তিতয়া হতৰ স ান সকেল

অ াহামক উ ৰ িদ ক’ ল, ৬ “ হ মািলক, আমাৰ কথা নক; আপিুন

আমাৰ মাজত ঈ ৰৰ এজন িনযু ৰজা ৰপূ; আমাৰ মদামেবাৰৰ

আটাইতৈক উ মেটা িনবাচন কিৰ তােতই আেপানাৰ মতৃকক মদাম

িদয়ক। আেপানাৰ মতৃকক মদাম িদবৰ কাৰেণ আমাৰ মাজৰ কােনও

িনজৰ মদাম ান এিৰ িদবৈল আপি নকিৰব।” ৭ তিতয়া অ াহােম উিঠ

সই দশৰ লাকসকলৰ অথাৎ হতৰ বািস াসকলৰ আগত নতিশেৰ

িণপাত কিৰেল। ৮ তওঁেলাকৰ সেত কথা‐বতৰা হ ক’ ল, “ মাৰ

মতৃকৰ মদাম িদবৈল তামােলাক য স ত হছা এই কাৰেণ মাৰ কথা

না মাৰ হ চাহৰৰ পু ইে াণৰ সেত আেলাচনা কৰা। ৯ পথাৰৰ

মৰুত িযেটা মকেপলাৰ হা আেছ সইেটা মই িকিনবৈল িবছােৰা, ইে াণ

সই হাৰ গৰাকী সেয় িয মলূ হয় সকেলা মই পিৰেশাধ কিৰম।

মই িবছােৰা মাৰ প ীৰ মদামৰ বােব য এই ঠাই িকিন লেছাঁ তাৰ

সা ী আেপানােলাক হ’ব।” ১০ তিতয়া হতৰ স ান সকলৰ মাজত

ইে াণ বিহ আিছল। হতৰ স ান সকলআৰু নগৰৰ েৱশ ৱােৰিদ

সােমাৱা সকেলােৱ নাৈক, িহ ীয়া ইে ােণ অ াহামক উ ৰ িদ ক’ ল,

১১ “নহয়, মাৰ মািলক, মাৰ কথা নক, পথাৰ খন মই আেপানাক

িদেছাঁ আৰু তাত থকা হােটা মই আেপানাক িদেছাঁ; মই ‐জাতীয়

সকলৰ সা ােতই আেপানাক িদেছাঁ; যােত আেপানাৰ ই ামেত িনজ

প ীক মদাম িদেয়।” ১২ তােত অ াহােম সই বািস াসকলৰ আগত

নতিশেৰ িণপাত কিৰেল। ১৩আৰু বািস াসকেল নাৈক ইে াণক

ক’ ল, িক ু “মই সই মািটৰ উিচত দাম আেপানাক িদবৈল িবচােৰা।
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মই িদয়া দাম অ হ কিৰ আপিুন হণ কৰক, পাছত মই সই ঠাইত

মাৰ মতৃ প ীক মদাম িদম।” ১৪ তিতয়া ইে ােণ অ াহামক উ ৰ

িদ ক’ ল, ১৫ “ হ মাৰ মািলক, মাৰ কথা নক, চািৰশ চকল ৰপূৰ

মািট; আেপানাৰ আৰু মাৰ মাজত িসেনা িক ব ? এেতেক আেপানাৰ

মতৃকৰ মদাম িদয়কৈগ।” ১৬ পাছত অ াহােম ইে াণৰ কথাত মাি হ,

হতৰ স ান সকেল নাৈক তওঁ িয ৰপূৰ কথা কিছল, সই চািৰ শ

চকল ৰপূ বণীয়াহঁতৰ াৰাই জিুখ তওঁক িদেল। ১৭ মি ৰ স খুত

মকেপলাত ইে াণৰ িয পথাৰ আিছল, সই পথাৰ আৰু তাত থকা হা

আৰু সই পথাৰৰ আটাইেবাৰ গছ, তাৰ চািৰও সীমাৰ িভতৰত থকা গছ,

এই সকেলােত, ১৮ হতৰ স ান সকল, তাৰ নগৰৰ ৱােৰিদ সােমাৱা

সকেলােৰ আগেত অ াহামৰ ািধকাৰ িন য় কৰা হ’ল। ১৯ পােছ

অ াহােম কনান দশৰ মি ৰ অথাৎ িহে াণৰ স খুত থকা মকেপলাৰ

পথাৰৰ হাত তওঁৰ ভাযা চাৰাক মদাম িদেল। ২০ এই দেৰ মদামৰ

ঠাই অিধকাৰৰ অেথ, সই পথাৰ আৰু তাত থকা হাত, হতৰ স ান

সকলৰ াৰাই অ াহামৰ ািধকাৰ ি ৰ কৰা হ’ল।

২৪ অ াহাম অিতশয় ব ৃ অৱ াৈল জীয়াই আিছল। আৰু িযেহাৱাই

সকেলােত অ াহামক আশী াদ কিৰিছল। ২ পাছত অ াহােম

সকেলা কায পিৰচালনা কৰা ঘৰৰ ব ৃ দাসক ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ, তুিম

মাৰ কৰঙনৰ তলত হাত িদয়া। ৩ মই তামাক গ আৰু পিৃথৱীৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত িদেছা। এই িয কনানীয়া লাকৰ মাজত বাস

কিৰেছাঁ, তুিম মাৰ পু ৰ িবয়াৰ বােব ইহঁতৰ কােনা ছাৱালী নািনবা, ৪

তুিম মাৰ দশত থকা ািতসকলৰ ওচৰৈল গ মাৰ পু ইচহাকৰ িবয়াৰ

বােব ছাৱালী িবচািৰ ইয়াৈল ল আিনবা।” ৫ তিতয়া সই দােস তওঁক

ক’ ল, “যিদ কােনা ছাৱালী মাৰ লগত এই দশৈল আিহবৈল মাি

নহয়? পাছত আপিুন িয দশৰ পৰা ওলাই আিহল, মই আেপানাৰ পু ক

ল আেকৗ সই দশৈল যাম ন?” ৬অ াহােম তওঁক ক’ ল, “সাৱধান

হাৱা, তুিম মাৰ পু ক সই দশৈল কিতয়াও ওেলাটাই িনিনবা! ৭ গৰ

ভু য়ং ঈ ৰ িযেহাৱাই মাৰ িপতৰৃ জ ভূিমৰ পৰা মাক সপিৰয়ােল

সেত ইয়াৈল ল আিহল আৰু মই তামাৰ বংশক এই দশ িদম বিুল মাৰ

আগত শপত কিৰেল, গৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামাৰ আেগ আেগ িনজ দূত

পঠাই িদব; তােত তুিম মাৰ পু ৰ িনিমে সই ঠাইৰ পৰাই ছাৱালী

আিনব পািৰবা। ৮ যিদ কােনা ছাৱালী তামাৰ লগত আিহবৈল মাি

নহয়, তে তুিম এই শপতৰ পৰা মু হ’বা; িক ু মাৰ পু ক হ’ ল

তাৈল পনুৰাই িনিনবা।” ৯ তােত, সই দােস িনজ ভু অ াহামৰ কৰঙনৰ

তলত হাত িদ, সই িবষেয় তওঁৰ আগত শপত কিৰেল। ১০ পাছত সই

দােস িনজ ভুৰ উটেবাৰৰ মাজৰ দেহাটা উট লগত ল’ ল; আৰু িনজ

ভুৰ পৰা সকেলা ধৰণৰ উ ম উ ম ব ৰ অলপ ল সই ঠাইৰ পৰা

অৰাম‐নহিৰয়মৰ নােহাৰ নগৰৰ ওচৰ পােল। ১১ তােত তওঁ নগৰৰ

বািহৰত থকা ৱাঁৰ ওচৰৈল গ’ল। তােত গধিূল সময়ত মিহলাসকল

ওলাই ৱাঁৰ পানী তুিলবৈল সই ঠাইৈল আেহ। তওঁ তােতই উটেবাৰক

আঠুকঢ়াই বহাই থ’ ল। ১২ তিতয়া সই দােস ক’ ল, “ হ মাৰ ভু

অ াহামৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই িবনয় কেৰাঁ, আিজ মাক সহায় কিৰ সফল

কৰক। মাৰ ভু, অ াহামৰ পু ৰ বােব এগৰাকী যাগ পা ী বািচবৈল

সহায় কৰক। অ হ কিৰ মাৰ ভু অ াহমক এই দয়া কৰক। ১৩

চাওকেচান, মই এই ভুমকুৰ ওচৰত িথয় হ আেছাঁ; পাছত সই নগৰীয়া

মা হৰ ছাৱালীেবাৰ পানী তুিলবৈল ওলাই আিহব। ১৪ ইচহাকৰ বােব িয

গৰাকী যাগ হ’ব তওঁ যিদ আমাক কলহ নমাই পানী খাবৈল িদেয়।

তিতয়া ‘িবনয় কেৰাঁ তুিম কলহ নমাই মাক পানী খাবৈল িদয়া’, এই কথা

মই িয ছাৱালীক ক’ম, সই ছাৱালীেয় যিদ কয়, ‘খাওক আৰু আেপানাৰ

উটেবাৰেকা খৱুাওঁক’, তে সই ছাৱালী জনীেয়ই আেপানাৰ দাস

ইচহাকৰ কাৰেণ আেপানাৰ িনৰিূপত ক া হওক; আৰু ইয়াৰ াৰাই য

মাৰ ভুৈল আপিুন দয়া কিৰেছ, সই িবষেয় মই জািনম।” ১৫ পাছত

তওঁ াথনা শষ কৰাৰ আগেত, িৰেবকাই কা ত কলহ ল বািহৰৈল

ওলাই আিহল। িৰেবকা অ াহামৰ ভাই নােহাৰৰ ভাযা িম াৰ পেুতক

বেথােৱলৰ জীেয়ক। ১৬ সই যৱুতী দখাত পৰম ৰী আৰু কােনা

পৰুষুৰ সেত সং শ নথকা মাৰী আিছল। তাই ভুমকুৈল নািম কলহ

ভৰাই উিঠ আিহল। ১৭ এেনেত, দাসজেন লিৰ গ, তাইেৰ সেত সা াত

কিৰ ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ, তামাৰ কলহৰ পৰা মাক অলপমান পানী

খাবৈল িদয়া।” ১৮ তােত তাই ক’ ল, “আপিুন খাওঁক,” এই বিুল তাই

হাতত ল অহা কলহেটা নমাই থেল আৰু সই দাসক পানী খাবৈল িদেল।

১৯ এেনদেৰ পানী খৱুাই অঁেতাৱাৰ পাছত তাই ক’ ল, “আৰু আেপানাৰ

উটেবােৰও পানী খাই ঠাৈলেক মই িসহঁতৈলেকা তুিলম।” ২০ এই বিুল

তাই বগেত ঘালিনত কলহৰ পানী বািক িদ, আেকৗ পানী তুিলবৈল

ৱাঁৈল গ, উটেবাৰৈল পানী তুিল িদ আিছল। ২১ তােত সই দােস তাইৰ

সকেলা কম নীৰেৱ ল কিৰ আিছল। তওঁ িনি ত হ’ব িবচািৰিছল

য িযেহাৱাই তওঁৰ যা া সফল কিৰেছ ন নাই। ২২ উটেবােৰ পানী

খাই শষ কৰাৰ পাছত, সই দাসজেন আধা চকল সাণৰ এটা নথ

আৰু হাতৰ কাৰেণ দহ চকল সাণৰ এেযাৰ খাৰু ল তাইক ক’ ল, ২৩

“ কাৱােচান তুিম কাৰ জীেয়ক? িবনয় কেৰাঁ, এই ৰািত থািকবৈল তামাৰ

িপতৰৃ ঘৰত আমাৰ বােব ঠাই হ’ব ন?” ২৪ তিতয়া তাই ক’ ল, “মই

নােহাৰ আৰু িম াৰ পু বেথােৱলৰ জীেয়ক।” ২৫ তাই তওঁক আৰু

ক’ ল, “আমাৰ তাত খৰ আৰু দানা ব ত আেছ ৰািত থািকবৈল কাঁঠািলও

আেছ।” ২৬ তিতয়া সই দাসজেন মৰূ দাঁৱােল আৰু িযেহাৱাৰ আগত

িণপাত কিৰেল। ২৭ তওঁ ক’ ল “ মাৰ ভু অ াহামৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

ধ ; মাৰ ভুৰ িত তওঁ িব তা আৰু িব াসেযাগ তা এিতয়াৈল

ত াগ কৰা নাই। এইদেৰ মাক িযেহাৱাই ভােৱ বাট দখৱুাই মাৰ

ভুৰ আ ীয়ৰ ঘৰৈল ল আিনেল।” ২৮ পাছত সই ছাৱালীজনী বগাই

ঘৰৈল গ’ল আৰু মাকৰ লগেত ঘৰৰ সকেলােক এই সকেলা কথা ক’ ল।

২৯ িৰেবকাৰ লাবন নােমেৰ এজন ককােয়ক আিছল; তিতয়া লাবেন

বগাই সই ভুমকুৰ ওচৰত থকা সই পৰুষুজনৰ ওচৰৈল গ’ল। ৩০ তওঁ

যিতয়া ভনীেয়কৰ হাতত খাৰু আৰু নথ দিখেল আৰু িনজৰ ভনী িৰেবকাৰ

মেুখেৰ যিতয়া “ তওঁ এই কথা ক’ ল,” বিুল িনেল, তিতয়া তওঁ সই

পৰুষুজনৰ ওচৰৈল গ’ল। সই পৰুষুজন তিতয়া উটেবাৰৰ সেত পানীৰ

ভুমকুেটাৰ ওচৰত িথয় হ আিছল। ৩১ লাবেন ক’ ল, “আপিুন িযেহাৱাৰ

আশী াদ া লাক, আহঁক; বািহৰত িকয় এেনদেৰ িথয় হ আেছ? মই

আেপানাৰ বােব ঘৰ আৰু উটেবাৰৈলেয়া ঠাই যু ত কিৰেছাঁ।” ৩২ তিতয়া

পৰুষুজন গ সই ঘৰত সামাল। উটেবাৰৰ পৰা বাজােবাৰ নমােল আৰু

খাবৈল খৰ আৰু দানা িদেল। তাৰ পাছত তওঁক আৰু তওঁৰ লগত যাৱা

লাকসকলক ভিৰ ধবুৈল পানী িদেল। ৩৩ পাছত তওঁেলাকৰ আগত

খাবৈল আহাৰ যু ত কিৰ িদেল; িক ু তওঁ খাবৈল স ত নহ’ল। তওঁ

ক’ ল, “ মাৰ ক’বলগীয়া কথা নােকাৱাৈলেক মই আহাৰ হণ নকেৰাঁ।”

তিতয়া লাবেন ক’ ল, “ তেনহ’ ল কওঁক।” ৩৪ তিতয়া তওঁ ক’ ল,

“মই অ াহামৰ দাস। ৩৫ িযেহাৱাই মাৰ ভুক অিতশয়ৰেূপ আশী াদ

কিৰেছ আৰু এিতয়া এজন মহান ব ি । িযেহাৱাই তওঁক মৰ‐ছাগ,

ছাগলী আৰু গৰৰু জাক, ৰপূ আৰু সাণ, দাস‐দাসী, উট, গাধ এই সকেলা

িদেছ। ৩৬ চাৰা, মাৰ ভুৰ ভায াই ব ৃ কালত মাৰ ভুৈল এিট পু

স ান সৱ কিৰেল আৰু তওঁেকই তওঁ িনজৰ সকেলািখিন িদেছ।

৩৭ মাৰ ভুেৱ শপত খৱুাই মাক কিছল য, ‘মই িয কনান দশত

বাস কিৰেছাঁ, তুিম মাৰ পু ৰ ভায াৰেূপ এই দশৰ কােনা কনানীয়া

লাকৰ ছাৱালীক নািনবা। ৩৮ ইয়াৰ পিৰবেত, মাৰ িপতৰৃ আৰু মাৰ

আ ীয়সকলৰ পিৰয়ালৈল যাৱা আৰু মাৰ পু ৰ বােব এগৰাকী ভায া

ল আহাঁ’। ৩৯ মই মাৰ ভুক ক’ লাঁ, ‘স ৱতঃ ছাৱালীেয় যিদ মাক

অ সৰণ নকেৰ’। ৪০ িক ু তওঁ মাক ক’ ল, ‘িযজনৰ সা াতত মই

জীৱন‐যাপন কিৰ আেছাঁ, সইজনা িযেহাৱাই তামাৰ সেত যাবৰ বােব

তওঁৰ দূত পিঠয়াই িদব, আৰু তামাৰ পথ উ ত কিৰব; তােত তুিম

মাৰ পু ৰ বােব মাৰ আ ীয়সকলৰ আৰু মাৰ িপতৰৃ বংশৰ পৰা ভায া

আিনব পািৰবা। ৪১ িক ু তুিম যিদ মাৰ আ ীয়সকলৰ ওচৰৈল যাৱা

আৰু তওঁেলােক যিদ মাৰ পু ৰ বােব ছাৱালী িদবৈল অ ীকাৰ কেৰ,

তেনহেল তুিম মাৰ এই শপতৰ পৰা মু হ’বা’। ৪২ সেয় মই আিজ
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এই পানীৰ ভুমকুৰ ওচৰ পােলাঁ আৰু ক’ লা, ‘ হ িযেহাৱা, মাৰ ভু

অ াহামৰ ঈ ৰ; অ েৰাধ কেৰাঁ, তুিম যিদ মাৰ যা া সফল কিৰবৈল

কৃতপে মন কৰা। ৪৩ তেনহ’ ল মই এই পানীৰ ভুমকুৰ ওচৰত

িথয় হ আেছাঁ; ইয়ােত পানী তুিলবৈল অহা িযজনী ছাৱালীক ক’ম,

‘িবনয় কেৰাঁ, তামাৰ কলহৰ পৰা মাক পানী খাবৈল িদয়া’। ৪৪ তােত

সই ছাৱালীজনীেয় যিদ মাক কয়, ‘আপিুনও খাওঁক আৰু আেপানাৰ

উটেবাৰৈলেকা পানী তুিল িদম’, তেনহ’ ল সই ছাৱালীেয়ই মাৰ ভুৰ

পু ৈল িযেহাৱাই িনৰপূণ কৰা ক া হওঁক। ৪৫ এই কথা মই মনেত ভািৱ

শষ নকেৰাঁেতই, চাওক, িৰেবকাই কা ত কলহ ল ওলাই আিহল আৰু

পানী িনবৰ বােব জলৰ ভুমকুৰ ওচৰ পােল। তােত মই তওঁক ক’ লা,

‘অ েৰাধ কেৰাঁ, মাক পানী খাবৈল িদয়া’। ৪৬ তিতয়া তওঁ বগেত

কা ৰ পৰা কলহ নমাই থ ক’ ল, ‘খাওঁক, মই আেপানাৰ উটেবাৰেকা

খৱুাম’। তােত মই খােলা আৰু তওঁ উটেবাৰেকা খৱুােল। ৪৭ পাছত

মই তওঁক িধেলাঁ, ‘তুিম কাৰ জীেয়ক’? তওঁ ক’ ল, ‘মই বেথােৱলৰ

জীেয়ক; তওঁ নােহাৰ আৰু িম াৰ পু ’। তিতয়া মই তওঁৰ নাকত সই

নথ আৰু হাতত সই খাৰওু িপ ােলাঁ। ৪৮ তিতয়া মই মৰু দাৱােলা আৰু

িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰেলাঁ। ধ িযেহাৱা, মাৰ ভু অ াহামৰ ঈ ৰ;

মাৰ ভুৰ পু ৰ বােব তওঁৰ আ ীয়ৰ পৰা ক া িবচািৰ আিনবৈল তওঁ

মাক সিঠক পথত চলায় আিনেল। ৪৯ এিতয়া মই কওঁ, ‘তুিম যিদ মাৰ

ভুৰ পিৰয়ালৰ সেত িব াসেযাগ আৰু িনভৰেযাগ হ’বৈল স ত হাৱা,

তেনহেল মাক কাৱা; িক ু যিদ নেহাৱা, তেনহেলও মাক কাৱা,

িকয়েনা তিতয়া মই সাঁফােল বা বাওঁফােল ঘিূৰম।” ৫০ তিতয়া লাবন

আৰু বেথােৱেল উ ৰ িদ ক’ ল, “এই িবষয় িযেহাৱাৰ পৰা আিহল; সেয়

এই িবষয়েটা ভাল বা বয়া বিুল আিম তামাক ক’ব নাৱািৰম। ৫১ চাৱা,

িৰেবকা তামাৰ ওচৰেত আেছ; তাইক ল যাৱা; িযেহাৱাই কাৱাৰ

দেৰই তাই তামাৰ ভুৰ পু ৰ ভাযা হওক।” ৫২ যিতয়া অ াহামৰ

দােস তওঁেলাকৰ কথা িনেল, তিতয়া তওঁ মািটত আঠুকািঢ় িযেহাৱাৰ

আগত িণপাত কিৰেল। ৫৩ পাছত সই দােস সাণ, ৰপূৰ অলংকাৰ

আৰু ব উিলয়াই িৰেবকাক িদেল, আৰু তওঁৰ ককােয়ক আৰু মাকেকা

ব মলূীয়া উপহাৰ িদেল। ৫৪ পাছত তােত তওঁ আৰু তওঁৰ লগত অহা

লাকসকেল ভাজন‐পান কিৰেল আৰু ৰািতেটা থািকল। তােত ৰািতপৱুা

তওঁেলাক যিতয়া উিঠল, তিতয়া সই দােস ক’ ল, “এিতয়া মাৰ ভুৰ

ওচৰৈল মাক যাবৈল িদয়ক।” ৫৫ তিতয়া তওঁৰ ককােয়ক আৰু মােক

ক’ ল, “আমাৰ লগত পনুৰ িকছু িদনৈল ক াজনী থাকক; অিত কেমও

দহ িদন মান থাকক। তাৰ পাছত তওঁ যাব।” ৫৬ িক ু তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “িযেহাৱাই মাৰ যা া সফল কিৰেছ; এেতেক মাক পলম কিৰ

নাৰািখব; মই মাৰ ভুৰ ওচৰৈল যাওঁ, মাক িবদায় িদয়ক।” ৫৭ তিতয়া

তওঁেলােক ক’ ল, “আিম আমাৰ ছাৱালীক মািত আেনা আৰু তওঁৰ মখুৰ

কথা েনা।” ৫৮ তাৰ পাছত তওঁেলােক িৰেবকাক মািত আিন িধেল,

“তুিম এই জন মা হৰ লগত যাবা ন?” তিতয়া তওঁ উ ৰ িদেল, “হয়,

মই যাম।” ৫৯ তিতয়া তওঁ িনজ ভনী িৰেবকা আৰু িৰেবকাৰ আলৈপচান

ধৰা দাসীগৰাকীক অ াহামৰ দাস আৰু তওঁৰ সেত অহা লাকসকলৰ

লগত যা া কিৰবৈল পিঠয়াই িদেল। ৬০ তওঁেলােক িৰেবকাক আশী াদ

কিৰেল আৰু ক’ ল, “ হ আমাৰ ভনী, তুিম অযতু অযতু লাকৰ আিদ‐মাতৃ

হাৱাৈগ, আৰু তামাৰ বংশই তামাক ঘণৃা কৰা লাকসকলৰ নগৰৰ

ৱাৰেবাৰ অিধকাৰ কৰক।” ৬১ তিতয়া িৰেবকা আৰু তওঁৰ দাসীেয়

আিহ উটত উিঠল আৰু সই লাকজনক অ সৰণ কিৰেল। তােত সই

দােস িৰেবকাক লগত ল’ ল আৰু তওঁৰ পথত যা া কিৰব ধিৰেল। ৬২

সই সময়ত ইচহােক নেগভত বাস কিৰিছল, আৰু তওঁ বৰ‐লহয়‐

ৰাৱীৰ পৰা উভিত আিহিছলেহ মা । ৬৩ ইচহােক সি য়া সময়ত কােনা

িবষয় িবেবচনা কিৰ পথাৰৈল গিছল। তােত তওঁ যিতয়া চ তুিল চােল,

তিতয়া উটেবাৰক আিহ থকা দিখেল। ৬৪ তােত ইচহাকক যিতয়া

িৰেবকাই দখা পােল, তিতয়া তওঁ লেগ লেগ উটৰ পৰা নািমল। ৬৫

আৰু সই দাসক তওঁ িধেল, “আমাক সা াত কিৰবৈল পথাৰৰ মােজিদ

খাজকািঢ় আিহ থকা সইজন কান?” সই দােস ক’ ল, “এইজন মাৰ

ভু।” তিতয়া িৰেবকাই ওৰিণ ল’ ল আৰু িনজেক ঢািকেল। ৬৬ পাছত

সই দােস িনেজ কৰা সকেলা কাযৰ কথা ইচহাকক জনােল। ৬৭ তিতয়া

ইচহােক িনজ মাতৃ চাৰাৰ ত ুৈল িৰেবকাক ল গ’ল আৰু ইচহােক তওঁক

হণ কিৰেল, তােত িৰেবকা তওঁৰ ভাযা হ’ল। আৰু ইচহােক তওঁক

ম কিৰেল; তােত তওঁৰ মাতৰৃ মৰণৰ পাছত, তওঁ শা না পােল।

২৫ পাছত অ াহােম কটুৰা নামৰ আন এগৰাকীক িবয়া কিৰেল।

২ তওঁৰ ঔৰসত িজ ণ, য ন, মদান, িমিদয়ন, য ক আৰু

চুহৰ জ হ’ল। ৩ য নৰ স ান িচবা আৰু দদান। অচুৰীয়া, লটুচীয়া,

িলয়ু ীয়া, এইেকইজন দদানৰ স ান। ৪ িমিদয়নৰ স ান ঐফা, এফৰ,

হেনাক, অবীদা আৰু ইলদায়া। এই আটাইেকইজন আিছল সই কটুৰাৰ

বংশধৰ। ৫অ াহােম িনজৰ স ৰ ওপৰত ইচহাকক অিধকাৰ িদেল।

৬ িক ু উপপ ীৰ স ান সকলেকা তওঁ জীিৱত কালত অলপ অলপ

দান ৰেূপ িদেল। এই স ান সকলক তওঁ তওঁৰ পু ইচহাকৰ ওচৰৰ

পৰা দূৰ কিৰ পবূফালৰ দশৈল পঠাই িদেল। ৭ অ াহাম মঠু 175 বছৰ

জীয়াই আিছল। ৮অ াহােম স ণূ আয়সু পাই এক উ ম ব ৃ অৱ াত

মতুৃ বৰণ কিৰেল আৰু তওঁ ওপৰ িপতসৃকলৰ ওচৰৈল গ’ল। ৯ মি

চহৰৰ পবূ ফােল িহ ীয়া চাহৰৰ পু ইে াণৰ পথাৰত মকেপলাৰ হাত

পু ইচহাক আৰু ই ােয়েল এেকলেগ অ াহামক মদাম িদেল। ১০ সই

পথাৰ অ াহােম হতৰ স ানসকলৰ পৰা িকিনিছল; তােতই অ াহােম

চাৰাক মদাম িদিছল আৰু তােত অ াহামেকা মদাম িদয়া হ’ল। ১১

অ াহামৰ মতুৃ ৰ পাছত ঈ েৰ তওঁৰ পু ইচহাকক আশী াদ কিৰেল;

আৰু ইচহােক বৰ‐লহয়‐ ৰাৱীৰ ওচৰত বসবাস কিৰবৈল ধিৰেল। ১২

চাৰাৰ দাসী িমচৰীয়া হাগােৰ অ াহামৈল িয পু জ িদিছল, অ াহামৰ

সই পু ই ােয়লৰ বংশৰ িবৱৰণ এই। ১৩ জ অ সােৰ ই ােয়লৰ

বংশধৰসকলৰ নাম হ’ল: ই ােয়লৰ জ পু নবােয়াৎ, তওঁৰ পাছত

কদৰ, অদেবল, িমবচম, ১৪ িম া, মা, ম া ১৫ হদদ, তমা, যটূৰ,

নাফীচ আৰু ক া; ১৬ ই ােয়লৰ এই বাৰজন পু ই আিছল তওঁেলাকৰ

ফদৰ মলূসূঁিত আৰু তওঁেলাকৰ নাম অ সােৰই গাওঁ আৰু ছাউিনেবাৰৰ

নাম ৰখা হিছল। ১৭ ই ােয়ল 137 বছৰ জীয়াই আিছল। পাছত তওঁ

মতুৃ বৰণ কিৰেল আৰু িনজৰ মতৃ পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল তওঁক

িনয়া হ’ল। ১৮ হবীলাৰ পৰা চূৰ পয িয ঠাই আিছল, তওঁৰ বংশৰ

লাকসকেল তােত বাস কিৰিছল। এই ঠাইিখিন আিছল িমচৰ দশৰ

কাষত অচুৰৈল যাৱাৰ পথত। এইদেৰ তওঁেলােক িনজৰ শ সকলৰ

ওচৰত বসিত কিৰবৈল ঠাই পােল। ১৯ অ াহামৰ পু ইচহাকৰ িবৱৰণ

এই। অ াহামৰ পু ৰ নাম ইচহাক। ২০ ইচহােক চি শ বছৰ বয়সত

িৰেবকাক প ীৰেূপ হণ কেৰ। িৰেবকা আিছল প ন‐অৰাম দশৰ

অৰামীয়া বেথােৱলৰ জীেয়ক আৰু অৰামীয়া লাবনৰ ভনীেয়ক। ২১

ইচহাকৰ ভাযা িনঃস ান আিছল বােব ইচহােক তওঁৰ বােব িযেহাৱাৰ

ওচৰত াথনা কিৰেল; তােত িযেহাৱাই তওঁৰ াথনা িনেল আৰু তওঁৰ

ভাযা িৰেবকা গভৱতী হ’ল। ২২ তওঁৰ গভত যমজ স ান আিছল আৰু

িসহঁেত ইেটােৱ িসেটাক ঠলা‐ ঠিল কিৰব ধিৰেল; সেয় িৰেবকাই ক’ ল,

“ মাৰ িকয় এেন ৱা হেছ?” এইবিুল কাৰণেটােনা িক তাক জািনবৈল

তওঁ িযেহাৱাক িধবৈল গ’ল। ২৩ িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ

গভত টা িভ জািত আেছ, আৰু তামাৰ উদৰৰ পৰাই ই জািত

বািহৰ হ বেলগ হ’ব; এক জািত আন জািততৈক পৰা মী হ’ব, আৰু

বৰেটা সৰেুটাৰ দাস হ’ব।” ২৪ যিতয়া স ান সৱৰ কাল স ণূ হ’ল,

সঁচাই তওঁৰ গভত এহাল যঁজা স ান আিছল। ২৫ তােৰ থমেটা ৰঙা

আৰু গােটই গা নামাল ব ৰ িনিচনা নামাল হ ওলাল; এই কাৰেণ

তওঁেলােক তাৰ নাম এেচৗ ৰািখেল। ২৬ তাৰ পাছত এেচৗৰ গােৰাৱা

ধৰা অৱ ােৰ তাৰ ভােয়কৰ জ হ’ল; তাৰ নাম যােকাব ৰখা হ’ল।

ইচহাকৰ ষািঠ বছৰ বয়সত তওঁৰ ভায াই িসহঁতক জ িদেল। ২৭

এই ল’ৰা িট ডাঙৰ হাৱাৰ পাছত এেচৗ এজন িনপণু িচকাৰী হ’ল।

তওঁ বেন বেন ঘিূৰ ফুিৰিছল। িক ু যােকাব আিছল শা ভাৱৰ। তওঁ

ত ুত থািকেয়ই সময় কটাইিছল। ২৮ িচকাৰ কৰা মঙহ খাবৈল পাৱাৰ

কাৰেণ ইচহােক এেচৗক হ কিৰিছল, িক ু িৰেবকাই হ’ ল যােকাবকেহ
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হ কিৰিছল। ২৯এিদনাখন যােকােব দাইল ৰাি িছল; তেন সময়েত

এেচৗ পথাৰৰ পৰা উলিট আিহিছল আৰু তওঁ বৰ া হ পিৰিছল। ৩০

তওঁ যােকাবক ক’ ল, “মই বৰ া । অ হ কিৰ তামাৰ সই ৰঙা

ব ৰ িকছু মাক খাবৈল িদয়া।” এই কথাৰ কাৰেণ এেচৗৰ নাম ইেদাম

[ৰঙা] হ’ল। ৩১ তিতয়া যােকােব ক’ ল, “ থেম ডাঙৰ ল’ৰা িহচােব

তামাৰ িয অিধকাৰ আেছ, সয়া আিজ মাক বচা।” ৩২ তােত, এেচৗেৱ

ক’ ল, “ চাৱা, মাৰ াণ যাওঁ যাওঁ যন হেছ, সেয় জ ািধকাৰত

মাৰ িক লাভ?” ৩৩ যােকােব ক’ ল, “আেগেয় তুিম মাৰ আগত শপত

খাৱা।” তােত এেচৗেৱ তওঁৰ আগত শপত খাই িনজৰ জ ািধকাৰ

যােকাবক বিচেল। ৩৪ তিতয়া যােকােব এেচৗক িপঠা আৰু মচুৰ দাইল

খাবৈল িদেল; তােত তওঁ খাই উিঠ িচ গ’ল। এইদেৰ এেচৗেৱ িনজৰ

জ ািধকাৰ হয় ান কিৰেল।

২৬ অ াহামৰ িদনত হাৱা থম আকালৰ দেৰ সই দশত পনুৰায়

আকাল হাৱাত, ইচহােক গৰাৰাৈল, পেল ীয়াসকলৰ ৰজা

অবীেমলকৰ ওচৰৈল গ’ল। ২ পাছত িযেহাৱাই তওঁক দশন িদ ক’ ল,

“তুিম িমচৰ দশৈল নািম নাযাবা; িয দশৰ কথা মই তামাক ক’ম, তােত

থািকবা। ৩ তুিম এই দশেত বাস কৰা; তােত মই তামাৰ স ী হ

তামাকআশী াদ কিৰম; িকয়েনা এই সকেলা দশ তামাকআৰু তামাৰ

বংশেকই িদম, মই তামাৰ িপতৃ অ াহামৈল কৰা শপত সা ল কিৰম।

৪ মই আকাশৰ তৰােবাৰৰ দেৰ তামাৰ বংশ বঢ়াই, তামাৰ বংশক এই

সকেলা দশ িদম; আৰু তামাৰ বংশেত পিৃথৱীৰ সমদুায় জািত আশী াদ

া হ’ব; ৫ িকয়েনা অ াহােম মাৰ কথা মািন, মাৰ আ া আৰু িবিধ‐

ব ৱ ােবাৰ পালন কিৰিছল।” ৬ সইবােব ইচহােক গৰাৰত বসবাস

কিৰিছল। ৭ সই ঠাইৰ লাকসকেল ইচহাকৰ ভাযাৰ কথা সাধাত,

“ তওঁ মাৰ ভনী বিুল ক’ ল।” িৰেবকা বৰ ৰী, ইয়াৰ মা হেবােৰ

িৰেবকাক পাবৈল িকজািন মাক বধ কেৰ এই কাৰেণ “ মাৰ ভায া বিুল”

পিৰচয় িনিদেল। ৮ পাছত তওঁ সই ঠাইত ভােলমান িদন থািকল, এিদন

পেল ীয়াসকলৰ ৰজা অবীেমলেক িখিড়কিকিদ চাই, ইচহাকক তওঁৰ

ভাযা িৰেবকাই সেত ীড়া কিৰবৰ দিখেল। ৯ তােত অবীেমলেক

ইচহাকক মািত আিন ক’ ল তুিম তওঁৰ লগত িক কিৰ আিছলা? “ সই

মিহলা গৰাকী িন েয় তামাৰ ভাযা; তে তুিম ভনী বিুল কেনৈক ক’লা?

ইচহােক ক’ ল, তওঁৰ কাৰেণ মই মিৰম বিুল ভািব সইদেৰ কিছেলাঁ।”

১০ তিতয়া অবীেমলেক ক’ ল, “তুিম আমাৈল এইেটা িক কাম কিৰলা?

লাকসকলৰ মাজৰ কােনা এজেন তামাৰ ভাযােৰ সেত অনােয়েস

শয়ন কিৰব পািৰেলেহঁেতন; সেয় হাৱা হ’ ল তুিম আমাক দাষী সাব

কিৰলােহঁেতন।” ১১ পাছত অবীেমলেক সকেলা লাকক এই আ া িদ

সাবধান কিৰ ক’ ল, “িয কােনােৱ এই পৰুষু বা তওঁৰ ভাযাক শ

কিৰব, িন েয় তাৰ াণদ হ’ব।” ১২ সই কালত ইচহােক সই দশত

ধান ৰাপণ কিৰ, সই এেক বছৰেতই এশ ণ পােল; আৰু িযেহাৱাই

তওঁক আশী াদ কিৰেল আৰু তওঁ বৰ মা হ হ’ল; ১৩আৰু ইচহাক বৰ

ধনী হ হ, েমেৰ অিতশয় মহান ব ি হ’ল। ১৪আৰু তওঁৰ অেনক

প ধন আৰু অেনক দাস‐দাসী হ’ল। এইকাৰেণ পেল ীয়াসকেল তওঁক

ঈষা কিৰেল। ১৫ ইচহাকৰ িপতৃ অ াহামৰ িদনত, অ াহামৰ ব ীেবােৰ

িয িয নাদ খাি িছল, সই সকেলােক পেল ীয়াসকেল মািট িদ পিুত ব

কিৰেল। ১৬ পাছত অবীেমলেক ইচহাকক ক’ ল, “তুিম আমাৰ ওচৰৰ

পৰা িচ যাৱা িকয়েনা তুিম আমাতৈকও অিতশয় মতাশালী থ’ লা।”

১৭ তিতয়া ইচহােক তাৰ পৰা িচ গ, গৰাৰৰ উপত কাত ত ু তিৰ

তােতই বাস কিৰেল। ১৮আৰু তওঁৰ িপতৃ অ াহামৰ িদনত খ া িয িয

পানীৰ নাদ পেল ীয়াসকেল অ াহামৰ মতুৃ ৰ পাছত পিুত পলাইিছল,

ইচহােক পনুৰাই সইেবাৰ নাদ খািন উিলয়ােল; আৰু তওঁৰ িপতেৃয়

িদয়া নামৰ দেৰই, ইচহােক সইেবাৰৰ নাম িদেল। ১৯আৰু ইচহাকৰ

ব ীেবােৰ সই উপত কা খািন তাত এটা পানীৰ িনজৰাৰ ভূমকূ পােল।

২০ তােত গৰাৰৰ প ৰখীয়ােবােৰ ইচহাকৰ প ৰখীয়াই সেত িববাদ

কিৰ ক’ ল, “এই পানী আমাৰ।” এই হতুেক ইচহােক সই নাদৰ নাম

“এচক” ৰািখেল; কাৰণ িসহঁেত তওঁৰ লগত িববাদ কিৰিছল। ২১ পােছ

আৰু এটা নাদ খাি েল, িসহঁেত তাৰ িনিমে ও িববাদ কিৰেল; তােত

ইচহােক তাৰ নাম “িচ া” ৰািখেল। ২২আেকৗ তওঁ তাৰ পৰা গ, আন

এটা নাদ খাি েল। তাৰ িনিমে হ’ ল িসহঁেত িববাদ নকিৰেল; তােত

তওঁ তাৰ নাম ৰেহােবাৎ ৰািখ ক’ ল, “এিতয়ােহ িযেহাৱাই আমাক বহল

ঠাই িদেছ; এেতেক আিম দশত বিৃ হ’ম।” ২৩ তাৰ পাছত ইচহাক

তাৰ পৰা বৰ‐ চবাৈল গ’ল। ২৪ সই ৰািতেয়ই িযেহাৱাই তওঁক দশন

িদ ক’ ল, “মই তামাৰ িপতৃ অ াহামৰ ঈ ৰ, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা

মই তামাৰ স ী হ তামাক আশী াদ কিৰম আৰু মাৰ িনজ দাস

অ াহামৈল চাই তামাৰ বংশ বিৃ কিৰম।” ২৫ পাছত ইচহােক সই

ঠাইেত এটা য ‐ বিদ িন াণ কিৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা কিৰেল

আৰু তােত িনজ ত ু তিৰেল। পােছ ইচহাকৰ ব ীহঁেত তাত এটা নাদ

খাি েল। ২৬ তিতয়া অবীেমলেক অ ৎ নােমেৰ িনজৰ এজন ব ু ক

আৰু তওঁৰ ধান সনাপিত ফীেখালেকা লগত ল, গৰাৰৰ পৰা ইচহাকৰ

ওচৰৈল গ’ল। ২৭তােত ইচহােক তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক মাক

িঘণ কিৰ তামােলাকৰ ওচৰৰ পৰা খিদ পঠালা; এিতয়া না তামােলাক

মাৰ ওচৰৈল কৈল আিহছা?” ২৮ তােত তওঁেলােক ক’ ল, “িযেহাৱা য

তামাৰ স ী, তাক আিম জািনেলাঁ তামাৰ আৰু আমাৰ মাজত এক শপত

হ’বৈল, ২৯আিম যেনৈক তামাক শ কৰা নাই, বৰং শাি েৰ িবদায়

কিৰিছেলাঁ, তেনৈক তুিমও যােত আমাক িহংসা নকৰা, এেয় তামােৰ

সেত এটা িনয়ম াপন কিৰেলাঁ; তুিম এিতয়া িযেহাৱাৰ আশী াদ া

থ’ লা।” ৩০ তিতয়া ইচহােক তওঁেলাকৈল ভাজ যু ত কিৰেল আৰু

তওঁেলােক ভাজন‐পান কিৰেল। ৩১ পাছত তওঁেলাক জেন িনেচই

ৰািতপৱুােত উিঠ, ইজেন িসজনৰ আগত শপত কিৰেল আৰু ইচহােক

তওঁেলাকক িবদায় কিৰেল, তওঁেলাক শাি েৰ তওঁৰ ওচৰৰ পৰা িচ

গ’ল। ৩২আৰু সই িদনাই ইচহাকৰ দাসেবােৰ আিহ িসহঁেত খ া এটা

নাদৰ িবষেয় তওঁক স াদ িদেলিহ বােল “আিম পানী পােলাঁ।” ৩৩

তােত তওঁ সই নাদৰ নাম িচিবয়া ৰািখেল; এই হতুেক আিজৈলেক সই

নগৰৰ নাম বৰ‐ চবা বিুল খ াত। ৩৪ পাছত এেচৗেৱ 40 বছৰ বয়সত,

িহ ীয়া বৰীৰ জীেয়ক িযহূিদৎ আৰু িহ ীয়া এেলানৰ জীেয়ক বাচমতক

িবয়া কিৰেল। ৩৫ িক ু ইহঁত জনী ইচহাক আৰু িৰেবকাৰ মনত খ

িদওঁতা হ’ল।

২৭ ইচহাক েম ব ৃ হ’ল; তােত চ ৰ দিৃ শি ল হাৱাত তওঁ

চ েৰ মিনব নাৱাৰা হ’ল; এিদন তওঁ বৰ পেুতক এেচৗক মািত

ক’ ল, “ বাপা।” এেচৗেৱ উ ৰ িদেল, “মই ইয়ােত আেছাঁ।” ২ তিতয়া

ইচহােক ক’ ল, “ চাৱা, মই ব ৃ হেছাঁ আৰু কান িদনা য মিৰম, তােকা

নাজােনা। ৩ সেয়, তামাৰ অ ‐শ , তীৰ‐ধ ল িচকাৰৈল যাৱা আৰু

মাৰ বােব প মািৰ আনাৈগ। ৪ মতুৃ ৰ আগেত মই তামাক আশী াদ

কিৰ যাবৰ কাৰেণ মই ভাল পাৱা ‐ া আহাৰ মাৈল যু ত কিৰ

আনা।” ৫ তাৰ পাছত এেচৗেৱ প মািৰ আিনবৰ বােব িচকাৰৈল গ’ল।

ইচহােক যিতয়া এইেবাৰ কথা তওঁৰ পু এেচৗক কিছল, তিতয়া

িৰেবকাই িন আিছল। ৬ িৰেবকাই তওঁৰ ি য়পু যােকাবক ক’ ল,

“ চাৱা, তামাৰ িপতেৃয় তামাৰ ককােয়ৰা এেচৗক এইবিুল কাৱা মই না

পােলাঁ; ৭ ‘ মাৰ মতুৃ ৰ আগেত, তামাক িযেহাৱাৰ উপি িতত আশী াদ

কিৰ যাবৰ কাৰেণ তুিম প মািৰ আিন মাৰ বােব ‐ া আহাৰ যু ত

কৰা।’ ৮ সেয় বাপা, এিতয়া মই িয কথা কওঁ, তাক মািন তুিম সইদেৰ

কৰা। ৯ তুিম প ৰ জাকৈল গ, তাৰ পৰা টা উ ম ছাগলী পাৱািল

মাৰ ওচৰৈল ল আনা; তােৰ মই তামাৰ িপতেৃয় যেনৈক ভাল পায়,

তেনদেৰই ‐ া আহাৰ তওঁৰ কাৰেণ ৰাি িদম। ১০ মতুৃ ৰ পেূবই

তামাক আশী াদ কিৰবৰ কাৰেণ, সই আহাৰ তুিম িপতকৃ খাৱাবৈল

তওঁৰ কাষৈল ল যাবা।” ১১ তিতয়া যােকােব তওঁৰ মাক িৰেবকাক

ক’ ল, “ মাৰ ককাই এেচৗ এজন নামাল মা হ; িক ু মই হ’ ল এজন

মসণৃ ছালৰ মা হ। ১২ িকজািন মাৰ িপতেৃয় মাক চুই চাব আৰু তওঁৰ

আগত মই এজন ব ক হ’ম; তােত মই িনজৈল আশী াদ নািন এক

অিভশাপেহ আিনম।” ১৩ তােত মােক তওঁক ক’ ল, “ মাৰ বাপা, সই
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শাও মাৰ ওপৰেত পৰক; তুিম কৱল মাৰ কথা মািন ছাগলী আনাৈগ।”

১৪ তিতয়া যােকােব গ ছাগলী পাৱািলেবাৰ আিন মাকক িদেলিহ আৰু

মােক তওঁৰ িপতেৃয় ভাল পাৱাৈক ‐ া আহাৰ যু ত কিৰেল। ১৫

তাৰ পাছত িৰেবকাই তওঁৰ ওচৰত ঘৰেত থকা বৰ পেুতক এেচৗৰ

আটাইতৈক উ ম ব ল সৰু পেুতক যােকাবক িপ ােল। ১৬ যােকাবৰ

হাত আৰু িডিঙৰ মসণৃ অংশত সই ছাগলী পাৱািল টাৰ ছালেবাৰ লগাই

িদেল ১৭ সই ‐ া আহাৰ আৰু িপঠা িনেজ যু ত কৰা তওঁৰ পু

যােকাবৰ হাতত িদেল। ১৮ যােকােব িপতৰৃ ওচৰৈল গ মাত িদেল, “ হ

মাৰ িপত।ৃ” ইচহােক ক’ ল, “মই ইয়ােত আেছাঁ; বাপা, তুিমেনা কান?”

১৯ যােকােব িপতকৃ ক’ ল, “মই আেপানাৰ বৰ পু এেচৗ; আপিুন মাক

কাৱাৰ দেৰ মই কিৰেলাঁ; এিতয়া উিঠ বহক আৰু মাংস ভাজন কৰক

যােত আপিুন মাক আশী াদ কিৰব পােৰ।” ২০ তিতয়া ইচহােক িনজ

পু ক িধেল, “ বাপা, তুিম কেনৈক তাক ইমান সানকােল পালা?” তওঁ

ক’ ল, “িকয়েনা আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱােয়ই তাক মাৈল আিনেল।”

২১ ইচহােক যােকাবক পনুৰ ক’ ল, “ মাৰ ওচৰৈল চািপ আহাঁ বাপা;

তুিম সঁচােয়ই মাৰ পু এেচৗ হাৱােন নােহাৱা, তাক জািনবৈল মই

তামাক যন চুই চাব পােৰাঁ।” ২২ তােত যােকােব তওঁৰ িপতৃ ইচহাকৰ

ওচৰৈল চািপ গ’ল; তিতয়া ইচহােক তওঁক চুই চাই ক’ ল, “মাত‐

কথা যােকাবৰ, িক ু হাত হ’ ল এেচৗৰ।” ২৩ ইচহােক যােকাবক িচিন

নাপােল, কাৰণ তওঁৰ হাত খন ককােয়ক এেচৗৰ হাতৰ দেৰ নামাল

আিছল। সেয় ইচহােক যােকাবক আশী াদ কিৰেল। ২৪ তওঁ ক’ ল,

“তুিম সচাঁৈকেয় মাৰ পু এেচৗ হাৱােন?” যােকােব ক’ ল, “হয়, মইেয়

হওঁ।” ২৫ তিতয়া ইচহােক ক’ ল, “ মাৰ ওচৰৈল আহাৰিখিন আনা;

তুিম িচকাৰ কিৰ অনা মাংস খাই মই তামাক আশী াদ কেৰাঁ।” তােত

যােকােব আহাৰিখিন আিন িদেল আৰু ইচহােক তাক ভাজন কিৰেল।

তাৰ পাছত যােকােব া াৰেসা আিন িদয়াত, তওঁ তােকা পান কিৰেল।

২৬ তাৰ পাছত তওঁৰ িপতৃ ইচহােক তওঁক ক’ ল, “ বাপা, ওচৰৈল

আিহ তুিম মাক চুমা খাৱািহ।” ২৭ যােকােব ওচৰৈল গ ইচহাকক চুমা

খােল আৰু ইচহােক তওঁৰ গাৰ কােপাৰৰ গা পাই তওঁক আশী াদ

কিৰ ক’ ল, “ চাৱা, মাৰ পু ৰ গা িযেহাৱাই আশী াদ কৰা এক

ৰ দেৰ এই গা । ২৮ ঈ েৰ যন তামাক আকাশৰ িনয়ৰৰ

এক অংশ িদেয়, পিৃথৱীৰ উ ৰতাৰ এক অংশ িদেয়, আৰু চুৰ শস

আৰু নতুন া াৰস িদেয়। ২৯ লাক সকেল তামাৰ সৱা কৰক আৰু

জািতেবােৰ তামাৰ আগত িণপাত কৰক। তামাৰ ভাইসকলৰ ওপৰত

তুিম ভু কৰা, আৰু তামাৰ মাতৰৃ স ান সকেল তামাক িণপাত

কৰক। িযসকেল তামাক শাও িদব, তওঁেলাক অিভশ হওঁক; িযসকেল

তামাক আশী াদ কিৰব, তওঁেলাক আশী াদ া হওঁক।” ৩০

ইচহােক যােকাবক আশী াদ িদ শষ কিৰেল আৰু যােকােব তওঁৰ িপতৃ

ইচহাকৰ ওচৰৰ পৰা বািহৰ হ যাৱা মা েকই, তওঁৰ ককােয়ক এেচৗ

িচকাৰৰ পৰা ঘিূৰ আিহ পােলিহ। ৩১ তেৱাঁ া আহাৰ ৰাি বােপকৰ

ওচৰৈল আিন ক’ ল, “ হ িপত,ৃ উঠক আৰু আেপানাৰ পু ই িচকাৰ কিৰ

অনা মাংস ভাজন কিৰ মাক আশী াদ কৰক।” ৩২ তিতয়া তওঁৰ িপতৃ

ইচহােক তওঁক িধেল, “তুিম কান?” এেচৗেৱ ক’ ল, “মই আেপানাৰ

বৰপু এেচৗ।” ৩৩ এই কথা িন ইচহাকৰ শৰীৰত কঁপিন উিঠল। তওঁ

িধেল, “ তে িযেটােৱ মাৰ ওচৰৈল িচকাৰৰ মঙহ আিনিছল, িস কান?

তুিম অহাৰ আেগেয়ই মই সই সকেলােক খােলাঁ আৰু তাক আশী ােদা

কিৰেলাঁ; সই আশীবাদৰ ফলও অৱেশ ই িসেয় পাব।” ৩৪ বােপকৰ

এই কথা িন এেচৗ শাকত ভািগ পিৰল আৰু ৰাওৰােৱ কাি কাি

বােপকক ক’ ল, “িপত,ৃ মাক, মােকা আশী াদ কৰক।” ৩৫ তওঁ

ক’ ল, “ তামাৰ ভােয়ৰাই আিহ ছল কিৰ তুিম পাবলগীয়া আশী াদ ল

গ’ল।” ৩৬ তিতয়া এেচৗেৱ ক’ ল, “তাক িদয়া যােকাব নামেটা ৰেূপই

সিঠক হাৱা নাই ন? িকয়েনা এইবাৰেক ল বাৰ িস মাৰ অিধকাৰ

ছল কিৰ লেল; ডাঙৰ ল’ৰা িহচােব মাৰ িয জ অিধকাৰ, তাক িস

ল’ ল আৰু চাওঁক, এিতয়া মাৰ আশী ােদা ল গ’ল।” এেচৗেৱ আেকৗ

ক’ ল, “ মাৰ কাৰেণ আপিুন এেকা আশী াদ ৰখা নাই ন?” ৩৭ তিতয়া

ইচহােক এেচৗক উ ৰ িদ ক’ ল, “ চাৱা, মই তাক তামাৰ ওপৰত ভু

পািতেলাঁ আৰু তাৰ ািত‐ভাইসকলক তােৰই দাস কিৰেলাঁ; মই তাক

শস আৰু নতুন া াৰস িদেলাঁ; ইয়াৰ িপছত বাপা, মইেনা তামাৰ

অেথ আৰু িক কিৰব পােৰাঁ?” ৩৮ তিতয়া এেচৗেৱ আেকৗ বােপকক

কা িত‐িমনিত কিৰ ক’ ল, “ হ িপত,ৃ মাৰ কাৰেণ আেপানাৰ ওচৰত

এটাও আশীবাদ নাইেন? হ মাৰ িপত,ৃ আপিুন মাক, মােকা আশী াদ

কৰক।” এইদেৰ ক এেচৗেৱ বৰৈক কাি ব ধিৰেল। ৩৯ পােছ তওঁৰ

বােপক ইচহােক উ ৰ িদ ক’ ল, “ চাৱা, িয ঠাইত তুিম বাস কিৰবা সই

ভূিম উবৰ নহ’ব; তাত আকাশৰ পৰা িনয়ৰ নপিৰব। ৪০ তুিম িনজৰ

তেৰাৱালৰ াৰাই জীবা, তুিম তামাৰ ভাইৰ সৱা কিৰবা; িক ু যিতয়া

তুিম িবে াহী হ উিঠবা, তিতয়া তুিম তামাৰ িডিঙৰ পৰা তাৰ যৱুিল

জাকািৰ পলাবা।” ৪১ পাছত যােকােব তওঁৰ িপতৰৃ পৰা আশী াদ

লাভ কৰাৰ কাৰেণ এেচৗেৱ তওঁক িঘণ কিৰবৈল ধিৰেল। তওঁ িনজ

মনেত ক’ ল, “ মাৰ িপতৰৃ বােব শাকৰ িদন ওচৰ চািপ আিহেছ; তাৰ

পাছেত মই মাৰ ভাই যােকাবক বধ কিৰম।” ৪২ বৰপেুতক এেচৗৰ এই

সকেলা কথা িৰেবকাই জািনব পািৰেল আৰু সেয় তওঁ মা হ পঠাই সৰু

পেুতক যােকাবক মতাই আিন ক’ ল, “ না, তামাৰ ককােয়ৰা এেচৗেৱ

তামাক বধ কৰাৰ ম ণােৰ িনজেক িনেজ শা না িদেছ। ৪৩ সইবােব

বাপা, তুিম মাৰ কথা না। এিতয়া তুিম হাৰণত থকা মাৰ ককাই

লাবনৰ ওচৰৈলেক পলাই যাৱা। ৪৪ তামাৰ ককাইৰ খং মাৰ নযায়

মােন তুিম তওঁৰ লগেত িকছুিদন থাকাৈগ। ৪৫ তামাৰ িত তামাৰ

ককােয়ৰাৰ খং মাৰ নােযাৱা পয আৰু তুিম তওঁৈল িয কিৰলা তাক

তওঁ পাহিৰ নােযাৱাৈলেক তুিম তওঁৰ লগত িকছুিদন থাকা; পাছত

মা হ পঠাই মই তামাক তাৰ পৰা ঘৰূাই আিনম; িকয় মই এেকিদনাই

তামােলাক েয়ােকা হৰৱুাম?” ৪৬ পাছত িৰেবকাই ইচহাকক ক’ ল,

“এই িহ ীয়া ছাৱালীেবাৰৰ কাৰেণ মাৰ আৰু জীয়াই থািকবৈল ই া

নােহাৱা হেছ। তাৰ উপিৰ যােকােবও যিদ এই দশেৰ কােনা িহ ীয়া

ছাৱালী িবয়া কেৰ, তে মই জীয়াই থকাৰ িক লাভ?”

২৮ ইচহােক যােকাবক মািত আশী াদ কিৰেল আৰু এই আ া

িদেল, “তুিম কনান দশৰ কােনা ছাৱালী িবয়া নকিৰবা। ২ তুিম

উিঠ প ন‐অৰাম দশত তামাৰ মাতৰৃ িপতগৃহৃ বেথােৱলৰ ঘৰৈল যাৱা।

তাৰ পৰা তামাৰ মামােয়ৰা লাবনৰ জীেয়কহঁতৰ মাজৰ কােনা এজনীক

িবয়া কিৰ আনাৈগ। ৩ স শি মান ঈ েৰ তামাক আশী াদ কৰক

আৰু ব বংশ কিৰ বিৃ কৰক। তামাক অেনক জািত সমহূৰ িপতৃ হাৱাৰ

মতা িদয়ক। ৪ িয আশী াদ ঈ েৰ অ াহামক িদিছল, সই আশীবাদ

তওঁ তামাক আৰু তামাৰ পাছত তামাৰ বংশৰ লাকসকলক দান

কৰক। িয দশ ঈ েৰ অ াহামক িদিছল আৰু য’ত তুিম বাস কিৰ আছা,

সই দশ তামাৰ অিধকাৰৈল আহক।” ৫ এইদেৰ ইচহােক যােকাবক

পঠাই িদেল আৰু যােকােবও প ন‐অৰামৰ অৰামীয়া বেথােৱলৰ পু

লাবনৰ ওচৰৈল গ’ল। লাবন যােকাব আৰু এেচৗৰ মাক িৰেবকাৰ ককােয়ক

আিছল। ৬ পাছত এেচৗেৱ জািনেল য ইচহােক যােকাবক আশী াদ কিৰ

প ন‐অৰামৰ পৰা কােনা ছাৱালীক িবয়া কিৰ আিনবৈল পঠাইেছ; তওঁ

আৰু িনেল য ইচহােক যােকাবক আশী াদ িদয়াৰ সময়ত এই আ া

িদিছল “তুিম কােনা কনানীয়া ছাৱালীক িবয়া নকিৰবা।” ৭ এেচৗেৱ

দিখেল, যােকােব তওঁৰ িপত‐ৃমাতৰৃ আেদশ মািন প ন‐অৰামৈল িছ

গ’ল। ৮ তােত এেচৗেৱ বিুজ পােল য এই কনানীয়া মিহলাসকলৰ িত

তওঁৰ িপতৃ ইচহাক স ু নহয়। ৯ সেয় গৰাকী ভায া থকােতা তওঁ

অ াহামৰ পেুতক ই ােয়লৰ ঘৰৈল গ তওঁৰ জীেয়ক মহলতক িবয়া

কিৰেল। মহলত নবােয়াতৰ ভনীেয়ক আিছল। ১০আনফােল যােকােব

বৰ‐ চবাৰ পৰা ওলাই হাৰণৰ ফােল যা া কিৰেল। ১১ এখন ঠাইত

বিল মাৰ যাৱাত তওঁ সই ঠাইেত ৰািতেটা কটােল। সই ঠাইেৰ এটা

িশল মৰূৰ তলত ল তওঁ ই থািকল। ১২ তওঁ ই থােকােত সেপানত

দিখেল য পিৃথৱীৰ ওপৰত এডাল জখলা িথয় হ আেছ আৰু তাৰ মৰূেটা

গ গত লািগ আেছ। তওঁ দিখেল য তাৰ ওপেৰিদ ঈ ৰৰ দূতেবােৰ
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উঠা‐নমা কিৰ আিছলআৰু ১৩ িযেহাৱাই খটখিটৰ ওপৰত িথয় হ কিছল,

“মই িযেহাৱা। মই তামাৰ ওপৰ িপতৃ অ াহামৰ ঈ ৰ আৰু ইচহাকেৰা

ঈ ৰ; তুিম িয ঠাইত শয়ন কিৰছা, সই দশ মই তামাক আৰু তামাৰ

বংশক িদম। ১৪ তামাৰ বংশ পিৃথৱীৰ ধিুলৰ িনিচনা অসংখ হ’ব; তুিম

পৱূ, পি ম, উ ৰ আৰু দি ণৈল িব ািৰত হ যাবা; পিৃথৱীৰ সমদুায়

জািত, তামাৰ আৰু তামাৰ বংশেত আশী াদ া হ’ব। ১৫ চাৱা, মই

তামাৰ লগত আেছাঁ; তুিম িয িয ঠাইৈল যাবা, মই তামাক ৰ া কিৰম

আৰু পনুৰায় মই তামাক এই দশৈল ওেলাটাই আিনম; িকয়েনা মই

তামাক কাৱা সকেলা কথােক িস নকেৰাঁমােন, মই তামাক ত াগ

নকিৰম।” ১৬ যােকােব টাপিনৰ পৰা সাৰ পাই ক’ ল, “ তে িযেহাৱা

িন য়ৈক এই ঠাইত আেছ, অথচ মই তাক জনা নািছেলাঁ।” ১৭ তওঁ

ভয়েত ক’ ল, “িক ভয়ানক এই ঠাই! ই ঈ ৰৰ গহৃৰ বািহেৰ আন এেকা

নহয়; ইেয়ই গৰ ৱাৰ।” ১৮ পাছত যােকােব অিত ৰািতপৱুােত উিঠল

আৰু তওঁ িয িশল মৰুৰ তলত লিছল তাক ৰেূপ াপন কিৰ ওপৰত

তল বািক িদেল। ১৯ তওঁ সই ঠাইৰ নাম বৎএল ৰািখেল; িক ু পবূেত

সই নগৰৰ নাম লজু আিছল। ২০ যােকােব স কিৰ এই িত া

কিৰেল, “যিদ ঈ ৰ মাৰ স ী হয়, মাৰ এই যা াপথত তওঁ মাক ৰ া

কেৰ, যিদ তওঁ মাক অ ‐ব ও যাগাই িদেয়, ২১ যিদ মই িপতৰৃ ঘৰৈল

পনুৰায় িনৰাপেদ ঘিূৰ আিহব পােৰাঁ, তে এই িযেহাৱােয়ই মাৰ ঈ ৰ

হ’ব। ২২ তিতয়া এই িয িশল মই ৰেূপ াপন কিৰেলাঁ, ই এক

পিব িশল হ’ব; আপিুন মাক িয িয িদব, মই তাৰ দহ ভাগৰ এভাগ

আেপানাক ঘৰূাই িদম।”

২৯ পাছত যােকােব যা া কিৰ কিৰ পৱূেদশীয় লাকসকলৰ দশ

পােলৈগ। ২ তাত তওঁ চািৰওফােল চাই পথাৰৰ মাজত এটা

নাদ দখা পােল। সই নাদেটাৰ ওচৰত িতিন জাক মৰ‐ছাগ ই আিছল।

ৰখীয়ােবােৰ সই নাদৰ পৰা জাকেবাৰক পানী খৱুায়। নাদেটাৰ মখুত

এটা ডাঙৰ িশল আিছল। ৩ যিতয়া মৰ‐ছাগৰ জাকেবাৰ আিহ তাৰ

কাষত গাট খায়, তিতয়া ৰখীয়ােবােৰ নাদৰ মখুৰ পৰা িশলেটা আঁতৰাই

মৰ‐ছাগেবাৰক পানী খৱুায় আৰু তাৰ পাছত পণুৰায় নাদৰ মখুত িশলেটা

আগৰ দেৰ থ িদেয়। ৪ যােকােব তওঁেলাকক িধেল “ হ ভাইসকল,

আেপানােলাক ক’ৰ মা হ?” তওঁেলােক ক’ ল “আিম হাৰণৰ মা হ।”

৫ যােকােব তওঁেলাকক িধেল, “আেপানােলােক নােহাৰৰ পা‐নািত

লাবনক িচিন পাইেন?” তওঁেলােক ক’ ল, “হয়, আিম িচিন পাওঁ।” ৬ তওঁ

তওঁেলাকক িধেল, “ তওঁ ভােল আেছেন?” তওঁেলােক ক’ ল, “হয়,

তওঁ ভােল আেছ; সৗৱা চাওঁক, তওঁৰ জীেয়ক ৰােহেল মৰ‐ছাগৰ জাক

ল আিহেছ।” ৭ যােকােব ক’ ল, “ চাৱা, বিল পিৰবৈল এিতয়াও ব ত

দিৰ আেছ; প েবাৰ এঠাইত গাট খাৱাৰ সময় এিতয়াও হাৱা নাই।

আেপানােলােক মৰ‐ছাগেবাৰক পানী খৱুাই আেকৗ চৰাবৈল ল যাওঁক।”

৮ িক ু তওঁেলােক ক’ ল, “আটাইেবাৰ প ৰ জাক এেকলেগ গাট নাখায়

মােন আিম সইেবাৰক পানী খৱুাব নাৱােৰাঁ; পাছত নাদৰ মখুৰ পৰা

িশলেটা আতেৰাৱা হব আৰু তিতয়ােহ আিম মৰ‐ছাগেবাৰক পানী খৱুাব

পািৰম।” ৯ যােকােব তওঁেলাকৰ সেত কথাবাতা হ থােকাঁেতই, ৰােহেল

িনজৰ িপতৰৃ মৰ‐ছাগেবাৰক ল সই ঠাই পােলিহ; িকয়েনা তওঁ সই

জাকেবাৰক চৰাইিছল। ১০ যােকােব িনজৰ মামােয়ক লাবনৰ জীেয়ক

ৰােহল আৰু তওঁৰ মৰ‐ছাগেবাৰক দিখ ওচৰ চািপ গ’ল। তওঁ নাদৰ

মখুৰ পৰা িশলচটা আঁতৰাই িদ মৰ‐ছাগৰ জাকক পানী খৱুােল। ১১

তাৰ পাছত যােকােব ৰােহলক চুমা খাই বৰৈক কাি বৈল ধিৰেল। ১২

তওঁ ৰােহলক জনােল য, তওঁ তাইৰ িপতৰৃ আ ীয়, িৰেবকাৰ ল’ৰা।

তিতয়া ৰােহেল দৗিৰ গ িনজৰ িপতকৃ এই কথা জনােল। ১৩ লাবেন

িনজৰ ভনীেয়কৰ ল’ৰা যােকাব অহাৰ খবৰ পাই আগবঢ়াই িনবৈল দৗিৰ

আিহ তওঁক সাৱিট ধিৰ চুমা খােল আৰু িনজৰ ঘৰৈল ল গ’ল। তিতয়া

যােকােব লাবনক তওঁ অহাৰ সকেলা কথা জনােল। ১৪ লাবেন তওঁক

ক’ ল, “তুিম সচাঁৈকেয় মাৰ শৰীৰৰ হাড় আৰু মঙহৰ লাক।” তাৰ পাছত

যােকাব লাবনৰ ঘৰত এমাহ থািকল। ১৫ এিদন লাবেন যােকাবক ক’ ল,

“তুিম মাৰ আ ীয় হাৱা বােব জােনা িবনা পািৰ িমকেকেৰ মাৰ সৱা

কৰা উিচত? তুিম িক বচ লবা, তাক মাক কাৱা।” ১৬ লাবনৰ জনী

জীেয়ক আিছল; তােৰ বৰ জনীৰ নাম লয়া আৰু সৰু জনীৰ নাম ৰােহল।

১৭ লয়াৰ চ টা বল দিৃ শি ৰ আিছল; িক ু ৰােহল গঠণত ধনুীয়া

আৰু দখনীয়া আিছল। ১৮ যােকােব ৰােহলক ম কিৰিছল; সেয় তওঁ

ক’ ল, “আেপানাৰ সৰু ছাৱালী ৰােহলৰ কাৰেণ মই সাত বছৰ আেপানাৰ

সৱা কিৰ িদম।” ১৯ তিতয়া লাবেন ক’ ল, “ৰােহলক আন কােনা

মা হক িদয়াতৈক তামাক িদয়াই ভাল; তুিম মাৰ লগেত থাকা।” ২০

সেয়, যােকােব ৰােহলৰ কাৰেণ সাত বছৰ সৱা কায কিৰেল; ৰােহলক

ম কৰাৰ কাৰেণই সই বছৰেবাৰ যােকাবৰ মনত মা অলপ িদন

যন লািগল। ২১ তাৰ পাছত যােকােব লাবনক ক’ ল, “ মাৰ কামৰ

কাল পৰূ হ গ’ল; গিতেক মই যন িববাহত বিহব পােৰাঁ, সেয় মাৰ

ভাযাক মাক িদয়ক।” ২২ তিতয়া লাবেন সই ঠাইৰ সকেলা মা হক

গাটাই এটা ভাজৰ আেয়াজন কিৰেল। ২৩ পাছত সি য়া সময়ত লাবেন

তওঁৰ জীেয়ক লয়াক আিন যােকাবৰ ওচৰত িদেল আৰু যােকােব লয়াক

শয াৰ স ী কিৰেল। ২৪ লাবেন িনজৰ দাসী িজ াক জীেয়ক লয়াক

তওঁৰ দাসী িহচােব িদেল। ২৫ ৰািতপৱুা হাৱাত যােকােব আচিৰত

হ দিখেল য, এওঁ দখনু লয়ােহ! যােকােব লাবনক ক’ ল, “আপিুন

মাৈল এইেটা িক কাম কিৰেল? ৰােহলৰ কাৰেণ মই জােনা আেপানাৰ

সৱা কৰা নািছেলা? তে মাক িকয় ছলনা কিৰেল?” ২৬ তিতয়া

লাবেন ক’ ল, “ডাঙৰ জনীৰ আেগেয় সৰু জনীক িবয়া িদয়া আমাৰ িনয়ম

নাই। ২৭ এিতয়া তুিম মাৰ এই ছাৱালীৰ িববাহৰ উৎসৱ স াহ পণূ

কৰা। তুিম আৰু সাত বছৰ মাৰ সৱা কিৰেল, আিম তামাক আন জনীও

িদম।” ২৮ তিতয়া যােকােব সইদেৰই কিৰেল আৰু লয়াৰ স ােহা

স ণূ কিৰেল। তাৰ পাছত লাবেন তওঁৰ জীেয়ক ৰােহলেকা তওঁৰ

লগত িবয়া িদেল। ২৯ লাবেন তওঁৰ দাসী িবলহােকা জীেয়ক ৰােহলক

তওঁৰ দাসী ৰেূপ িদেল। ৩০ এইদেৰ যােকােব ৰােহলেকা িবয়া কিৰেল;

িক ু তওঁ লয়াতৈক ৰােহলক অিধক ম কিৰেল; তাৰ পাছত তওঁ আৰু

সাত বছৰ খািট লাবনৰ সৱা কিৰেল। ৩১ িযেহাৱাই লয়াক অৱেহলা

কৰা দিখ, তওঁক গভধাৰণৰ মতা িদেল; িক ু ৰােহল িনঃস ান হ’ল।

৩২ লয়া গভৱতী হ এিট পু স ানৰ জ িদেল আৰু তাৰ নাম থেল

ৰেূবণ [পু ক চাৱা]; িকয়েনা তওঁ ক’ ল, “িযেহাৱাই মাৰ খ দিখেল,

সেয় এিতয়া মাৰ ামীেয় মাক ম কিৰব।” ৩৩ তাৰ পাছত লয়া

পনুৰ গভৱতী হ’ল আৰু তওঁৰ এিট পু জি ল। তওঁ ক’ ল, “ মাক

অৱেহলা কৰাৰ কথা িযেহাৱাই িনেল আৰু সেয় মাক এই ল’ৰািটও

িদেল।” তওঁ সই পু ৰ নাম িচিমেয়ান [ ৱণ] ৰািখেল। ৩৪ পনুৰ তওঁ

গভৱতী হ এিট পু সৱ কিৰেল। তওঁ ক’ ল, “এইবাৰ মাৰ ামী

মাত আস হ’ব; িকয়েনা মই তওঁৈল িতিনিট পু সৱ কিৰেলাঁ।”

এইবিুল তওঁ ল’ৰােটাৰ নাম লবী ৰািখেল। ৩৫ তাৰ পাছত তওঁ পনুৰায়

গভৱতী হ এিট পু সৱ কিৰেল। তওঁ ক’ ল, “এইবাৰ মই িযেহাৱাৰ

শংসা কিৰম।” সেয় তওঁ ল’ৰােটাৰ নাম িযহূদা ৰািখেল; তাৰ পাছত

তওঁৰ আৰু স ান জ নহ’ল।

৩০ ৰােহেল যিতয়া দিখেল য তওঁ যােকাবৈল কােনা স ান

জ িদব পৰা নাই, তিতয়া বােয়কক িহংসা কিৰবৈল ধিৰেল।

ৰােহেল যােকাবক ক’ ল, “ মাক স ান িদয়া, নহ’ ল মই মিৰম।” ২

তিতয়া ৰােহলৈল যােকাবৰ অিতশয় খং উিঠল। তওঁ ক’ ল, “িযজেন

তামাক গভফল িনিদয়াৈক ৰািখেছ, মই সই ঈ ৰ নিক?” ৩ ৰােহেল

ক’ ল, “চাওঁক, মাৰ দাসী িবলহা আেছ; আপিুন তাইৰ সেত শয়ন কৰক

যােত তাই মাৰ কালাত স ান িদব পােৰ আৰু মই তাইৰ াৰাই স ান

লাভ কিৰম।” ৪ তিতয়া ৰােহেল তওঁৰ দাসী িবলহাৰ লগত যােকাবৰ

িবয়া িদেল। ৫ তােত িবলহা গভৱতী হ যােকাবৈল এিট পু সৱ

কিৰেল। ৬ তিতয়া ৰােহেল ক’ ল, “ঈ েৰ মাৰ কথা িন িবচাৰ

কিৰেল। তওঁ িন য়ৈক মাৰ কা িত িনেল আৰু মাক এিট পু িদেল।”

সেয় তওঁ সই পু ৰ নাম দান ৰািখেল। ৭ ৰােহলৰ দাসী িবলহা পনু াৰ

গভৱতী হ যােকাবৈল ি তীয় পু সৱ কিৰেল। ৮ তিতয়া ৰােহেল
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ক’ ল, “মই মাৰ বাইেদউৰ সেত মালযু কিৰ জয়ী থ’ লা।” সেয় তওঁ

ল’ৰািটৰ নাম ন ালী থেল। ৯ পাছত লয়াই িনেজ গভধাৰণ কিৰবৈল

এৰা দিখ, তেৱাঁ িনজৰ দাসী িজ াক যােকাবৰ ভায া কিৰ িদেল। ১০

তােত লয়াৰ দাসী িজ াই যােকাবৈল এিট পু ৰ জ িদেল। ১১ লয়াই

ক’ ল, “ই কেন সৗভাগ !” এইবিুল তওঁ ল’ৰািটৰ নাম গাদ ৰািখেল।

১২ তাৰ পাছত লয়াৰ দাসী িজ াই যােকাবৈল তওঁৰ ি তীয় পু জ

িদেল। ১৩ তােত লয়াই ক’ ল, “মই খী! িকয়েনা ছাৱালীেবােৰ মাক

খী বিুল ক’ব।” সেয় তওঁ তাৰ নাম আেচৰ ৰািখেল। ১৪ পাছত ঘ ঁধান

দাৱাৰ সময়ত, ৰেূবেণ ওলাই গ পথাৰত দা ফল পাই তওঁৰ মাক

লয়াক আিন িদেল; তিতয়া ৰােহেল লয়াক ক’ ল, “ তামাৰ পু ই অনা

দা ফলৰ কইটামান মােকা িদয়া।” ১৫ তােত লয়াই তওঁক ক’ ল

“তুিম মাৰ ামীেক ল’লা, ই জােনা সৰু কথা? আেকৗ এিতয়া মাৰ পু ই

অনা দা ফেলা তুিম ল’ব খাজােন?” তিতয়া ৰােহেল ক’ ল, “ তে

তামাৰ পু ই অনা দা ফলৰ সলিন তওঁ আিজ ৰািত তামােৰ সেত

শয়ন কিৰব।” ১৬ গধিূলপৰত যােকাব যিতয়া পথাৰৰ পৰা উলিট আিহল

লয়াই বািহৰৈল আিহ তওঁক আগবঢ়ায় আিনবৈল গ’ল। লয়াই ক’ ল,

“তুিম আিজ ৰািত মাৰ লগত শয়ন কিৰব লােগ; িকয়েনা মাৰ ল’ৰাই

অনা দা ফল িদ মই আেপানাৰ বচ িদেলাঁ।” তােত সই ৰািত যােকােব

লয়াৰ সেত শয়ন কিৰেল। ১৭ ঈ েৰ লয়াৰ াথনা িনেল আৰু তওঁ

পনুৰ গভৱতী হ যােকাবৈল প ম পু সৱ কিৰেল। ১৮ তিতয়া লয়াই

ক’ ল, “মই মাৰ ামীক মাৰ দাসীক িদিছেলাঁ আৰু সেয়, ঈ েৰ মাক

তাৰ বচ িদেল।” তাৰ কাৰেণ তওঁ পু ৰ নাম ইচাখৰ ৰািখেল। ১৯

পাছত লয়া আেকৗ গভৱতী হ’ল আৰু যােকাবৈল তওঁ ষ পু সৱ

কিৰেল। ২০ লয়াই ক’ ল, “ঈ েৰ মাক এক উ ম উপহাৰ িদেল।

এিতয়া মাৰ ামীেয় মাক স ান কিৰব, িকয়েনা মই তওঁৈল ছয়িট

পু সৱ কিৰেলাঁ।” তােত লয়াই তওঁৰ পু ৰ নাম জবলূনূ ৰািখেল।

২১ তাৰ পাছত তওঁ এজনী ছাৱালী সৱ কিৰেল আৰু তাইৰ নাম

দীনা ৰািখেল। ২২ পাছত ঈ েৰ ৰােহলক ঁৱিৰেল। ঈ েৰ ৰােহলৰ

াথনা িনেল আৰু তওঁেকা গভধাৰণৰ মতা িদেল। ২৩ তােত ৰােহল

গভৱতী হ’ল আৰু তওঁ এিট পু সৱ কিৰেল। তিতয়া তওঁ ক’ ল,

“ঈ েৰ মাৰ অপযশ দূৰ কিৰেল।” ২৪ তওঁ স ানৰ নাম যােচফ ৰািখ

ক’ ল য, “িযেহাৱাই মাক আন এিট পু দান কিৰেল।” ২৫ ৰােহেল

যােচফক সৱ কৰাৰ পাছত যােকােব লাবনক ক’ ল, “এিতয়া মাক

িবদায় িদয়ক যােত মই িনজৰ দশ আৰু িনজৰ ঘৰৈল যাব পােৰাঁ। ২৬

মাৰ ভায া আৰু স ান সকলৰ কাৰেণ মই আেপানাৰ সৱা কিৰেলাঁ।

এিতয়া তওঁেলাকক ল মাক যাবৈল িদয়ক। িকয়েনা আপিুন িনেজই

জােন মই িকভােৱ আেপানাৰ সৱা কিৰেলাঁ।” ২৭ তিতয়া লাবেন তওঁক

ক’ ল, “যিদেহ মই তামাৰ দিৃ ত অ হ া হেছাঁ, তে থাকা। কাৰণ

িযেহাৱাই য তামাৰ কাৰেণ মাক আশী াদ কিৰেছ, তাক মই অ মান

কিৰ বিুজেছাঁ।” ২৮ তওঁ আৰু ক’ ল, “ তামাৰ বচ তুিম িনৰপূণ কৰা, মই

তােক তামাক িদম।” ২৯ তিতয়া যােকােব তওঁক ক’ ল “মই কেনৈক

আেপানাৰ সৱা কিৰেছাঁ আৰু মাৰ হাতত আেপানাৰ প ৰ জাকেবাৰৰ

িক অৱ া হেছ, তাক আপিুন জােন। ৩০ মই অহাৰ আেগেয় আেপানাৰ

প ধন অলপ আিছল; িক ু এিতয়া সইেবাৰ বািঢ় গ চুৰ হ’ল; মই িয

িয ঠাইেত কাম কিৰেলাঁ তােতই িযেহাৱাই আেপানাক আশী াদ কিৰেল।

িক ু মাৰ িনজৰ পিৰয়ালৰ কাৰেণেনা মই কিতয়া কাম কিৰম?” ৩১

তিতয়া লাবেন ক’ ল, “মই তামাক িক বচ িদম?” যােকােব ক’ ল,

“আপিুন মাক এেকােক িদব নালােগ। আপিুন যিদ মাৈল এই কাম কেৰ,

তে মই পনুৰ আেপানাৰ প ৰ জাক চৰাম আৰু তাৰ য লম। ৩২

আিজ আেপানাৰ আটাইেবাৰ প ৰ জাকৰ মােজিদ মাক যাবৈল িদয়ক।

সইেবাৰৰ মাজৰ িযেবাৰ মৰ‐ছাগৰ গাত ফুটুকা‐ফুটুকী আৰু পখৰা‐

পখিৰ দাগ আেছ আৰু সকেলা ক’লা বৰণৰ মৰ‐ছাগ আেছ, মই বেলগ

কিৰম। আেকৗ িয ছাগলী ফুটুকা‐ফুটুকী আৰু পখৰা‐পখিৰ দাগ আেছ,

সইেবাৰেকা বেলগ কিৰম। সেয় মাৰ বচ হব। ৩৩ তােত ভিৱষ েত

যিতয়া আপিুন মাৰ বচ চাবৈল আিহব, তিতয়া মাৰ ায় কাযই

আেপানাৰ আগত মাৰ পে সা িদব; ফুটুকা‐ফুটুকী আৰু পখৰা‐পখিৰ

দাগ নথকা, এেন কােনা ছাগলী আৰু ক’লা বৰণ নােহাৱা, এেন কােনা

মৰ‐ছাগ যিদ মাৰ ওচৰত পায়, সেয় মই চুৰ কৰা বিুল ধৰা হ’ব।” ৩৪

তিতয়া লাবেন ক’ ল, “বাৰ,ু তামাৰ কথাৰ দেৰই হওঁক।” ৩৫ পাছত

লাবেন সই িদনাই পখৰা‐পখিৰ আৰু ফুটুকা‐ফুটুিক দাগ থকা মতা ছাগলী

আৰু পখৰা‐পখিৰ ও ফুটুকা‐ফুটুকী মাইকী ছাগলীেবাৰক অথাৎ িযেবাৰৰ

গাত বগা বৰণ আিছল সইেবাৰক আৰু ক’লা বৰণৰ মৰ‐ছাগেবাৰক

বেলগ কিৰ িনজৰ পেুতকসকলৰ হাতত সইেবাৰ গটাই িদেল। ৩৬ তাৰ

পাছত তওঁ যােকাবৰ ওচৰৰ পৰা িতিন িদনৰ পথৰ দূৰ ৈল আতিৰ

গ’ল আৰু যােকােব লাবনৰ অৱিশ প ৰ জাকেবাৰ চৰাবৈল ধিৰেল।

৩৭ তাৰ পাছত যােকােব ঝাও, বাদাম আৰু অে ান গছৰ কঁচা ডাল

কািট আিন সইেবাৰৰ বগা আঁচৰ ছাল ছােল। তােত ডালেবাৰত থকা

িভতৰৰ বগা কাঠৰ আঁচ দখা পাৱা গ’ল। ৩৮ প ৰ জাকেবােৰ যিতয়া

পানী খাবৈল আেহ, তিতয়া তওঁ সই ডালেবাৰ ল িসহঁতৰ স খুত

পানী খাৱা পা েবাৰৰ মাজত িথয়ৈক থয়; তােত পানী খাবৈল আেহাঁেত,

িসহঁত গািভনী হয়। ৩৯ এইদেৰ সই ডালেবাৰৰ স খুত িমিলত হাৱাৰ

পাছত জাকেবাৰ গািভনী হয় আৰু িসহঁেত ফুটুকা‐ফুটুকী ও পখৰা‐পখিৰ

পাৱািল জগায়। ৪০ যােকােব মাইকী মৰ‐ছাগেবাৰক বেলগ কেৰ আৰু

পাৱািলেবাৰক ল লাবনৰ আঁচ থকা প েবাৰ আৰু ক’লা বৰণীয়া সকেলা

মৰ‐ছাগেবাৰৰ মাজত ৰােখ; এইদেৰ তওঁ িনজৰ কাৰেণ বেলেগ এক

প পাল গিঢ় তােল আৰু সইেবাৰক তওঁ লাবণৰ জাকৰ সেত িমিলবৈল

িনিদেয়। ৪১ যিতয়া জাকত থকা া বান মৰ‐ছাগেবাৰ গািভনী হয়,

তিতয়া যােকােব িসহঁতৰ পানী খাৱা পা ৰ মাজত চ ৰ স খুত সই

ডালেবাৰ থয় যােত সই ডালেবাৰৰ স খুেত িসহঁত গািভনী হয়। ৪২

িক ু ল প েবাৰৰ আগত হ’ ল নথয়; তােত লেবাৰ লাবনৰ আৰু

বলী প েবাৰ যােকাবৰ হয়। ৪৩ এইদেৰ যােকাব অিতশয় ধনী লাক হ

উিঠল। তওঁৰ প ধন, উট, গাধ আৰু দাস দাসীৰ সংখ া অিধকৰেূপ বিৃ

পােল।

৩১ পাছত যােকােব িনেল, লাবনৰ পেুতকহঁেত এই কথা ক ফুিৰেছ

য “যােকােব আমাৰ িপতৰৃ সকেলােবাৰ লেছ আৰু আমাৰ িপতৰৃ

স দৰ পৰােহ িস ইমান ঐ য শালী হেছ।” ২ যােকােবও ল কিৰেল

য তওঁৰ িত লাবনৰ আগৰ সই মেনাভাৱ সলিন হেছ। ৩ তিতয়া

িযেহাৱাই যােকাবক ক’ ল, “তুিম তামাৰ পবূপৰুষুসকলৰ দশৈল, িনজৰ

আ ীয়সকলৰ ওচৰৈল উভিট যাৱা; মই তামাৰ স ী হ’ম।” ৪ তিতয়া

যােকােব মা হ পঠাই পথাৰত থকা িনজৰ জাকেবাৰৰ ওচৰৈল ৰােহল

আৰু লয়াক মািত আিনেল। ৫ যােকােব তওঁেলাকক ক’ ল, “মই ল

কিৰেছাঁ মাৰ িত তামােলাকৰ িপতৰৃ মেনাভাৱ সলিন হেছ, িক ু

মাৰ িপতৰৃ ঈ ৰ হ’ ল মাৰ সংেগ সংেগ আেছ। ৬ তামােলােকেতা

জানাই য মই মাৰ সকেলা শি েৰ তামােলাকৰ িপতৰৃ সৱা কায

কিৰেলাঁ। ৭ তথািপও তামােলাকৰ িপতেৃয় মাক তাৰনা কিৰেল আৰু

মাৰ বচ দহ বাৰৈক সলিন কিৰেল। িযেয়ই নহওঁক, ঈ েৰ মাৰ কােনা

িত কিৰবৈল তওঁক িনিদেল। ৮ যিতয়া তওঁ কিছল, ‘ফুটুকা‐ফুটুকী

প েবাৰ তামাৰ বচ হ’ব’, তিতয়া জাকৰ সকেলা প েৱই ফুটুকা‐

ফুটুকী পাৱািল জগােল; আেকৗ, তওঁ যিতয়া কিছল, আঁচ থকা প েবাৰ

তামাৰ বচ হ’ব, তিতয়া জাকৰ সকেলা প েৱই আঁচ থকা পাৱািল

জগােল। ৯ এইদেৰই ঈ েৰ তামােলাকৰ িপতৰৃ প েবাৰ িন মাক

িদেল। ১০ এবাৰ প েবাৰ গািভনী হাৱাৰ সময়ত মই এটা সেপান

দিখিছেলাঁ। জাকৰ মাইকী ছাগলীেবাৰৰ ওপৰত িযেবাৰ মতা ছাগলী

উিঠেছ, সই সকেলােবাৰ আঁচ থকা, ফুটুকা‐ফুটুকী আৰু পখৰা‐পখৰী।

১১ তিতয়া সেপানেত ঈ ৰৰ দূেত মাক মািতেল, ‘ হ যােকাব।’ মই

ক’ লাঁ, ‘কওঁক, মই ইয়ােত আেছাঁ।’ ১২ ঈ েৰ ক’ ল, সৗৱা, চ তুিল

চাৱা, মাইকী ছাগলীেবাৰৰ ওপৰত িযেবাৰ মতা ছাগলী উিঠেছ, সইেবাৰ

আঁচ থকা, ফুটুকা‐ফুটুকী আৰু পখৰা‐পখৰী; িকয়েনা লাবেন তামাৈল িয

িয কিৰেছ, সই সকেলােক মই দিখেছাঁ। ১৩ মেয়ই বৎএলৰ সই ঈ ৰ,
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িয ঠাইত তুিম ৰ ওপৰত তল ঢািল মাৰ ওচৰত স কিৰ িত া

কিৰিছলা। এিতয়া এই ঠাই এিৰ তামাৰ জ ানৈল উলিট যাৱা।” ১৪

তােত ৰােহল আৰু লয়াই তওঁক ক’ ল, “িপতৰৃ ঘৰত আমাৰ জােনা িকবা

ভাগ বা অিধকাৰ আেছ? ১৫ তওঁ আমাক িবেদশীনীৰেূপ গণ হাৱা নাই

ন? িকয়েনা তওঁ আমাক বিচেল আৰু বিচ পাৱা ধনেকা তওঁ াস

কিৰেল। ১৬ কাৰণ ঈ েৰ আমাৰ িপতৰৃ পৰা িয সকেলা স ি িনেল,

সই সকেলােবাৰ এিতয়া িন েয় আমাৰ আৰু আমাৰ স ান সকলৰ;

গিতেক ঈ েৰ আেপানাক িয দেৰ কেছ আপিুন এিতয়া সইদেৰই

কৰক।” ১৭ তিতয়া যােকােব উিঠ, তওঁৰ স ান আৰু ভায া গৰাকীক

উটত উঠােল। ১৮ তওঁ প ন‐অৰামত উপািজত িনজৰ প ধনেবাৰেক

আিদ কিৰ সকেলা স ি ল যা া আৰ কিৰেল। তওঁ কনান দশৈল

িনজৰ িপতৃ ইচহাকৰ ওচৰৈল ৰাওনা হ’ল। ১৯ সই সময়ত লাবেন

তওঁৰ মৰ‐ছাগেবাৰৰ নাম কািটবৰ কাৰেণ গিছল আৰু সই েযাগেত

ৰােহেল তওঁৰ বােপকৰ গহৃ‐ দৱতােবাৰ চুৰ কিৰ িনেল। ২০ যােকােবও

তওঁৰ যাৱাৰ কথা অৰামীয়া লাবনক নজনাই তওঁৰ িত ছলনা কিৰেল।

২১ এইদেৰ যােকােব িনজৰ সকেলা বয়‐ব ল পলাই গ’ল। তওঁ

সানকােলই নদী পাৰ হ িগিলয়দৰ প তীয়া অ লৰ ফােল আগবািঢ়

গ’ল। ২২ পাছত ততৃীয় িদনা লাবেন জািনব পািৰেল য যােকাব পলাই

গ’ল। ২৩ তওঁ িনজৰ আ ীয় জনক লগত ল যােকাবৰ পােছ পােছ

খিদ গ সাত িদনৰ পথ গ’ল আৰু িগিলয়দৰ প তীয়া অ লত তওঁক

লগ পােল। ২৪ িক ু ঈ েৰ িনশা সেপানত অৰামীয়া লাবনৰ ওচৰৈল

আিহ ক’ ল, “সাৱধান, তুিম যােকাবক ভাল‐ বয়া এেকােক নক’বা।”

২৫ যােকাবৰ ত ু পাহাৰৰ ওপৰত তৰা আিছল আৰু তােতই লাবেন গ

যােকাবক লগ ধিৰেল। লাবন আৰু তওঁৰ আ ীয় জনসকেলও িগিলয়দৰ

পাহাৰীয়া অ লত ত ু তিৰেল। ২৬ পাছত লাবেন যােকাবক ক’ ল,

“তুিম এইয়া িক কিৰলা? িকয় মাক ঠগালা আৰু মাৰ ছাৱালীেবাৰক

যু ৰ ব ীৰ দেৰ ল আিহলা? ২৭ িকয় চালািক কিৰ মাক নােকাৱাৈক

মেন মেন পলাই আিহলা? মাক কাৱা হ’ ল আনে েৰ মই খ ৰী আৰু

বীণা‐বােদ েৰ গান কিৰ কিৰ তামােলাকক িবদায় িদেলাঁেহঁেতন? ২৮

তুিম মাক মাৰ ছাৱালী আৰু নািত‐নািতনীেবাৰক িবদায় বলাত চুমা

খাবৈলেকা িনিদলা। তুিম অ ানৰ দেৰ কম কিৰলা। ২৯ তামােলাকৰ

িত কিৰবৰ মতা মাৰ আেছ, িক ু যাৱা ৰািত তামাৰ িপতৰৃ ঈ েৰ

মাক এই কথা ক’ ল, ‘সাৱধান, যােকাবক তুিম ভাল িক বয়া এেকােক

নক’বা।’ ৩০এিতয়া তুিম তামাৰ িপতৰৃ ঘৰৈল যাবৈল ই া কৰাৰ কাৰেণ

তুিম ওলাই গছা; িক ু মাৰ দৱ‐ দৱীেবাৰক িকয় চুৰ কিৰ আিনলা?”

৩১ তােত যােকােব উ ৰত লাবনক ক’ ল, “ মাৰ ভয় লািগিছল; িকয়েনা

মই ভািবিছেলাঁ য আপিুন আেপানাৰ ছাৱালীক মাৰ পৰা বেলেৰ কািঢ়

ল’ব আৰু সইবােব মই গাপেন পলাই আিহেলাঁ। ৩২ িক ু আেপানাৰ

দৱ‐ দৱীেবাৰক যেয় চুৰ কিৰ আিনেছ, িস জীয়াই নথািকব; আমাৰ

ব েবাৰৰ মাজত যিদ আেপানাৰ িকবা ব আেছ, তে আমাৰ উভয়ৰ

আ ীয়‐ জনৰ স খুেত তাক িবচািৰ লওঁক।” িকয়েনা সই দৱ‐ দৱীৰ

মিূতেবাৰ য ৰােহেল চুৰ কিৰ আিনিছল, তাক যােকােব জনা নািছল। ৩৩

তিতয়া লাবেন এটা এটাৈক যােকাব, লয়া আৰু জনী দাসীৰ ত ুত

সামাল, িক ু তাত তওঁ সইেবাৰ নাপােল; তওঁ লয়াৰ ত ুৰ পৰা

ওলাই ৰােহলৰ ত ুত সামালৈগ। ৩৪ িক ু ৰােহেল সই মিূতেবাৰ

িন উটৰ গািদৰ িভতৰত মৱুাই থিছল আৰু তওঁ িনেজ সই গািদৰ

ওপৰত বিহ আিছল। লাবেন ত ুৰ সকেলা ঠাইেত ত ত ৈক িবচািৰেল,

িক ু তােতা সইেবাৰ নাপােল। ৩৫ ৰােহেল বােপকক ক’ ল, “মই

আেপানাৰ আগত উিঠ িথয় হ’ব নাৱাৰাৰ কাৰেণ মাৰ ভু ািধত

নহব। িকয়েনা মাৰ মােহকীয়া হেছ।” সেয় লাবেন িবচািৰলেতা সই

মিূতেবাৰ নাপােল। ৩৬ তিতয়া যােকাবৰ খং উিঠল আৰু লাবনৰ সেত

িববাদ কিৰবৈল ধিৰেল। যােকােব লাবনক ক’ ল, “ মাৰ অপৰােধই বা িক

আৰু মইেনা িক পাপ কিৰেলাঁ য, আপিুন িলত হ মাৰ পাছত খিদ

আিহেছ? ৩৭ মাৰ সকেলা ব ত ত ৈক খিপয়াই চাই আেপানাৰ ঘৰৰ

িক ব পােল? যিদেহ পােল, তাক ইয়াত, আমাৰ উভয়ৰ আ ীয় জনৰ

আগত ৰাখক যােত তওঁেলােক আমাৰ েয়া প েৰ মাজত িবচাৰ

কিৰব পােৰ। ৩৮ মই আেপানাৰ লগত িবশ বছৰ ধিৰ আিছেলাঁ। এই

কালেছাৱাত আেপানাৰ কােনা মাইকী মৰ‐ছাগ বা ছাগলীৰ গভফল

িবন হাৱা নািছল নাইবা আেপানাৰ জাকৰ কােনা এটা মতা মৰ‐

ছােগা মই মািৰ খাৱা নািছেলা। ৩৯ এেনিক ব জ ু েৱ মৰা কােনা

প ও মই আেপানাৰ ওচৰৈল অনা নািছেলা; সই িত মই িনেজই

বহন কিৰিছেলাঁ; িক ু কােনা প চুৰ হ’ ল ‐ সইয়া িদনেতই হওঁক বা

ৰািতেয়ই হওঁক, আপিুন তাৰ িতপৰূণ মাৰ পৰা আদায় কিৰিছল। ৪০

মই িদনৰ গৰমত পিুৰিছেলা আৰু ৰািতৰ ঠা াত কঁিপিছেলা, মাৰ চ ত

টাপিন নািছল; তাত মাৰ অৱ া এেয় আিছল। ৪১ এই িয িবশ বছৰ

মই আেপানাৰ ঘৰত আিছেলাঁ, তাৰ চৗ বছৰ মই আেপানাৰ জনী

ছাৱালীৰ কাৰেণ আেপানাৰ সৱা কিৰিছেলাঁ আৰু ছয় বছৰ কটােলাঁ

আেপানাৰ প জাকৰ পাছত। তাৰ মাজেত আপিুন মাৰ বচ দহবাৰ

সলিন কিৰেল। ৪২ মাৰ িপতৃ ঈ ৰ, িযজন অ াহামৰ ঈ ৰআৰু ইচহাকৰ

ভয়ৰ পা , তওঁ মাৰ স ী নােহাৱা হেল, আপিুন িন েয় মাক আিজ

দা‐হােতই িবদায় িদেলেহঁেতন। ঈ েৰ মাৰ খ আৰু কেঠাৰ পিৰ মৈল

দিৃ কিৰেল। সইবােবই যাৱা ৰািত তওঁ আেপানাক ধমিক িদেল।” ৪৩

এই কথাত লাবেন যােকাবক উ ৰ িদ ক’ ল, “ ছাৱালীেকইজনী মােৰই

ছাৱালী, স ানেবাৰ মাৰ নািত‐নািতনী আৰু এই প ৰ জাকেবােৰা

মাৰ প ৰ জাক। তুিম িয সকেলা দিখছা, সই সকেলােবাৰ মােৰই।

তথািপও মই আিজ মাৰ এই ছাৱালী বা িসহঁতৰ স ানেবাৰৈল িক

কিৰব পােৰাঁ? ৪৪ সেয় এিতয়া আহাঁ, আিম জেন এিট চুি কেৰাঁহক

িয তামাৰ আৰু মাৰ মাজত সা ী হ থািকব।” ৪৫ তিতয়া যােকােব

এটা িশল আিন তাক ৰেূপ াপন কিৰেল। ৪৬ যােকােব তওঁৰ

আ ীয়সকলক ক’ ল “আেপানােলােক িশলেবাৰ গাটাওক।” তিতয়া

তওঁেলােক িশলেবাৰ আিন এটা ূপ বনােল আৰু সকেলােৱ সই ূপৰ

কাষেত ভাজনপান কিৰেল। ৪৭ লাবেন সই ূপৰ নাম িযগৰ‐চাহ থা

ৰািখেল; িক ু যােকােব হ’ ল, তাৰ নাম গেলদ ৰািখেল। ৪৮ তিতয়া

লাবেন ক’ ল, “এই ূেপই আিজ তামােৰ মােৰ মাজত সা ী হেছ।”

এই হতুেক এই ূপৰ নাম গেলদ ৰখা হ’ল। ৪৯ তাৰ উপিৰ ইয়াৰ নাম

িম াও ৰখা হ’ল, িকয়েনা লাবেন ক’ ল, “আিম ইজেন িসজেন চ ৰ

আঁতৰা‐আঁতিৰ হ’ ল, িযেহাৱাই তামাৰ আৰু মাৰ মাজত পৰ িদ থাকক।

৫০ তুিম যিদ মাৰ ছাৱালী জনীক বয়া ব ৱহাৰ কৰা নাইবা মাৰ

ছাৱালীেবাৰ থকােতা আন মিহলাক হণ কৰা, তিতয়া যিদও আমাৰ

ওচৰত কােনা মা হ নাথািকব, িক ু মনত ৰািখবা ঈ ৰ তামাৰ আৰু

মাৰ মাজত সা ী হ থািকব।” ৫১ লাবেন যােকাবক আৰু ক’ ল, “এই

ূপেটাৈল চাৱা আৰু এই িয েটা মই তামাৰ আৰু মাৰ মাজত াপন

কিৰেলাঁ, তাৰ ফােলও চাৱা; ৫২ এই ূপ আৰু েয়াটাই এই কথাৰ

সা ী হ থািকল য, এই ূপ পাৰ হ মই তামাৰ অপকাৰ কিৰবৈল

নাযাওঁ আৰু তুিমও এই ূপ আৰু পাৰ হ মাৰ অপকাৰ কিৰবৈল

নািহবা। ৫৩ তেন কিৰেল অ াহামৰ ঈ ৰ আৰু নােহাৰ ও তওঁেলাকৰ

িপতেৃৰা ঈ েৰ যন আমাৰ িবচাৰ কেৰ।” তিতয়া যােকােব তওঁৰ িপতৃ

ইচহােক ভয় ৰখা ঈ ৰৰ নােমেৰ শপত খােল। ৫৪ তাৰ পাছত যােকােব

সই প তত প বিল উৎসগ কিৰেল আৰু তওঁৰ আ ীয়সকলক ভাজন

কিৰবৈল মািতেল; তােত তওঁেলােক ভাজন কিৰ সই প তেত ৰািতেটা

কটােল। ৫৫ পাছিদনা পৱুােত উিঠ লাবেন তওঁৰ জীেয়ক আৰু নািত‐

নািতনীক চুমা খাই আশী াদ কিৰেল। তাৰ পাছত লাবেন ান কিৰ

িনজৰ ঘৰৈল উভিট গ’ল।

৩২ পাছত যােকােবও িনজৰ পথত যা া কিৰেল। বাটত ঈ ৰৰ

দূতেবােৰ তওঁৰ লগত সা াৎ কিৰেল। ২ তওঁেলাকক দিখ

যােকােব ক’ ল, “এইয়া ঈ ৰৰ িশিবৰ।” সই কাৰেণ তওঁ সই ঠাইৰ নাম

মহনিয়ম ৰািখেল। ৩ যােকােব তওঁৰ আেগ আেগ চয়ীৰ, অথাৎ ইেদামৰ

অ লৈল তওঁৰ ককােয়ক এেচৗৰ ওচৰৈল কইজনমান বাতাবাহকক

পঠােল, ৪ তওঁ তওঁেলাকক এই বিুল আ া িদেল, “ তামােলােক মাৰ
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মািলক এেচৗক জনাবা য তওঁৰ দাস যােকােব এই দেৰ ক পঠাইেছ,

মই আিজৈলেক লাবনৰ সেত আিছেলাঁ।। ৫ মাৰ গৰ,ু গাধ, মৰ‐

ছাগ আৰু ছাগলী আিদ প আৰু দাস‐দাসী সকেলা আেছ। সেয় মই

মাৰ ভুৰ ওচৰৈল আগতীয়াৈক সংবাদ পঠাইেছা মই যন আেপানাৰ

দিৃ ত অ হ পাওঁ।” ৬ বাতাবাহকসকেল যােকাবৰ ওচৰৈল উলিট আিহ

ক’ ল, “আিম আেপানাৰ ককাই এেচৗৰ তাৈল গিছেলাঁ। তওঁ চািৰশ

মা হ লগত ল আেপানােৰ সেত সা াৎ কিৰবৈল আিহেছ।” ৭ তােত

যােকােব অিতশয় ভয় খােল আৰু তওঁৰ মন অি ৰ হ পিৰল। সেয়

তওঁ তওঁৰ লগত থকা লাকসকলক, গৰ,ু গাধ, মৰ‐ছাগ আৰু ছাগলী,

উট আিদ প ৰ জাকেবাৰক টা দলত ভাগ কিৰেল। ৮ তওঁ ক’ ল,

“এেচৗেৱ যিদ আিহ এটা দলক আ মণ কেৰ, তে আনেটা দেল পলাব

পািৰব।” ৯ যােকােব এইবিুল াথনা কিৰেল, “ হ িযেহাৱা, মাৰ পবূপৰুষু

অ াহামৰ ঈ ৰ আৰু মাৰ িপতৃ ইচহাকেৰা ঈ ৰ, তুিম মাক কিছলা,

‘ তামাৰ দশ আৰু তামাৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল উভিত যাৱা। মই

তামাৰ ম ল কিৰম। ১০ আেপানাৰ এই দাসক আপিুন য সকেলা

কৰণুা আৰু িব তা দখৱুাইেছ, মই তাৰ এেফিৰও যাগ নহওঁ; িকয়েনা

মই কৱল এডাল লাখিুট লেয়ই এই য ন নদী পাৰ হ গিছেলাঁ; িক ু

এিতয়া মাৰ টা দল হ গ’ল। ১১ মই িমনিত কেৰাঁ, মাৰ ককাই

এেচৗৰ হাতৰ পৰা মাক ৰ া কৰক। িকয়েনা মাৰ ভয় লািগেছ য

তওঁ আিহ মাৰ লগেত মাক আৰু স ান সকলেকা বধ কিৰব। ১২ িক ু

আপিুন কিছেল, ‘মই িন েয় তামাৰ ম ল কিৰম; তামাৰ বংশ সাগৰৰ

তীৰৰ বািলৰ দেৰ কিৰম যাক গিণ শষ কিৰব নাৱািৰব।’” ১৩ যােকােব

সই ঠাইেত ৰািতেটা কটােল। তওঁৰ িয আিছল তাৰ পৰাই িকছু ল

ককােয়ক এেচৗৰ কাৰেণ এক উপহাৰ ৰেূপ িঠক কিৰ ৰািখেল। ১৪

শ মাইকী ছাগলী আৰু িবশটা মতা ছাগলী, শ মাইকী মৰ‐ছাগ আৰু

িবশটা মতা মৰ‐ছাগ, ১৫ পাৱািলেয় সেত ি শ জনী িখৰতী উট, চি শ

জনী গাই গৰু আৰু দেহাটা ভতৰা গৰ,ু িবশ জনী গাধী আৰু দেহাটা গাধ

এই সকেলােক ৰািখেল। ১৬ সইেবাৰক জাক জাক কিৰ দাসেবাৰৰ

হাতত শাধাই িদ এই আ া িদেল, “ তামােলাক মাৰ আেগেয় যাৱা

আৰু েত কেটা জাকৰ মাজত িকছু ঠাই ৰািখ ৰািখ যাবা।” ১৭ তওঁ

থমেটা দলৰ দাসক এই আ া িদেল, “ মাৰ ককাই এেচৗৰ লগত দখা

হ’ ল তওঁ তামাক যিতয়া িধব, ‘তুিম ক’ৰ মা হ? তুিম কৈল গ

আছা? তামাৰ আগত থকা সই প েবাৰ কাৰ?’ ১৮ তিতয়া তুিম

ক’বা, ‘ সইেবাৰ আেপানাৰ দাস যােকাবৰ; তওঁ মাৰ মািলক এেচৗৈল

এই উপহাৰ পঠাইেছ। তেৱাঁ আমাৰ পােছ পােছ আিহ আেছ।’” ১৯

এইদেৰ যােকােব ি তীয়, ততৃীয় আৰু জাকেবাৰৰ পাছত যাৱা আন আন

সকেলােক এই আ া িদেল, “ তামােলােকও এেচৗক ল’গ পােল িঠক এই

কথােক কবা। ২০ তামােলােকও কবা, ‘আেপানাৰ দাস যােকাবও আমাৰ

পাছত আিহ আেছ।’” িকয়েনা যােকােব ভািবেল, “ মাৰ আেগ আেগ িয

উপহাৰেবাৰ গেছ, তাৰ াৰাই মই তওঁক শা কিৰম। পাছত যিতয়া

মাৰ তওঁেৰ সেত দখােদিখ হব, তিতয়া হয়েতা তওঁ মাক হণ কিৰ

লব।” ২১ এইদেৰ তওঁৰ আেগ আেগ উপহাৰেবাৰ গ’ল; িক ু তওঁ

িনেজ সই ৰািত তওঁৰ ছাউিনেত থািকল। ২২ সই ৰািতেয়ই যােকােব

উিঠ তওঁৰ জনী ভাযা, জনী দাসী আৰু তওঁৰ এঘাৰজন পু ক ল

খাজকািঢ় পাৰ হব পৰা এেন এক খৰাং ঠাইেয়িদ যে াক নদীৰ িসপােৰ

পঠােল। ২৩এইদেৰ তওঁৰ িয িয আিছল সই সকেলা ব ও তওঁেলাকৰ

লগত িসপাৰৈল পঠাই িদেল। ২৪ তােত যােকাব সই ঠাইত অকেল

থািকল। তিতয়া এজন পৰুেুষ আিহ ৰািতপৱুা নােহাৱা পয তওঁৰ সেত

ম যু কিৰেল। ২৫ সই পৰুেুষ যিতয়া দিখেল য তওঁ যােকাবক

পৰাজয় কিৰব পৰা নাই, তিতয়া তওঁ যােকাবৰ কৰঙনৰ জাৰাত

আঘাত কিৰেল; তােত তওঁৰ কৰঙনৰ হাড়ৰ জাৰা লিৰল। ২৬ পৰুষু

জেন ক’ ল, “ৰািতপৱুা হ আিহেছ, মাক এিৰ িদয়া।” যােকােব ক’ ল,

“আপিুন মাক আশী াদ নকৰা পয মই আেপানাক এিৰ িনিদওঁ।” ২৭

পৰুষুজেন তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ নাম িক?” তওঁ ক’ ল, “যােকাব।”

২৮ পৰুষুজেন ক’ ল, “তুিম ঈ ৰ আৰু মা হৰ সেত যু কিৰ িবজয়ী

হলা; সেয় তামাক আৰু যােকাব নােমেৰ মতা নহ’ব, িক ু ই ােয়ল

বিুলেহ মতা হ’ব।” ২৯ যােকােব তওঁক িধেল, “আেপানাৰ নামেটােনা

িক অ হ কিৰ মাক কওঁক।” তােত তওঁ ক’ ল, “তুিম মাৰ নাম িকয়

িধছা?” এই কথা কেয় তওঁ যােকাবক সই ঠাইেত আশী াদ কিৰেল।

৩০ তিতয়া যােকােব সই ঠাইৰ নাম পনীেয়ল ৰািখেল। তওঁ ক’ ল,

“মই ঈ ৰক স খুা‐স িুখৈক দখা পালেতা, মই জীয়াই আেছাঁ।” ৩১

যােকােব প েৱল পাৰ হ যাওঁেত সূয উদয় হ’ল; কৰঙনৰ হাড়ৰ জাৰা

লৰাৰ কাৰেণ তওঁ লেকিচয়াবৈল ধিৰেল। ৩২ সই কাৰেণ ই ােয়লৰ

লাকসকেল আিজও কৰঙনৰ জাৰাৰ পশীৰ মাংস নাখায়, কাৰণ সই

পৰুেুষ যােকাবৰ কৰঙনৰ জাৰা লৰাই পশীেবাৰ আঘাত কিৰিছল।

৩৩ তাৰ পাছত যােকােব দিখেল য, এেচৗেৱ চািৰশ মা হ লগত ল

আ ৱাই আিহ আেছ। তওঁ তিতয়া লয়া, ৰােহল, আৰু জনী

দাসীৰ মাজত স ান সকলক ভাগ কিৰ িদেল। ২ েয়াজনী দাসী আৰু

তওঁেলাকৰ স ান সকলক তওঁ থমেত ৰািখেল, তাৰ পাছত ৰািখেল

লয়া আৰু তওঁৰ স ান সকলক। অৱেশষত ৰােহল আৰু যােচফক

ৰািখেল। ৩ তওঁ িনেজ সকেলােৰ আেগ আেগ গ’ল। ককােয়কৰ ওচৰ

নােপাৱাৈলেক তওঁ মািটত উবিুৰ হ সাতবাৰ িণপাত কিৰেল। ৪

তিতয়া এেচৗেৱ তওঁৰ ওচৰৈল দৗিৰ আিহ তওঁক সাৱিট ধিৰেল;

িডিঙত ধিৰ সাৱিট চুমা খােল আৰু তাৰ পাছত েয়ােৱ কাি বৈল ধিৰেল।

৫ পাছত এেচৗেৱ চ তুিল মিহলা আৰু স ান সকলক দিখ িধেল,

“ তামাৰ লগত এওঁেলাক কান?” যােকােব ক’ ল “ঈ েৰ অ হ কিৰ

আেপানাৰ দাসক এই সকেলা স ান িদেল।” ৬ তিতয়া দাসী জনীেয়

িনজৰ স ান সকলৰ সেত আগবািঢ় গ িণপাত কিৰেল। ৭ তাৰ পাছত

লয়াই তওঁৰ স ান সকলক ল আগবািঢ় আিহ িণপাত কিৰেল; শষত

যােচফ আৰু ৰােহেলও আ ৱাই গ িণপাত কিৰেল। ৮ এেচৗেৱ ক’ ল,

“মই িয দলেবাৰক লগ পােলাঁ, সই সকেলা িকহৰ বােব?” যােকােব ক’ ল,

“ সইেবাৰ মাৰ মািলকৰ দিৃ ত অ হ পাবৰ বােব।” ৯ তিতয়া এেচৗেৱ

ক’ ল, “ভাই, মাৰ যেথ আেছ; তামাৰ িয আেছ, সয়া তামাৈলেকা

থাকক।” ১০ যােকােব ক’ ল, “নহয় নহয়, মই িমনিত কিৰ কেছা, যিদ

আেপানাৰ দিৃ ত মই অ হ পাইেছাঁ, তে মাৰ হাতৰ পৰা উপহাৰ

হণ কৰক। িকয়েনা, আপিুন মাক হণ কিৰেছ আৰু অৱেশ ই মাৰ

বােব অ◌ােপানাৰ মখু দখা ঈ ৰৰ মখু দখাৰ দেৰ। ১১ িবনয় কেৰাঁ,

আেপানাৈল অনা মাৰ উপহাৰ হণ কৰক; িকয়েনা ঈ েৰ মাক চুৰ

দয়া কিৰেছ আৰু মাৰ যেথ আেছ।” যােকােব এইদেৰ কােবৗকা িত

কৰাত এেচৗেৱ তাক হণ কিৰেল। ১২ পাছত এেচৗেৱ ক’ ল, “আহাঁ,

আিম আমাৰ পথত যাওঁহঁক। মই তামাৰ আেগ আেগ যাম।” ১৩ যােকােব

তওঁক ক’ ল, “ মাৰ মািলেকেতা জােনই য, এই ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰৰ

বয়স বিচ নহয় আৰু মাৰ লগত থকা মৰ‐ছাগ গৰৰু জাকেবাৰৰ িপয়াহ

খাৱা পাৱািলও আেছ। যিদ ততাৈতয়া কিৰ িসহঁতক এটা িদেনা ল যাৱা

হয়, তে আটাইেবােৰই মিৰ যাব। ১৪ তােতাৈক বৰং মাৰ মািলেক

তওঁৰ এই দাসৰ আেগেয় যাওঁক; মই চয়ীৰত মাৰ ভুৰ ওচৰৈল গ

নাপাওঁমােন, মাৰ আগত থকা প ধন আৰু ল’ৰা‐ ছাৱালীেবােৰ যাব

পৰাৈক মই অিধক ধীেৰ ধীেৰ যাব লািগব।” ১৫এেচৗেৱ ক’ ল, “ তে

মাৰ লগৰ িকছুমান মা হ তামাৰ লগত থ যাওঁ।” িক ু যােকােব ক’ ল,

“তাৰ িক েয়াজন? মাৰ মািলকৰ পৰা মই িয দয়া পাইেছা, সেয় মাৈল

যেথ ।” ১৬ পাছত এেচৗেৱ সই িদনাই চয়ীৰৰ ফালৈল িনজ বােটিদ

উভিট গ’ল; ১৭ যােকােব যা া কিৰ চুে াতৈল গ’ল। তওঁ িনজৰ কাৰেণ

তাত এটা ঘৰ সািজেল আৰু তওঁৰ প েবাৰৰ কাৰেণ আ য়ৰ চািলঘৰ

সািজেল; এই িনিমে সই ঠাইৰ নাম চুে াৎ [চািলঘৰ] হ’ল। ১৮ প ন‐

অৰামৰ পৰা যােকােব শেল আিহ কনান দশৰ িচিখম নগৰ পােল। তাত

তওঁ নগৰৰ ওচৰত িনজৰ ত ু তিৰেল। ১৯ পাছত তওঁ িনজৰ ত ু তৰা

মািত ডাখৰ িচিখমৰ বােপক হেমাৰৰ স ান সকলৰ পৰা িকিন লেল।

২০ সই ঠাইত তওঁ এটা য েবিদ াপন কিৰ তাৰ নাম এল‐এেলােহ

ই ােয়ল ৰািখেল।
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৩৪ লয়াৰ গভত দীনা নােমেৰ যােকাবৰ িযগৰাকী ছাৱালীৰ জ

হিছল, তাই এিদন সই ঠাইৰ ছাৱালীেবাৰৰ লগত দখা

কিৰবৈল ওলাই গিছল। ২ তিতয়া িচিখম নামৰ সই দশৰ ৰজা

িহ ীয়া হেমাৰৰ পেুতেক তাইক দখা পােল। িচিখেম দীনাক ধিৰ িন

বয়া ব ৱহাৰ কিৰেল। ৩ িচিখম যােকাবৰ জীেয়ক দীনাৰ মত পিৰ

আকিষত হিছল; তওঁ দীনাক ভাল পাইিছল আৰু তাইৰ লগত মৰেমেৰ

কথা পািতিছল। ৪ িচিখেম িনজৰ বােপক হেমাৰক ক’ ল, “আপিুন এই

ছাৱালীগৰাকীক মাক িবয়া কৰাই িদয়ক।” ৫ জীেয়ক দীনাক য সই

ল’ৰাজেন বয়া ব ৱহাৰ কিৰেল, যােকাবৰ কাণত পিৰল। সই সময়ত

যােকাবৰ পু সকল পথাৰত প ধন চৰাবৈল গিছল; সেয় তওঁেলাক

আিহ নােপাৱাৈলেক যােকাব মেন মেন থািকল। ৬ িচিখমৰ বােপক হেমাৰ

যােকাবেৰ সেত কথা‐বতৰা হ’বৈল ওলাই আিহল। ৭ এই িবষেয় িন

যােকাবৰ পু সকল পথাৰৰ পৰা আিহল; তওঁেলােক মনত িযমান ক

পােল, িসমান বিছৈক খঙত িলও উিঠল। িকয়েনা যােকাবৰ জীেয়কৰ

িত বয়া ব ৱহাৰ কিৰ িচিখেম ই ােয়লৰ িত এক অপমানৰ কায

কিৰেল, িয কৰা তওঁৰ উিচত নািছল। ৮ হেমােৰ তওঁেলাক সকেলােক

ক’ ল, “ মাৰ পু িচিখেম আেপানােলাকৰ ছাৱালীক ভাল পায়। অ হ

কিৰ তাইক আেপানােলােক মাৰ পু ৈল িবয়া িদয়ক। ৯ ইয়াৰ াৰা

আেপানােলাকৰ সেত আমাৰ িববাহৰ এক ব ৱ া হ’ব। আেপানােলাকৰ

জীয়ৰী আমাৈল িদয়ক আৰু আমাৰ জীয়ৰীেকা আেপানােলােক িবয়া কিৰ

হণ কিৰব পািৰব। ১০আেপানােলােক আমাৰ মাজেত বাস কৰক।

আেপানােলাকৰ কাৰেণ এই দশ মকুিল হ আেছ; ইয়ােতই থািক বহা

বপাৰ কিৰ ঐ য ৱ হওঁক।” ১১ িচিখেমও দীনাৰ বােপক আৰু ভােয়ক

ককােয়কসকলক ক’ ল, “আেপানােলােক মাৈল এই অ হ দান কৰক;

আেপানােলােক মাক িযহেক কব, মই তােক কিৰম। ১২ িবয়াৰ ধন আৰু

উপহাৰ িহচােব আেপানােলােক িযহেক দাবী কিৰব, মই সই সকেলা

আেপানােলাকক িদম; আেপানােলােক মােথান ছাৱালীজনীক মাৰ লগত

িবয়া িদয়ক।” ১৩ িযেহতু িচিখেম তওঁেলাকৰ ভনীেয়ক দীনাক

কিৰেল, সেয় যােকাবৰ পু সকেল িচিখম আৰু তওঁৰ বােপক হেমাৰক

ছলনােৰ উ ৰ িদেল। ১৪ তওঁেলােক ক’ ল, “আিম এেন কাম কিৰব

নাৱােৰাঁ; যাৰ চু ৎ কৰা হাৱা নাই, এেন কােৰা লগত আমাৰ ভনীক িবয়া

িদয়ােটা আমাৰ বােব অস ানৰ িবষয়। ১৫ কৱল এটা কায কিৰেল আিম

আেপানােলাকৰ কথাত মাি হ’ব পােৰাঁ; সয়া হেছ আেপানােলাকৰ

েত কজন পৰুেুষ আমাৰ িনিচনাৈক চু ৎ হ’ব লািগব। ১৬ তিতয়া আিম

আেপানােলাকৈল আমাৰ ছাৱালী িদম; আেপানােলাকৰ ছাৱালীেবাৰেকা

আিম হণ কিৰম আৰু আিম আেপানােলাকৰ সেত িনবাস কিৰ এক

জািত হ’ম। ১৭ িক ু যিদ আেপানােলােক আমাৰ কথা েন আৰু চু ৎ

হবৈল মাি নহয়, তেনহেল আমাৰ ছাৱালীক ল আিম ইয়াৰ পৰা িচ

যাম।” ১৮ তওঁেলাকৰ কথাত হেমাৰ আৰু তওঁৰ পেুতক িচিখেম সে াষ

পােল। ১৯ পিৰয়ালৰ সকেলাতৈক স ানীত ব ি যবুক িচিখেম পলম

নকিৰ তওঁেলােক কাৱা কথাত স িত জনােল; কাৰণ তওঁ যােকাবৰ

জীেয়কক বৰ ভাল পাইিছল। ২০ পাছত হেমাৰ আৰু তওঁৰ পেুতক

িচিখেম তওঁেলাকৰ নগৰৰ ৱাৰ মখুৈল গ নগৰৰ লাক সকলৰ সেত

কেথাপকথন কিৰেল। ২১ তওঁেলােক ক’ ল, “এই লাকসকল আমাৰ

সেত িমেলেৰ আেছ; তওঁেলাক থািকবৰ কাৰেণ আমাৰ দশত যেথ

এক বিৃ ত ঠাই আেছ। তওঁেলাক ইয়ােতই থাকক আৰু বহা‐ বপাৰ

কৰক। আিম তওঁেলাকৰ ছাৱালীেবাৰক িবয়া কৰাই আিনম আৰু আমাৰ

ছাৱালীেকা তওঁেলাকৈল িদম। ২২ িক ু মােথান এটা কথােহ আেছ,

তওঁেলাক যেনৈক চু ৎ হাৱা লাক, আিম েত ক পৰুেুষও তেনৈক

চু ৎ হেলেহ তওঁেলাক আমাৰ কথাত আমাৰ মাজত িনবাস কিৰ এক

জািত হ’বৈল মাি হ’ব। ২৩ তওঁেলাকৰ প ধন আৰু সা‐স ি ‐

অথাৎ সকেলা জীৱ‐জ ু েৱই জােনা আমাৰ নহ’ব? গিতেক আহঁক, আিম

তওঁেলাকৰ সই কথাত মাি হওঁহক; তােত তওঁেলােক আমােৰ সেত

বাস কিৰব।” ২৪ তিতয়া নগৰৰ সকেলা মা েহ হেমাৰ আৰু তওঁৰ

পেুতক িচিখমৰ কথাত মাি হ’ল আৰু েত ক পৰুষুৰ চু ৎ কৰা হ’ল।

২৫ তাৰ পাছত ততৃীয় িদনা যিতয়া পৰুষুসকেল িবষত ক পাই আিছল,

তিতয়া দীনাৰ ককােয়ক অথাৎ যােকাবৰ জন পেুতক িচিমেয়ান আৰু

লবীেয় তেৰাৱাল ল হঠাৎ নগৰত সামাই সকেলা পৰুষুক বধ কিৰেল।

২৬ তওঁেলােক হেমাৰ আৰু িচিখমক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ বধ কিৰেল আৰু

িচিখমৰ ঘৰৰ পৰা দীনাক উিলয়াই আিনেল। ২৭ ভনীেয়কক কৰাৰ

কাৰেণ যােকাবৰ আন আন পু সকেলও হত হাৱা লাকসকলৰ কাষৈল

গ নগৰখন লটুপাত কিৰেল। ২৮ নগৰৰ িভতৰত আৰু পথাৰত চিৰ

থকা তওঁেলাকৰ িযমান মৰ‐ছাগ, ছাগলী, গৰ,ু গাধ আিদ আিছল, সই

সকেলা তওঁেলােক ল গ’ল। ২৯ তওঁেলােক লাকসকলৰ ধন‐স দ,

ভায া আৰু তওঁেলাকৰ িশ সকলক ব ী কিৰ িনেল; এেনিক ঘৰত থকা

ব েবােৰা তওঁেলােক লটু কিৰ িনেল। ৩০ যােকােব িচিমেয়ান আৰু

লবীক ক’ ল, “ তামােলােক এই দশ‐িনবাসী কনানীয়া আৰু পিৰ ীয়া

লাকসকলৰ মাজত মাক ঘণৃাৰ পা কিৰ িবপদত পলালা; মাৰ লাক

সংখ াত তাকৰ। যিদ তওঁেলােক মাৰ অিহেত একেগাট হ মাক

আ মণ কেৰ, তিতয়া মই সপিৰবােৰ িবন হ’ম।” ৩১ তােত িচিমেয়ান

আৰু লবীেয় ক’ ল, “িচিখেম আমাৰ ভনীক জােনা বশ াৰ দেৰ ব ৱহাৰ

কৰা উিচত আিছল?”

৩৫ তাৰ পাছত ঈ েৰ যােকাবকক’ ল, “উঠা, তুিম এিতয়া বৎএলৈল

গ তাত িনবাস কৰাৈগ আৰু তুিম তামাৰ ককাই এেচৗৰ আগৰ

পৰা পলাই যাৱা সময়ত, িযজন সবশি মান ঈ েৰ তামাক দশন

িদিছল, সই ঈ ৰৰ উে েশ তাত এটা য েবিদ িন াণ কৰাৈগ।” ২

তিতয়া যােকােব িনজৰ পিৰয়াল আৰু তওঁৰ লগৰ সকেলা লাকক ক’ ল,

“ তামােলাকৰ মাজত িবেদশৰ িযেবাৰ দৱ‐ দৱী আেছ, সইেবাৰ দূৰ

কৰা আৰু িনজেক িচ কিৰ আন কােপাৰ িপ া। ৩ তাৰ পাছত, ব’লা

আিম বৎএলৈল যাওঁহঁক; তাত ঈ ৰৰ উে েশ এটা য েবিদ িন াণ

কিৰম, িযজনা ঈ েৰ মাৰ খৰ সময়ত মাৰ াথনাৰ উ ৰ িদিছল

আৰু মই যাৱা বাটত মাৰ সংগত আিছল।” ৪ তিতয়া তওঁেলাকৰ

হাতত িবেদশৰ িযমানেবাৰ দৱ‐ দৱী আিছল যােকাবক িদেল। তাৰ

লগেত কাণৰ লেবােৰা যােকাবক িদেল; যােকােব সই সকেলােক

ল িচিখম নগৰৰ ওচৰত ওচৰৰ এলা গছেজাপাৰ ত’লেত পিুত থেল।

৫ পাছত তওঁেলােক যা া আৰ কিৰেল। তওঁেলাক যাৱাৰ পথত

ঈ েৰ চািৰওফালৰ নগৰৰ মাজত এেন এক ভয়ৰ সিৃ কিৰেল যাৰ ফলত

সই লাকসকেল যােকাবৰ পু সকলৰ পাছত খিদ নগ’ল। ৬ এইদেৰ

যােকাব আৰু তওঁৰ লগত থকা আনসকেলা কনান দশৰ লজু নগৰ অথাৎ

বৎএল গ পােল। ৭ তওঁ তাত এটা য েবিদ িনমাণ কিৰেল। তওঁ সই

ঠাইৰ নাম এল বৎএল ৰািখেল, িকয়েনা, তওঁ িনজৰ ককােয়কৰ ওচৰৰ

পৰা পলাই অহাৰ সময়ত, ঈ েৰ সই ঠাইেত তওঁক দশন িদিছল। ৮

ইিতমেধ িৰেবকাৰ ধা ী দেবাৰাৰ মতুৃ হ’ল। তওঁক বৎএলৰ ওচৰত

থকা এেজাপা ওক গছৰ তলত মদাম িদয়া হ’ল; সই কাৰেণ সই

ঠাইৰ নাম অে ান‐বাখৎু হ’ল। ৯ প ন‐অৰামৰ পৰা যােকাব উভিট

অহাৰ পাছত, ঈ েৰ তওঁক পনুৰায় দশন িদ আশী াদ কিৰেল। ১০

ঈ েৰ তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ নাম হেছ যােকাব, িক ু তামাক আৰু

যােকাব বিুল মতা নহ’ব; তামাৰ নাম হ’ব ই ােয়ল।” এইদেৰ ঈ েৰ

তওঁৰ নাম ই ােয়ল ৰািখেল। ১১ ঈ েৰ তওঁক আৰু ক’ ল, “মেয়ই

স শি মান ঈ ৰ; তুিম ব বংশ হ বািঢ় বািঢ় যাৱা; তামাৰ পৰা এক

জািত, এেন িক, জািত সমহূৰ এক সমাজ গঠন হ’ব; তামাৰ বংশত

অেনক ৰজাসকলৰ জ হ’ব। ১২ মই অ াহাম আৰু ইচহাকক িদয়া দশ

তামাক আৰু তামাৰ পাছত তামাৰ ভাবী‐বংশেকা িদম।” ১৩ ঈ েৰ

তওঁেৰ সেত কথা বতৰা হাৱা ঠাইেত তওঁক এিৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল।

১৪ যােকােব তওঁেৰ সেত কথা বতৰা হাৱা সই ঠাইেত এটা িশলৰ

াপন কিৰেল আৰু তাৰ ওপৰত পয় নেবদ উৎসগ কিৰেল। তওঁ

তাৰ ওপৰত তেলা ঢািল িদেল। ১৫ ঈ েৰ সেত কথা বতৰা হাৱা

সই ঠাইৰ নাম যােকােব বৎএল ৰািখেল। ১৬ তাৰ পাছত যােকাব আৰু

তওঁৰ লাকসকেল বৎএলৰ পৰা যা া কিৰেল। তওঁেলােক ই াথ
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পাবৈল িকছু বাট থােকাঁেতই ৰােহলৰ সৱ‐ বদনা আৰ হ’ল আৰু তওঁ

বৰৈক ক পাবৈল ধিৰেল। ১৭ সৱৰ কালত তওঁৰ বদনা যিতয়া

ভীষণ বািঢ় গ’ল, তিতয়া ধা ীেয় তওঁক ক’ ল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা

এইবােৰা আেপানাৰ এিট পু স ান হ’ব।” ১৮ িক ু ৰােহলৰ মতুৃ হ’ল।

াণত াগ কৰাৰ সময়ত তওঁ সই পু ৰ নাম িবন‐ওনী ৰািখেল; িক ু

তাৰ বােপেক হ’ ল তাৰ নাম িব ামীন ৰািখেল। ১৯ ৰােহলৰ মতুৃ হাৱাৰ

পাছত ই াথ অথাৎ বৎেলেহমৈল যাৱা বাটৰ ওচৰেত তওঁক মদাম

িদেল। ২০ যােকােব তওঁৰ মদামৰ ওপৰত এটা াপন কিৰেল;

সয়া আিজও ৰােহলৰ মদামৰ িচ িহচােব সই ঠাইত আেছ। ২১ তাৰ

পাছত ই ােয়েল তাৰ পৰা আেকৗ যা া কিৰেল। তওঁ িমকদল‐এদৰ

নামৰ ঠাইখন এিৰ আগবািঢ় গ তওঁৰ ত ু তিৰেল। ২২ ই ােয়েল সই

দশত িনবাস কৰা সময়ত ৰেূবেণ তওঁৰ বােপকৰ উপপ ী িবলহাৰ

লগেত শয়ন কিৰেল; সই কথা ই ােয়লৰ কাণত পিৰল। যােকাবৰ পু

আিছল বাৰজন। ২৩ লয়াৰ গভত যােকাবৰ জ পু ৰেূবণৰ জ

হিছল। তাৰ পাছত িচিমেয়ান, লবী, িযহূদা, ইচাখৰ আৰু জবলূনূৰ জ

হিছল। ২৪ ৰােহলৰ গভত তওঁৰ পু যােচফ আৰু িব ামীন। ২৫

ৰােহলৰ দাসী িবলহাৰ গভত তওঁৰ পু দান আৰু ন ালী। ২৬ লয়াৰ

দাসী িজ াৰ গভত তওঁৰ পু গাদ আৰু আেচৰ। এইসকেলই হেছ

প ন‐অৰামত জ া যােকাবৰ পু । ২৭ শষত যােকাব িকিৰয়ৎ‐অ

অথাৎ িহে াণৰ ওচৰৰ মি নগৰত তওঁৰ িপতৃ ইচহাকৰ ওচৰৈল আিহল।

এই ঠাইেত অ াহাম আৰু ইচহােক বাস কিৰিছল। ২৮ ইচহাক এশ আশী

বছৰ জীয়াই আিছল। ২৯ ইচহােক এক পিৰপণূ আয়সু কটাই ব ৃ হ মতুৃ

বৰণ কিৰ তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল গ’ল; তােত তওঁৰ পু এেচৗ

আৰু যােকােব তওঁক মদাম িদেল।

৩৬ এেচৗ অথাৎ িযজনক ইেদাম বালা হয়, তওঁৰ বংশৰ তািলকা

হেছ এেনদেৰ। ২ এেচৗেৱ কনানীয়া ছাৱালীেবাৰক িবয়া

কিৰিছল। সই ছাৱালীেবাৰ হেছ িহ ীয়া এেলানৰ জীেয়ক আদা;

িহ ীয়া িচিবেয়ানৰ নািতনীেয়ক অথাৎ অনাৰ জীেয়ক অহলীবামা। ৩আৰু

ই ােয়লৰ জীেয়ক নবােয়াতৰ ভনীেয়ক বাচমতেকা িবয়া কিৰিছল। ৪

এইসকলৰ মাজত আদাই এেচৗৈল ইলীফজ আৰু বাচমেত ৰেূৱলক সৱ

কিৰেল; ৫ অহলীবামাৰ ঔৰসত িযয়চূ, যালম, আৰু কাৰহৰ জ হ’ল;

কনান দশত এেচৗৰ এই সকেলা পু েৰ জ হ’ল। ৬ পাছত এেচৗেৱ

তওঁৰ ভায াসকলক, ল’ৰা‐ ছাৱালীক আৰু তওঁৰ ঘৰৰ আন সকেলােৰ

লগত তওঁৰ প ধন অথাৎ মৰ‐ছাগ, ছাগলী, গৰু আিদ অ া প আৰু

কনান দশত উপাজন কৰা সকেলা স ি েক ল তওঁ ভােয়ক যােকাবৰ

ওচৰৰ পৰা আন এক দশৈল িছ গ’ল। ৭ এেচৗ আৰু যােকাবৰ ধন‐

স দ ইমান বিছ হ’ল য তওঁেলাকৰ পে এেকলেগ বাস কৰােটা

স ৱ নহ’ল; িকয়েনা তওঁেলাক িয ঠাইত আিছল সই ঠাইত তওঁেলাকৰ

প ৰ জাকেবাৰ চৰাবৈল যেথ ঠাইৰ অভাৱ আিছল। ৮ সেয় এেচৗেৱ

চয়ীৰৰ পাহাৰীয়া এেলকাত গ ায়ীভােৱ বাস কিৰবৈল ধিৰেল; সই

এেচৗৰ আন এটা নাম আিছল ইেদাম। ৯ চয়ীৰৰ পাহাৰীয়া এেলকাত

ইেদামীয়াসকলৰ ওপৰিপতৃ এেচৗৰ বংশৰ তািলকা হেছ এেনধৰণৰ।

১০ এেচৗৰ পু সকলৰ নাম ইলীফজ আৰু ৰেূৱল। ইলীফজ আদাৰ পু

আৰু ৰেূৱল এেচৗৰ বাচমতৰ পু । ১১ ইলীফজৰ পু সকল হ’ল তমন,

ওমাৰ, চেফা, গিয়তম আৰু কনজ। ১২ এেচৗৰ পু ইলীফজৰ িত া

নােমেৰ এজনী উপপ ী আিছল। তওঁৰ গভত অমােলকৰ জ হ’ল; এই

সকেলােৱই এেচৗৰ ভায া আদাৰ পা‐নািত। ১৩ ৰেূৱলৰ পু সকল হ’ল

নহৎ, জৰহ, চ া আৰু িম া; এই সকেলােৱই এেচৗৰ ভায া বাচমতৰ

পা‐নািত। ১৪ িচিবেয়ানৰ নািতনী অথাৎ অনাৰ জীেয়কআৰু এেচৗৰ ভায া

অহলীবামাই এেচৗৈল সৱ কৰা পু সকল হ’ল িযয়চূ, যালম আৰু কাৰহ।

১৫ এেচৗৰ বংশৰ স ান সকলৰ মাজত এইসকেলই অিধপিত হিছল

‐ এেচৗৰ জ পু ইলীফজৰ বংশৰ পৰা হাৱা অিধপিতসকল হ’ল‐

তমন, ওমাৰ, চেফা, কনজ অিধপিত। ১৬ কাৰহ, গিয়তম, অমােলক

অিধপিত; ইলীফজৰ বংশৰ পৰা, ইেদাম দশত এওঁেলােকই অিধপিত

হ’ল। এইসকল আদাৰ পা‐নািত আিছল। ১৭ এেচৗৰ পু ৰেূৱলৰ

বংশৰ পৰা হাৱা অিধপিতসকল হ’ল: নহৎ, জৰহ, চ া আৰু িম া;

ৰেূৱলৰ বংশৰ পৰা ইেদাম দশত এওঁেলাক অিধপিত হ’ল। এইসকল

এেচৗৰ ভায া বাচমতৰ পা‐নািত আিছল। ১৮ এেচৗৰ ভায া অহলীবামাৰ

বংশত এইসকল অিধপিত হ’ল: িযয়চূ, যালম আৰু কাৰহ; অনাৰ জীেয়ক

এেচৗৰ ভায া অহলীবামাৰ বংশৰ পৰা এইসকেলই অিধপিত হিছল। ১৯

এওঁেলােকই এেচৗ অথাৎ ইেদামৰ স ান আৰু তওঁেলাকই িনজৰ বংশৰ

অিধপিত আিছল। ২০ সই ঠাইৰ বািস া হাৰীয়া চয়ীৰৰ স ান সকলৰ

নাম লাটন, চাবল, িচিবেয়ান, অনা, ২১ িদেচান, এচৰ আৰু দীচন।

ইেদামত চয়ীৰৰ এইসকল স ােনই হাৰীয়া বংশৰ অিধপিত হ’ল। ২২

লাটনৰ পু সকলৰ নাম হাৰী আৰু হমম; লাটনৰ ভনীেয়কৰ নাম

িত া। ২৩ চাবলৰ পু সকলৰ নাম: অলবন, মানহৎ, এবল, চেফা, আৰু

ওনম। ২৪ িচিবেয়ানৰ পু সকলৰ নাম: অয়া আৰু অনা; এই অনাই িপতৃ

িচিবেয়ানৰ গাধ চৰাওঁেত মৰু া ৰৰ মাজত গৰম পানীৰ জিুৰ পােল।

২৫ এই অনাৰ পু ৰ নাম দীচন আৰু জীেয়কৰ নাম অহলীবামা। ২৬

দীচনৰ পু সকলৰ নাম িহমদন, ইচবন, িয ন আৰু কৰান। ২৭ এচৰৰ

পু িবলহন, জাবন, আৰু অকন। ২৮ দীচনৰ পু উচ আৰু অৰান। ২৯

হাৰীয়াৰ অিধপিতসকলৰ নাম আিছল: লাটন, চাবল, িচিবেয়ান, অনা,

৩০ িদেচান, এচৰ আৰু দীচন; এইসকেলই চয়ীৰ দশত বংশৰ তািলকা

অ সােৰ হাৰীয়া জািতৰ অিধপিত আিছল। ৩১ ই ােয়লীসকলৰ মাজত

কােনা ৰজাই ৰাজ কৰাৰ আগেত, ইেদাম দশত িয সকল ৰজাই

ৰাজ কিৰিছল, তওঁেলাক হ’ল: ৩২ িবেয়াৰৰ পু িবলাই ইেদামত

ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ নগৰৰ নাম আিছল িদনহাবা। ৩৩ িবলাৰ মতুৃ ৰ

পাছত তওঁৰ ঠাইত ব া নগৰৰ জৰহৰ পু যাবেব ৰাজ কিৰিছল।

৩৪ যাববৰ মতুৃ ৰ পাছত তওঁৰ ঠাইত তমনীয়াসকলৰ দশৰ হূচেম

ৰাজ কিৰিছল। ৩৫ হূচমৰ মতুৃ ৰ পাছত তওঁৰ ঠাইত বদদৰ পু

হদেদ ৰাজ কিৰিছল। তওঁ মাৱাব দশত িমিদয়নীয়সকলক পৰাজয়

কিৰিছল; তওঁৰ নগৰৰ নাম আিছল অবীৎ। ৩৬ যিতয়া হদদৰ মতুৃ

হ’ল, তিতয়া তওঁৰ ঠাইত মে কাৰ চ াই ৰাজ কিৰিছল। ৩৭ চ াৰ

মতুৃ হ’লত, তওঁৰ ঠাইত ফৰাৎ নদীৰ ওচৰৰ ৰেহােবাতীয়া চৗেল ৰাজ

কিৰিছল। ৩৮ চৗলৰ মতুৃ পাছত তওঁৰ ঠাইত অকেবাৰৰ পু বাল‐

হানেন ৰাজ কিৰিছল। ৩৯অকেবাৰৰ পু বাল‐হাননৰ মতুৃ পাছত

তওঁৰ ঠাইত হদেৰ ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ নগৰৰ নাম পাউ আিছল;

তওঁৰ ভাযাৰ নাম আিছল মেহটেবল। তওঁ মে দৰ জীেয়ক আৰু ম‐

জাহবৰ নািতনীেয়ক। ৪০ এেচৗৰ বংশৰ িয সকল লাক অিধপিত আিছল,

সইসকলৰ নাম: িত া, অলবা, িযেথৎ, ৪১ অহলীবামা, এলা, পীেনান,

৪২ কনজ, তমন, িমবচৰ, ৪৩ ম দীেয়ল আৰু ঈৰম; এওঁেলাক আিছল

ইেদামীয়সকলৰ পবূপৰুষু এেচৗৰ বংশৰ লাক ইেদামৰ অিধপিত। দশৰ

িযেবাৰ ঠাইত তওঁেলােক বাস কিৰিছল, তওঁেলাকৰ নাম অ সােৰ সই

সকেলা ঠাইৰ নাম িদয়া হিছল।

৩৭ যােকাব কনান দশত বাস কিৰবৈল ধিৰেল। তওঁৰ িপতেৃয়ও

কনান দশত বাস কিৰিছল। ২ যােকাবৰ বংশৰ ব ৃ া এইধৰণৰ।

যােচফ যিতয়া সাঁতৰ বছৰ বয়সৰ এজন যবুক, তিতয়া তওঁ

ককােয়কসকলৰ সেত প ৰ জাকেবাৰ চৰাইিছল। তওঁ মাহী মাক

িবলহা আৰু িজ াৰ পেুতকসকলৰ লগত আিছল আৰু বােপকৰ আগত

তওঁেলাকৰ বয়া কাযেবাৰৰ িবষেয় সংবাদ িদিছল। ৩ ব ৃ বয়সত হাৱা

পু দিখ ই ােয়েল যােচফক আন সকেলা পেুতকতৈক তওঁক অিধক

হ কিৰিছল। তওঁ তওঁক এটা ধনুীয়া দীঘল চালা তয়াৰ কিৰ িদিছল।

৪ ককােয়কসকেল যিতয়া বিুজেল য িপতেৃয় তওঁেলাকতৈক যােচফক

অিধক হ কেৰ, তিতয়া তওঁেলােক যােচফক ঘণৃা কিৰবৈল ধিৰেল

আৰু সেয়, তওঁেলােক তওঁক মৰেমেৰ কথা কবৈলও িনিবচািৰেল।

৫ এিদন যােচেফ এটা সেপান দিখেল আৰু তওঁ সই সেপানৰ

িবষেয় ককােয়কসকলক কাৱাত তওঁেলােক তওঁক অিধক বিছৈক

ঘণৃা কিৰবৈল ধিৰেল। ৬ যােচেফ তওঁেলাকক ক’ ল, “ না, মই

এটা সেপান দিখেলাঁ। ৭ মই দিখেলাঁ য আিম পথাৰত কািট থাৱা
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শস ৰ মিুঠ বাি িছেলাঁ; তােত মাৰ মিুঠেটা পান হ উিঠ িথয় হ’ল; তাৰ

পাছত তামােলাকৰ মিুঠেবােৰ মাৰ মিুঠৰ চািৰওফােল িথয় হ িণপাত

কিৰেল।” ৮ তােত তওঁৰ ককােয়কসকেল তওঁক ক’ ল, “ তেনহ’ ল

তই সচাঁৈকেয় আমাৰ ওপৰত ৰজা হিব নিক? আমাৰ ওপৰত সঁচাই

তই অিধকাৰ চলািব নিক?” এইদেৰ তওঁৰ সেপান, আৰু তওঁৰ কথাৰ

কাৰেণ ককােয়কসকেল আৰু অিধকৈক তওঁক িঘণ কিৰেল। ৯ পাছত

যােচেফ আন এটা সেপান দিখেল আৰু তওঁৰ ককােয়কসকলক তাক

ক’ ল। তওঁ ক’ ল, “ না, মই আন এটা সেপান দিখেলাঁ; মই দিখেলাঁ য

সূয, চ আৰু এঘাৰটা তৰাই মাৰ আগত িণপাত কিৰেল।” ১০ তওঁ

এই সেপানৰ কথা ককােয়কসকলক কাৱাৰ দেৰ বােপকেকা কাৱাত

বােপেক তওঁক ধমিক িদ ক’ ল, “তই এইেটা িক সেপান দিখিল? তাৰ

মাৰ, মই আৰু ককােয়ৰহঁেত তাৰ আগত মািটত পিৰ িণপাত কিৰবৈল

আিহম ন?” ১১ তােত তওঁৰ ককােয়কসকেল তওঁক িহংসা কিৰেল;

িক ু বােপেক হ’ ল সই কথা মনত ৰািখেল। ১২ পাছত যােচফৰ

ককােয়কসকেল তওঁেলাকৰ বােপকৰ প ৰ জাকেবাৰ চৰাবৈল িচিখমৈল

গিছল। ১৩ ই ােয়েল যােচফক ক’ ল, “ তামাৰ ককােয়ৰাসকেল

িচিখমত প ৰ জাকেবাৰ জােনা চৰাই থকা নাই? আহাঁ, মই তামাক

িসহঁতৰ ওচৰৈল পঠাম।” তােত যােচেফ তওঁক ক’ ল “িঠক আেছ, মই

যাবৈল ত আেছাঁ।” ১৪ তিতয়া বােপেক তওঁক ক’ ল, “তুিম গ

তামাৰ ককােয়ৰাহঁত আৰু প ৰ জাকেবাৰ শেল আেছ ন নাই, সই

সংবাদ ল আিহ মাক িদবা।” ইয়ােক ক যােকােব যােচফক িহে াণ

উপত কাৰ পৰা পঠােল আৰু যােচফও িচিখমৈল গ’ল। ১৫ কােনা এজন

মা েহ যােচফক পথাৰৰ মাজত ঘিূৰ ফুৰা দিখ িধেল, “তুিম িক িবচািৰ

ফুিৰছা?” ১৬ যােচেফ ক’ ল, “মই মাৰ ককাইহঁতক িবচািৰ আেছাঁ;

দয়া কিৰ আপিুন মাক কবেন তওঁেলােক ক’ত প ৰ জাকক চৰাই

আেছ?” ১৭ মা হজেন ক’ ল, “এই ঠাই এিৰ তওঁেলাক িছ গ’ল; মই

তওঁেলােক এইবিুল কাৱা িনিছেলা, ‘ব’লা, আিম দাথানৈল যাওঁ’।”

তােত যােচেফ তওঁৰ ককােয়কসকলৰ পাছত গ দাথানত তওঁেলাকক

িবচািৰ পােল। ১৮ যােচফক ককােয়কসকেল দূৰৰ পৰাই দখা পােল

আৰু তওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহ পাৱাৰ আেগেয়ই, তওঁক বধ কৰাৰ

ষড়য কিৰেল। ১৯ তওঁেলােক ইজেন িসজনক ক’ ল, “ সৗেটা চা,

সেপান দখােটা আিহেছ। ২০ ব’লা এিতয়াই আিম তাক বধ কিৰ, কােনা

এটা গাতত পলাই িদওঁ আৰু পাছত আিম ক’ম, কােনা িহং জ ু েৱ

তাক খােল। তিতয়া তাৰ সেপানেবাৰ িক হয়, আিম চাম।” ২১ িক ু

ৰেূবেণ সই কথা িন তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা তওঁক ৰ া কিৰ ক’ ল,

“নহয়, আিম তাৰ াণ নলওঁ।” ২২ ৰেূবেণ তওঁেলাকক ক’ ল, “ৰ পাত

নকেৰাঁ। তওঁৰ শৰীৰত হাত তুলাৈকেয় বৰং তওঁক এই মৰু া ৰৰ

এটা গাতত পলাই িদয়া”‐ পাছত যােচফক তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা

উ াৰ কিৰ যন িপতৰৃ ওচৰৈল আিন ঘৰূাই িদব এই মেনেৰ তওঁ এই

কথা ক’ ল। ২৩ যােচফ তওঁৰ ককােয়কসকলৰ ওচৰ পালত তওঁেলােক

তওঁৰ গাৰ পৰা িপি থকা দীঘল চালােটা জােৰেৰ সােলাকাই ল’ ল।

২৪ তাৰ পাছত তওঁেলােক তওঁক ধিৰ গাতৰ িভতৰত পলাই িদেল;

সই গাতেটা পানী নথকা এটা কান গাত আিছল। ২৫ তাৰ পাছত

তওঁেলােক ভাজন কিৰবৈল বিহল; তেনেত তওঁেলােক চ তুিল চাই

দিখেল য, িগিলয়দৰ পৰা ই ােয়লীয়া এক ব ৱসায়ী দল আিহ আেছ।

উটৰ িপিঠত তওঁেলােক মা‐মচলা, িবষ িনৰাময়ৰ গি মলম আৰু

গ ৰস ল িমচৰ দশৈল নািম যাবৈল আিহ আিছল। ২৬ তিতয়া িযহূদাই

তওঁৰ ককােয়কসকলক ক’ ল, “আিম ভাইক বধ কিৰ তাৰ তজ লু ৱাই

ৰািখেল আমাৰ িক লাভ হ’ব? ২৭ কাৰণ িস আমাৰ িনজেৰ ভাই আৰু

আমাৰ মঙেহা। সেয় তাৰ শৰীৰত হাত িনিদ বৰং আহাঁ, আিম তাক এই

ই ােয়লীয়াসকলৰ ওচৰত িব ী কেৰাঁ।” ককােয়কসকল তওঁৰ এই

কথাত মাি হ’ল। ২৮ সই িমিদয়নীয়া ব ৱসায়ীসকল ওচেৰিদ পাৰ

হাৱাত, তওঁেলােক যােচফক গাতৰ পৰা টািন ওপৰৈল উঠােল আৰু

িবশ চকল ৰপূৰ িবিনময়ত যােচফক ই ােয়লীয়াসকলৰ ওচৰত িব ী

কিৰেল। তােত সই ব ৱসায়ীসকেল যােচফক িমচৰ দশৈল ল গ’ল।

২৯ পাছত ৰেূবেণ গাতৰ ওচৰৈল গ যােচফক গাতত নেদিখ খেত

িনজৰ কােপাৰ ফািলেল। ৩০ তওঁ ভােয়কসকলৰ ওচৰৈল গ ক’ ল,

“ যােচফ ক’ ল গ’ল ‐ তাতেটা নাই; এিতয়া মই কৈল যাম?” ৩১ তিতয়া

তওঁেলােক এটা ছাগলী মািৰ তাৰ তজত যােচফৰ সই চালােটা

জবুিুৰয়ােল। ৩২ পাছত তওঁেলােক চালােটা বােপকৰ ওচৰৈল আিন

ক’ ল, “এইেটা আিম পােলাঁ; চাওকেচান, এইেটা আেপানাৰ পু ৰ চালা

হয় ন নহয়।” ৩৩ যােকােব চালােটা িচিন পায় ক’ ল, “এইেটা মাৰ

পু েৰই চালা হয়; কােনা িহং জ ু েৱ তাক খােল; িন েয় জ ু েটােৱ

যােচফক ডাখৰ ডাখৰ কিৰ ফািল পলােল।” ৩৪ তিতয়া যােকােব

িনজৰ কােপাৰ ফািল কঁকালত চট িপি ব িদনৈলেক পেুতকৰ কাৰেণ

শাক কিৰেল। ৩৫ তওঁৰ পেুতক জীেয়ক আটাইেবােৰ আিহ তওঁক

শা না িদবৈল ধিৰেল; িক ু তওঁ কােনা শা নাই িনেল। তওঁ

ক’ ল, “ শাক কিৰেয়ই মই িচেয়ালৈল মাৰ পু ৰ ওচৰৈল যাম।” এইবিুল

কেয় যােচফৰ কাৰেণ যােকােব ন কিৰবৈল ধিৰেল। (Sheol h7585)

৩৬আনফােল, সই িমিদয়নীয়াসকেল যােচফক িমচৰ দশৈল ল গ

পািটফৰৰ ওচৰত িবি কিৰেল। পািটফৰ আিছল ফেৰৗণ ৰজাৰ এজন

িবষয়া, ৰ কৰ ধান সনাপিত।

৩৮ পাছত িযহূদাই তওঁৰ ভােয়ক ককােয়কসকলক এিৰ অ মীয়া

হীৰা নামৰ এজন লাকৰ লগত বাস কিৰেলৈগ। ২ সই ঠাইত

িযহূদাই চুৱা নামৰ কােনা এজন কনানীয়া মা হৰ ছাৱালীক দখা পাই

তওঁ সই ছাৱালীজনীক িবয়া কিৰেল আৰু তাইৰ সেত শয়ন কিৰেল।

৩ পাছত তাই গভৱতী হ এিট পু সৱ কিৰেল আৰু ল’ৰািটৰ নাম

এৰ ৰািখেল। ৪ পনুৰায় তাই গভৱতী হ এিট পু সৱ কিৰ তাৰ নাম

ওনন ৰািখেল। ৫ তাই পনুৰ এিট পু সৱ কিৰেল আৰু তাৰ নাম চলা

ৰািখেল; তাই এই পু কজীবত থকাৰ সময়ত সৱ কিৰেল। ৬ পাছত

িযহূদাই তওঁৰ জ পু এৰৰ লগত তামাৰ নােমেৰ এজনী ছাৱালীক

িবয়া কৰাই িদেল। ৭ িক ু িযহূদাৰ জ পু এৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত

হাৱাত িযেহাৱাই তাক িবন কিৰেল। ৮ তিতয়া িযহূদাই ওননক ক’ ল,

“তুিম তামাৰ ককােয়ৰাৰ ভায াক িবয়া কেৰাঁৱা। দওেৰক িহচােব তুিম

তাইৈল কিৰবলগীয়া কতব কৰা আৰু তামাৰ ককােয়ৰাৰ বংশ বিৃ

কৰা।” ৯ িক ু ওনেন জািনিছল য, সই বংশ তওঁৰ িনজৰ নহ’ব। সেয়

ককােয়কৰ হ বংশ ৰ া নকৰাৰ উে েশ েৰ বৗেৱকৰ লগত শয়ন কৰা

কালত তওঁ মািটেত বীয পাত কিৰেল। ১০ তওঁ কৰা কায িযেহাৱাৰ

দিৃ ত তা আিছল। সেয় িযেহাৱাই তওঁেকা িবন কিৰেল। ১১ তিতয়া

িযহূদাই িনজৰ পা‐ বাৱাৰী তামাৰক ক’ ল, “ যিতয়াৈলেক মাৰ পু

চলা ডাঙৰ নহয়, তিতয়াৈলেক তুিম তামাৰ িপতৰৃ ঘৰত িবধৱা িহচােব

থাকাৈগ।” িকয়েনা তওঁ ভািবিছল, “িকজািন চলােৰা ককােয়কহঁতৰ

দেৰ মতুৃ হ’ব।” তােত তামােৰ িনজৰ িপতৰৃ ঘৰত গ বাস কিৰেল। ১২

পাছত কাল েম িযহূদাৰ ভায া অথাৎ চুৱাৰ জীেয়কৰ মতুৃ হ’ল। িযহূদাৰ

শাক কাশৰ িদন শষ হাৱাত, িযহূদা আৰু তওঁৰ অ মীয়া ব ু হীৰা

িত াৈল িযহূদাৰ মৰ‐ছাগৰ নাম কটা লাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল। ১৩

তিতয়া কােনােৱ তামাৰক ক’ ল, “ না, তামাৰ শ ৰ দউতাই িনজৰ

মৰৰ নাম কটাবৈল িত াৈল গেছ।” ১৪ তােক িন তামােৰ িবধৱা‐ব

সােলাকাই থ, ওৰিণেৰ মখু ঢািক, গাত কােপাৰ মিৰয়াই ঐনিয়মৰ

ৱাৰমখুত বিহ থািকল; ঐনিয়ম িত াৈল যাৱা বাটৰ ওচৰত আিছল।

িকয়েনা তাই মন কিৰিছল য, চলা ডাঙৰ হাৱােটা তওঁৰ সেত তাইক

িবয়া িনিদেল। ১৫ তিতয়া িযহূদাই তাইক দিখ বশ া বিুল জািনেল;

িকয়েনা তাই িনজ মখু ঢািক ৰািখিছল। ১৬ তােত তওঁ বাটৰ দাঁিতৈল

তাইৰ ওচৰৈল গ, তাইক িনজ পা‐ বাৱাৰীেয়ক বিুল নজািন তাইক

ক’ ল, “আহাঁ, মই তামাৰ লগত শয়ন কেৰাঁ।” তােত তামােৰ ক’ ল,

“ মাৰ লগত শয়ন কৰাৰ বাবদ আপিুন মাক িক িদব?” ১৭ তওঁ ক’ ল,

“ মাৰ জাকৰ পৰা এটা ছাগলী পাৱািল পঠাই িদম।” তােত তাই ক’ ল,

“তাক পঠাই িনিদেয়মােন মাৰ ইয়াত িকবা ব ক ৰািখ যাবেন?” ১৮

িযহূদাই ক’ ল, “িক ব ক ৰািখম?” তাই ক’ ল, “জৰীডােলেৰ সেত
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আেপানাৰ মাহৰেটা আৰু আেপানাৰ হাতত থকা লাখিুটডাল ৰাখক।”

তিতয়া তওঁ তাইক সইেবাৰ িদ তাইৰ লগত শয়ন কিৰেল; তাৰফলত

তাই তওঁৰ াৰা গভৱতী হ’ল। ১৯ পাছত তামােৰ উিঠ িচ গ’ল আৰু

ওৰিণ চাই িনজৰ িবধৱা‐ব িপি েল। ২০ িযহূদাই সই মিহলাৰ হাতৰ

পৰা ব ক মােকালাই িনবৈল, তওঁৰ ব ু অ মীয়াৰ হাতত িনজৰ

জাকৰ পৰা ছাগলী পাৱািলেটা পঠাই িদেল। িক ু তওঁ আিহ তাইক

নপােল। ২১ তিতয়া তওঁ সই ঠাইৰ লাকসকলক িধেল, “ঐনিয়মৰ

বাটৰ ওচৰত িয মি ৰৰ দৱদাসী আিছল, তাই ক’ত?” তওঁেলােক

ক’ ল, “ইয়াত কােনা দৱদাসী নাই।” ২২ তিতয়া তওঁ িযহূদাৰ ওচৰৈল

উভিট গ ক’ ল, “মই তাইক িবচািৰ নাপােলাঁ। সই ঠাইৰ মা েহও ক’ ল

য, ‘তাত কােনা দৱদাসী নাই’।” ২৩ িযহূদাই ক’ ল, “ তে সই

ব কৰ ব েবাৰ তাইৰ লগেত থাকক, নহেল আমাক লাজত পলাব;

মইেতা ছাগলী পাৱািল পঠােয়ই িদিছেলাঁ, িক ু তুিম তাইক িবচািৰ

নাপালা।” ২৪ ইয়াৰ িতিন মাহৰ পাছত িযহূদাই এই খবৰ পােল য,

“আেপানাৰ বাৱাৰী তামােৰ ব িভচাৰ কিৰেছ; ব িভচাৰত তাই গভৱতীও

হ’ল।” তিতয়া িযহূদাই ক’ ল, “তাইক উিলয়াই আিন পিুৰ পেলাৱা

হওঁক।” ২৫ পােছ তাইক যিতয়া বািহৰৈল অনা হ’ল, তাই শ েৰকৈল

এই বাতা পঠােল, “ মাৰ গভত িযজনৰ স ান আেছ, এইেবাৰ তওঁৰ

ব ।” তাই আৰু ক’ ল, “দয়া কিৰ এই জৰীেৰ সেত মাহৰ আৰু লাখিুট

কাৰ, তাক এবাৰ পৰী া কিৰ চাওঁক।” ২৬ তিতয়া িযহূদাই সইেবাৰ

িচিন পাই ক’ ল, “তাই মাৰ তুলনাত অিধক ধািমক; িকয়েনা মই তাইক

মাৰ পু চলাৰ সেত িবয়া িনিদেলাঁ।” তাৰ িপছত িযহূদাই আৰু তাইৰ

সেত পনুৰ শয়ন নকিৰেল। ২৭ পাছত তাইৰ সৱৰ কাল ওচৰ হাৱাত

দখা গ’ল তামাৰৰ গভত এহাল যঁজা ল’ৰা আেছ। ২৮ জ হওঁেত, এটা

স ােন তাৰ হাতখন বািহৰ কিৰেল; তিতয়া ধা ীেয় এডাল ৰঙা সূতা ল

তাৰ সই হাতত বাি ক’ ল, “এইেটাৰ জ থেম হেছ।” ২৯ িক ু িস

যিতয়া িনজৰ হাতখন িভতৰৈল মৱুাই িনেল, তিতয়াই তাৰ ভােয়ক

থেম বািহৰ ওলাই আিহল; তােত ধা ীেয় ক’ ল, “তুিম কেনৈক ভদ

ভািঙ ওলাই আিহলা!” এই কাৰেণ তওঁৰ নাম পৰচ ৰখা হ’ল। ৩০

পাছত হাতত ৰঙা সূতা ব া তাৰ ভােয়ক বািহৰ হ’ল আৰু তাৰ নাম জৰহ

ৰািখেল।

৩৯ যােচফক িমচৰ দশৈল ল যাৱা হ’ল। ই ােয়লীয়াসকেল

যােচফক িমচৰ দশৈল আিনিছল আৰু তাত ফেৰৗণ ৰজাৰ

পািটফৰ নামৰ এজন িমচৰীয় িবষয়াই যােচফক তওঁেলাকৰ পৰা িকিন

লিছল। পািটফৰ ফেৰৗণ ৰজাৰ ৰ ক‐ সনাপিত আিছল। ২ িযেহাৱা

যােচফৰ সংেগ সংেগ থকাত তওঁ এজন সফল ব ি হিছল। তওঁ

তওঁৰ িমচৰীয় ভুৰ ঘৰত আিছল। ৩ িযেহাৱা য তওঁৰ সংেগ সংেগ

আেছ আৰু তওঁ কৰা সকেলা কাযেক িযেহাৱাই য সফল কিৰ তুিলেছ,

তাক তওঁৰ ভুেৱ দিখিছল। ৪ যােচেফ পািটফৰৰ দিৃ ত অ হ পাই

তওঁ তওঁৰ ব ি গত পিৰচাৰক হ’ল; তােত পািটফেৰ যােচফক িনজৰ

ঘৰৰ অধ পািতেল আৰু তওঁৰ িয িয আিছল, সই সকেলােৰ দখা‐

নাৰ ভাৰও তওঁৰ অধীনত িদেল। ৫ যােচফক তওঁ িনজ ঘৰ আৰু

সব ৰ ওপৰত অধ পতাৰ পাছৰ পৰাই যােচফৰ কাৰেণ িযেহাৱাই

সই িমচৰীয়ৰ ঘৰক আশী াদ কিৰেল; তােত পািটফৰৰ ঘৰ‐বাৰী আৰু

খিত‐পথাৰ সকেলােৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ আশী াদ কিৰবৈল ধিৰেল। ৬

সেয় পািটফেৰ িনজৰ স যােচফৰ ত াৱধানত শাধাই িদেল।

কৱল িনজৰ খাৱা আহাৰৰ বািহেৰ পািটফেৰ আৰু আন এেকা িচ া

নকিৰিছল। গঠণত যােচফ ৰ আৰু দখনীয়া আিছল। ৭ িকছুিদনৰ

পাছেত, যােচফৰ ওপৰত তওঁৰ ভুৰ ভায াৰ দিৃ পিৰল। তওঁ

যােচফক ক’ ল, “ মাৰ লগত শয়ন কৰািহ।” ৮ িক ু তওঁ সই কথাত

ৰাজী নহ’ল। তওঁ িনজ ভুৰ ভায াক ক’ ল, “চাওঁক, এই ঘৰত মই িয

কেৰাঁ, মাৰ ভুেৱ তাৰ এেকােৰ িবচাৰ নলয়; তওঁ মাৰ হাতত তওঁৰ

স শাধাই িদেল। ৯ এই ঘৰত মাৰ ওপৰত আন কােনা নাই;

তওঁ মাক িনিদয়াৈক এেকােক ধিৰ ৰখা নাই; িক ু কৱল আেপানাকেহ

মাক িদয়া নাই; কাৰণ আপিুন তওঁৰ ভাযা; তে মই কেনৈক ইমান

ডাঙৰ এটা জঘ কাম কিৰ ঈ ৰৰ িবৰেু পাপ কিৰব পােৰাঁ?” ১০

পািটফৰৰ ভায াই িদেন িদেন যােচফক এই কথা ক থািকবৈল ধিৰেল।

িক ু যােচেফ তওঁৰ লগত শয়ন কিৰবৈল, এেনিক তাইৰ ওচৰত

থািকবৈলও তওঁ মাি নহ’ল। ১১ এিদনাখন িনজৰ কােনা কাযৰ বােব

যােচফ ঘৰৰ িভতৰৈল গিছল। তিতয়া ঘৰৰ কােনা মা হ সই ঠাইত

নািছল। ১২ পািটফৰৰ ভায াই যােচফক তওঁৰ কােপাৰত ধিৰ টািন

ক’ ল, “ মােৰ সেত শয়ন কৰািহ।” িক ু যােচেফ কােপাৰখন তাইৰ

হাতেত এিৰ থ বািহৰৈল পলাই গ’ল। ১৩ তােত তাইৰ হাতত যােচেফ

িনজৰ কােপাৰ এিৰ থ বািহৰৈল পলাই যাৱা দিখ, ১৪ তাইৰ ঘৰৰ

মা হেবাৰক তাই মািতবৈল ধিৰেল আৰু িসহঁতক ক’ ল, “ চাৱােচান,

আমাক অপমািনত কিৰবৰ কাৰেণেহ মাৰ ামীেয় এই ই ীয়া মা হক

আমাৰ ইয়াৈল আিনেছ; িস মাৰ ওচৰৈল মাৰ লগত শাৱাৰ উে েশ েৰ

আিহিছল; সেয় মই বৰৈক িচঞঁৰ মািৰ উিঠেলাঁ; ১৫ মই িচঞৰ‐বাখৰ

কৰা িন, িস তাৰ কােপাৰ মাৰ ওচৰেত এিৰ থ বািহৰৈল পলাই গ’ল।”

১৬ যােচফৰ ভু ঘৰৈল নহা পয কােপাৰখন তাই িনজৰ ওচৰেত

ৰািখেল। ১৭ পাছত তাই পািটফৰৰ ওচৰত এই কথা কবৈল গ ক’ ল,

“তুিম িয ই ীয়া দাসক আমাৰ ইয়াৈল আিন ৰািখছা, িস মাক অপমান

কিৰবৈল মাৰ ইয়াৈল সামাই আিহিছল; ১৮ িক ু মই িচঞৰ‐বাখৰ

কৰাত িস মাৰ ওচৰত িনজৰ কােপাৰ এিৰ বািহৰৈল পলাই গ’ল।” ১৯

যােচফৰ ভুেৱ যিতয়া িনজৰ ভায াৰ মেুখেৰ “ তামাৰ দােস মাৈল

এেনধৰণৰ ব ৱহাৰ কিৰেছ” বিুল িনেল, তওঁ খঙত িল উিঠল। ২০

সেয়, তওঁ যােচফক ধিৰ িন িয ঠাইত ৰজাৰ ব ীেবাৰক ৰখা হয়,

তওঁক সই কাৰাগাৰত আটক কিৰ থেল; তােত তওঁ কাৰাগাৰেত

থািকল। ২১ িক ু িযেহাৱা যােচফৰ সংেগ সংেগ আিছল আৰু তওঁ

যােচফৰ িত অংগীকাৰযু িব তা দখৱুাইিছল। িযেহাৱাই তওঁক

কাৰাগাৰৰ অধ ৰ দিৃ ত অ হ া কিৰেল। ২২ তােত অধ ই

কাৰাগাৰত থকা সকেলা ব ীেবাৰক যােচফৰ ত াৱধানত শাধাই

িদেল; তিতয়া িসহঁেত তাত কৰা সকেলা কায যােচফৰ পিৰচালনাত

হিছল। ২৩ যােচফৰ ত াৱধানত থকা কােনা িবষয়ক ল কাৰাগাৰৰ

অধ িচি ত নািছল; কাৰণ িযেহাৱা তওঁৰ সংগত আিছল আৰু সেয়

যােচেফ কৰা সকেলা কাযেক িযেহাৱাই সফল কিৰিছল।

৪০ এইেবাৰ ঘটনাৰ পাছত, িমচৰৰ ৰজাৰ ধান পান‐পা ধেৰাঁতা

আৰু ধান িপঠা তকাৰীেয় তওঁেলাকৰ ভু অথাৎ িমচৰৰ

ৰজাৰ অিহেত অপৰাধ কিৰেল। ২ ফেৰৗেণ তওঁৰ এই ধান পান‐পা

ধেৰাঁতা আৰু ধান িপঠা তকাৰী িবষয়া জনৰ ওপৰত ািধত

হিছল। ৩তােত িয কাৰাগাৰত যােচফআটকাধীন হআিছল, কাৰাৰ ক

ধানৰ সই এেকটা ঘৰৰ কাৰাগাৰেত তওঁেলাকক ব ী কিৰ থেল। ৪

ধান কাৰাৰ েক তওঁেলাকক যােচফৰ পিৰচযাৰ অধীনত ৰািখেল আৰু

তওঁ তওঁেলাকৰ ত াৱধান লবৈল ধিৰেল। এইদেৰ তওঁেলাক িকছু

িদন সই কাৰাগাৰত থািকল। ৫ এিদনাখন ৰািত কাৰাগাৰত আটকাধীন

অৱ ােত িমচৰৰ ৰজাৰ সই পান‐পা ধেৰাঁতা আৰু ৰিুট‐ তকাৰী

েয়ােৱ এটাৈক সেপান দিখেল আৰু েত কৰ সেপানৰ িনজ অথ

আিছল। ৬ ৰািতপৱুা যােচেফ তওঁেলাকৰ ওচৰৈল গ তওঁেলাকক

মন মািৰ থকা দিখেল। ৭ তিতয়া তওঁ তওঁৰ ভুৰ ঘৰৰ কাৰাগাৰত

িনজৰ সেত ব ী হ থকা, ফেৰৗণৰ সই জন িবষয়াক িধেল, “আিজ

আেপানােলাকক িকয় ইমান মন মািৰ থকা দখা গেছ?” ৮ তওঁেলােক

ক’ ল, “আিম েয়াজেনই এটাৈক সেপান দিখেলাঁ; িক ু তাৰ অথ

বজুাবৈল কােনা নাই।” তিতয়া যােচেফ তওঁেলাকক ক’ ল, “সেপানৰ

অথ কাৱাৰ মতা জােনা ঈ ৰৰ পৰা নহয়? আেপানােলােক অ হ

কিৰ মাক কওঁকেচান।” ৯ তিতয়া ধান পান‐পা ধেৰাঁতাই যােচফক

িনজৰ সেপানৰ কথা ক’ ল। তওঁ ক’ ল, “ নক, সেপানত মই মাৰ

স খুত এেজাপা া ালতাৰ গছ দিখেলাঁ; ১০ সই গছত িতিনটা ডাল

আিছল; সই ডালত ঁিহ মলাৰ লেগ লেগ ফুল ফুিলবৈল ধিৰেল আৰু

থােপ থােপ আঙুৰেবাৰ লািগ পিক উিঠল। ১১ ফেৰৗণৰ পান‐পা
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তিতয়া মাৰ হাতেত আিছল। মই সই আঙুৰেবাৰ ল পা েটাত চিপ

ৰস উিলয়াই ফেৰৗণৰ হাতত সই পান‐পা িদেলাঁৈগ।” ১২ যােচেফ

তওঁক ক’ ল, “ইয়াৰ অথ হেছ এই; সই িতিনটা ডােল িতিন িদন বজুায়।

১৩ িতিন িদনৰ িভতৰত ফেৰৗেণ আেপানাৰ মৰূ উ কিৰ আেপানাক

পনুৰ আগৰ কাযত িনযিু িদব; আপিুন আেগেয় পান‐পা ধেৰাঁতা হ

যেনৈক ফেৰৗণৰ হাতত পান‐পা তুিল িদিছেল, তেনৈকেয় আেকৗ িদব।

১৪ তে আেপানাৰ িদনৰ সময়ত মাক ঁৱিৰ মাৈল দয়া কিৰ কৃপা

দিৃ কিৰব; ফেৰৗণৰ আগত মাৰ স ে জনাই মাক এই কাৰাগাৰৰ পৰা

উিলয়াই িনব; ১৫ িকয়েনা সত কথা কবৈল হ’ ল ই ীয়ািবলাকৰ দশৰ

পৰা মাক জাৰ কিৰ অনা হিছল আৰু এই দশেতা মই এেন এেকা

কায কৰা নাই িযহৰ কাৰেণ তওঁেলােক মাক এই কাৰাগাৰত ভৰাই

থেছ।” ১৬ ধান ৰিুট‐ তকাৰীেয় যিতয়া দিখেল য, অ জনৰ

সেপানৰ অথেটা ভাল, তিতয়া তওঁ যােচফক ক’ ল, “মইও এটা সেপান

দিখেলাঁ; নক, মই সেপানত মাৰ মৰূৰ ওপৰত ৰিুটৰ িতিনটা খৰািহ

থকা দিখেলাঁ; ১৭ তােৰ ওপৰৰ খৰািহেটাত আিছল ফেৰৗণৰ কাৰেণ

িবিভ ধৰণৰ তাও িদ সকা আহাৰ; িক ু চৰাইেবােৰ আিহ মাৰ মৰূৰ

ওপৰৰ সই খৰািহৰ পৰা সইেবাৰ খােল।” ১৮ তিতয়া যােচেফ উ ৰ

িদ ক’ ল, “আেপানাৰ সেপানৰ অথ এই; িতিনটা খৰািহেৰ িতিন িদন

বজুায়; ১৯ িতিন িদনৰ িভতৰত ফেৰৗেণ আেপানাৰ পৰা আেপানাৰ মৰূ

কািট ল এডাল কাঠত আিৰব; চৰাইেবােৰ আিহ আেপানাৰ শৰীৰৰ পৰা

মঙহ খাবিহ।” ২০ পাছত ততৃীয় িদনা ফেৰৗণৰ জ িদন আিছল। ফেৰৗেণ

তওঁৰ দাসেবাৰৰ কাৰেণ এক ভাজৰ আেয়াজন কিৰেল। সইিদনা

ফেৰৗেণ তওঁৰ অ া দাসেবাৰতৈক তওঁৰ ধান পান‐পা ধেৰাঁতা

আৰু ধান ৰিুট‐ তকাৰীৰ িত িবেশষ মেনােযাগ িদেল। ২১ তওঁ

ধান পান‐পা ধেৰাঁতাক আগৰ কামত িনযু কিৰেল আৰু তওঁ পনুৰ

ফেৰৗণৰ হাতত পান‐পা তুিল িদেল। ২২ িক ু ধান ৰিুট‐ তকাৰীক

হ’ ল তওঁ আিৰ থেল। যােচেফ তওঁেলাকক যেনৈক সেপানৰ অথ

কিছল, তেনৈকেয় ঘিটল। ২৩ িক ু তথািপও যােচফক সহায় কিৰবৈল

ধান পান‐পা ধেৰাঁতাৰ মনত নপিৰল; যােচফৰ কথা তওঁ এেকবােৰ

পাহিৰ গ’ল।

৪১ এই ঘটনা ঘিট যাৱাৰ স ণূ বছৰৰ পাছত, ফেৰৗেণ এটা

সেপান দিখেল। তওঁ নীল নদীৰ দাঁিতত িথয় হ আেছ। ২ এেন

সময়ত নদীৰ পৰা দিখবৈল ৰ আৰু পু সাতজনী গৰু ওলাই আিহ

নল বনিনত চিৰবৈল ধিৰেল। ৩ তাৰ পাছত, দিখবৈল ি ত আৰু

ীেণাৱা আন সাতজনী গৰওু সই কইজনীৰ পাছত নীল নদীৰ পৰা

ওলাই, নদীৰ দাঁিততআগেত অহা গৰু কইজনীৰ ওচৰেতআিহ িথয় হ’ল।

৪ তােত সই ীেণাৱা আৰু দিখবৈল ি ত গৰু কইজনীেয় দিখবৈল

ৰ আৰু পু সই গৰু সাতজনীক িগিল পলােল। এেনেত ফেৰৗেণ

সাৰ পােল। ৫ তাৰ পাছত তওঁ পনুৰ টাপিন গ ি তীয় বাৰ সেপান

দিখেল; তওঁ দিখেল ঘ ঁৰ এেক ডাল ঠািৰেত িটেৰ ভৰা সােতাটা

থাক ওলাল। ৬ তিতয়া চাৱা, সইেবাৰৰ পাছেত, পবূৰ বতাহত

লেৰিল কাই যাৱা এেন সােতাটা থাক ওলাল। ৭ লেৰলা থাকেবােৰ

িটেৰ ভৰা সই সােতাটা পৰূঠ থাক িগিল পলােল। তিতয়া ফেৰৗেণ

সাৰ পাই দিখেল য, এইেটা সেপানেহ। ৮ যিতয়া ৰািত পৱুাল, তিতয়া

তওঁৰ মনেটা অি ৰ হ উিঠল। তওঁ মা হ পঠাই িমচৰ দশৰ শা

আৰু িব ান লাক সকলক মতাই আিনেল আৰু ফেৰৗেণ তওঁেলাকৰ

আগত তওঁৰ সেপানৰ কথা ক’ ল। িক ু কােনও ফেৰৗণক এই সেপানৰ

ফিলতা িদব নাৱািৰেল। ৯ তিতয়া ধান পান‐পা ধেৰাঁতাই ফেৰৗণক

ক’ ল, “আিজ মাৰ িনজৰ অপৰাধৰ কথা মনত পিৰেছ। ১০ ফেৰৗেণ

িনজৰ দাসেবাৰৈল ািধত হ মখূ ৰা িনৰ সেত মাক কাৰাৰ কৰ

অধ ৰ ঘৰৰ ব ীশালত থিছল। ১১ তিতয়া সই ৰািতেয়ই আিম েয়া

এটা এটা সেপান দিখেলাঁ। আিম দখা েত কেটা সেপানৰ বেলগ

বেলগ অথ আিছল। ১২ তিতয়া সই ঠাইত ৰ ক‐ সনাপিতৰ ওচৰত

এজন ই ীয়া ডকা ব ী হ আমাৰ লগত আিছল। আিম তওঁৰ আগত

আমাৰ সেপানৰ কথা ক’ওেত, তওঁ আমাক সেপানৰ অথ ক’ ল, ১৩

আৰু তওঁ যেনৈক আমাক সেপানৰ অথ কিছল, তেনৈকেয় আমাৈল

ঘিটল। মাক মহাৰােজ পনুৰায় আগৰ পদেত িনযু কিৰেল, িক ু অ

সকলক হ’ ল ফাঁিচ িদেল।” ১৪ তিতয়া ফেৰৗেণ যােচফকআিনবৈল

মা হ পঠােল। ব ীশালৰ পৰা তওঁক যিতয়া বগাই উিলয়াই িদয়া হ’ল;

তিতয়া তওঁ মৰূ খৰুােল আৰু কােপাৰ সলাই ফেৰৗণৰ স খুৈল আিহল।

১৫ তােত ফেৰৗেণ যােচফক ক’ ল, “মই এটা সেপান দিখেলাঁ, তাৰ অথ

বজুাই িদব পৰা কােনা নাই; িক ু তুিম নামাে সেপানৰ ফিলতা িদব

পাৰা বিুল মই তামাৰ িবষেয় িনেছাঁ।” ১৬ তিতয়া যােচেফ ফেৰৗণক

উ ৰ িদ ক’ ল, “এইেটা মাৰ বােব অসাধ । ঈ েৰেহ ফেৰৗণ ৰজাৰ

সেপানৰ অথ বজুাই িদয়াৰ লগেত মনত শা না িদব।” ১৭ তিতয়া

ফেৰৗেণ যােচফক ক’ ল, “মই সেপানত নীল নদীৰ দাঁিতত িথয় হ

আিছেলাঁ; ১৮ এেন সময়ত নদীৰ পৰা পু আৰু দিখবৈল ৰ

সাত জনী গৰু ওলাই আিহ নল বনিনত চিৰবৈল ধিৰেল। ১৯ পাছত

চাৱা, ীেণাৱা, দিখবৈল ি ত, চেৰলা গােৰ সাত জনী গৰওু সই

কইজনীৰ পাছত ওলাই আিহল; তেন ৱা ি ত গৰু মই গােটই

িমচৰ দশত কিতয়াও দখা নাই। ২০আৰু চেৰলা গােৰ দিখবৈল

ি ত গৰু কইজনীেয় থেম পু গৰু সাত জনী িগিল পলােল। ২১

যিতয়া পু গৰেুবাৰ ি ত কইজনীেয় খােল, সইেবাৰ চেৰলা

কইজনীৰ পটত সােমাৱা যন নালািগল। িক ু িসহঁত আগৰ দেৰ

ি ত হেয়ই থিকল। তিতয়া মই সাৰ পােলাঁ। ২২ মই পনুৰাই সেপান

দিখেলাঁ, এেক ডাল ঠািৰেত িটেৰ ভৰা ঘ ঁৰ উ ম সােতাটা থাক

ওলাল। ২৩ তিতয়া সইেবাৰৰ পাছত কান, পত ৱা সইেবাৰ পবুৰ

গৰম বতাহত কায় গিছল, এেন সােতাটা থােকা ওলাল। ২৪ পাছত

সই কান পত ৱা থাকেবােৰ সােতাটা উ ম থাক িগিল পলােল।

পাছত শা সকলক মই ক’ লাঁ; িক ু কােনও মাক তাৰ অথ ক’ব

নাৱািৰেল।” ২৫ তিতয়া যােচেফ ফেৰৗণক ক’ ল, “ফেৰৗণৰ সেপানৰ

অথও এেকই। ঈ েৰ িয কিৰব খিুজেছ, তাক তওঁ ফেৰৗণক জনাইেছ।

২৬ সই সাত জনী উ ম গৰু সাত বছৰক বজুায়; সই সােতাটা উ ম

থােকও সাত বছৰক বজুায়; সেপানৰ অথও এেকই। ২৭ পাছত অহা

সই ি ত সাত জনী গৰওু সাত বছৰ, পবূৰ বতাহত ৱা িট নথকা

সােতাটা থােকও সাত বছৰক বজুায়। সইেবাৰ আকালৰ সাত বছৰ

হ’ব। ২৮ মই ফেৰৗণৰ আগত ইয়ােক ক’ লাঁ য, ঈ েৰ িয কিৰব খিুজেছ,

তােকেহ তওঁ ফেৰৗণক দখৱুাইেছ। ২৯ তােত গােটই িমচৰ দশত

এেন সাতটা বছৰ আিহব য’ত ব ত শষ উৎপ হ’ব। ৩০ সইেবাৰৰ

পাছত হ’ব আকালৰ সাত বছৰ, তােত িমচৰ দশত ব শস ৰ কথা

সকেলােৱ পাহিৰ যাব; আৰু সই আকােল দশখনেক ন কিৰব। ৩১ এই

আকালৰ কাৰেণ লাকসকলৰ দশত, আগেত উৎপ হাৱা ব শস ৰ

কথা মনত নপিৰব। িকয়েনা এইেটা অিতশয় ভয়ংকৰ হ’ব। ৩২ ফেৰৗণৰ

আগত বাৰ এই সেপান দখৱুা হেছ। ইয়াৰ কাৰণ হেছ ঈ েৰ, িনজ

মন ি ৰ কিৰেছ আৰু ঈ েৰ অিত শীে ই এই সকেলা কিৰব। ৩৩ এই

হতুেক এিতয়া ফেৰৗণ ৰজাই এেন এজন বিু মান ানী মা হ িবচািৰ

আনক, তওঁক আিন আপিুন িমচৰ দশৰ ওপৰত িনযু কৰক। ৩৪

ফেৰৗেণ এইদেৰ কৰক; তওঁ দশৰ ওপৰত িবষয়াসকলক পাতক আৰু

ব শস উৎপ হাৱা সাত বছৰত, িমচৰ দশৰ পৰা শস পাঁচ ভাগৰ

এভাগ তুিল আনক। ৩৫ এই লাকসকেল অহা বছৰ কইটাৰ সকেলা

শস গাটাই ফেৰৗণৰ অধীনৈল আহাৰ হ’বৰ কাৰেণ নগেৰ নগেৰ তাক

সাঁিচ ৰাখক। তাক ৰ া িদয়ক। ৩৬ এইদেৰ িমচৰ দশত আগৈল

হ’ব লগা আকালৰ সাত বছৰৰ কাৰেণ, সই আহাৰ দশত সি ত হ

থািকব; তােত আকালত দশখন িবন নহব।” ৩৭ তিতয়া ফেৰৗেণ

আৰু তওঁৰ পা ম ীসকেলও এই সকেলা কথােক উ ম দিখেল। ৩৮

তিতয়া ফেৰৗেণ তওঁৰ পা ম ীসকলক ক’ ল, “এই িয জন মা হত

ঈ ৰৰ আ া আেছ, এওঁৰ িনিচনা আিম কাক পাম?” ৩৯ তিতয়া

ফেৰৗেণ যােচফক ক’ ল, “ঈ েৰ তামাক এই সকেলা কথা জনাইেছ;

এই য তামাৰ িনিচনা বিু মান ানী মা হ কােনা নাই। ৪০ তুিমেয়ই
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মাৰ ঘৰৰ অধ হ’ব লােগ; মাৰ সকেলা জা তামাৰ কথাৰ দেৰই

চিলব; কৱল িসংহাসনতেহ মই তামাতৈক হ’ম।” ৪১ ফেৰৗেণ

যােচফক পনুৰ ক’ ল, “ চাৱা, গােটই িমচৰ দশৰ ওপৰত মই তামাক

িনযু কিৰেলাঁ।” ৪২ পাছত ফেৰৗেণ িনজৰ হাতৰ পৰা মাহৰ মৰা

আঙিঠ সােলাকাই যােচফৰ হাতৰ আঙুিলত িপ াই িদেল। তওঁক আৰু

িমিহ শণ সূতাৰ কােপাৰ িপ াই, িডিঙত সাণৰ অল াৰও িদেল। ৪৩

তওঁক িনজৰ ি তীয় ৰথত উঠােল; তােত লাকসকেল তওঁৰ আেগ আেগ

“আঁঠুকাঢ়া” বিুল ঘাষণা কিৰেল। এইদেৰ ফেৰৗেণ তওঁক গােটই িমচৰ

দশ খনৰ ওপৰত িনযু কিৰেল। ৪৪ ফেৰৗেণ যােচফক ক’ ল, “মই

ফেৰৗণ, িক ু তামাৰ িবনা অ মিতত গােটই িমচৰ দশত কােনও হাত,

ভিৰ লৰচৰ কিৰব নাৱািৰব।” ৪৫ ফেৰৗেণ যােচফৰ নাম “চাফনৎপােনহ

ৰািখেল।” তওঁ ওন নগৰৰ পেুৰািহত পাটী‐ ফৰাৰ জীেয়ক আচনতৰ

লগত িবয়া পািত িদেল। পাছত যােচফ গােটই িমচৰ দশ খন চাব ল

ওলাই গ’ল। ৪৬ যােচফ িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ আগত উপি ত হাৱা

সময়ত, তওঁৰ বয়স ি শ বছৰ হিছল। যােচফ ফেৰৗণ ৰজাৰ আগৰ পৰা

ওলাই গ’ল আৰু িমচৰ দশৰ সকেলা ঠাইেত ফুিৰেল। ৪৭ তােত ব শস

হাৱা সই সাত বছৰত ভূিমেয় মিুঠেয় মিুঠেয় শস উৎপ কিৰেল। ৪৮

িমচৰ দশত সই সাত বছৰত উৎপ হাৱা সকেলা শস গাটাই, তওঁ

নগেৰ নগেৰ সাঁিচ হ’ল; েত ক নগৰৰ চািৰওফালৰ পথাৰত িয শস

উৎপ হ’ল, তাক তওঁ সই নগৰেত সাঁিচ থেল। ৪৯ এইদেৰ যােচেফ

সাগৰৰ বািলৰ দেৰ ইমান ব শস গাটােল য, তাক পাছত লিখবৈলেক

এিৰেল; িকয়েনা সেয় অসংখ হিছল। ৫০ যােচফৰ িট পু আকাল

অহাৰ আেগেয় জ পােল, ওন নগৰৰ পেুৰািহত পাটী‐ ফৰাৰ জীেয়ক

আচনেত জ িদেল। ৫১ তােত যােচেফ জ পু ৰ নাম মনিচ হ’ল;

িকয়েনা তওঁ ক’ ল, “ঈ েৰ মাৰ সকেলা খ আৰু িনজ িপতৰৃ ঘৰেকা

পাহৰাইেছ।” ৫২ ি তীয় পু ৰ নাম তওঁ ই িয়ম ৰািখেল; কাৰণ তওঁ

ক’ ল, “ঈ েৰ মাক খ ভাগ কৰা এই দশত ফলৱান কিৰেল।” ৫৩

তাৰ পাছত িমচৰ দশত ব শষ উৎপ হাৱা সাত বছৰ শষ হ’ল। ৫৪

তােত যােচেফ কাৱাৰ দেৰই আকালৰ সাত বছৰ আৰ হ’ল, তিতয়া

সকেলা দশেত আকাল হ’ল; িক ু গােটই িমচৰ দশত হ’ ল আহাৰ

আিছল। ৫৫ যিতয়া িমচৰ দশৰ গােটইখনেত আকাল হ’বৈল ধিৰেল,

তিতয়া জাসকেল আহাৰৰ অেথ ফেৰৗণ ৰজাৰ আগত িভ া খিুজেল

গ; তােত ফেৰৗেণ সকেলা িমচৰীয়ােক ক’ ল, “ তামােলােক যােচফৰ

ওচৰৈল যাৱা; তওঁ িয কিৰবৈল কয়, তােক তামােলােক কিৰবা।” ৫৬

তিতয়া গােটই দশেত আকাল হ’ল, যােচেফ সকেলা ঠাইৰ ভঁৰালেবাৰ

খিুলেল আৰু িমচৰীয়াসকলৰ ওচৰত শস বিচবৈল ধিৰেল। সই সময়ত

িমচৰ দশত ভয়ংকৰ আকাল হ’ল। ৫৭ সকেলা দশৰ মা হেবােৰ শস

িকিনবৰ কাৰেণ িমচৰ দশত থকা যােচফৰ ওচৰৈল আিহল; িকয়েনা

গােটই পিৃথৱীত ভীষণ আকাল হ’বৈল ধিৰেল।

৪২ যিতয়া যােকােব িমচৰত শস আেছ বিুল না পােল, তিতয়া

তওঁৰ পু সকলক ক’ ল, “ তামােলােক ইজেন িসজনৰ মখুৈল

িকয় চাৱাচুই কিৰআছা?” ২ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “ চাৱা, িমচৰত শস আেছ

বিুল মই িনেছাঁ; তামােলােক তাৈল নািম গ, তাৰ পৰা আমাৰ বােব

শস িকিন আনাৈগ; তিতয়ােহ আিম নমিৰ জীয়াই থািকব পািৰম।” ৩

যােচফৰ ককােয়ক দহ জেন িমচৰৰ পৰা শস িকিন আিনবৈল নািম গ’ল।

৪ িক ু যােচফৰ ভােয়ক িব ামীনক হ’ ল, যােকােব ককােয়কসকলৰ

লগত নপঠােল; িকয়েনা তওঁ ক’ ল, “িকজািন তাৰ িকবা িবপদ ঘেট।” ৫

এইদেৰ শস িকিনবৈল যাৱা মা হেবাৰৰ লগত ই ােয়লৰ পু সকল

গ’ল; িকয়েনা কনান দশত আকাল হিছল। ৬ সই সময়ত যােচফ িমচৰ

দশৰ অধ আিছল। তেৱঁই দশৰ সকেলা লাকক শস বিচিছল।

যিতয়া যােচফৰ ককােয়কসকেল গ তওঁৰ আগত মািটত উবিুৰ হ

িণপাত কিৰেল, ৭ তিতয়া যােচেফ তওঁৰ ককােয়কসকলক দিখ

িচিন পােল; িক ু তওঁ অিচনািকৰ দেৰ ব ৱহাৰ কিৰেল আৰু কেঠাৰভােৱ

তওঁেলাকৰ লগত কথা পািতেল। তওঁ তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলাক

ক’ৰ পৰা আিহছা?” তওঁেলােক ক’ ল, “কনান দশৰ পৰা শস িকিনবৈল

আিহেছাঁ।” ৮ এইদেৰ যােচেফ ককােয়কসকলক িচিন পােল, িক ু

তওঁেলােক হ’ ল ভােয়কক িচিন নাপােল। ৯ যােচেফ তওঁেলাকৰ

স ে িয সেপান দিখিছল, সই কথা তিতয়া তওঁৰ মনত পিৰল।

তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাক চৰ। আমাৰ দশৰ অ ৰি ত

অংশেবাৰ চাবৈলেহ তামােলাক আিহছা।” ১০ তওঁেলােক তওঁক ক’ ল,

“নহয়, মাৰ ভু; আেপানাৰ এই দাস সকেল শস িকিনবৈলেহ আিহেছাঁ।

১১ আিম সকেলা এজন লাকেৰ পু ; আিম সৎ মা হ। আেপানাৰ

দাসেবাৰ চৰ নহয়।” ১২ তিতয়া যােচেফ তওঁেলাকক ক’ ল, “নহয়,

তামােলােক দশৰ অ ৰি ত অংশেবাৰ চাবৈলেহ আিহছা।” ১৩ িক ু

তওঁেলােক ক’ ল, “আেপানাৰ দাস আিম ভাই ককাই বাৰজন; আিম

কনান দশৰ বািস া এজন লাকেৰই স ান; আমাৰ সকেলাতৈক সৰু

ভাইেটা বতমান িপতাৰ ওচৰত আেছ আৰু আন এজন ভাই জীিৱত নাই।”

১৪ যােচেফ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই তামােলাকৰ িবষেয় িয কেছাঁ,

সয়াই িঠক; তামােলাক চৰ। ১৫ ইয়ােৰই তামােলাকক পৰী া কৰা

হ’ব ‐ তামােলাকৰ সৰু ভাই যিতয়াৈলেক ইয়াৈল নােহ, তিতয়াৈলেক

তামােলােক এই ঠাই এিৰ যাব নাৱািৰবা। এই কথা মই ফেৰৗণৰ

জীৱনেৰ শপত খাই কেছা। ১৬ সৰু ভাইক আিনবৈল তামােলাকৰ

মাজৰ পৰা এজনক পঠাই িদয়া আৰু আন সকেলা ব ী হ থাকা। তােত

তামােলাকৰ কথা সত হয় ন নহয়, মািণত হ’ব। নহ’ ল, ফেৰৗণৰ

জীৱনেৰ শপত, তামােলাক য চৰ, ই িনি ত।” ১৭ এইবিুল ক

যােচেফ িতিন িদনৈলেক তওঁেলাক সকেলােক কাৰাগাৰত ব ী কিৰ

হ’ল। ১৮ ততৃীয় িদনা যােচেফ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক মই

কাৱাৰ দেৰ কিৰ াণ ৰ া কৰা; িকয়েনা মই ঈ ৰ ভয়কাৰী লাক

হওঁ। ১৯ তামােলাক যিদ সঁচাই সৎ লাক হাৱা, তে তামােলাকৰ

ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা এজন এই কাৰাগাৰত ব ী হ থাকক; বাকী

সকেলােৱ তামােলাকৰ ভাকত থকা পিৰয়ালৰ কাৰেণ আকালৰ শস

ল যাওক। ২০ তামােলাকৰ কথা সত বিুল মাণ হ’বৰ কাৰেণ সৰু

ভাইক মাৰ ওচৰৈল ল আনা; তিতয়ােহ তামােলাকৰ াণ ৰ া পাব।”

তােত তওঁেলােক সইদেৰ কিৰেল। ২১ তাৰ পাছত তওঁেলােক এজেন

আন জনক ক’ ল, “বা িৱকেত আমাৰ ভাইৰ িবষয়েটাত আিম দাষী; িস

যিতয়া আমাৰ আগত কা িত‐িমনিত কিৰিছল, তিতয়া তাৰ মেনাক

দিখও, আিম কাণসাৰ িনিদেলাঁ। সইবােবই আমাৰ ওপৰত এই স ট

আিহেছ।” ২২ তিতয়া ৰেূবেণ তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “মই জােনা

তামােলাকক কাৱা নািছেলা, ‘ল’ৰােটাৰ িত অ ায় কিৰ পাপ নকিৰবা,’

তথািপও তামােলােক িনলা; এিতয়া চাৱা, আিম তাৰ ৰ পাতৰ

পিৰেশাধ সািধব লগা হেছ।” ২৩ যােচেফ য তওঁেলাকৰ কথােবাৰ

বিুজ পাইিছল, সই িবষেয় তওঁেলােক নাজািনেল; িকয়েনা ভাষীৰ

মাধ েমিদেহ তওঁ তওঁেলাকৰ সেত কথা‐বতৰা হিছল। ২৪ পাছত

যােচেফ তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা গ’ল আৰু কাি বৈল ধিৰেল। পনুৰ

আিহ তওঁেলাকৰ সেত কথাবাতা হ’ল। তওঁ তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা

িচিমেয়ানক বািচ ল’ ল আৰু তওঁেলাকৰ চ ৰ স খুেত তওঁক বাি েল।

২৫তাৰ পাছত যােচেফ িনজৰ দাসেবাৰকআেদশ িদেল যন তওঁেলাকৰ

ব ােবাৰত শস ভৰাই িদয়া হয় আৰু িতজেন িদয়া ধন তাৰ ব াত

ওভটাই িদয়া হয়; তাৰ উপিৰও যা াৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ েয়াজনীয়

ব েবােৰা িদবৈল আেদশ িদেল। তােত তওঁেলাকৰ কাৰেণ যােচেফ

কাৱাৰ দেৰই সকেলা কৰা হ’ল। ২৬তাৰ পাছত তওঁেলােক িনজৰ িনজৰ

গাধৰ িপিঠত শস বাজা তুিল ল তাৰ পৰা ান কিৰেল। ২৭ পাছত

িব ামৰ ঠাই পাই তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন যিতয়া িনজৰ গাধক দানা

িদবৈল ব া মিলেল, তিতয়া তওঁ িনজৰ ধনিখিন দখা পােল; ধনিখিন

ব াৰ মখুেত আিছল। ২৮ তােত তওঁ ভােয়ক‐ককােয়কসকলক ক’ ল,

“এই চাৱািহ, মাৰ ধনিখিন উভটাই িদেছ। এয়া চাৱা, মাৰ ব ােতই

সই ধন আেছ।” তিতয়া তওঁেলাকৰ াণ উিড় গ’ল। তওঁেলােক ভয়েত

কঁিপ কঁিপ ইজেন িসজনৰ ফােল ঘিূৰ ক’ ল, “ঈ েৰ না আমাৈল এইেটা

িক কিৰেল?” ২৯ কনান দশৈল উলিট গ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ
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বােপক যােকাবক তওঁেলাকৈল িয িয ঘিটল সই সকেলােক জনাই ক’ ল,

৩০ “িয জন লাক সই দশৰ ভু, তওঁ আমাৰ লগত অিত ককশভােৱ

কথা পািতিছল। তওঁ ভািৱিছল য আিম সই দশত চৰ। ৩১ িক ু

আিম তওঁক কেলাঁ, ‘আিম সৎ মা হ, চৰ নহওঁ; ৩২আিম ভাই‐ককাই

বাৰজন, এেক িপতােৰ স ান; এজন জীিৱত নাই আৰু সকেলাতৈক

সৰেুটা এিতয়া িপতাৰ লগত কনান দশত আেছ।’ ৩৩ তিতয়া সই

দশৰ িয জন ভু, তওঁ আমাক ক’ ল, ‘‘ বােল, ইয়াৰ াৰােয়ই মই

জািনম য তামােলাক সৎ মা হ, সেয় তামােলাকৰ এজন ভাইক মাৰ

লগত থ, ভাকত থকা পিৰয়ালৰ কাৰেণ আকালৰ শস লাৱা আৰু িনজ

বােট যাৱা। ৩৪ তামােলাকৰ সৰু ভাইক মাৰ ওচৰৈল ল আনা; তিতয়া

মই জািনম য, তামােলাক চৰ নােহাঁৱা, িক ু সৎ লাক। তিতয়ােহ

মই তামােলাকৰ ভাইক তামােলাকৈল মকুিল কিৰ িদমআৰু তামােলােক

এই দশত ব ৱসায়‐বািণজ কিৰব পািৰবা।” ৩৫ তাৰ পাছত তওঁেলােক

িনজৰ ব ােবাৰ খালী কৰাৰ সময়ত দিখেল য, তওঁেলাক েত কৰ

ধনৰ টােপালাও েত কৰ ব াৰ িভতৰত আেছ; তােক দিখ তওঁেলাক

আৰু তওঁেলাকৰ িপতেৃয় ভয় খােল। ৩৬ তওঁেলাকৰ িপতৃ যােকােব

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক মাক স ানহাৰা কিৰছা। যােচফ গ’ল,

িচিমেয়ানও নাই আৰু এিতয়া িব ামীনেকা তামােলােক ল যাব খিুজছা;

এই সকেলােবাৰ খ‐ক মাৰ অিহেতই হেছ।” ৩৭ ৰেূবেণ তওঁৰ

িপতকৃ ক’ ল, “মই যিদ িব ামীনক আেপানাৰ ওচৰৈল উভটাই আিনব

নাৱােৰা, তে আপিুন মাৰ ই পু েক বধ কিৰব। কৱল িব ামীনক

মাৰ হাতত শাধাই িদয়ক, মই পনুৰ তাক আেপানাৰ ওচৰৈল ঘৰূাই

আিনম।” ৩৮ তিতয়া যােকােব ক’ ল, “নহয়, মাৰ পু তামােলাকৰ

লগত নাযায়; িকয়েনা তাৰ ককােয়ক মিৰল আৰু এিতয়া িস অকেল আেছ;

তামােলাকৰ যা াপথত যিদেহ তাৈল িকবা আপদ ঘেট, তে এই পকা

চুিলেৰ সেত খ িদ মাক িচেয়ালৈলেহ পঠাবা।” (Sheol h7585)

৪৩ কনান দশত আকােল ভয়ানক ৰপূ ল উিঠল। ২ িমচৰ দশৰ

পৰা িকিন অনা শস খাই শষ হাৱাত, তওঁেলাকৰ বােপেক

ক’ ল, “ তামােলােক আেকৗ যাৱা আৰু আমাৰ বােব িকছুমান শস িকিন

আনাৈগ।” ৩ িযহূদাই তওঁক ক’ ল, “ সই পৰুেুষ আমাক দঢ়ৃভােৱ সতক

কিৰ িদ কিছল য, ‘ তামােলাকৰ লগত তামােলাকৰ ভাই নািহেল, মাৰ

মখু চাব নাৱািৰবা।’ ৪ এিতয়া তুিম যিদ আমাৰ ভাইক আমাৰ লগত

পেঠাৱা, তিতয়ােহ আিম নািম গ তামাৰ কাৰেণ শস িকিন আিনম। ৫

িক ু যিদ নপেঠাৱা, তে আিম নাযাওঁ; িকয়েনা সই লােক আমাক

কিছল, ‘ তামােলাকৰ লগত তামােলাকৰ ভাই নািহেল, মাৰ মখু চাব

নাৱািৰবা’।” ৬ ই ােয়েল ক’ ল, “ তামােলােক মাৈল িকয় এেন ব ৱহাৰ

কিৰলা? তামােলাকৰ য এজন ভাই আেছ সই কথােনা লাকজনক

িকয় ক’লা?” ৭ তওঁেলােক ক’ ল, “ সই লাকজেন আমাৰ আৰু আমাৰ

পিৰয়ালৰ স ে পংুখা পংুখভােব িধিছল; তওঁ িধিছল, ‘ তামােলাকৰ

িপতা এিতয়াও জীয়াই আেছ ন? তামােলাকৰ আৰু কােনা ভাই আেছ

ন?’ আিমও তওঁৰ েবাৰৰ উ ৰ সইদেৰই িদিছেলাঁ; পাছত তওঁ

য আমাক ‘ তামােলাকৰ ভাইক ল আনা’ বিুল ক’ব অ◌ািম কেনৈক

জািনম?” ৮ তিতয়া িযহূদাই িপতৃ ই ােয়লক ক’ ল, “আপিুন িব ামীনক

মাৰ লগত পঠাওঁক; আিম, আপিুন আৰু আমাৰ স ানেবােৰেৰ সেত

উভেয় যন নমিৰ জীয়াই থািকম, তাৰ বােব আিম সানকােল ওলাই

যাওঁহক। ৯ মই িব ামীনৰ বােব জািমন হেছাঁ। িব ামীনৰ দািয় ক ল

আপিুন মােক জগৰীয়া কিৰব। মই যিদ তাক ঘৰূাই আিন আেপানাৰ

স খুৈল নােনা, তে িচৰকাল মই আেপানাৰ ওচৰত অপৰাধী হ

থািকম। ১০ আিম যিদ ইমান পলম নকিৰেলাঁ হয়, ইিতমেধ আিম

ি তীয়বােৰা ঘিূৰ আিহব পািৰেলােহঁেতন।” ১১ তওঁেলাকৰ িপতৃ ই ােয়েল

তিতয়া ক’ ল, “যিদ সেয় কিৰব লােগ, তে এিতয়া এটা কাম কৰা।

সই লাকৰ কাৰেণ উপহাৰ িহচােব তামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ ব াত

এই দশৰ সকেলাতৈক উ ম ব েবাৰৰ িকছু িকছু ল যাৱা; যেন, িকছু

িবষ িনৰাময়ৰ মলম, মৗেজাল, মা‐মচলা, গ ৰস, প া আৰু বাদাম।

১২ তামােলাকৰ হাতত ণ ধন লাৱা; কাৰণ তামােলাকৰ ব াৰ

মখুত িয ধন তওঁেলােক উভটাই িদেল, তােকা ঘৰূাই িদবৈল ল যাৱা।

হয়েতা ভুলেত সয়া তামােলাকক িদিছল। ১৩ তামােলাকৰ ভাইক ল

সানকােল সই লাকৰ ওচৰৈল আেকৗ যাৱাহঁক। ১৪ সই লাক জেন

তামােলাকক যন দয়া কেৰ, স শি মান ঈ েৰ ইয়ােক কৰক আৰু

তামােলাকৰ আনজন ভাই িচিমেয়ান আৰু িব ামীনক তামােলাকৈল

এিৰ িদেয়। মই যিদ পু হীনৰ শাক ভুিগব লগাই হয়, তে তেনৈকেয়

থািকম।” ১৫ তিতয়া তওঁেলােক সই উপহাৰ, হাতত ণ ধন আৰু

িব ামীনক লগত ল িমচৰ দশৈল নািম গ’ল, আৰু তওঁেলাক যােচফৰ

স খুত উপি ত হ’ল। ১৬ তােত তওঁেলাকৰ লগত িব ামীনক দিখ,

যােচেফ তওঁৰ ঘৰৰ ঘৰিগৰীক ক’ ল, “এই লাকসকলক ঘৰৰ িভতৰৈল

ল আহা আৰু এটা প মািৰ আহাৰ যু ত কৰা; এই লাকসকেল পৰীয়া

মাৰ সেত ভাজন কিৰব।” ১৭ যােচেফ িযদেৰ ক’ ল, ঘৰিগৰীেয়

সইদেৰই কিৰেল; তওঁ তওঁেলাকক যােচফৰ ঘৰৈল ল আিহল।

১৮ যােচফৰ ঘৰৈল তওঁেলাকক ল যাৱাৰ বােব তওঁেলােক ভয়েত

কাৱা ই কিৰ ক’ ল, “আগৰ বাৰত িয ধন আমাৰ ব াৰ িভতৰত

উভিট গ’ল, তাৰ কাৰেণই আমাক তাৈল ল আিনেছ নিক; এইবাৰ

হয়েতা আমাৰ িবৰেু দাষ িবচািৰ তওঁ আমাক ব ী কিৰ থ’ব আৰু

আমাৰ গাধেবাৰেকা ল আমাক তওঁৰ দাস কিৰ ৰািখব।” ১৯ সেয়

তওঁেলােক যােচফৰ ঘৰৰ ৱাৰ মখুত ঘৰিগৰীজনৰ কাষৈল গ’ল।

২০ তওঁেলােক ক’ ল, “মািলক, আিম ইয়াৰ আেগেয়ও থমবাৰ শস

িকিনবৈল আিহিছেলাঁ; ২১ িক ু উলিট যাৱাৰ পথত িব ামৰ ঠাই পাৱাত

আিম আমাৰ ব া মেলােতই দিখেলাঁ য, আমাৰ স ণূ ধন িতজনৰ

ব াৰ মখুত আিছল; আিম এিতয়া সই ধন উভটাই আিনেছাঁ। ২২ ইয়াৰ

উপিৰও আিম শস িকিনবৈল লগত ধন আিনেছাঁ। আমাৰ সই ধন আমাৰ

ব াৰ িভতৰত কােন য মৱুাই িদিছল, তাক আিম নাজােনা।” ২৩

সই ঘৰিগৰীেয় তিতয়া কেল, “আেপানােলােক ভয় কিৰব নালােগ,

শাি মেনেৰ থাকক। আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ িপতৰৃ

ঈ েৰই িন য়ৈক সই ধন আেপানােলাকৰ ব াত ৰািখিছল। মই িক ু

আেপানােলাকৰ ধন পােলাঁ।” পাছত ঘৰিগৰীজেন িচিমেয়ানক বািহৰ কিৰ

তওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিনেল। ২৪ তাৰ পাছত ঘৰিগৰীেয় সই সকেলা

লাকক যােচফৰ ঘৰৰ িভতৰৈল ল গ পানী িদেল আৰু তওঁেলােক

িনজৰ ভিৰ ধেুল; তওঁ তওঁেলাকৰ গাধেবাৰেকা খাবৈল িদেল। ২৫

যােচফ পৰীয়া আিহব বিুল তওঁেলােক িনজৰ িনজৰ উপহাৰেবাৰ যু ত

কিৰ ৰািখেল। িকয়েনা তওঁেলােক িনিছল য তওঁেলাকৰ খাৱা‐ বাৱা

তােতই হ’ব। ২৬ যােচফ যিতয়া ঘৰৈল আিহল, তিতয়া তওঁেলােক

িনজৰ িনজৰ উপহাৰেবাৰ ঘৰৰ িভতৰৈল আিন তওঁক িদেল আৰু মািটত

উবিুৰ হ পিৰ তওঁক িণপাত কিৰেল। ২৭ তওঁেলাকৰ শল ম ল

জনাৰ পাছত তওঁ তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলাকৰ ব ৃ িপতাৰ কথা

য তামােলােক কিছলা, তওঁ ভােল আেছ ন? তওঁ এিতয়াৈলেক

জীয়াই আেছ ন?” ২৮ তওঁেলােক ক’ ল, “আেপানাৰ দাস আমাৰ িপতৃ

এিতয়াও জীয়াই আেছ আৰু তওঁ ভােল আেছ।” এই বিুল তওঁেলােক

উবিুৰ হ িণপাত কিৰেল। ২৯ তিতয়া তওঁ চ তুিল িনজ মাকৰ

পেুতক ভােয়ক িব ামীনক দিখ ক’ ল, “এওঁেৱই নিক তামােলাকৰ

সই সৰু ভাই, িয জনৰ কথা তামােলােক মাক কিছলা?” তওঁ তাক

ক’ ল, “ বাপা, ঈ েৰ তামাক আশীবাদ কৰক।” ৩০ িনজ ভােয়কক

দিখ মৰমেত যােচফৰ অ ৰ শাকত ভািগ পিৰল। তওঁ কাি বৈল ঠাই

িবচািৰ বগােবিগৈক সই ঠাইৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু িনজৰ কাঁঠািলত

সামাই কাি বৈল ধিৰেল। ৩১ পাছত তওঁ িনজৰ চ ‐মখু ধইু বািহৰৈল

আিহল আৰু িনজেক িনয় ণ কিৰ আহাৰ পিৰেবশন কিৰবৈল ক’ ল। ৩২

তিতয়া দাসেবােৰ যােচফক, তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়কসকলক আৰু

িয িমচৰীয়সকেল যােচফৰ লগত ভাজন কেৰ, তওঁেলাকক বেলগ

বেলগৈক খাবৈল িদেল; িকয়েনা িমচৰীয়সকেল ই ীয়াসকলৰ সেত

খাৱা‐ বাৱা নকেৰ; কাৰণ সয়া িমচৰীয়সকলৰ কাৰেণ এক ঘণৃনীয়

কায। ৩৩ ভােয়ক‐ককােয়কসকল যােচফৰ স খুত বয়স অ সােৰ

জ ৰ পৰা কিন জন বিহল। তােত তওঁেলাক সকেলােৱ এেকলেগ
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আচিৰত মািনেল। ৩৪তাৰ পাছত যােচেফ তওঁৰ িনজৰ স খুৰ আহাৰৰ

পৰা িকছু ভাগ ভােয়ক‐ককােয়কসকলক িদবৈল িদেল। িক ু আন সকেলা

ভােয়ক‐ককােয়কসকলৰ ভাগতৈক িব ামীনক পাঁচ ণ অিধক িদয়া

হ’ল। এইদেৰ তওঁেলােক যােচফৰ সেত ভাজন‐পান কিৰ আন

কিৰেল।

৪৪ যােচেফ তওঁৰ ঘৰৰ ঘৰিগৰীক আেদশ িদ ক’ ল, “এই

লাকসকেল িযমান শস ল যাব পােৰ, তওঁেলাকৰ ব ােবাৰ

িসমানৈক পৰূ কিৰ িদয়া আৰু িতজন লাকৰ ধন তওঁেলাকৰ ব াৰ

মখুত থ’বা। ২ মাৰ ৰপূৰ িপয়লােটা সবােটাৈক সৰেুটাৰ শস ভেৰাৱা

ব াৰ মখুত থ’বা; শস িকনাৰ বােব অনা তাৰ ধনিখিনও থ’বা।” তিতয়া

ঘৰিগৰী জেন যােচেফ কাৱাৰ দেৰই কিৰেল। ৩ পাছিদনা অিত পৱুােতই

লাকসকলক তওঁেলাকৰ গাধেবাৰৰ সেত িবদায় িদেল। ৪ তওঁেলাক

নগৰৰ পৰা ওলাই যাৱাৰ পাছত, অিধক দূৰ গ পাৱাৰ আগেতই

যােচেফ তওঁৰ ঘৰিগৰীক ক’ ল, “ সানকােল সই লাকসকলৰ পােছ

পােছ যাৱা। তওঁেলাকক লগ পাই ক’বা, ‘ তামােলােক উপকাৰৰ

সলিন িকয় অপকাৰ কিৰ আিহলা? িকয় তামােলােক মাৰ ভুৰ িপয়লা

চুৰ কিৰলা? ৫ সইেটা িপয়লােত মাৰ ভুেৱ পান কেৰ আৰু ম ল

চাৱাৰ কাৰেণও ব ৱহাৰ কেৰ? তামােলােক এই কম কিৰ অিত অ ায়

কিৰছা’।” ৬ এইদেৰ সই ঘৰিগৰীেয়ও গ বাটত তওঁেলাকক লগ

ধিৰেল আৰু এইেবাৰ কথা ক’ ল। ৭ িক ু তওঁেলােক তওঁক ক’ ল,

“মহাশয়, আপিুন িকয় এেনেবাৰ কথা কেছ? আেপানাৰ দাসেবাৰৰ পৰা

এেন ধৰণৰ কম কৰা দূৰ হওক। ৮ চাওক, যাৱাবাৰ আমাৰ ব াৰ

মখুত িয ধন পাইিছেলাঁ, সয়া আিম কনান দশৰ পৰা পনুৰ আেপানাৈল

ওভটাই আিনেলা; তে আেপানাৰ ভুৰ ঘৰৰ পৰা আিম ৰপূ বা সাণ

কেনৈক চুৰ কিৰ আিনব পােৰাঁ? ৯ যিদ সই িপয়লা আেপানাৰ এই

দাসেবাৰৰ কােনাবা এজনৰ ওচৰত পাৱা যায়, তে তাৰ মতুৃ হওঁক

আৰু আিমও ভুৰ দাস হ থািকম।” ১০ তিতয়া ঘৰিগৰীজেন ক’ ল,

“িঠক আেছ, আেপানােলাকৰ কথাৰ দেৰই হওক; িক ু িযজনৰ ওচৰত

সই িপয়লা পাৱা যাব, কৱল তেৱঁ মাৰ দাস হ’ব; আন সকেলা

িনে াষী হ’ব।” ১১ তিতয়া তওঁেলােক বগেত িনজৰ ব া মািটত নমাই

খিুলেল। ১২ ঘৰিগৰীেয় ডাঙৰজনৰ পৰা আৰ কিৰ শষত সৰজুনৈলেক

িবচােৰােত িব ামীনৰ ব াৰ িভতৰত সই িপয়লা পাৱা গ’ল। ১৩

তিতয়া তওঁেলােক িনজৰ কােপাৰ ফািলেল। িনজৰ গাধত বাজােবাৰ িদ

পনুৰ নগৰৈল উভিট গ’ল। ১৪ িযহূদা আৰু তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়কসকল

যিতয়া যােচফৰ ঘৰ আিহ পােল, যােচফ তিতয়াও তােত আিছল।

তওঁেলােক তওঁৰ স খুৈল গ মািটত উবিুৰ হ পিৰল। ১৫ তিতয়া

যােচেফ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােকেনা এইেটা িক কাম কিৰলা?

তামােলােক নাজানা ন য মাৰ িনিচনা এজন লােক ম ল চাৱাৰ

অভ াস কিৰব পােৰ?” ১৬ িযহূদাই ক’ ল, “ মাৰ ভুকেনা আিম িক

ক’ম? উ েৰইবা িক িদম? কেনদেৰইবা আিম িনজক িনে াষী বিুল

মাণ কিৰম? আেপানাৰ দাসেবাৰৰ অপৰাধ ঈ েৰই কাশ কিৰ িদেল;

যাৰ হাতত সই িপয়লােটা পাৱা গেছ, চাওঁক, িস আৰু আিম সকেলােৱই

মাৰ ভুৰ দাস হেলাঁ।” ১৭ তােত যােচেফ ক’ ল, “এেন কম কৰা মাৰ

পৰা দূৰ হওঁক; যাৰ হাতত িপয়লােটা পাৱা গেছ, তওঁেহ মাৰ দাস

হ’ব; িক ু আন সকেলােৱ শাি েৰ তামােলাকৰ িপতৰৃ কাষৈল ঘিূৰ

যাৱা।” ১৮ তিতয়া িযহূদাই তওঁৰ ওচৰৈল আ ৱাই গ ক’ ল, “ হ

মাৰ মািলক, ফেৰৗণ যেন আপিুনও তেন। দয়া কিৰ মাৰ ভুৰ কাণত

আেপানাৰ এই দাসক এষাৰ কথা জনাবৈল অ মিত িদয়ক। আেপানাৰ

এই দাসৰ ওপৰত আেপানাৰ াধ িলত নহওঁক। ১৯ মাৰ ভুেৱ

তওঁৰ এই দাসেবাৰক িধিছল, ‘ তামােলাকৰ িপতৃ আৰু কােনা ভাই

আেছ ন?’ ২০ তােত আিম ভুক কিছেলাঁ, ‘আমাৰ এজন ব ৃ িপতা

আেছ আৰু তওঁৰ বঢ়ুা কালৰ এজন সৰু ল’ৰাও আেছ; তাৰ ককােয়কৰ

মতুৃ হেছ আৰু এেক মাকৰ স ান িহচােব িস এিতয়া অকেলই আেছ;

সেয় তাৰ িপতাই তাক অিত মৰম কেৰ। ২১ পাছত আপিুন আেপানাৰ

এই দাসেবাৰক কিছল, ‘তাক মাৰ ওচৰৈল ল আনা, মই তাক চাব

িবচােৰা।’ ২২ তিতয়া আিম ভুক কিছেলাঁ, ‘ল’ৰািটেয় তাৰ িপতাকক

এিৰ আিহব নাৱােৰ; িকয়েনা যিদ আেহ, তে তাৰ িপতাৰ মতুৃ হ’ব।’

২৩ িক ু আপিুন আেপানাৰ দাসেবাৰক কিছল, ‘ তামােলাকৰ সৰু ভাইক

লগত ল নািহেল, তামােলােক পনুৰ মাৰ মখু দখা নাপাবা।’ ২৪ সেয়

মাৰ ভুৰ সকেলা কথা আিম আেপানাৰ দাস, মাৰ িপতাক কিছেলাঁ।

২৫ পাছত আমাৰ িপতােয় কিছল, ‘ তামােলােক পনুৰ গ আমাৰ বােব

িকছু শস িকিন আনাৈগ।’ ২৬ তিতয়া আিম ক’ লাঁ, ‘আমাৰ সৰু ভাই যিদ

আমাৰ লগত যায়, তিতয়ােহ আিম যাম। নহ’ ল আিম যাব নাৱােৰা।

িকয়েনা আমাৰ সৰু ভাই যিদ আমাৰ লগত নাথােক, তে সই পৰুষুৰ

মখুেক আিম দিখবৈল নাপাম।’ ২৭ তিতয়া আেপানাৰ দাস অথাৎ মাৰ

িপতােয় আমাক ক’ ল, ‘ তামােলােকেতা জানাই য মাৰ ভাযাই মাৈল

িট পু সৱ কিৰিছল। ২৮ তােৰ এিট মাৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু

মই কেলাঁ, ‘িন য় কােনা জ ু েৱ তাক ডাখৰ ডাখৰ কিৰ িছৰািছৰ

কিৰেল; তাৰ পাছৰ পৰাই মই তাক পনুৰ দখা নাপােলাঁ; ২৯ এিতয়া যিদ

তামােলােক ইয়ােকা মাৰ ওচৰৰ পৰা ল যাৱা আৰু তাৰ যিদ কােনা

িত হয়, তে এই পকা চুিলেৰ সেত শাকেত মাক তামােলােক

িচেয়ালৈল পঠাবা।’ (Sheol h7585) ৩০ গিতেক, এিতয়া মই আেপানাৰ

দাসৰ কাষৈল অথাৎ মাৰ িপতাৰ কাষৈল যিদ ল’ৰােটা অিবহেন উভিট

যাওঁ আৰু িযেহতু ল’ৰােটাৰ লগত তওঁৰ াণ এেকলেগ ব া আেছ,

৩১ সেয় ল’ৰােটাক আমাৰ লগত নেদিখেল, তওঁৰ িন েয় মতুৃ হ’ব।

তােত আেপানাৰ এই দাসেবােৰ আেপানাৰ দাস অথাৎ আমাৰ িপতাইক

তওঁৰ পকা চুিলেৰ সেত শাকেত িচেয়ালৈল পঠাব; (Sheol h7585) ৩২

মই, এই আেপানাৰ দােস মাৰ িপতাৰ ওচৰত এই ল’ৰাৰ কাৰেণ জািমন

হ কিছেলাঁ, ‘মই যিদ তাক আেপানাৰ ওচৰৈল নােনা, তে িপতা মই

িচৰকালৈলেক আেপানাৰ ওচৰত অপৰাধী হ থািকম। ৩৩ সেয় মাৰ

ভু, দয়া কিৰ সই ল’ৰাৰ পিৰবেত মােক আেপানাৰ দাসৰ দেৰ ৰাখক

আৰু ল’ৰা জনক তাৰ ককােয়কসকলৰ সেত ঘিূৰ যাবৈল িদয়ক। ৩৪

িকয়েনা, ল’ৰা জনক লগত িনিনয়াৈক মই কেনৈক িপতাৰ ওচৰৈল উলিট

যাম? মাৰ িপতাৈল িয আপদ ঘিটব, তাক মই চাব নাৱািৰম।”

৪৫ তিতয়া যােচেফ তওঁৰ কমচাৰীসকলৰ স খুত িনজেক

িনয় ণত ৰািখব নাৱািৰেল। তওঁ িচঞঁিৰ ক’ ল, “ মাৰ আগৰ

পৰা সকেলা িছ যাওঁক।” সেয় ভােয়ক‐ককােয়কসকলৰ ওচৰত

যােচেফ যিতয়া িনজৰ পিৰচয় িদিছল, তিতয়া তওঁৰ কাষত কােনা দাস

িথয় হ থকা নািছল। ২ তাৰ পাছত তওঁ িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ ইমানৈক কাি ব

ধিৰেল য, িমচৰীয়সকেল তওঁৰ কাে ান না পােল আৰু ফেৰৗণৰ ঘৰত

থকা লাকসকেলও না পােল। ৩ যােচেফ ককােয়কসকলক ক’ ল,

“মই যােচফ! মাৰ িপতৃ িক এিতয়াও জীয়াই আেছ?” এই কথা িন

তওঁৰ ককােয়কসকেল এেকা উ ৰ িদব নাৱািৰেল; কাৰণ যােচফৰ

উপি িতত তওঁেলাক হতবিু হ’ল। ৪ তিতয়া যােচেফ তওঁৰ ভােয়ক‐

ককােয়কসকলক ক’ ল, “ তামােলােক অ হ কিৰ মাৰ ওচৰ চািপ

আহাঁ।” তােত তওঁেলােক ওচৰ চািপ অহাত তওঁ ক’ ল, “মই যােচফ,

তামােলাকৰ সই ভাই, িয জনক তামােলােক িমচৰ দশৈল িব ী

কিৰ িদিছলা। ৫ িক ু তামােলােক মাক ইয়াত িব ী কিৰ িদিছলা

বিুল এিতয়া বজাৰ নকিৰবা নাইবা িনজৰ ওপৰত খং নকিৰবা। িক ু

াণ ৰ া কিৰবৰ কাৰেণেহ ঈ েৰ তামােলাকৰ আেগেয় মাক ইয়াৈল

পিঠয়ােল। ৬ কাৰণ, এই বছৰ ধিৰ দশত আকাল হেছ; এইদেৰ আৰু

পাঁচ বছৰ কাল চিলব; কােনা খিত কৰা নহ’ব আৰু শস দাৱাও নহ’ব।

৭ পিৃথবীত অৱেশষ ৰেূপ তামােলাকৰ বংশক জীিৱত ৰািখবৰ কাৰেণ

আৰু ংসৰ পৰা উ াৰ কিৰ তামােলাকৰ াণ ৰ া কিৰবৰ কাৰেণ

ঈ েৰ তামােলাকৰ আেগেয় মাক পঠাই িদেল। ৮ গিতেক, তামােলােক

মাক ইয়াৈল পেঠাৱা নাই, ঈ েৰেহ পঠােল; তওঁ মাক ফেৰৗণৰ এজন

িপতৰৃ ানত ৰািখেল আৰু তওঁৰ গােটই পিৰয়ালৰ অিধপিত কিৰেল।

ইয়ােৰাপিৰ তওঁ মাক গােটই িমচৰ দশৰ ওপৰত শাসনক া পািতেল।”

৯ এিতয়া তামােলােক অিত শীে ই িপতাৰ ওচৰৈল গ তওঁক কাৱাৈগ

য, “আেপানাৰ পু যােচেফ এই কথা কেছ, ‘ঈ েৰ মাক সমদুায় িমচৰ
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দশৰ অিধপিত কিৰেল; আপিুন এিতয়া পলম নকিৰ মাৰ ওচৰৈল নািম

আহঁক। ১০আপিুন আিহ গাচন এেলকাত বাস কিৰব; তােত আপিুন

আৰু আেপানাৰ ল’ৰা‐ ছাৱালী, আেপানাৰ নািত‐নািতনী, আেপানাৰ প

আৰু মৰ‐ছাগৰ জাকেক আিদ কিৰ িয সকেলা আেপানাৰ আেছ, সই

সকেলােবাৰ ল মাৰ কাষত থািকব। ১১আেপানাৰ, আেপানাৰ পিৰয়ালৰ

আৰু আেপানাৰ আন লাক সকলৰ যােত কােনা অভাৱ নহয়, সইবােব

মই সই ঠাইেত আেপানােলাকৰ বােব যাগানৰ ব ৱ া কিৰম। িকয়েনা

আকাল শষ হ’বৈল এিতয়াও পাঁচ বছৰ আেছ।’ ১২ মই য িনজ মেুখেৰ

তামােলাকক এইেবাৰ কেছাঁ, ইয়াক তামােলােক িনজৰ চ েৰ দখা

পাইছা আৰু মাৰ ভাই িব ামীনৰ চ েৱও দিখেছ। ১৩ িমচৰ দশত

থকা মাৰ মতাৰ িবষেয় আৰু িয সকেলােবাৰ দিখছা, সইেবাৰৰ

িবষেয় মাৰ িপতাৰ ওচৰত গ জনাবা। এিতয়া সানকাল কৰা আৰু

িপতাক ইয়াৈল ল আনাৈগ।” ১৪ তিতয়া তওঁ তওঁৰ ভােয়ক িব ামীনৰ

িডিঙত ধিৰ কাি বৈল ধিৰেল আৰু িব ামীেনও তওঁৰ িডিঙত ধিৰ

কাি েল। ১৫ পাছত যােচেফ তওঁৰ সকেলা ভােয়ক‐ককােয়কক চুমা

খােল আৰু তওঁেলাকেৰা িডিঙত ধিৰ কাি েল; তাৰ পাছতেহ তওঁৰ

ককােয়কসকেল তওঁৰ লগত কথা পািতেল। ১৬ যােচফৰ ভােয়ক‐

ককােয়কসকল অহাৰ বাতিৰ যিতয়া ফেৰৗণৰ ঘৰৰ লাকসকেল িনবৈল

পােল, তিতয়া ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ কমচাৰীসকল অিতশয় আনি ত

হ’ল। ১৭ ফেৰৗেণ যােচফক ক’ ল, “ তামাৰ ভাই‐ককাইসকলক ক’বা,

‘ তওঁেলােক যন এেনদেৰ কেৰ: তওঁেলাকৰ গাধেবাৰত শস ৰ বাজা

ল তওঁেলাক কনান দশৈল উলিট যাওঁক ১৮আৰু তওঁেলাকৰ িপতৰৃ

সেত সপিৰবাৰক ল তওঁেলাক মাৰ ওচৰৈল আহক।’ ইয়ােকা ক’বা

য, ‘িমচৰ দশৰ উ ম উ ম ব মই তওঁেলাকক িদম আৰু দশৰ ভাল

খাদ তওঁেলােক ভাগ কিৰবৈল পাব।’ ১৯ এিতয়া তামাক মই আেদশ

িদেছা, ‘তুিম তামাৰ ভাই‐ককাইসকলক ক’বা: ‘ তামােলাকৰ ল’ৰা‐

ছাৱালী, ভায াসকলৰ কাৰেণ িমচৰ দশৰ পৰা িকছুমান প েৱ টনা

গাড়ী ল যাৱা আৰু তামােলাকৰ িপতকৃ ল ঘিূৰ আহাঁ। ২০ তামােলােক

তামােলাকৰ ব েবাৰক ল িচ া নকিৰবা, কাৰণ সম িমচৰ দশৰ উ ম

উ ম ব েবাৰেতা তামােলাকেৰই’।” ২১ পাছত ই ােয়লৰ পু সকেল

তেনৈকেয় কিৰেল; ফেৰৗণৰ আেদশ অ সােৰ যােচেফ তওঁেলাকৰ

কাৰেণ গাড়ী আৰু পথত যাৱাৰ বােব েয়াজনীয় ব েবােৰা িদেল। ২২

তওঁ তওঁেলাকৰ েত কেক এেযাৰৈক পাছাক িদেল; িক ু িব ামীনক

হ’ ল তওঁ িতিনশ চকল ৰপূৰ মু া আৰু পাঁচ যাৰ পাছাক িদেল। ২৩

তাৰ পাছত তওঁৰ িপতৰৃ কাৰেণ তওঁ এইিখিন ব পঠােল: দহটা গাধ

আৰু দহজনী গাধী। এই দহটা গাধৰ িপিঠত িমচৰ দশৰ উ ম উ ম

ব েবাৰ বাজাই কৰা আিছল আৰু গাধীেবাৰৰ িপিঠত আিছল িপতৰৃ বাটৰ

বােব শস , িপঠা অ◌াৰু আন আন খাৱা ব সমহূ। ২৪ এইদেৰ ব ৱ া

কিৰ তওঁ িনজৰ ভােয়ক‐ককােয়কসকলক পঠাই িদেল। িবদায়ৰ সময়ত

তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “সাৱধান, বাটত তামােলােক কািজয়া‐ পচাল

নকিৰবা।” ২৫ পাছত তওঁেলােক িমচৰ দশৰ পৰা গ কনান দশত

থকা তওঁেলাকৰ িপতৃ যােকাবৰ ওচৰৈল গ’ল। ২৬ তওঁেলােক তওঁক

ক’ ল, “ যােচফ এিতয়াও জীয়াই আেছ, আৰু িসেয়ই গােটই িমচৰ দশৰ

শাসনকতা।” যােকােব যিতয়া এই কথা িনেল, তিতয়া তওঁ ি ত হ

পিৰল; িকয়েনা পু সকলৰ কথাষাৰ তওঁৰ িব ােসই হাৱা নািছল। ২৭

পাছত যােচেফ তওঁেলাকক িয িয কিছল, সইেবাৰ িন আৰু তওঁক

ল যাৱাৰ কাৰেণ যােচেফ িয গাড়ী পঠাইিছল, তােক দিখ তওঁেলাকৰ

িপতৃ যােকাবৰ মন জািগ উিঠল। ২৮ তওঁ ক’ ল, “ মাৰ পু যােচফ য

এিতয়াও জীয়াই আেছ, সয়াই যেথ ; মতুৃ ৰ আগেত মই গ তাক চাম।”

৪৬ ই ােয়েল িনজৰ সকেলােক লগত ল যা া আৰ কিৰেল আৰু

গ বৰ‐ চবা পােল। তােত তওঁ িনজ িপতৃ ইচহাকৰ ঈ ৰৰ

উে েশ বিল উৎসগ কিৰেল। ২ ঈ েৰ ৰািত দশনত ই ােয়লৰ লগত

কথা ক’ ল; তওঁ ক’ ল, “যােকাব, হ যােকাব।” যােকােব ক’ ল, “এয়া মই

আেছাঁ।” ৩ ঈ েৰ ক’ ল, “মই ঈ ৰ, তামাৰ িপতৰৃ ঈ ৰ। িমচৰ দশৈল

নািম যাবৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই সই ঠাইেত তামাৰ পৰা এক

মহাজািতৰ সিৃ কিৰম। ৪ মই তামাৰ সংেগ সংেগ িমচৰৈল নািম যাম

আৰু পনুৰ মেয়ই তামাক িন য় উভটাই আিনম। মতুৃ কালত যােচেফ

িনজ হােতেৰ তামাৰ চ ব কিৰ িদব।” ৫ তাৰ পাছত যােকাব বৰ‐

চবাৰ পৰা ৰাওনা হ’ল; ই ােয়লৰ পু সকেল তওঁেলাকৰ িপতৃ যােকাবক

আৰু তওঁেলাকৰ ভায ােৰ সেত লৰা‐ ছাৱালীকেবাৰক ল ফেৰৗেণ

যােকাবক িনবৰ কাৰেণ পেঠাৱা বাহনেবাৰত উিঠ যা া কিৰেল। ৬ িয

সকেলা প ধন আৰু ধন‐স ি তওঁেলােক কনান দশত লাভ কিৰিছল,

সই সকেলােবাৰ লগত ল যােকাব আৰু তওঁৰ সকেলা বংশধেৰই িমচৰ

দশ অিভমেুখ যা া কিৰেল। ৭ এইদেৰ যােকােব তওঁৰ পেুতক‐জীেয়ক,

নািত‐নািতনী আৰু তওঁৰ বংশধৰ সকেলােক িনজৰ লগত ল িমচৰ

দশৈল গ’ল। ৮ ই ােয়লীয়াসকল অথাৎ যােকাব আৰু তওঁৰ বংশৰ িয

স ান সকল িমচৰ দশৈল আিহিছল, তওঁেলাকৰ নামৰ তািলকা এই:

যােকাবৰ জ পু ৰেূবণ। ৯ ৰেূবণৰ পু হেনাক, প ,ু িহেষাণ, আৰু

ক ী। ১০ িচিমেয়ানৰ পু িযমেূৱল, যামীন, ওহদ, যাখীন, চাহৰ আৰু

চৗল। চৗল এগৰাকী কনানীয়া মিহলাৰ পু । ১১ লবীৰ পু গেচান,

কহাৎ, আৰু মৰাৰী। ১২ িযহূদাৰ পু এৰ, ওনন, চলা, পৰচ, আৰু

জৰহ; এৰ আৰু ওনন কনান দশেত মিৰল। পৰচৰ পু িহেষাণ আৰু

হামলূ। ১৩ ইচাখৰৰ পু তালা, পু া, যাব আৰু িচে াণ। ১৪ জবলূনূৰ

পু চৰদ, এেলান আৰু যহেলল। ১৫ জীেয়ক দীনােৰ সেত এওঁেলাক

লয়াৰ াৰা যােকাবৰ বংশ। এওঁেলাক প ন‐অৰামত জি িছল। পু

আৰু জীয়ৰীেৰ সেত এওঁেলাক স মঠু তি শ জন আিছল। ১৬ গাদৰ

পু িচপনু, হ ী, চূনী, ইচেবান, এৰী, আেৰাদী আৰু অেৰলী। ১৭আেচৰৰ

পু িয া, িযচবা, িযচিব, বৰীয়া, আৰু তওঁেলাকৰ ভনীেয়ক চৰহ;

বৰীয়াৰ পু হবৰ আৰু ম ীেয়ল। ১৮ এওঁেলাক হ’ল, লাবেন িনজৰ

জীেয়ক লয়াৰ লগত িদয়া িজ াৰ যােগিদ; এওঁেলাক আিছল স মঠু

ষা জন। ১৯ যােকাবৰ ভাযা ৰােহলৰ পু যােচফ আৰু িব ামীন।

২০ ওন নগৰৰ পেুৰািহত পাটী‐ ফৰাৰ জীেয়ক আচনেত সব কৰা

মনিচ আৰু ই িয়ম, যােচফৰ এই ই পু িমচৰ দশত জি িছল। ২১

িব ামীনৰ পু বলা, বখৰ, অচেবল, গৰা, নামন, এহী, ৰাচ, মপূপীম,

পপীম আৰু অদ। ২২ এওঁেলাক ৰােহেল জ িদয়া যােকাবৰ স ান;

এওঁেলাক আিছল স মঠু চৗ জন। ২৩ দানৰ পু হূচীম। ২৪ ন ালীৰ

পু যহিচেয়ল, গনূী, যচৰ, আৰু িচে ম। ২৫ এওঁেলাক হ’ল, লাবেন

িনজৰ জীেয়ক ৰােহলৰ লগত িদয়া িবলহাৰ যােগিদ জ হাৱা যােকাবৰ

স ান। এওঁেলাক স মঠু সাতজন আিছল। ২৬ পু ‐ বাৱাৰীৰ উপিৰও

যােকাবৰ লগত িমচৰ দশৈল িযসকল লাক আিহিছল, তওঁৰ িনজৰ

বংশধৰৰ এই লাকসকল আিছল স মঠু ছয়ষ ী জন। ২৭ িমচৰ দশত

যােচফৰ িয জন পু জি িছল আৰু যােকাবৰ পিৰয়ালৰ িযসকল লাক

িমচৰৈল গিছল, তওঁেলাক স মঠু স ৰ জন আিছল। ২৮ যােকােব

িনেজ যাৱাৰ আেগেয় িযহূদাক যােচফৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল, যােত

যােচেফ তওঁক গাচনৈল যাৱাৰ পথ দখৱুাই িদেয়; আৰু তাৰ পাছত

তওঁেলাক গ গাচন পােল। ২৯ যােচেফ িনজৰ ৰথ সজােল আৰু তওঁৰ

িপতৃ ই ােয়লৰ সেত সা াত কিৰবৈল গাচনৈল গ’ল। িপতকৃ দখা

পােয়ই যােচেফ তওঁৰ িডিঙত সাবিট ধিৰ ব সময় কাি েল। ৩০

ই ােয়েল যােচফক ক’ ল, “তুিম য এিতয়াও জীয়াই আছা, আৰু মই

য তামাৰ ীমখু িনজ চ েৰ দিখেলাঁ; এিতয়া মই মিৰবৈল ত

আেছাঁ।” ৩১ তাৰ পাছত যােচেফ ভােয়ক‐ককােয়ক আৰু তওঁৰ িপতৰৃ

ঘৰৰ সকেলােক ক’ ল, “মই ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ তওঁক জনাওঁৈগ য,

‘কনান দশত থকা মাৰ ভাই‐ককাইসকল আৰু মাৰ িপতৰৃ ঘৰৰ সকেলা

লাক মাৰ ওচৰৈল আিহেছ। ৩২ এই লাকসকল মৰ‐ছাগৰ ৰখীয়া;

প ধন ৰখাই হেছ এওঁেলাকৰ জীিৱকা। এওঁেলােক মৰ‐ছাগ আৰু

ছাগলী, গৰৰু জাক আিদ িয িয আিছল, সই সকেলােক ল আিনেছ’। ৩৩

তােত ফেৰৗেণ যিতয়া তামােলাকক মািত িধব, ‘আেপানােলােক িক

কাম কেৰ?’ ৩৪ তিতয়া তামােলােক ক’বা, ‘আেপানাৰ এই দাসেবাৰ

আৰু আমাৰ পবূপৰুষুসকেল সৰু কালেৰ পৰা এই পয প পালন কিৰ
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আিহেছাঁ।’ তামােলােক গাচনত বাস কিৰবৰ বােব এইদেৰ কৰা; কাৰণ

প পালকসকল িমচৰীয়াসকলৰ মানত ঘণৃাৰ পা ।”

৪৭ যােচেফ ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “ মাৰ িপতৃ আৰু ভাই‐

ককাইসকেল তওঁেলাকৰ মৰ‐ছাগ, ছাগলী, গৰৰু জাক আিদ

িয িয আিছল সকেলােক ল কনান দশৰ পৰা আিহ পােল। তওঁেলাক

এিতয়া গাচনত আেছ।” ২ ভাই‐ককাইসকলৰ মাজৰ পাচঁজনক বািচ

ল তওঁ ফেৰৗণৰ সেত পিৰচয় কৰাই িদেল। ৩ ফেৰৗেণ তওঁেলাকক

িধেল, “আেপানােলাকৰ জীিৱকা িক?” তওঁেলােক ক’ ল, “আমাৰ

পবূপৰুষুসকলৰ দেৰ আেপানাৰ এই দাসেবাৰ প পালক।” ৪ তওঁেলােক

পনুৰ ক’ ল, “আিম এই দশত িকছুকালৰ বােব থািকবৈল আিহেছাঁ। কনান

দশত অিতশয় আকাল হাৱাৰ কাৰেণ আেপানাৰ এই দাসেবাৰৰ প ৰ

জােক খাবৈল চৰণীয়া ঠাই পাৱা নাই; সেয় দয়া কিৰ আেপানাৰ এই

দাসেবাৰক গাচনত থািকবৈল অ মিত িদয়ক।” ৫ফেৰৗেণ যােচফক

ক’ ল, “ তামাৰ িপতৃ আৰু তামাৰ ভাই‐ককাইসকল তামাৰ ওচৰৈল

আিহল। ৬ িমচৰ দশখেনই তামাৰ স খুত আেছ। দশৰ সকেলাতৈক

উ ম ঠাইত তামাৰ িপতৃ আৰু ভাই‐ককাইসকলক থািকবৈল িদয়া।

তওঁেলাক গাচনেত বাস কৰক। তওঁেলাকৰ মাজত কােনা যাগ

লাকক যিদ জানা, তে মাৰ প ধনেৰা দািয় তওঁেলাকৰ ওপৰত

িদয়া।” ৭ তাৰ পাছত যােচেফ তওঁৰ িপতৃ যােকাবক আিন ফেৰৗণৰ

স খুত উপি ত কিৰেল। তােত যােকােব ফেৰৗণক আশী াদ কিৰেল।

৮ ফেৰৗেণ যােকাবক িধেল, “আেপানাৰ বয়স িকমান হ’ল?” ৯ যােকােব

ক’ ল, “ মাৰ আয়সুৰ যা াকাল এশ ি শ বছৰ; মাৰ জীৱনৰ আয়সু

অলপিদনীয়া আৰু খজনক। মাৰ পবূপৰুষুসকেল িযমান দীঘ িদনৈলেক

জীৱন কটাইিছল, মই িসমান আয়সু পাৱা নাই।” ১০তাৰ পাছত যােকােব

ফেৰৗণক আশী াদ কিৰ তাৰ পৰা ওলাই গ’ল। ১১ যােচেফ তওঁৰ

িপতৃ আৰু ভাই‐ককাইসকলৰ বােব ায়ীভােৱ বসবাসৰ ব ৱ া কিৰেল।

ফেৰৗণৰ আ া অ সােৰ, িমচৰ দশৰ আটাইতৈক উ ম ঠাই ৰািমেচচৰ

অ লত যােচেফ অিধকাৰ িহচােব তওঁেলাকক বসিত কিৰবৈল িদেল।

১২ যােচেফ তওঁৰ িপত,ৃ ভাই‐ককাই আৰু িপতৰৃ পিৰয়ালৰ সকেলােক

আহাৰ যাগান ধিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীৰ সংখ া অ সােৰ

যাগান ধিৰেল। ১৩ পাছত আকাল ইমান ভীষণ হ’ল য, গােটই দশৰ

কােনা ঠাইেত আহাৰ পাবৈল নাইিকয়া হ’ল। আকালৰ কাৰেণ িমচৰ আৰু

কনান দশ িব হ পিৰল। ১৪ িমচৰ আৰু কনান দশৰ বািস াসকলৰ

শস িব ী কিৰ পাৱা িয ধন সই ই দশত আিছল, যােচেফ তাক

গাটাই ফেৰৗণৰ ৰাজকােৰঙৈল আিনেল। ১৫ যিতয়া িমচৰ আৰু কনান

দশৰ সকেলা ধন শষ হ’ল, তিতয়া িমচৰীয়সকেল যােচফৰ ওচৰৈল

আিহ ক’ ল, “আমাক শস িদয়ক! আিম আেপানাৰ চ ৰ আগেতই মিৰম

নিক? িকয়েনা আমাৰ িয ধন আিছল সকেলা শষ হ’ল?” ১৬ যােচেফ

ক’ ল, “ তেনহ’ ল তামােলাকৰ প ধনেবাৰ মাক িদয়া; তামােলাকৰ

ধন যিদ শষ হ’ল, তে সইেবাৰৰ সলিনেয়ই মই শস িদম।” ১৭

তিতয়া লাকসকেল তওঁেলাকৰ সকেলা প ধন যােচফৰ ওচৰৈল

আিনবৈল ধিৰেল। ঘাঁৰা, মৰ‐ছাগ, ছাগলী, গৰৰু জাক আৰু গাধেবাৰৰ

সলিন তওঁ তওঁেলাকক শস িদেল; এইদেৰ প েবাৰ ল যােচেফ

সই বছৰ তওঁেলাকৈল আহাৰ যাগােল। ১৮ সই বছৰ অ হাৱাত,

তাৰ পাছৰ বছৰত লাকসকেল যােচফৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ ভুৰ

ওচৰত আিম লকুাই নাৰােখাঁ য, আমাৰ সকেলা ধন শষ হ’ল আৰু

আমাৰ প েবােৰা ভুেৰই হ’ল; এিতয়া শৰীৰ আৰু মািটৰ বািহেৰ

ভুক িদবৈল আমাৰ এেকা নাই। ১৯ মািটেৰ সেত আিম সকেলােবাৰ

আেপানাৰ চ ৰ স খুেত িবন হ’ম িকয়? সেয় আপিুন আমাক আৰু

আমাৰ মািটেকা িকিন লওক আৰু তাৰ সলিন আমাক আহাৰ িদয়ক।

মািটেয় সেত আিম সকেলা ফেৰৗণৰ দাস হ থািকম। তাৰ পাছত আিম

যন নমিৰ জীয়াই থািকব পােৰাঁ, সই কাৰেণ আমাক িকছুমান বীেজা

িদয়ক; তােত আমাৰ মািট ছন পিৰ নাথািকব।” ২০ তিতয়া যােচেফ

িমচৰ দশৰ সকেলা মািট ফেৰৗণৰ বােব িকিন ল’ ল; আকাল ইমান

বিছ হ’ল য, িমচৰীয়সকেল তওঁেলাকৰ িনজ িনজ মািট বিচ িদব

লগীয়া হ’ল। এইদেৰ িমচৰ দশৰ সকেলা মািট ফেৰৗণৰ হ’ল। ২১

ফেৰৗণৰ দাস হ’বৰ কাৰেণ যােচেফ লাকসকলক িমচৰ দশৰ এক

সীমাৰ পৰা অ সীমা পয তুিল আিনেল। ২২ কৱল পেুৰািহতসকলৰ

মািটেহ যােচেফ িনিকিনেল; িকয়েনা পেুৰািহতসকেল ফেৰৗণৰ পৰা এক

অংশ পায় আৰু তােৰই তওঁেলাক চেল। সেয় তওঁেলােক িনজৰ মািট

নেবিচেল। ২৩ তিতয়া যােচেফ লাকসকলক ক’ ল, “ চাৱা, ফেৰৗণৰ

পে মই আিজ তামােলাকক আৰু তামােলাকৰ মািট িকিন লেলাঁ।

এিতয়া এয়া বীজ তামােলােক লাৱা আৰু গ িনজৰ মািটত খিত কৰা।

২৪ শস চেপাৱাৰ পাছত শস ৰ পাঁচ ভাগৰ এভাগ ফেৰৗণক অৱেশ ই

িদবা; বািক চািৰভাগ হ’ ল, মািটৰ বীজৰ কাৰেণ আৰু তামােলাকৰ িনজৰ

ও পিৰয়ালৰ সকেলা ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰৰ আহাৰৰ কাৰেণ ৰািখবা।” ২৫

তওঁেলােক ক’ ল, “আপিুন আমাৰ াণ ৰ া কিৰেল। আেপানাৰ দিৃ ত

দয়া পােল আিম ফেৰৗণৰ দাস হ থািকম।” ২৬ পাছত যােচেফ িমচৰৰ

ভূিম স ে এই ব ৱ া াপন কিৰেল য, সকেলা শস ৰ পাঁচ ভাগৰ

এভাগ ফেৰৗণৰ হ’ব। এইেটা ব ৱ া িমচৰ দশত আিজৈলেক চিল আেছ;

কৱল পেুৰািহতসকলৰ মািটেহ ফেৰৗণৰ নহ’ল। ২৭ ই ােয়েল িমচৰ

দশৰ গাচনত বাস কিৰবৈল ধিৰেল। সই ঠাই অিধকাৰ কিৰ তওঁেলাক

ব বংশ হ’ল আৰু অিতশয়ৰেূপ বিৃ পােল। ২৮ িমচৰ দশত যােকােব

সাঁতৰ বছৰ জীয়াই থািকল। সেয়, তওঁ স মঠু এশ সাতচি শ বছৰ

জীয়াই আিছল। ২৯ ই ােয়লৰ মতুৃ ৰ সময় ওচৰ হাৱাত, তওঁ িনজ

পু যােচফক মািত আিন ক’ ল, “ তামাৰ অ হ যিদ মাৈল হয়, মাৰ

কৰঙনৰ তলত তামাৰ হাত ৰািখ মাক কথা িদয়া য, তুিম মাৰ িত

িব াসী আৰু িব হ থািকবা। অ হ কিৰ মাক িমচৰত মদাম

িনিদবা। ৩০ কাৰণ মই মাৰ পবূপৰুষুসকলৰ মদামৰ মাজত সমািধ

হ’ব িবচােৰা। তুিম মাৰ মতৃেদহ িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ ল গ

আমাৰ পবূপৰুষুসকলক িয ঠাইত মদাম িদয়া হিছল, সই ঠাইেত

মােকা মদাম িদবা।” যােচেফ তওঁক ক’ ল, “আপিুন কাৱাৰ দেৰই

মই কিৰম।” ৩১ ই ােয়েল পনুৰায় ক’ ল, “ মাৰ ওচৰত শপত খাৱা।”

তিতয়া যােচেফ যােকাবৰ ওচৰত শপত খােল। তাৰ পাছত ই ােয়ল

শয াৰ মৰূৰ িশতানত মৰূ দাঁৱাই পিৰল।

৪৮ এইেবাৰ ঘটনা ঘিট যাৱাৰ পাছত কােনা এজেন আিহ যােচফক

ক’ ল, “ চাৱা, তামাৰ িপতৃ নিৰয়াত পিৰেছ।” সেয় তওঁ তওঁৰ

জন পু , মনিচ আৰু ই িয়মক লগত ল িপতৰৃ ওচৰৈল গ’ল। ২

যিতয়া যােচফ গ পােল, তিতয়া কােনা এজেন আিহ যােকাবক

ক’ ল, “চাওক, আেপানাৰ পু যােচেফ আেপানাক চাবৈল ওচৰৈল

আিহেছ।” তিতয়া ই ােয়েল বল পােল আৰু শয াত উিঠ বিহল। ৩

তিতয়া যােকােব যােচফক ক’ ল, “স শি মান ঈ েৰ কনান দশৰ

লজুত মাক দশন িদেল, ৪আৰু তওঁ মাক আশী াদ কিৰ ক’ ল, ‘ চাৱা

মই তামাক ব বংশ কিৰম আৰু অিতশয়ৰেূপ বিৃ কিৰম। মই তামাৰ

পৰাই জািত সমহূ উৎপ কিৰম আৰু িচৰকাল অিধকাৰ কিৰবৰ অেথ মই

তামাৰ ভাবী‐বংশক এই দশ িদম। ৫ মই িমচৰত তামাৰ ওচৰৈল

অহাৰ আগেত তামাৰ িয জন পু িমচৰ দশত জি েছ, তওঁেলােকা

মােৰই। ৰেূবণ আৰু িচিমেয়ানৰ দেৰ ই িয়ম আৰু মনিচ মােৰই হ’ব।

৬ তওঁেলাকৰ পাছত তামাৰ িয স ান জ হ’ব, সই স ান সকল হ’ ল

তামাৰ হ’ব। সই জন ভােয়ক‐ককােয়কৰ নাম অ সােৰই তওঁেলাকৰ

অিধকাৰত তওঁেলাক খ াত হ’ব। ৭ িক ু মাৰ হ’ ল, যিতয়া মই

প নৰ পৰা আিহ আিছেলাঁ, তিতয়া ই াথ পাবৈল িকছু সময় থােকােতই

কনান দশৰ বাটত ৰােহল মিৰল। মই বাটত আিহ থােকােতই ই াথ

তওঁক মদাম িদেলাঁ।” ৮ পাছত ই ােয়েল যিতয়া যােচফৰ পু জনক

দিখেল, তিতয়া তওঁ িধেল, “এওঁেলাক কান?” ৯ তােত যােচেফ

তওঁৰ িপতকৃ ক’ ল, “ঈ েৰ এই ঠাইত মাক িদয়া, এওঁেলাক মাৰ

পু ।” তিতয়া ই ােয়েল তওঁক ক’ ল, “ তওঁেলাকক মাৰ ওচৰৈল ল

আহা, মই তওঁেলাকক আশী াদ িদওঁ।” ১০ ব ৃ হ অহাৰ কাৰেণ
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ই ােয়লৰ চ ল হ পিৰিছল, সেয় তওঁ ভালদেৰ দখা পাৱা

নািছল। পাছত যােচেফ তওঁেলাকক তওঁৰ ওচৰৈল ল আিহল, তিতয়া

তওঁ তওঁেলাকক চুমা খােল, আৰু সাবট মািৰ ধিৰেল। ১১ ই ােয়েল

যােচফক ক’ ল, “মই ভািবিছেলাঁ তামাৰ মখুেকই দিখবৈল নাপাম; িক ু

চাৱা, ঈ েৰ মাক তামাৰ স ানেকা দখৱুােল।” ১২ তিতয়া যােচেফ

ই ােয়লৰ আঠু টাৰ মাজৰ পৰা তওঁেলাকক উিলয়াই আিনেল, আৰু

মািটত মখু লগাই িণপাত কিৰেল। ১৩ যােচেফ তওঁেলাক েয়ােকা

ই ােয়লৰ ওচৰৈল আিনেল। ই িয়মক তওঁৰ সাঁ হােতেৰ ধিৰ ই ােয়লৰ

বাওঁহাতৈল, আৰু মনিচক তওঁৰ বাওঁ হােতেৰ ধিৰ ই ােয়লৰ সাঁহাতৈল

ল আিহল। ১৪ িক ু ই ােয়েল তওঁৰ সাঁ হাত মিল ই িয়ম সৰেুটাৰ

মৰুত, আৰু বাওঁ হাত মনিচৰ মৰুত িদেল; তওঁ বিুজবািজ হাত িদেল;

িকয়েনা মনিচ জ পু । ১৫পাছত তওঁ যােচফকআশী াদ কিৰ ক’ ল,

“িয ঈ ৰৰ সা ােত মাৰ ওপৰিপতৃ অ াহাম আৰু ইচহাক চিলিছল, িয

ঈ েৰ পবূেৰ পৰা আিজৈলেক মাক িতপালন কিৰ আিহেছ, ১৬ িয

দূেত সকেলা আপদৰ পৰা মাক মু কিৰেল, তেৱঁই এই ল’ৰাহঁতক

আশী াদ কৰক। মাৰ নাম আৰু মাৰ ওপৰ‐িপতৃ অ াহাম আৰু ইচহাকৰ

নাম এওঁেলাকৰ াৰাই খ াত হওক। এওঁেলাক বািঢ় বািঢ় পিৃথবীৰ

মাজত ব বংশ হওক।” ১৭ পাছত যােচেফ তওঁৰ বােপকৰ সাঁ হাত

ই িয়মৰ মৰূত দিখ অসে াষ পােল; তােত তওঁ ই িয়মৰ মৰূৰ পৰা

মনিচ মৰূত িদবৈল, বােপকৰ হাত দািঙ বােপকক ক’ ল, ১৮ “এেন নহয়

িপত;ৃ িকয়েনা এওঁেহ জ ; এওঁেৰই মৰূত আেপানাৰ সাঁ হাত িদয়ক।”

১৯ িক ু এই কথাত তওঁৰ িপতৃ অমাি হ’ল আৰু ক’ ল, “ মাৰ পু

মই জােনা; মই জািনেছাঁ। তেৱাঁ এক জািত হ’ব আৰু এেৱাঁ মহান হ’ব,

তথািপও ইয়াৰ সৰু ভােয়ক হ’ ল, ইয়াতৈকেয়া মহান হ’ব, আৰু তওঁৰ

বংশই জািত সমহূৰ মাজত বিৃ হ যাব।” ২০ তওঁেলাকক সইিদনাই

তওঁ আশী াদ কিৰেল আৰু ক’ ল, “ই ােয়লৰ লাকসকেল আশী াদ

কৰাৰ সময়ত তামােলাকৰ নাম ধিৰ ক’ব, ‘ঈ েৰ তামাক ই িয়ম আৰু

মনিচৰ িনিচনা কৰক’।” এইদেৰ তওঁ মনিচতৈক ই িয়মক অ গণ

কিৰেল। ২১ পাছত ই ােয়েল যােচফক ক’ ল, “ চাৱা, মই এিতয়া ায়

মিৰবৈল ওেলাৱাৰ িনিচনা; িক ু ঈ ৰ তামােলাকৰ স ী হ’ব, আৰু

তামােলাকক পনুৰায় তামােলাকৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ দশৈল ল যাব।

২২ তামাক মই তামাৰ ভাই‐ককাইসকলতৈক অিধক িদেলাঁ, মাৰ িনজ

তেৰাৱাল আৰু ধ েৰ ইেমাৰীয়াসকলৰ পৰা িয পাহাৰ লিছেলাঁ, সয়া মই

তামাক বিচৈক িদেছাঁ।”

৪৯ পাছত যােকােব তওঁৰ পু সকলক মািত আিনেল আৰু ক’ ল,

“ তামােলাক গাট খাৱা; আগৈল তামােলাকৰ িয িয ঘিটব,

সই িবষেয় মই তামােলাকক জনাওঁ। ২ হ যােকাবৰ পু সকল, গাট

খাৱা আৰু না; তামােলাকৰ িপতৃ ই ােয়লৰ বাক ৱণ কৰা। ৩ হ

ৰেূবণ, তুিম মাৰ জ পু , মাৰ বল, আৰু মাৰ শি ৰ থম ফল; তুিম

মযদাত ল ণীয় আৰু পৰা মত ল ণীয়। ৪ তুিম উতলা পানীৰ িনিচনা

হাৱা বােব তামাৰ াধা তা নাথািকব; িকয়েনা তুিম িনজ িপতৰৃ শাৱা

িবচনাৈল উিঠ গিছলা। তিতয়া তুিম অপিব কম কিৰিছলা। িস মাৰ

শয াৈল উিঠ গিছল। ৫ িচিমেয়ান আৰু লবী েয়া ভাই, িসহঁতৰ তেৰাৱাল

িহং তাৰ অ । ৬ মই িনেজ িসহঁতৰ সভাৈল নািহম; মাৰ দয়ৰ ব

স ানৰ বােব, মই িসহঁতৰ সমাজত যাগ নহম। িকয়েনা িসহঁেত াধত

নৰ‐হত া কেৰ, আৰু আন কিৰ ষাঁড় গৰেুবাৰ বধ কেৰ। ৭ িসহঁতৰ খং

অিভশ হওক, সেয় চ , েকাপ আৰু িন ু ৰ মই যােকাবৰ মাজত

িসহঁতক ভাগ কিৰম; আৰু ই ােয়লৰ মাজত িসহঁতক িছ ‐িভ কিৰম।

৮ হ িযহূদা, তামাক হ’ ল, িনজৰ ভাইসকেল শংসা কিৰব; তামাৰ

হােত শ েবাৰৰ িডিঙত ধিৰব; তামাৰ িপতৰৃ স ান সকেল তামাৰ

আগত িণপাত কিৰব। ৯ িযহূদা যবুা িসংহ; হ মাৰ বাপা, তুিম প

িছিৰ পেলাৱাৰ পৰা উিঠ আিহলা। িস িসংহৰ দেৰ পিৰ ইেছ, এেন িক,

শি শালী িসংহৰ দেৰ ইেছ; কােন তাক জগাব? ১০ চীেলা নহাৈলেক

িযহূদাৰ পৰা ৰাজদ নাযাব, আৰু তাৰ ভিৰ খনৰ মাজৰ পৰা িবচাৰদ

িচব; লাক সমহূ সই জনাৰ আ াধীন হ’ব। ১১ িস া ালতাত িনজৰ

ডকা গাধ, আৰু উ ম া ালতাত িনজৰ গাধ পাৱািল বাি , িনজ ব

া াৰসত, িনজ কােপাৰ া া িটৰ তজৰপূ ৰসত ধইুেছ। ১২ তাৰ চ

া াৰেসেৰ ৰঙা, তাৰ দাঁত গাখীেৰেৰ বগা। ১৩ জবলূেূন সমু ৰ তীৰত

বসিত কিৰব; িস জাহাজেবাৰৰ আ য়ৰ তীৰ হ’ব; আৰু চীেদানৈলেক তাৰ

সীমা হ’ব। ১৪ ইচাখৰ বলৱান গাধ; িস টা গঁৰালৰ মাজত শােৱ। ১৫

িস িজৰিণক ভাল দিখ, আৰু দশক ৰ দিখ, ভাৰ ব’বৈল িনজৰ

কা পািত িদেল আৰু কিৰ িদবলগীয়া কামৰ ভাৰ ল দাস হ’ল। ১৬ দান

ই ােয়লৰ এক ফদ হ’ল; তওঁ িনজ লাকসকলৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰব।

১৭ দান পথৰ দাঁিতত থকা সাপ, িস পথৰ দাঁিতত থকা িবষা সাপ, িযেয়

ঘাঁৰাৰ ঠঙত দংিশব পােৰ, য’ত অ ােৰাহী জন পাছফােল পিৰব। ১৮

হ িযেহাৱা, মই তামাৰ পিৰ াণৈল অেপ া কিৰ আেছাঁ। ১৯ গাদ ‐

অ ােৰাহীেয় তওঁক হ’ ল আ মণ কিৰব; িক ু িস িসহঁতৰ পাছফােল

আ মণ কিৰব। ২০আেচৰৰ মাজৰ পৰা িনজৰ উ ম আহাৰ জি ব; িস

ৰজাই খাব পৰা খাদ আহাৰ যাগাব। ২১ ন ালী মকুিল হাৱা হিৰণ;

িস মেনাহৰ কথা কয়। ২২ যােচফ ফলৱান গছৰ ডাল; ভুমকুৰ ওচৰত

থকা লাগনী গছৰ ডাল; তাৰ ডালেবাৰ গড়ৰ ওপৰৈলেক জিুৰ যায়। ২৩

ধ ৰসকেল তাক বৰৈক শ িদেল, আৰু তাৈল কিঢ়য়াই আিন তাক

তাড়না কিৰেল; ২৪ িক ু তওঁৰ অৱিশ ধ অতল হ থািকল, আৰু তওঁৰ

হাত দ তাপণূ িকয়েনা যােকাবৰ একমা পৰা মী জনাৰ হাতৰ াৰাই,

িকয়েনা তওঁৰ নাম মৰ‐ছাগৰ ৰখীয়া, ই ােয়লৰ িশলা। ২৫ িকয়েনা

তামাৰ িপতৃ ঈ ৰ, তেৱঁ তামাক সহায় কিৰব, িকয়েনা স শি মান

ঈ ৰ জনাই আশী াদ কিৰব, তওঁ ওপৰত থকা আকাশৰ আশী াদৰ

সেত তলত থকা অগাধ জল, ন আৰু গভৰ আশী ােদেৰ, তামাক

আশী াদ কিৰব। ২৬ মাৰ পবূপৰুষুসকলৰ আশী াদতৈক তামাৰ িনজ

িপতৰৃ আশী াদ ফলদায়ক হ’ল, আৰু িচৰকালীয়া প তৰ সীমাৈলেক

িবয়িপ গ’ল। সেয় যােচফৰ মৰূত থিকব; ভােয়ক‐ ককােয়কসকলৰ

পৰা পথৃেক থকা জনৰ মৰূৰ তালতু থািকব। ২৭ িব ামীন প িছিৰ

পলাব পৰা ৰাং ৰ। ৰািতপৱুা িস মগৃ ভ ণ কিৰব; সি য়া পৰত

লটু ব ভগাই িদব।” ২৮এই সকেলই হ’ল ই ােয়লৰ বাৰ ফদ; আৰু

তওঁেলাকৰ িপতেৃয় আশী াদ কিৰ তওঁেলাকক কাৱা কথাও এেয়।

তওঁেলাকৰ িতজনেক এইদেৰ তওঁ িবেশষ িবেশষ আশী ােদেৰ

আশী াদ কিৰেল। ২৯ পাছত তওঁ তওঁেলাকক আ া কিৰ ক’ ল, “মই

মাৰ িনজ লাকসকলৰ ওচৰৈল যাম। িহ ীয়া ইে াণৰ পথাৰত িয হা

আেছ, তােত মাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ সেত মাক মদাম িদবা। ৩০ সই

হা কনান দশত মি ৰ ওচৰৰ মকেপলাৰ পথাৰত আেছ, অ াহােম

মদাম িদবৰ বােব সই হা িহ ীয়া ইে াণৰ পৰা পথােৰ সেত িকিন

লিছল। ৩১ সই ঠাইেত অ াহাম আৰু তওঁৰ ভাযা চাৰাক মদাম িদয়া

হ’ল; সই ঠাইেত ইচহাক আৰু তওঁৰ ভাযা িৰেবকােকা মদাম িদয়া হ’ল,

আৰু সই ঠাইেত মইও লয়াক মদাম িদেলাঁ। ৩২ সই পথাৰ আৰু হা

হতৰ স ান সকলৰ পৰা িকনা হিছল।” ৩৩ এইদেৰ যােকােব তওঁৰ

পু সকলক আ া িদয়াৰ পাছত, ভিৰ খন শয াৰ ওপৰত কাঁচ খৱুাই

ল’ ল আৰু শষ িন াস ত াগ কিৰেল। পাছত তওঁৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল

তওঁক িনয়া হ’ল।

৫০ তিতয়া যােচেফ তওঁৰ বােপকৰ মখুৰ ওপৰত মখু িদ পিৰল,

আৰু কাি কাি তওঁক চুমা খােল। ২ পাছত যােচেফ

তওঁৰ বােপকৰ মতৃেদহ গি ব যু কিৰ ৰািখবৈল, তওঁৰ দাস

িচিকৎসকসলক আ া িদেল; তােত িচিকৎসকসকেল ই ােয়লৰ দহ

গি ব যু কিৰেল। ৩ তওঁেলােক এই কাযত চি শ িদন সময়

ল’ ল; িকয়েনা সই কায কিৰবৈল ইমান িদেনই েয়াজন হয়। পাছত

িমচৰীয়াসকেল তওঁৰ কাৰেণ স ৰ িদন শাক কিৰেল। ৪ সই শাকৰ

িদন অতীত হাৱাৰ পাছত, যােচেফ ফেৰৗণৰ অিধকাৰীসকলক ক’ ল,

“মই যিদ আেপানােলাকৰ আগত অ হ া হেছাঁ, তেনহেল িবনয়

কেৰাঁ, ফেৰৗণৰ ওচৰত এই কথা কওক য, ৫ ‘ মাৰ িপতেৃয় মাক শপত

কৰাই কিছল, চাৱা, মই এিতয়া মেৰাঁেহ; কনান দশত মই মাৰ িনজৰ
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অেথ খাি থাৱা মদামেতই তুিম মাক মদাম িদবা’। এেতেক, মই

িবনয় কেৰাঁ, এিতয়া মাৰ িপতকৃ মদাম িদবৈল মাক যাব িদয়ক; পাছত

মই পনুৰ ঘিূৰ আিহম’।” ৬ তিতয়া ফেৰৗেণ ক’ ল, “ যাৱা; তামাৰ

িপতেৃয় তামাক শপত কেৰাঁৱাৰ দেৰই তুিম তওঁক মদাম িদয়াৈগ।” ৭

তিতয়া যােচেফ তওঁৰ বােপকক মদাম িদবৈল যা া কিৰেল; তােত

ফেৰৗণৰ পা ম ীসকল, তওঁৰ ঘৰৰ ব ৃ সকল, িমচৰ দশৰ সকেলা

ব ৃ লাক, ৮ যােচফ আৰু তওঁৰ আটাই পিৰয়াল, তওঁৰ ভােয়ক‐

ককােয়কসকল, আৰু বােপকৰ পিৰয়ােলা তওঁৰ লগত গ’ল; তওঁেলােক

কৱল িনজৰ ল’ৰা‐িতেৰাতা আৰু মৰ, ছাগ, আৰু গৰু আিদৰ জাকেবাৰেহ

গাচনত এিৰ গ’ল। ৯ তওঁৰ লগত ৰথ, আৰু অ ােৰাহীসকল গ’ল।

এইদেৰ সকেলা িমিল এটা অিত বহৃৎ দল হ’ল। ১০ পাছত তওঁেলােক

গ য নৰ িসপােৰ থকা আটদৰ মৰণা মৰা ঠাই পােল, সই ঠাইেত

তওঁেলােক অিত দাৰণু মহা‐িবলােপেৰ িবলাপ কিৰেল। ১১ তােত সই

দশ িনবাসী কনানীয়াসকেল আটদৰ মৰণা মৰা ঠাইত এইদেৰ শাক

কৰা দিখ ক’ ল, “িমচৰীয়াসকলৰ এেয় অিত দাৰণু শাক।” এই হতুেক

য নৰ িসপােৰ থকা সই ঠাই আেবল‐িনি য়াম নােমেৰ খ াত হ’ল।

১২ পাছত যােকােব িনজৰ পু সকলক আ া িদয়াৰ দেৰই তওঁেলােক

কিৰেল। ১৩ তওঁৰ পু সকেল তওঁক কনান দশৈল ল গ’ল আৰু

মি ৰ স খুত থকা মকেপলাৰ পথাৰৰ িয হা আিছল, তােত মদাম

িদেল। অ াহােম পথােৰ সেত সই হা মদাম িদবৰ বােব িকিনিছল।

তওঁ িহ ীয়া ইে াণৰ পৰা সই ঠাই িকিন লিছল। ১৪ বােপকক

মদাম িদয়াৰ পাছত যােচফ আৰু তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়কসকলৰ

লগেত বােপকক মদাম িদবৈল তওঁেলাকৰ লগত অহা সকেলা লাক

িমচৰেদশৈল উভিত গ’ল। ১৫ পাছত যােচফৰ ককােয়কসকেল দিখেল

য তওঁেলাকৰ িপতৰৃ মতুৃ হ’ল, সেয় তওঁেলােক ক’ ল, “যিদ যােচেফ

ঘণৃা কেৰ, আৰু আিম তওঁৈল িয িয অ ায় কিৰিছেলাঁ, তাৰ যিদ িতফল

আমাক িদেয়?” ১৬ সেয় তওঁেলােক যােচফৈল বাতা পঠােল, আৰু

ক’ ল, “ তামাৰ িপতেৃয় তওঁৰ মতুৃ ৰ আেগেয় এই আেদশ িদিছল, য,

১৭ তামােলােক যােচফক এইদেৰ ক’বা, ‘িবনয় কেৰাঁ, তুিম তামাৰ

ককােয়ৰাহঁতৰ জগৰ, তওঁেলাকৰ পাপ মা কৰা; িকয়েনা তওঁেলােক

তামাক গিত কিৰিছল’। এেতেক, এিতয়া আিম িবনয় কেৰাঁ, আপিুন

িনজ িপতৰৃ ঈ ৰৰ দাসসকলৰ দাষ মা কৰক।” এইদেৰ তওঁেলােক

যােচফৈল ক পেঠাৱাত, তওঁ কাি পলােল। ১৮ তাৰ পাছত তওঁৰ

ককােয়কসকেল গ তওঁৰ স খুত পিৰ ক’ ল, “চাওক, আিম আেপানােৰ

ব ী।” ১৯ তিতয়া যােচেফ তওঁেলাকক ক’ ল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা,

মই জােনা ঈ ৰৰ িতিনিধ? ২০ তামােলােক মাৰ িবৰেু অিন ৰ

ক না কিৰিছলা হয়, িক ু এিতয়া যেনৈক দিখছা তেনৈক অেনক

লাকৰ াণ ৰ া কৰা কায িস কৰাৰ অিভ ােয়েৰ, ঈ েৰ ইয়ােক

ম লৰ ক না কিৰেল। ২১ এিতয়া তামােলােক ভয় নকিৰবা; মই

তামােলাকক আৰু তামােলাকৰ ল’ৰা‐িতেৰাতাসকলেকা িতপালন

কিৰম।” এইদেৰ তওঁেলাকক তওঁ শা না িদেল, আৰু মৰমৰ কথা

ক’ ল। ২২ পাছত যােচেফ তওঁৰ িপত‐ৃবংশৰ সেত িমচৰ দশেত

িনবাস কিৰ থািকল। আৰু যােচফ এশ দহ বছৰ জীয়াই থািকল। ২৩

এইদেৰ যােচেফ ই িয়মৰ পিৰনািত দিখবৈল পােল। তওঁ মনিচৰ

পেুতক মাখীৰৰ স ান সকলেকা দখা পােল। তওঁ তওঁেলাকক কালাত

লবৈল পােল। ২৪ পাছত যােচেফ তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়কসকলক ক’ ল,

“মই এিতয়া মতুৃ ৰ সময়ত উপি ত হেছাঁ; িক ু ঈ েৰ তামােলাকৈল

অৱেশ দিৃ কিৰব আৰু অ াহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ আগত িয দশ

িদম বিুল শপত কিৰিছল, সই দশৈল তামােলাকক এই দশৰ পৰা ল

যাব।” ২৫ তাৰ পাছত যােচেফ ই ােয়লৰ স ান সকলক শপত কৰােল।

তওঁ ক’ ল, “ঈ েৰ অৱেশ তামােলাকৈল দিৃ কিৰব। সই সময়ত

িন য়ৈক তামােলােক ইয়াৰ পৰা মাৰ অি ল যাবা।” ২৬ এইদেৰ

যােচফ এশ দহ বছৰ বয়সত মিৰল; পাছত তওঁক গি ব যু কিৰ,

িমচৰত এটা পড়াত ভৰাই ৰখা হ’ল।
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যা াপু ক
১ যােকাবৰ লগত ই ােয়লৰ িযসকল পু ই িনজৰ পিৰয়ালৰ সেত

িমচৰ দশৈল আিহিছল, তওঁেলাকৰ নাম: ২ ৰেূবণ, িচিমেয়ান, লবী

আৰু িযহূদা; ৩ ইচাখৰ, জবলূনূ, আৰু িব ামীন; ৪ দান আৰু ন ালী; গাদ

আৰু আেচৰ। ৫ যােকাবৰ বংশধৰ স মঠু স ৰ জন আিছল। ইিতমেধ

যােচফ িমচৰতআিছল। ৬তাৰ পাছত যােচফ, তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়ক

সকল আৰু সই জ ৰ সকেলােৰই মতুৃ হ’ল। ৭ ই ােয়লৰ স ান

সকল ব বংশ হ সংখ াত বিৃ পােল; আৰু বািঢ় বািঢ় অিতশয় বলৱ

হ’ল। তওঁেলাকৰ াৰাই দশ পিৰপণূ হ’ল। ৮ তাৰ পাছত িমচৰত

যােচফক সাঁৱৰণ কৰা কথাত ৰু িনিদয়া এজন নতুন ৰজাৰ উ ান

হ’ল। ৯ তওঁৰ জা সকলক তওঁ ক’ ল, “ সই ই ােয়ল জািতক চাৱা;

তওঁেলাক সংখ াত অিধক আৰু আমাতৈক বলৱ । ১০আহাঁ, আিম

তওঁেলাকৰ লগত ােনেৰ লনেদন কেৰাঁহক। নহেল তওঁেলাক অিবৰত

ভােৱ বিৃ পাব, আৰু কােনা যু হ’ ল, তওঁেলােক আমাৰ শ েবাৰৰ

লগত যাগ হ আমাৰ িবৰেু যু কিৰব, আৰু দশ ত াগ কিৰ যাব।” ১১

সেয় তওঁেলাকক কিঠন পিৰ মৰ াৰাই অত াচাৰ কিৰবৈল তওঁেলাকৰ

ওপৰত কেঠাৰ ত াবধায়ক িনযু কিৰেল। ই ােয়লী লাক সকেল

িপেথাম আৰু ৰািমেচচ নােমেৰ ফেৰৗণৰ অেথ ভঁৰাল ঘৰৰ নগৰ িনমাণ

কিৰেল। ১২ িক ু িমচৰীয়া সকেল িযমান বিছৈক ই ােয়লী সকলক

অত াচাৰ কিৰেল, িসমান বিছৈক তওঁেলাক সংখ াত বিৃ পােল আৰু

িব াৰ লাভ কিৰবৈল ধিৰেল। সেয় িমচৰীয়া সকেল ই ােয়লী লাক

সকলক ভয় কিৰবৈল আৰ কিৰেল। ১৩ িমচৰীয়া সকেল ই ােয়লী লাক

সকলক অব াহিত িনিদয়াৈক কাম কৰাইিছল। ১৪ চূণ, বািল আৰু পানী

িমহলাই তয়াৰ কেৰাঁৱা বাকােৰ ইটা ত কৰা, আৰু পথাৰৰ সকেলা

িবধৰ কামৰ াৰাই তওঁেলাকৰ জীৱন িত কিৰিছল। তওঁেলােক কিৰব

লগা সকেলা কােমই কিঠন আিছল। ১৫ তাৰ পাছত িমচৰৰ ৰজাই

িচ া আৰু পৱুা নামৰ জনী ই ীয়া ধা ীৰ লগত কথা পািতেল। ১৬

ৰজাই ক’ ল, “িয সময়ত তামােলােক ই ীয়া মিহলা সকলক সৱ

আসনত স ান সৱ কৰাত সহায় কিৰবা, সই সময়ত তওঁেলােক জ

িদয়া স ান ল কিৰবা; যিদ সই স ান ল’ৰা হয় তেনহ’ ল তাক

অৱেশ বধ কিৰবা, আৰু যিদ ছাৱালী হয়, তেনহ’ ল তাইক জীয়াই

থািকবৈল িদবা।” ১৭ িক ু ধা ী জনীেয় ঈ ৰৈল ভয় কিৰিছল, সেয়

িমচৰৰ ৰজাই তওঁেলাকক িদয়া আ া পালন নকিৰ, তাৰ পিৰৱেত ল’ৰা

িশ িবলাকক জীয়াই ৰািখেল। ১৮ িমচৰৰ ৰজাই ধা ী জনীক মািত

অনােল আৰু তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক িকয় ল’ৰা িশ িবলাকক

জীয়াই ৰািখলা?” ১৯ তিতয়া ধা ী জনীেয় ফেৰৗণক ক’ ল, “ই ীয়া

মিহলা সকল িমচৰীয়া মিহলা সকলৰ দেৰ নহয়; তওঁেলাক সবল, আৰু

তওঁেলাকৰ ওচৰৈল ধা ী অহাৰ আগেত, তওঁেলােক িনেজ স ান সৱ

কেৰ।” ২০ ঈ েৰ সই ধা ী জনীক ৰ া কিৰেল। লাক সকল সংখ াত

বিৃ পােল আৰু অিধক বলৱ হ’ল। ২১ ধা ী জনীেয় ঈ ৰৈল ভয়

কিৰিছল, সেয় ঈ েৰ তওঁেলাকৰ বােব পিৰয়াল গঠন কিৰেল। ২২

পাছত ফেৰৗেণ িনজৰ সকেলা জােক এই আ া িদেল য, “ তামােলােক

নতুন ক জ হাৱা েত ক ল’ৰা িশ ক নীল নদীত পলাই িদব লািগব,

িক ু িতজনী ছাৱালীক হ’ ল জীয়াই ৰািখব পািৰবা।”

২ লবী বংশৰ এজন মা েহ এজনী লবীয়া ছাৱালী িবয়া কৰােল।

২ পাছত সই মিহলা গৰাকী গভৱতী হ’ল, আৰু এিট পু স ান

সৱ কিৰেল। তওঁ যিতয়া দিখেল য, স ানেটা া বান; তিতয়া

তওঁ স ানিট িতিন মাহৈল লু ৱাই ৰািখেল। ৩ িক ু তওঁ যিতয়া

দিখেল য, ল’ৰােটাক বিছ িদন লু ৱাই ৰািখব নাৱািৰব; তিতয়া তওঁ

নেলেৰ এটা পািচ সািজেল, আৰু সই পািচেটা িশলাজতু আৰু এঠােৰ

লিপ ল’ ল, পাছত সই পািচেটাত ল’ৰাজনক মৱুাই ল’ ল, আৰু নদীৰ

দাঁিতত থকা নল‐খাগিড়ৰ মাজত গ থেল। ৪ তােত দূৈৰত িথয় হ

বােয়েক সই িশ েটাৰ িক হ’ব, সই িবষেয় জািনবৈল বাট চাই থািকল।

৫ফেৰৗণৰ জীেয়েক নদীত গা ধবুৈল নািম গিছল, আৰু তওঁৰ যৱুতী

দাসী সকেল নদীৰ তীৰত ফুিৰ আিছল। এেনেত তওঁ নল খাগিড় মাজত

সই পািচেটা দিখ, তওঁৰ দাসী এজনীক পািচেটা আিনবৈল পিঠয়ােল।

৬ তওঁ পািচেটা মিল িশ িট দিখেল। এেনেত িশ িটেয় কাি বৈল

ধিৰেল; আৰু তওঁৰ িশ িটৈল মৰম লািগ ক’ ল, “এই স ানিট িন য়

এিট ই ীয়া স ান।” ৭ তিতয়া িশ িটৰ বােয়েক ফেৰৗণৰ জীেয়কক

ক’ ল, “আেপানাৰ অেথ এই স ানিটক িপয়াহ খাৱাই তুিলবৈল, মই

এজনী ই ীয়া মিহলা িবচািৰ মািত আিনম ন?” ৮ ফেৰৗণৰ জীেয়েক

ক’ ল, “ যাৱা।” তিতয়া সই ছাৱালী জনীেয় িশ িটৰ মাকেক মািত

িনেল। ৯ ফেৰৗণৰ জীেয়েক িশ িটৰ মাতকৃ ক’ ল, “আপিুন এই ল’ৰািট

লওক আৰু মাৰ বােব িপয়াহ খৱুাই িতপালন কৰক; তাৰ বােব মই

আেপানাক পািৰ িমক িদম।” তিতয়া মিহলা গৰাকীেয় ল’ৰািট িনেল

আৰু িপয়াহ খাৱাই িতপালন কিৰেল। ১০ ল’ৰািট যিতয়া ডাঙৰ

হ’ল, তওঁ ল’ৰািটক ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ ওচৰৈল আিনেল; তিতয়া সই

লৰািট তওঁৰ পু হ’ল। তওঁ লৰািটৰ নাম মািচ ৰািখ ক’ ল, “িকয়েনা

মই ইয়াক পানীৰ পৰা তুিল আিনেলাঁ।” ১১ মািচ যিতয়া ডকা হ’ল,

তওঁ বািহৰৈল ওলাই গ িনজৰ লাকসকলৰ কেঠাৰ পিৰ ম ল

কিৰেল। তওঁ দিখেল য, িনজৰ লাকসকলৰ মাজৰ এজন ই ীয়াক

এজন িমচৰীয়াই মািৰ আেছ। ১২ তিতয়া মািচেয় ইফােল িসফােল চাই

কােকা দখা নাপায়, সই িমচৰীয়াজনক বধ কিৰ বািলত পিুত থেল। ১৩

তাৰ পাছিদনা তওঁ ওলাই গ, জন ই ীয়াক িববাদ কিৰ থকা দিখ,

দাষী জনক তওঁ ক’ ল, “ তামাৰ ভাইক িকয় মািৰছা?” ১৪ িক ু মা হ

জেন ক’ ল, “আমাৰ ওপৰত আেপানাক কােন অিধপিত আৰু িবচাৰক

পািতেছ? সই িমচৰীয়াজনক যেনদেৰ বধ কিৰেল, তেনদেৰ মােকা

বধ কিৰবৈল পিৰক না কিৰেছ নিক?” তিতয়া মািচেয় আতি ত

হ ক’ ল, “বা িৱকেত মই িয কিৰেলাঁ, সই কথা িন য় আেনও গ’ম

পােল।” ১৫ ফেৰৗেণ যিতয়া সই কথা িনেল, তিতয়া তওঁ মািচক বধ

কিৰবৈল চ া কিৰেল। িক ু তওঁ ৰজা ফেৰৗণৰ ওচৰৰ পৰা পলাই গ’ল,

আৰু িমিদয়ন দশত বাস কিৰেল। তাত তওঁ এটা নাদৰ ওচৰত বিহল।

১৬ িমিদয়নৰ পেুৰািহতৰ সাত গৰাকী জীেয়ক আিছল। তওঁেলােক সই

নাদৈল আিহিছল, আৰু িপতৰৃ মৰ‐ছাগৰ জাকক পানী খৱুাবৰ বােব নাদৰ

পৰা পানী তুিল পা ত ভৰাই আিছল। ১৭ তিতয়া মৰ‐ছাগ ৰখীয়া সকল

তাৈল আিহল আৰু তওঁেলাকক খিদবৈল চ া কিৰেল; িক ু মািচেয়

গ তওঁেলাকক সহায় কিৰেল। তাৰ পাছত মািচেয় তওঁেলাকৰ মৰ‐

ছাগৰ জাকক পানী খৱুােল। ১৮ ছাৱালী কইজনী যিতয়া তওঁেলাকৰ

িপতৃ ৰেূৱলৰ ওচৰৈল গ’ল, তিতয়া তওঁ ছাৱালী কইজনীক িধেল,

“আিজেনা কেনৈক ইমান সানকােল ঘৰৈল আিহলা?” ১৯ তওঁেলােক

ক’ ল, “এজন িমচৰীয়া মা েহ আমাক মৰ‐ছাগ ৰখীয়া সকলৰ পৰা ৰ া

কিৰেল। এেনিক তওঁ আমাৰ বােব পানী তুিল মৰ‐ছাগ জাকক খৱুােল।”

২০ তিতয়া তওঁৰ ছাৱালী কইগৰাকীক তওঁ িধেল, “ তওঁ ক’ত

আেছ? তামােলােক সই ব ি জনক িকয় এিৰ আিহলা? তওঁক মািত

আনা যােত তওঁ আমাৰ লগত ভাজন কিৰব পােৰ।” ২১ মািচেয় সই

মা হ জনৰ লগত থািকবৈল মাি হ’ল, আৰু তওঁৰ ছাৱালী িচে াৰাক

তওঁৰ সেত িবয়া িদেল। ২২ িচে াৰাই এিট পু সৱ কিৰেল, আৰু

মািচেয় পু িটৰ নাম গেচাম ৰািখেল। মািচেয় ক’ ল, “মই িবেদশত

বাসী হ আেছাঁ।” ২৩ ব ত িদনৰ পাছত, িমচৰৰ ৰজাৰ মতুৃ হ’ল।

ই ােয়লী লাকসকেল ব ীকামৰ বােব আতনাদ কিৰেল। তওঁেলােক

সহায়ৰ বােব কাতেৰাি কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ দাস জীৱনৰ কাৰেণ

তওঁেলাকৰ অ েৰাধ ঈ েৰ িনেল। ২৪ তিতয়া ঈ েৰ তওঁেলাকৰ

ন িন, অ াহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ লগত কৰা তওঁৰ িনয়মিট

পনুৰ সাঁৱৰণ কিৰেল। ২৫ ঈ েৰ ই ােয়লী লাকসকলৈল দিৃ কিৰেল,

আৰু তওঁেলাকৰ পিৰি িত বিুজ পােল।

৩ মািচৰ শ ৰ িযে া িমিদয়নৰ পেুৰািহত আিছল, মািচেয় তওঁৰ

মৰ‐ছাগৰ জাক চৰাইিছল। তিতয়া মািচেয় মৰু া ৰ কাষিদ মৰ‐
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ছাগৰ জাক ল গ আিছল, আৰু তওঁ গ হােৰব নামৰ ঈ ৰৰ পবত

পাইিছল। ২ সই ঠাইত িযেহাৱাৰ দূেত এেজাপা জােপাহা গছৰ মাজত

অি িশখাত তওঁক দখা িদেল। মািচেয় চাই দিখেল য, জােপাহােটাত

জইু িল আেছ, িক ু জােপাহােটা পিুৰ যাৱা নাই। ৩ তিতয়া মািচেয়

ক’ ল, “মই এফলীয়া হ যাওঁ, আৰু এই আচিৰত িবষয়েটা মই চাওঁ,

িকয়েনা এই জােপাহােটা পিুৰ যাৱা নাই?” ৪ যিতয়া িযেহাৱাই দিখেল

য, তওঁক চাবৈল মািচ এফলীয়া হ গেছ, তিতয়া জােপাহােটাৰ

মাজৰ পৰা ঈ েৰ তওঁক মািত ক’ ল, “ হ মািচ, হ মািচ।” তওঁ

ক’ ল, “চাওঁক, মই ইয়ােত আেছাঁ।” ৫ িযেহাৱাই ক’ ল, “তুিম ওচৰ

চািপ নািহবা; তামাৰ ভিৰৰ পৰা জাতা সােলােকাৱা, িকয়েনা তুিম

িয ঠাইত িথয় হ আছা, সয়া পিব ভূিম।” ৬ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “মই

তামাৰ পবূপৰুসুকলৰ ঈ ৰ; অ াহামৰ ঈ ৰ, ইচহাকৰ ঈ ৰ, আৰু

যােকাবৰ ঈ ৰ।” তিতয়া মািচেয় িনজৰ মখু ঢািকেল, িকয়েনা তওঁ

ঈ ৰক চাবৈল ভয় কিৰেল। ৭ িযেহাৱাই ক’ ল, “মই িমচৰত থকা মাৰ

লাকসকলৰ য ণাৈল িন েয় দিৃ কিৰেছাঁ। কাৰণ তওঁেলাক অিত

কেঠাৰ ত াৱধায়কৰ তলত আেছ, মই তওঁেলাকৰ ন িনেছাঁ, মই

তওঁেলাকৰ য ণাৰ িবষয় বিুজ পাইেছাঁ। ৮ মই তওঁেলাকক িমচৰীয়া

লাকৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কিৰবৈল নািম আিহেলাঁ। সই দশৰ পৰা

উিলয়াই আিন, গাখীৰ মৗ‐ জালৈব থকা এখন উ ম আৰু বহল দশ,

য’ত কনানীয়া, িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া, িযবচুীয়া লাক

সকেল বাস কেৰ, এেন ঠাইৈল তওঁেলাকক িনবৈল আিহেলাঁ। ৯ এিতয়া

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ কাতেৰাি মাৰ ওচৰৈল আিহল। অৱেশ

িমচৰীয়া সকেল তওঁেলাকৰ ওপৰত কৰা উপ েবা মই দিখেছাঁ। ১০

সেয় মাৰ ই ােয়লী লাকসকলক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিনবৈল, মই

এিতয়া তামাক ফেৰৗণৰ ওচৰৈল পঠাওঁ।” ১১ িক ু মািচেয় ঈ ৰক

ক’ ল, “মইেনা কান য, ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ ই ােয়লী লাকসকলক

িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিনম?” ১২ ঈ েৰ উ ৰ িদ ক’ ল, “অৱেশ মই

তামাৰ স ী হ’ম; আৰু মইেয় তামাক পঠােলাঁ, ইয়াৰ িচন তামাৈল এেয়

হ’ব য, তুিম িমচৰৰ পৰা লাকসকলক উিলয়াই আিন, এই প তেত

তামােলােক ঈ ৰৰ আৰধনা কিৰবা।” ১৩ মািচেয় ঈ ৰক ক’ ল, “মই

যিতয়া ই ােয়লী লাকসকলক ক’ম য, তামােলাকৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ

ঈ েৰ মাক তামােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল; তিতয়া তওঁেলােক মাক

ক’ব, ‘ তওঁৰ নাম িক?’ তিতয়া মই িক উ ৰ িদম?” ১৪ ঈ েৰ মািচক

ক’ ল, “মই িয জন হওঁ, সই জেনই হওঁ।” ঈ েৰ পনুৰ ক’ ল, “তুিম

ই ােয়লী লাকসকলক িন য়ৈক ক’বা য, ‘মই িয জন হওঁ’ তেৱঁই

মাক তামােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল।” ১৫ ঈ েৰ মািচক পনুৰ ক’ ল,

“তুিম ই ােয়লী লাকসকলক অৱেশ ক’বা য, ‘ তামােলাকৰ ওপৰ‐

িপতসৃকলৰ ঈ ৰ, অ াহামৰ ঈ ৰ, ইচহাকৰ ঈ ৰ, আৰু যােকাবৰ ঈ ৰ

িযেহাৱােয় মাক তামােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল। এেয় মাৰ িচৰ ায়ী নাম,

আৰু ইয়াৰ াৰাই পৰুষুা েম মই সাঁৱৰণীয় হম।’ ১৬ তুিম যাৱা, আৰু

ই ােয়লৰ ব ৃ লাকসকলক একি ত কিৰ সমেবত কেৰাঁৱা। তওঁেলাকক

ক’বা য, ‘ তামােলাকৰ ওপৰ‐িপতৃ অ াহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই মাক দশন িদ ক’ ল য, ‘মই তামােলাকক িনৰী ণ

কিৰেলাঁ আৰু তামােলাকক িমচৰত কেন ব ৱহাৰ কিৰেছ, সয়া মই

দিখেলাঁ। ১৭ িমচৰ দশত তামােলাকৰ ওপৰত কৰা উপ ৱৰ পৰা

তামােলাকক উিলয়াই আিন, গাখীৰ, মৗ‐ জাল ব থকা সই কনানীয়া,

িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া, আৰু িযবচুীয়া সকলৰ দশৈল মই

তামােলাকক ল যাবৈল িত া কিৰেছাঁ’। ১৮ তিতয়া তওঁেলােক

তামাৰ কথা িনব। তাৰ পাছত তুিম আৰু ই ােয়লৰ ব ৃ লাকসকেল

িমচৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল গ, তওঁক িন য়ৈক ক’বা য, ‘ই ীয়াসকলৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা আমাৰ আগত সা াৎ হ’ল। সেয় আিম িতিন িদন মৰভূুিমৰ

মােজেৰ গ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৰ অেথ আমাক

যাবৈল িদয়ক।’ ১৯ িক ু মই জােনা, যিতয়াৈলেক িমচৰৰ ৰজাক বাধ

কেৰাঁৱা নহয়, তিতয়াৈলেক তওঁ তামােলাকক যাব িনিদব। ২০ মই

িনজ হাত মিলম, আৰু িমচৰ দশৰ মাজত সকেলা আচিৰত কেমেৰ মই

তওঁেলাকক আঘাত কিৰম। তাৰ পাছতেহ তওঁ তামােলাকক যাবৈল

িদব। ২১ মই িমচৰীয়াসকলৰ পৰা তামােলাকক অ হ া কিৰম।

সেয় তামােলােক যাৱা সময়ত দা‐হােত যাব লগা নহ’ব। ২২ িত

গৰাকী মিহলাই িনজৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়া, আৰু িনজৰ ঘৰৰ ওচৰত বাস

কৰা মিহলা সকলৰ পৰা ৰপূ আৰু সাণৰ অল াৰ আৰু ব খিুজবা;

আৰু তামােলােক সইেবাৰ িনজৰ লৰা‐ ছাৱালীক িপ াবা; এই দেৰ

তামােলােক িমচৰীয়া সকলক লটু কিৰবা।”

৪ মািচেয় উ ৰ িদ ক’ ল, “িক ু তওঁেলােক যিদ মাক িব াস নকেৰ,

আৰু মাৰ কথাও েন; আৰু তাৰ পিৰৱে তওঁেলােক মাক ক’ব,

‘িযেহাৱাই তামাক দশন িদয়া নাই’ তিতয়া িক হ’ব?” ২ িযেহাৱাই

তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ হাতত িক আেছ?” মািচেয় ক’ ল, “লাখিুট।” ৩

তিতয়া িযেহাৱাই ক’ ল, “লাখিুট ডাল মািটত পলাই িদয়া।” তিতয়া

মািচেয় লাখিুটডাল মািটত পলাই িদেল, আৰু তিতয়াই সই লাখিুট

ডাল সাপ হ পিৰল। মািচেয় তাৰ পৰা পাছ ঁহিক গ’ল। ৪ তাৰ পাছত

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম তামাৰ হাত মিল তাৰ ন ৰত ধৰা।”

মািচেয় িনজৰ হাত মিল তাক ধিৰেল, আৰু তওঁৰ হাতত সই সাপ ডাল

পনুৰ লাখিুট হ’ল। ৫ “ইয়াৰ বােবই তওঁেলাকৰ ওপৰ‐িপতৃ অ াহাম,

ইচহাক আৰু যােকাবৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই য তামাক দশন িদেল, সই

কথা তওঁেলােক িব াস কিৰব।” ৬ িযেহাৱাই তওঁক পনুৰ ক’ ল, “তুিম

তামাৰ হাত চালাত ভেৰাৱা।” সেয় মািচেয় হাতখন িনজৰ চালাত

ভৰােল। পাছত তওঁ যিতয়া হাতখন বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল, তিতয়া

তওঁ দিখেল য, তওঁৰ হাত ৰােগেৰ িহমৰ িনিচনা বগা হেছ। ৭

িযেহাৱাই ক’ ল, “ তামাৰ হাত পনুৰ চালাত ভেৰাৱা।” তিতয়া মািচেয়

িনজৰ হাত পনুৰ চালাত ভৰােল; আৰু যিতয়া বািহৰৈল উিলয়ােল তওঁ

দিখেল য, তওঁৰ শৰীৰৰ অৱিশ অংশৰ দেৰই হাতখন পনুৰ হ’ল।

৮ িযেহাৱাই ক’ ল, “ তওঁেলােক যিদ তামাক িব াস নকেৰ, আৰু মাৰ

শি ৰ সই থম িচনেকা যিদ িব াস নকেৰ, তেনহ’ ল তওঁেলােক

ি তীয় িচনত িব াস কিৰব। ৯ তওঁেলােক যিদ এই েয়াটা িচনেকা

িব াস নকেৰ, আৰু তামাৰ কথাও েন, তেনহ’ ল তুিম নদীৰ পৰা

অলপ পানী ল কান মািটত ঢািলবা। তিতয়া তুিম নদীৰ পৰা লাৱা

সই পানী কান মািটত ঢািল িদওঁেত, সই পানী তজৈল পিৰণত হ’ব।”

১০ তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাক ক’ ল, “ হ মাৰ ভু িমনিত কিৰেছাঁ,

মই বাকপটু নহওঁ; ইয়াৰ পেূবও নািছেলাঁ, বা আপিুন িনজ দাসক কথা

কাৱাৰ পাছেতা নহওঁ। কাৰণ মাৰ মখু আৰু জীবা গধৰূ।” ১১ িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, “মা হৰ মখু কােন িনমাণ কিৰেল? বাবা বা কলা, নাইবা

চ থকা বা অ কােন কিৰেল? মই িযেহাৱােয় জােনা তাক নকেৰাঁ?

১২ তেনহ’ ল এিতয়া তুিম যাৱা; মই তামাৰ মখুত থািকম, আৰু তুিম

কবলগীয়া কথা মই তামাক িশকাম।” ১৩ িক ু মািচেয় ক’ ল, “ হ

মাৰ ভু অ হ কিৰ, আপিুন িয জনক ই া কেৰ, তেন আন কােনা

এজনক পিঠয়াওক।” ১৪ তিতয়া মািচৈল িযেহাৱাৰ াধ িলত

হ’ল। তওঁ ক’ ল, “ তামাৰ লবীয়া ককােয়ৰ হােৰাণ ক’ত আেছ? মই

জােনা, তওঁ ভালৈক কথা ক’ব পােৰ। অৱেশ তওঁ তামাক ল’গ পাবৈল

আিহ আেছ; আৰু তওঁ আিহ তামাক যিতয়া দিখব, তিতয়া তওঁ

আনি ত হ’ব। ১৫ তুিম তওঁক ক’বা, আৰু তওঁৰ মেুখ িক ক’ব লােগ

সই বাক িদবা। মই তামাৰ আৰু তওঁৰ মখুেৰা সহায় হ’ম, আৰু িক

কিৰব লােগ, সই িবষেয় তামােলাকক জনাম। ১৬ তওঁ লাক সকলৰ

আগত তামাৰ হ কথা ক’ব। তওঁ তামাৰ মখু ৰপূ হ’ব, আৰু তুিম

তওঁৰ ঈ ৰ ৰপূ হ’বা। ১৭ এই লাখিুটডাল তুিম িনজ হাতত লাৱা। এই

লাখিুট ডােলেৰই তুিম িচনেবাৰ দখৱুাবা।” ১৮ তাৰ পাছত মািচেয়

তওঁৰ শ েৰক িযে াৰ ওচৰৈল উভিট গ’ল, আৰু তওঁক ক’ ল, “মই

িবনয় কেৰাঁ, িমচৰত থকা মাৰ স কীয় লাকসকল এিতয়াৈলেক জীয়াই

আেছ ন নাই, তাক চাবৰ বােব তওঁেলাকৰ ওচৰৈল উভিট যাবৈল

মাক িদয়ক।” িযে ােৱ মািচক ক’ ল, “শাি েৰ যাৱা।” ১৯ িযেহাৱাই

িমিদয়নত মািচক ক’ ল, “তুিম িমচৰৈল উভিট যাৱা; িকয়েনা িয সকল
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লােক তামাৰ াণ ল’ব িবচািৰিছল, সই লাক সকলৰ মতুৃ হ’ল।” ২০

তিতয়া মািচেয় িনজৰ ভাযা আৰু পু ক এটা গাধত উঠাই ল’ ল আৰু

িমচৰ দশৈল যা া কিৰেল। মািচেয় ঈ ৰৰ সই লাখিুট ডােলা িনজৰ

হাতত ল’ ল। ২১ িযেহাৱাই মািচক কিছল, “তুিম যিতয়া িমচৰৈল

উভিট যাবা, তিতয়া মই তামাৰ হাতত িযেবাৰ আচিৰত কাযৰ শি

িদেলাঁ, সই সকেলা ফেৰৗণৰ সা ােত কিৰবা। িক ু মই তওঁৰ মন

কিঠন কিৰম, আৰু সেয় তওঁ তিতয়া লাকসকলক এিৰ িনিদব। ২২

তুিম ফেৰৗণক িন য়ৈক ক’বা, ‘িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ই ােয়ল মাৰ

পু , মাৰ জ পু ’; ২৩ মই তামাক কিছেলাঁ, ‘ মাৰ আৰধনা কিৰবৰ

অেথ মাৰ পু ক এিৰ িদয়া’। িক ু তথািপও তওঁেলাকক এিৰ িদবৈল

তুিম অস ত হ’লা; সেয় মই তামাৰ পু , তামাৰ জ পু ক িন য়

বধ কিৰম’।” ২৪ তাৰ পাছত যা া কিৰ গ থােকােত, ৰািত হাৱাৰ বােব

তওঁেলাক এঠাইত থািকল; তােত িযেহাৱাই মািচক লগ পােল, আৰু বধ

কিৰব খিুজেল। ২৫ তিতয়া িচে াৰাই এটু ৰা িচকিমিকয়া চাকা পাথৰ

ল’ ল; আৰু িনজৰ পু ৰ িল া ‐চ ছদন কিৰ, মািচৰ ভিৰত পলাই িদ

ক’ ল, “িন েয় আপিুন মাৰ পে তজৰ াৰাই পাৱা দৰা।” ২৬ সেয়

িযেহাৱাই তওঁক এিৰ িদেল। িচে াৰাই ক’ ল, “চু তৰ কাৰেণ আপিুন

তজৰ াৰাই পাৱা দৰা।” ২৭ িযেহাৱাই হােৰাণক কিছল, “তুিম মািচেৰ

সেত সা াৎ কিৰবৈল মৰভূুিমৈল যাৱা।” তিতয়া হােৰাণ গ’ল, আৰু

ঈ ৰৰ পবতত মািচক লগ ধিৰ, তওঁক চুমা খােল। ২৮ তিতয়া মািচেয়

িযেহাৱাই কাৱা সকেলা কথা আৰু িচন দখৱুাবৰ বােব শি েৰ কায

কিৰবৈল িযেহাৱাই িদয়া আ াৰ কথা হােৰাণক ক’ ল। ২৯ তাৰ পাছত

মািচ আৰু হােৰাণ েয়া গ ই ােয়লী লাকসকলৰ ব ৃ লাকসকলক

একেগাট কিৰেল। ৩০ িযেহাৱাই মািচক কাৱা সকেলা কথা হােৰােণ

তওঁেলাকক ক’ ল। তওঁ লাকসকলৰ আগত িযেহাৱাৰ শি ৰ াৰাই

িচনেবােৰা দখৱুােল। ৩১ তিতয়া লাকসকেল িব াস কিৰেল। িযেহাৱাই

য ই ােয়লী লাক সকলৈল দিৃ কিৰেল; আৰু তওঁেলাকৰ যাতনােবাৰ

চােল, সই কথা িন তওঁেলােক মৰূ দাঁৱাই িণপাত কিৰ ঈ ৰৰ

আৰাধনা কিৰেল।

৫ এই ঘটনাৰ পাছত মািচআৰু হােৰােণ গ ফেৰৗণক ক’ ল, “ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, ‘মৰভূুিমত মাৰ উে েশ উৎসৱ

পালন কিৰবৈল, মাৰ লাকসকলক যাবৈল িদয়া’।” ২ ফেৰৗেণ ক’ ল,

“িযেহাৱা কান? িকয় মই তওঁৰ কথা িনম; আৰু ই ােয়লী লাক

সকলক যাবৈল িকয় এিৰ িদম? মই িযেহাৱাক নাজােনা, গিতেক ই ােয়লী

লাক সকলক যাবৈল এিৰ িনিদওঁ।” ৩ তাৰ পাছত মািচ আৰু হােৰােণ

ক’ ল, “ই ীয়াসকলৰ ঈ েৰ আমাৰ লগত সা াত কিৰেল। আহক আিম

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৰ অেথ মৰভূুিমৰ মােজেৰ

িতিন িদনৰ বাট যাওঁহক; যােত তওঁ আমাক মহামাৰী বা তেৰাৱােলেৰ

আ মণ নকেৰ।” ৪ িক ু িমচৰৰ ৰজাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ মািচ আৰু

হােৰাণ, তামােলােক িকয় লাক সকলক তওঁেলাকৰ কামৰ পৰা ল

গছা?” এই বিুল লাকসকলক তওঁ ক’ ল, “ তামােলাক কামৈল ঘিূৰ

যাৱা।” ৫ ফেৰৗেণ পনুৰ ক’ ল, “বতমান আমাৰ দশত অেনক ই ােয়লী

লাক আেছ, আৰু তামােলােক তওঁেলাকৰ কাম ব কৰাইছা।” ৬ সই

িদনাই ফেৰৗেণ লাক সকলৰ কেঠাৰ ত াৱধায়ক আৰু মিুখয়াল সকলক

এই আ া িদ ক’ ল, ৭ “আেগেয় িদয়াৰ দেৰ তওঁেলাকক ইটা বনাবৈল

তামােলােক নৰা আিন িনিদবা। তওঁেলােক িনেজই গ নৰা িবচািৰ

লওক। ৮ তওঁেলােক আেগেয় িযমান পিৰমাণৰ ইটা বনাইিছল, এিতয়াও

তওঁেলাকক িসমােনই বনাবৈল িদয়া। তাৰ অলেপা কম হণ নকিৰব;

কাৰণ তওঁেলাক এেল ৱা। তওঁেলােক িচঞিৰেছ আৰু ক’বৈল ধিৰেছ,

‘আমাক যাবৈল অ মিত িদয়ক আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ উে েশ বিলদান

উৎসগ কিৰবৈল িদয়ক’।” ৯ তওঁেলাকৰ ওপৰত কামৰ ভাৰ অিধক গধৰূ

কিৰ িদয়া হওক; যােত তওঁেলােক কামৰ মাজত ব থািক িব াি জনক

কথাত মন িনিদেয়। ১০ তাৰ পাছত, কেঠাৰ ত াৱধায়ক আৰু মিুখয়াল

সকেল বািহৰৈল ওলাই আিহল আৰু লাকসকলক তওঁেলােক ক’ ল,

“ফেৰৗেণ এইদেৰ কেছ, ‘মই তামােলাকক এিতয়াৰ পৰা কােনা নৰা

িনিদওঁ। ১১ তামােলাক িনেজ যাৱা আৰু য’ত িবচািৰ পাৱা, তাৰ পৰা

নৰা িবচািৰ আনা; িক ু তামােলাকৰ কামৰ িনি পিৰমাণ াস কৰা

নহব।’” ১২ তিতয়া লাক সকেল নৰা িবচািৰ জমা কিৰবৈল িমচৰ দশৰ

চািৰওফােল িসঁচৰিত হ গ’ল। ১৩ তথািপ কেঠাৰ ত াৱধায়ক সকেল

তওঁেলাকক তাড়না কিৰ ক’ ল, “ তামােলাকক নৰা িদওঁেত, তামােলােক

যেনৈক কাম কিৰিছলা, এিতয়াও তেনৈক িতিদনৰ িনৰিূপত কাম

স ণূ কৰা।” ১৪ তাৰ পাছত ফেৰৗণৰ কেঠাৰ ত াৱধায়ক সকেল

িমক সকলৰ ওপৰত িনযু কৰা ই ােয়লী মিুখয়াল সকলক হাৰ

কিৰেল। সই ত াৱধায়ক সকেল তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলাকক

িনৰিূপত কিৰ িদয়া অ পােত আগৰ দেৰ, কািল আৰু আিজ তামােলােক

িকয় ইটা তয়াৰ কিৰব পৰা নাই?” ১৫ সেয় কাৰখানাত কাম কৰা

ই ােয়লী কমচাৰী সকেল ফেৰৗণৰ ওচৰৈল আিহল; আৰু তওঁক কা িত

কিৰ ক’ ল, “আেপানাৰ দাস িবলাকৰ খ ত িকয় আপিুন এেন ব ৱহাৰ

কিৰেছ? ১৬ আেপানাৰ দাস সকলক এিতয়া নৰা িদয়া হাৱা নাই,

তথািপও তওঁেলােক আমাক ক আেছ ‘ইটা তয়াৰ কৰা!’ এেনিক আিমও

আেপানাৰ দাস সকলৰ াৰাই হািৰত হেছাঁ। িক ু এয়া আেপানাৰ

িনজৰ লাক সকলৰেহ ভূল।” ১৭ িক ু ফেৰৗেণ ক’ ল, “ তামােলাক

এেল ৱা! তামােলাক সকেলােৱ এেল ৱা! তামােলােক কছা, ‘আমাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৈল আমাক যাবৈল িদয়ক।’ ১৮

সেয় এিতয়া কাম কিৰবৈল ঘিূৰ যাৱা। আেপানােলাকক পনুৰ নৰা িদয়া

নহব, িক ু তামােলােক আগৰ পিৰমাণৰ সমােনই ইটা তয়াৰ কিৰব

লািগব।” ১৯ “ তামােলাক িতিদেন বনাব লগা ইটাৰ সংখ া অলেপা কম

কৰা নহব।” এই কথা কাৱাৰ পাছত, ই ােয়লী মিুখয়াল সকেল দিখেল

য, তওঁেলাক িবপদত পিৰেছ। ২০ তওঁেলােক ফেৰৗণৰ আগৰ পৰা

ওলাই আেহাঁেত ৰাজ সাদৰ বািহৰত িঠয় হ থকা মািচ আৰু হােৰাণক

লগ পােল। ২১ তওঁেলােক মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, “িযেহাৱাই

আেপানােলাকৈল দিৃ কিৰ দ িদয়ক; কাৰণ আেপানােলােক ফেৰৗণ

আৰু তওঁৰ দাস সকলৰ সা ােত আমাক দাষী কিৰেল। আমাক বধ

কিৰবৈল আেপানােলােক তওঁেলাকৰ হাতত তেৰাৱাল তুিল িদেল।” ২২

তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাৰ ওচৰত াথনা কিৰ ক’ ল, “ হ ভু, আপিুন

এই লাক সকলক িবপদত িকয় পলােল? মাৰ আগৰ ঠাইৈল মাক িকয়

পিঠয়ােল? ২৩ মই যিতয়ােৰ পৰা আেপানাৰ নােমেৰ ফেৰৗণৰ আগত

কথা ক’বৈল উপি ত হেলাঁ, তিতয়ােৰ পৰা তওঁ এই লাক সকলক

য ণা িদেছ; আৰু আপিুন িনজৰ লাক সকলক সমিূল উ াৰ কৰা নাই।”

৬ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ ফৗৰণৈল মই িক কিৰম, এিতয়া

তুিম দিখবৈল পাবা। তুিম দিখবৈল পাবা য, মাৰ হাতৰ শি ৰ

বােবই ৰজাই লাক সকলক যাবৈল িদব। মাৰ হাতৰ শি ৰ কাৰেণই

ৰজা ফেৰৗেণ িনজই তওঁেলাকক দশৰ পৰা খিদ পিঠয়াব।” ২ ঈ েৰ

মািচৰ সেত কথা পািত তওঁক ক’ ল, “মই িযেহাৱা। ৩ মই অ াহাম,

ইচহাক, আৰু যােকাবৰ আগেতা স শি মান ঈ ৰ বিুল দশন িদিছেলাঁ,

িক ু মাৰ িযেহাৱা নামৰ াৰাই মই তওঁেলাকক পিৰচয় িদয়া নাই।

৪ ইয়াৰ উপিৰও িয কনান দশত তওঁেলােক িবেদশীৰ দেৰ বাস

কিৰিছল, আৰু অনাই বনাই ঘিুৰ ফুিৰিছল, সই দশ তওঁেলাকক িদবৈল

মই তওঁেলাকৰ সেত এটা িনয়ম ি ৰ কিৰিছেলাঁ। ৫ তাৰ উপিৰও,

িমচৰীয়া সকেল ব ীকামত লেগাৱা ই ােয়লী লাক সকলৰ ন মই

িনেলা, আৰু মাৰ সই িনয়মিট মই ৰণ কিৰেলাঁ। ৬ এই হতুেক

ই ােয়লী লাক সকলক কাৱা, ‘মই িযেহাৱা; মই িমচৰীয়া সকলৰ

ব ী ৰ পৰা তামােলাকক উিলয়াই আিনম, আৰু মই তওঁেলাকৰ

মতাৰ পৰা তামােলাকক মু কিৰম। মই মাৰ শি দশন কিৰম;

আৰু ায় িবচাৰৰ মহা‐কেমেৰ তামােলাকক উ াৰ কিৰম। ৭ মই

তামােলাকক মাৰ িনজৰ লাক কিৰ ল’ম, আৰু মইেয় তামােলাকৰ

ঈ ৰ হ’ম। তামােলাকক িমচৰৰ ব ী ৰ পৰা উিলয়াই অনা মেয়ই য

তামােলাকৰ সই ঈ ৰ িযেহাৱা, ইয়াক তামােলােক জািনবা। ৮ মই

িয দশ অ াহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবক িদম বিুল শপত খাইিছেলাঁ,

সই দশৈল তামােলাকক িনম, আৰু তামােলাকৰ অিধকাৰৰ অেথও
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সই দশ মই তামােলাকক িদম; মেয়ই িযেহাৱা’।” ৯ যিতয়া মািচ

গ ই ােয়লী লাক সকলক সই কথা কেল; তিতয়া তওঁেলােক কিঠন

ব ীকামৰ বােব িনৰৎুসাহ হ মািচৰ কথাত মন িনিদেল। ১০ সেয়

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ১১ “তুিম গ িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণক কাৱা

য, ই ােয়লী লাক সকলকআেপানাৰ দশৰ পৰা ওলাই যাবৈল এিৰ

িদয়ক।” ১২ মািচেয় িযেহাৱাক ক’ ল, “যিদ ই ােয়লী লাক সকেলই

মাৰ কথা েন; তেনহ’ ল ফেৰৗেণ মাৰ কথা িকয় িনব? িযেহতু মই

কথা কাৱাত িনপণু নহয়।” ১৩ িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণৰ লগত

কথা পািতেল; আৰু িমচৰ দশৰ পৰা ই ােয়লী লাক সকলক উিলয়াই

িদবৈল ই ােয়লী লাক আৰু িমচৰ দশৰ ৰজা ফেৰৗণৰ বােব তওঁ আ া

িদেল। ১৪এওঁেলােকই িনজৰ িপত‐ৃবংশৰ ধান লাক আিছল: ই ােয়লৰ

জ পু ৰেূবণ, আৰু ৰেূবণৰ পু হেনাক, প ,ু িহেষাণ, আৰু ক ী।

এওঁেলাক আিছল ৰেূবণ গা ীৰ পবূপৰুষু। ১৫ িচিমেয়ানৰ পু সকল

আিছল িযমেূৱল, যামীন, ওহদ, যাখীন, চাহৰ আৰু চৗল। চৗল কনানীয়া

মিহলাৰ পু আিছল। এওঁেলাক আিছল িচিমেয়ান গা ীৰ পবূপৰুষু।

১৬ লবীৰ পু সকলৰ সেত তওঁেলাকৰ বংশধৰ নাম এই তািলকাত

উে িখত আেছ। তওঁেলাকৰ নাম হ’ল: গেচান, কহাৎ, আৰু মৰাৰী।

লবী এশ সাতি শ বছৰ বয়সৈলেক জীয়াই আিছল। ১৭ গেচানৰ পু

িলবনী আৰু িচিময়ী আিছল। ১৮ কহাতৰ পু সকল হ’ল অ ম, িযচহৰ,

িহে াণ, আৰু উ ীেয়ল। কহাত এশ তি শ বছৰ বয়সৈলেক জীয়াই

আিছল। ১৯ মৰাৰীৰ পু সকল হ’ল মহলী আৰু মচুী। এওঁেলাক বংশধৰ

সকলৰ সেত লবী গা ীৰ পবূপৰুষু আিছল। ২০অ েম তওঁৰ িপতৰৃ

ভনীেয়ক যােকবদক িবয়া কৰাইিছল। তওঁ হােৰাণ আৰু মািচক জ

িদিছল। অ ম এশ সাতি শ বছৰ জীয়াই আিছল আৰু তাৰ পাছত তওঁৰ

মতুৃ হিছল। ২১ িযচহৰৰ পু সকল আিছল কাৰহ, নফগ, আৰু িজ ী।

২২ উ ীেয়লৰ পু সকল আিছল িমচােয়ল, ইিলচাফন, আৰু িচ ী।

২৩ হােৰােণ অ ীনাদবৰ জীেয়ক নহেচানৰ ভনীেয়ক ইলীেচবাক িবয়া

কিৰিছল। তওঁ নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ, আৰু ঈথামৰক, জ িদেল। ২৪

কাৰহৰ পু সকল আিছল অচীৰ, ইলকানা, আৰু অবীয়াচক। এওঁেলাক

কাৰহীয়া গা ীৰ পবূপৰুষু। ২৫ হােৰাণৰ পু ইিলয়াজেৰ পটুীেয়লৰ

এজনী জীেয়কক িবয়া কিৰেল। তওঁ পীনহচক জ িদেল। এওঁেলােকই

লবীয়া সকলৰ বংশৰ সেত িপতবৃংশেৰা ধান লাক আিছল। ২৬

এই জন পৰুষু হােৰাণ আৰু মািচক িযেহাৱাই কিছল, “ তামােলােক

ই ােয়লৰ লাকসকলক তওঁেলাকৰ যু াৰু দলৰ সেত িমচৰ দশৰ

পৰা উিলয়াই আনাৈগ।” ২৭ িমচৰ দশৰ পৰা ই ােয়লী লাকসকলক

উিলয়াই আিনবৰ বােব িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণক কাৱা লাক সকল মািচ

আৰু হােৰােণই হয়। ২৮ িমচৰ দশত যিতয়া িযেহাৱাই মািচৰ সেত

কথা পািতিছল, ২৯ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক কিছল, “মই িযেহাৱা; মই

তামাক িয িয কথা কেলাঁ, সই সকেলা কথা তুিম িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ

আগত গ কবা।” ৩০ িক ু মািচেয় িযেহাৱাক কিছল, “মই কথা কাৱাত

পাগত নহয়, সেয় ফেৰৗেণ মাৰ কথা িকয় িনব?”

৭ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ চাৱা, ফেৰৗণৰআগত মই তামাক

ঈ ৰ ৰপূ কিৰেলাঁ; আৰু তামাৰ ককােয়ৰা হােৰাণ তামাৰ ভাববাদী

হ’ব। ২ মই তামাক িয আ া িদওঁ, সই সকেলােক তুিম ক’বা; তােত

ফেৰৗেণ ই ােয়লী লাক সকলক িনজৰ দশৰ পৰা যাবৰ বােব এিৰ

িদবৈল, তামাৰ ককােয়ৰ হােৰােণ সই সকেলা কথা ফেৰৗণক ক’ব। ৩

িক ু মই ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰম, আৰু িমচৰ দশত মাৰ পৰা মী

িচন আৰু অ ুত ল ণ দখৱুাম। ৪ তথািপও ফেৰৗেণ তামােলাকৰ কথা

িনব। সেয় মই িমচৰৰ ওপৰত আঘাত কিৰম, আৰু মাৰ ই ােয়লী

লাকসকল, যু াৰু দল, ই ােয়লৰ বংশধৰ সকলক দ ৰ পৰা মী কায

কিৰ িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনম। ৫ মই িমচৰৰ ওপৰত মাৰ

পৰা মী হাত িদম, আৰু িমচৰ দশৰ পৰা ই ােয়লী লাকসকলক

উিলয়াই আিনম, তিতয়া মেয়ই য িযেহাৱা, সই িবষেয় িমচৰীয়া সকেল

জািনব পািৰব।” ৬ মািচ আৰু হােৰােণ সইদেৰ কিৰেল; িযেহাৱাই আ া

িদয়াৰ দেৰই তওঁেলােক কায কিৰেল। ৭ তওঁেলােক যিতয়া ফেৰৗণৰ

লগত কথা পািতিছল, তিতয়া মািচৰ আশী বছৰ আৰু হােৰাণৰ িতৰাশী

বছৰ বয়স হিছল। ৮ িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, ৯ “ যিতয়া

ফেৰৗেণ তামােলাকক ক’ব, তামােলােক কােনা এটা আচিৰত কায কিৰ

দখউুৱা, তিতয়া তুিম হােৰাণক ক’বা য, তামাৰ লাখিুট সাপ হ’বৰ

বােব, লাখিুটডাল ফৗৰণৰ স খুত পেলাৱা।” ১০ তাৰ পাছত মািচ আৰু

হােৰােণ ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ’ল, আৰু িযেহাৱাই আ া িদয়াৰ দেৰই কায

কিৰেল। হােৰােণ িনজৰ লাখিুট ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ দাস সকলৰ স খুত

পলাই িদেল; আৰু সই লাখিুটডাল সাপ হ’ল। ১১ তিতয়া ফেৰৗেণ তওঁৰ

ানী আৰু মায়া‐কম জনা লাক সকলক মািত পিঠয়ােল; তিতয়া সই

িমচৰীয়া শা সকেলও িনজৰ িনজৰ মায়াকেমেৰ সইদেৰই কিৰেল।

১২ তওঁেলাকৰ িতজেন িনজৰ িনজৰ লাখিুট তলত পলাই িদেল, আৰু

সইেবােৰা সাপ হ’ল। িক ু হােৰাণৰ লাখিুটেয় তওঁেলাকৰ সাপেবাৰ

িগিল পলােল। ১৩ তাৰ পাছত িযেহাৱাই কাৱাৰ দেৰই, ফেৰৗণৰ মন

কিঠন হ’ল, আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ কথা িনেল। ১৪ িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, “ফেৰৗণৰ মন কিঠন হ’ল, আৰু তওঁ লাকসকলক এিৰ িদবৈল

অমাি হেছ। ১৫ ৰািতপৱুা যিতয়া ফেৰৗেণ পানীৰ ওচৰৈল যায়, সই

সময়ত তুিম তওঁৰ ওচৰৈল যাবা। তুিম তওঁেৰ সেত সা াৎ কিৰবৈল

নদীৰ পাৰত িথয় হ থািকবা; আৰু িয লাখিুটডাল সাপ হিছল, সই লাখিুট

ডােলা তামাৰ হাতত ল’বা। ১৬ তুিম তওঁক ক’বা, ‘ই ীয়া সকলৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানাৰ ওচৰৈল মাক ক’বৈল পিঠয়াইেছ, “মৰভূুিমত ঈ ৰৰ

আৰধনা কিৰবৰ অেথ ঈ ৰৰ লাক সকলক যাবৈল িদয়ক। িক ু আপিুন

এিতয়াৈলেক না নাই।” ১৭ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, “মই য িযেহাৱা,

তাক তুিম ইয়াৰ াৰাই জািনবা।” মই িনজৰ হাতত থকা লাখিুটেৰ নীল

নদীৰ পানীত হাৰ কিৰম, তােত নদীৰ পানী তজৈল পিৰণত হ’ব। ১৮

তিতয়া নদীত থকা মাছেবাৰ মিৰব, আৰু নদী গ ময় হ’ব। গ ময়

পানী হাৱাৰ বােব িমচৰীয়া সকেল নদীৰ পানী খাব নাৱািৰব’।” ১৯ তাৰ

পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “হােৰাণক এই কথা কাৱা, ‘তুিম তামাৰ

লাখিুটডাল হাতত ল িমচৰ দশৰ সকেলা পানী যেন নদী, খাল, িবল,

আৰু সকেলা পখুৰুীেবাৰত লাখিুটডােলেৰ হাৰ কৰা; যােত সই সকেলা

পানী তজৈল ৰপূা িৰত হয়। এইদেৰ কৰা যােত গােটই িমচৰ দশত

এেনিক তওঁেলাকৰ কাঠ আৰু িশলৰ পা েতা পানী তজৈল ৰপূা িৰত

হয়।” ২০ তিতয়া মািচ আৰু হােৰােণ িযেহাৱাই আ া িদয়াৰ দেৰই সই

কায কিৰেল। হােৰােণ ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ দাস সকলৰ স খুত নদীৰ

পানীত লাখিুট দািঙ হাৰ কিৰেল; তিতয়া নদীৰ সকেলা পানী তজ

হ’ল। ২১ নদীৰ মাছেবাৰ মিৰল, আৰু নদী গ ময় হ’ল। িমচৰীয়া লাক

সকেল নদীৰ পানী খাব নাৱািৰেল; আৰু সই তজ িমচৰ দশৰ সকেলা

ঠাইেত হ’ল। ২২ িক ু িমচৰীয়া শা সকেলও িনজৰ িনজৰ মায়াকেমেৰ

সইদেৰই কিৰেল। সেয় িযেহাৱাই কাৱাৰ দেৰ ফেৰৗণৰ মন কিঠন

হ’ল, আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ কথা িনবৈল অমাি হ’ল। ২৩ তাৰ পাছত

ফেৰৗেণ সই আচিৰত কাযৈল মনেযাগ িনিদ, িনজৰ ঘৰৈল উভিট গ’ল।

২৪ সকেলা িমচৰীয়া লােক খাৱা পানীৰ বােব নদীৰ চািৰওফােল গাত

খািনেল; িক ু সই পানীও নদীৰ পানী দেৰ হাৱা বােব তওঁেলােক খাব

নাৱািৰেল। ২৫ িযেহাৱাই নদী হাৰ কৰা সাত িদন পৰূ হ’ল।

৮ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ

তওঁক কাৱা য, ‘িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: মাৰ আৰধনা কিৰবৰ

অেথ মাৰ লাকসকলক যাবৈল িদয়া। ২ তুিম যিদ তওঁেলাকক যাবৈল

িদয়াত অমাি হাৱা, তেনহ’ ল মই তামাৰ দশৰ সকেলা ঠাইত

ভ লীেৰ উপ ৱ কিৰম। ৩ নদী ভ লীেৰ পিৰপণূ হ’ব; সইেবাৰ উিঠ

তামাৰ ঘৰত, শাৱা কাঁঠািলত, িবচনাত, আৰু তামাৰ দাসসকলৰ

ঘৰেতা সামাব। এেনিক তামাৰ লাকসকলৰ গাৰ ওপৰত উিঠব, তামাৰ

ত ৰ আৰু তামাৰ আটা খচা পা েতা সামাব। ৪ ভ লীেয় তামাক,

তামাৰ লাকসকলক, আৰু তামাৰ দাসসকলকআ মণ কিৰব’।” ৫

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম হােৰাণক কাৱা, ‘নদী, িনজৰা আৰু
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িবলৰ ওপৰৈল তুিম তামাৰ হাত দািঙ লাখিুটেৰ হাৰ কিৰ িমচৰ দশৰ

ওপৰৈল ভ লীেবাৰ তুিল আনা’।” ৬ তিতয়া হােৰােণ িমচৰ দশৰ

সকেলা পানীৰ ওপৰত িনজৰ হাত মিলেল, আৰু ভ লীেবাৰ উিঠ

আিহ, গােটই িমচৰ দশখনক চািন ধিৰেল। ৭ িক ু শা সকেলও

িনজৰ িনজৰ মায়াকেমেৰ সইদেৰই কিৰেল, আৰু িমচৰ দশৰ ওপৰৈল

ভ লীেবাৰ তুিল আিনেল। ৮ তিতয়া ফেৰৗেণ মািচ আৰু হােৰাণক মািত

ক’ ল, “িযেহাৱাই যন মাৰ আৰু মাৰ লাকসকলৰ পৰা ভ লীেবাৰ

আঁতৰাই িনেয়, তাৰ বােব তওঁৰ আগত াথনা কৰক। তাৰ পাছত মই

িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৈল ই ােয়লী লাকসকলক যাবৈল

িদম।” ৯ তিতয়া মািচেয় ফেৰৗণক ক’ ল, “ ভ লীেবাৰ আেপানাৰ দাস

আৰু আেপানাৰ ঘৰেবাৰৰ পৰা নাইিকয়া হ কৱল যন নদীতেহ থােক,

সইবােব আেপানাৰ লাকসকলৰ অেথ াথনা কিৰ ক’বৰ বােব আপিুন

িনৰিূপত সময়ৰ েযাগ পাইেছ।” ১০ তিতয়া ফেৰৗেণ তওঁক ক’ ল,

“কাইৈল।” মািচেয় তওঁৰ কথা িন ক’ ল, “আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

তুল কােনা নাই, ইয়াক যন আপিুন জািনব পােৰ, সই বােব আপিুন

কাৱাৰ দেৰই হওক। ১১ ভ লীেবাৰ আেপানাৰ, আেপানাৰ ঘৰ, দাস,

আৰু লাকসকলৰ পৰাও িচ যাব। সইেবাৰ কৱল নদীতেহ থািকব।”

১২ মািচ আৰু হােৰাণ ৰজা ফেৰৗণৰ স খুৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল। পাছত

ফেৰৗণৰ িবৰেু িযেহাৱাই অনা ভ লীেবাৰৰ কাৰেণ মািচেয় িযেহাৱাৰ

আগত কাতেৰাি কিৰেল। ১৩ তােত িযেহাৱাই মািচৰ িনেবদন িনেল;

আৰু ঘৰ, চাতাল, আৰু পথাৰেবাৰত ভ লীেবাৰ মিৰল। ১৪ তিতয়া

লাকসকেল সইেবাৰ গাটাই দ’ম দ’ম কিৰেল; আৰু গােটই দশ

গ ময় হ’ল। ১৫ িক ু ফেৰৗেণ ভ লীৰ উপ ৱৰ পৰা সকাহ পাৱা

দিখ, িযেহাৱাই কাৱাৰ দেৰ, ফেৰৗেণ পনুৰ িনজৰ মন কিঠন কিৰ মািচ

আৰু হােৰাণৰ কথা িনেল। ১৬ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “হােৰাণক

কাৱা য, ‘ গােটই িমচৰ দশত পিৃথৱীৰ ধিূল ওকণী হ’বৰ বােব তুিম

িনজৰ লাখিুট দািঙ ধিুলত হাৰ কৰা’।” ১৭ তিতয়া তওঁেলােক সইদেৰ

কিৰেল; হােৰােণ িনজৰ লাখিুট ল, হাত দািঙ দশৰ ধিুলত হাৰ

কিৰেল, আৰু মা হ আৰু প েবাৰেতা ওকণী হ’ল। গােটই িমচৰ দশৰ

ধিুলেবাৰ ওকণী হ’ল। ১৮ শা সকেলও িনজৰ িনজৰ মায়াকেমেৰ

সইদেৰই ওকণী উৎপ কিৰবৈল চ া কিৰিছল, িক ু তওঁেলােক কিৰব

নাৱািৰেল। দশত মা হ আৰু প েবাৰেতা ওকণী হ’ল। ১৯ তিতয়া

শা সকেল ফেৰৗণক ক’ ল, “এই কম, ঈ ৰৰ আঙুিলৰ াৰাই কৰা

কম।” িক ু িযেহাৱাই কাৱাৰ দেৰ, ফেৰৗণৰ মন পনুৰ কিঠন হ’ল,

সেয় তওঁ তওঁেলাকৰ কথা িনবৈল অমাি হ’ল। ২০ িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, “তুিম ৰািতপৱুােত উিঠ গ ফেৰৗেণ পানীৰ ওচৰৈল যাৱাৰ

সময়ত তুিম তওঁৰ স খুত িথয় হ ক’বা, িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ:

‘ মাৰ আৰধনা কিৰবৰ অেথ মাৰ লাকসকলক যাব িদয়া। ২১ িক ু

যিদ মাৰ লাকসকলক যাব িনিদয়া, তেনহ’ ল মই তামাৰ, তামাৰ

দাসসকলৰ, লাকসকলৰ আৰু ঘৰেবাৰৰ িভতৰৈলেক জােক জােক ডাঁহ

পঠাম; তিতয়া িমচৰীয়াসকলৰ ঘৰ, এেনিক তওঁেলােক বাস কৰা ভূিমও

ডাঁহৰ জােকেৰ পিৰপণূ হ’ব। ২২ িক ু সই িদনা গাচন দশত বাস

কৰা মাৰ লাকসকলৰ বােব মই বেলগ ব ৱ া কিৰম। সেয় গাচন

দশত কােনা ডাঁহৰ জাক নহ’ব। পিৃথৱীৰ মাজত মেয়ই য িযেহাৱা, এই

কথা জািনবৰ বােব এই সকেলা ঘিটব। ২৩ এইদেৰ মাৰ লাকসকলৰ,

আৰু তামাৰ লাকসকলৰ মাজত মই েভদ জ াম। মাৰ পৰা মৰ

কায কাইৈল স হ’ব’।” ২৪ িযেহাৱাই সইদেৰই কিৰেল। ফেৰৗণ

আৰু তওঁৰ দাসসকলৰ ঘৰত জােক জােক ডাঁহেবাৰ সামাল। গােটই

িমচৰ দশেত সই ডাঁহৰ জাকৰ উৎপাতত ভূিম ন হ’ল। ২৫ তিতয়া

ফেৰৗেণ মািচ আৰু হােৰাণক মািত আিন ক’ ল, “ তামােলােক আমাৰ

দশেত তামােলাকৰ ঈ ৰৰ উে েশ বিলদান কৰা।” ২৬ মািচেয়

ক’ ল, “ সইদেৰ কৰােটা আমাৰ বােব উিচত নহয়; কাৰণ আিম আমাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ কৰা বিলদান িমচৰীয়াসকলৰ বােব ঘণৃনীয়।

সেয় িমচৰীয়াসকলৰ সা ােত তওঁেলাকৰ ঘণৃনীয় বিলদান কিৰেল

তওঁেলােক আমাক িশল দিলয়াই নামািৰব ন? ২৭ নহয়! আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আমাক আ া িদয়াৰ দেৰ, তওঁৰ উে েশ বিলদান কিৰবৰ

অেথ, আমাক িতিনিদনৰ বাট মৰভূুিমৰ মােজেৰ যাবৈল িদয়ক।” ২৮ তাৰ

পাছত ফেৰৗেণ ক’ ল, “মৰভূুিমত তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ

বিলদান কিৰবৰ অেথ, মই তামােলাকক যাবৈল অ মিত িদেছাঁ। িক ু

তামােলাক ব ত দূৰৈল নাযাবা। তামােলােক মাৰ বােব াথনা কৰা।”

২৯ তিতয়া মািচেয় ক’ ল, “মই আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা যাৱাৰ পাছেত

িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰম; যােত ফেৰৗণ, আৰু আেপানাৰ দাসসকল,

আৰু লাকসকলক কাইৈল ডাঁহৰ জাকেবােৰ যন এিৰ িচ যায়। কৱল

িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৰ অেথ ই ােয়লী লাকসকলক যাবৈল

িদয়াত আপিুন যন পনুৰ ব না নকেৰ।” ৩০ তাৰ পাছত মািচেয়

ফেৰৗণৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই গ, িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেল। ৩১

তিতয়া িযেহাৱাই মািচেয় কাৱাৰ দেৰ কিৰেল: তওঁ ফেৰৗণ, তওঁৰ

দাসসকল, আৰু লাকসকলৰ পৰা ডাঁহৰ জাকেবাৰ আতৰাই পঠােল।

তােত এিটও অবিশ নাথািকল। ৩২ তথািপও ফেৰৗেণ সইবােৰা মন

কিঠন কিৰেল, আৰু তওঁ লাকসকলক যাবৈল এিৰ িনিদেল।

৯ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ

তওঁক কাৱা, ই ীয়া লাকসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ,

‘ মাৰ আৰধনা কিৰবৰ অেথ মাৰ লাকসকলক যাবৈল িদয়ক। ২ িক ু

এিতয়াও যিদ তওঁেলাকক যাব িদয়াত অমাি হ তওঁেলাকক ধিৰ ৰািখব

িবচােৰ, ৩ তেনহ’ ল আেপানাৰ পথাৰত থকা প েবাৰ, যেন ঘাঁৰা,

গাধ, উট, গৰ,ু মৰ‐ছাগ, আৰু ছাগলী জাকেবাৰৰ ওপৰত িযেহাৱাই

হাত িদব; আৰু ইয়াৰ াৰাই ভয়ানক মহামাৰী হ’ব। ৪ িক ু িযেহাৱাই

ই ােয়লী লাকসকলৰ প েবাৰ আৰু িমচৰীয়া লাকসকলৰ প েবাৰৰ

মাজত েভদ কিৰব; তিতয়া িযেবাৰ প ই ােয়লী লাকসকলৰ নহয়

সইেবাৰ মিৰব’।” ৫ িযেহাৱাই সময় িনৰপূণ কিৰ ক’ ল, “কাইৈল

দশত মই এই কায কিৰম।” ৬ পাছিদনা িযেহাৱাই সই কায কিৰেল।

িমচৰৰ আটাইেবাৰ প মিৰল; িক ু ই ােয়লী লাকসকলৰ প েবাৰৰ

এটাও নমিৰল। ৭ তিতয়া ফেৰৗেণ িবচাৰ কিৰ দিখেল য, ই ােয়লী

লাকসকলৰ এটাও প মৰা নাই। তথািপও ফেৰৗণৰ মন কিঠন হল,

আৰু তওঁ লাক সকলক যাবৈল এিৰ িনিদেল। ৮ তাৰ পাছত িযেহাৱাই

মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, “ তামােলােক মিুঠ ভৰাই অি ৰ পৰা

ছাঁই লাৱা, িক ু মািচ, তুিম ফেৰৗেণ চাই থকা সময়ত সই ছাঁই ওপৰ

ফালৈল ছিটয়াই িদবা। ৯ তােত, সই ছাঁই গােটই িমচৰ দশখনেত

িমিহ ধিূল হ পিৰব। এই ধিূলৰ কাৰেণ গােটই িমচৰ দশৰ মা হ আৰু

প েবাৰৰ শৰীৰত অেনক ঘা আৰু ফাহাঁ উিঠব।” ১০ সেয় তওঁেলােক

অি ৰ পৰা ছাঁই ল, ফেৰৗণৰ আগত িথয় হ’ল। মািচেয় সই ছাঁই

ওপৰৈল ছিটয়াই পিঠয়ােল, আৰু সই ছাঁইৰ কাৰেণ মা হ আৰু প েবাৰৰ

শৰীৰত অেনক ঘা আৰু ফাঁহা উিঠল। ১১ শা সকেল সই িবষম খ ৰ

কাৰেণ মািচক বাধা িদব নাৱািৰেল। কাৰণ সকেলা শা আৰু িমচৰীয়া

লাকসকলৰ শৰীৰত সই িবষম খ ওলাইিছল। ১২ তথািপ িযেহাৱাই

মািচক কাৱাৰ দেৰ, তওঁ ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰেল, সেয় ফেৰৗেণ

মািচ আৰু হােৰাণৰ কথা িনেল। ১৩ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, “তুিম ৰািতপৱুােত উিঠ, ফেৰৗণৰ আগত িথয় হ, তওঁক কবা,

‘ই ীয়াসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, “ মাৰ সৱা কিৰবৰ অেথ

মাৰ লাকসকলক যাবৈল িদয়ক। ১৪ িকয়েনা গােটই পিৃথৱীত মাৰ

তুল য কােনা নাই, ইয়াক আপিুন জািনবৰ বােব, মই এইবাৰ তামাৰ,

তামাৰ দাস আৰু তামাৰ লাকসকলৰ ওপৰৈল মাৰ সকেলা মহামাৰী

পিঠয়াম।” ১৫ মই এিতয়াৈলেক তামাৰ ওপৰত হাত িদ, তামাক আৰু

তামাৰ লাকসকলক মহামাৰীেৰ হাৰ কৰা হ’ ল, তামােলােক পিৃথৱীৰ

পৰা উ হ’লােহঁেতন। ১৬ অৱেশ তামাক মাৰ শি দখৱুাবৈল আৰু

গােটই পিৃথৱীত মাৰ নাম যন খ ািতম হয়, সই কাৰেণ মই তামাক

জীয়াই থািকব িদেছাঁ। ১৭ এিতয়াৈলেক তুিম গব কিৰ, মাৰ লাকসকলক

এিৰ িদবৈল স ত হাৱা নাই। ১৮ না, িমচৰ দশ াপন হাৱা িদেনেৰ

পৰা আিজৈলেক িয ধৰেণ িশলাবিৃ হাৱা নাই, মই কাইৈল এেন সময়েত
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চ িশলাবিৃ বৰষাম। ১৯ সেয় তুিম এিতয়া মা হ পিঠয়াই পথাৰত

থকা তামাৰ প আৰু িয সকেলা আেছ, সই সকেলা গাটাই িনৰাপদ

ানত ৰাখা। িযেবাৰ মা হ আৰু প ঘৰৈল ননাৈক পথাৰত থািকব,

সইেবাৰৰ ওপৰত িশলাবিৃ হাৱাত, সইিবলাক মিৰব’।” ২০ তিতয়া

ফেৰৗণৰ িয সকল দােস িযেহাৱাৰ বাক িব াস কিৰিছল, তওঁেলােক

িনজৰ ব ী আৰু প েবাৰক বগাই ঘৰৈল আিনেল। ২১ িক ু িয সকল

লােক িযেহাৱাৰ বাক ৰু ৰ ভােব লাৱা নািছল, তওঁেলােক িনজৰ

ব ী আৰু প েবাৰক পথাৰেত থািকব িদেল। ২২ তাৰ পাছত িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, “ গােটই িমচৰ দশৰ মা হ, প , আৰু পথাৰত থকা

সকেলা গছ‐গছিনৰ ওপৰত িশলাবিৃ হবৈল তুিম আকাশৰ ফালৈল চাই

তামাৰ হাত মলা।” ২৩ মািচেয় আকাশৈল চাই িনজৰ লাখিুট দািঙেল।

তিতয়া িযেহাৱাই গােটই িমচৰ দশত মঘ‐গ ন কিৰ িবজলুী আৰু

িশলাবিৃ বৰষােল। ২৪ এইদেৰ িশলাবিৃ আৰু িবজলুী িমহিল হ ভয় ৰ

ৰপূ ল’ ল। এেন িশলাবিৃ িমচৰ দশ াপন হাৱা িদনেৰ পৰা কিতয়াও

হাৱা নািছল। ২৫ গােটই িমচৰ দশৰ পথাৰত থকা মা হ আৰু প

সকেলােক িশলাবিৃ েয় িবন কিৰেল। িশলাবিৃ েয় পথাৰৰ সকেলা গছ‐

গছিন আৰু দশৰ সকেলা গছ ভািঙেল। ২৬ কৱল ই ােয়লী লাকসকল

বাস কৰা গাচন দশতেহ িশলাবিৃ হাৱা নািছল। ২৭ তিতয়া ফেৰৗেণ

মা হ পিঠয়াই মািচ আৰু হােৰাণক মািত অনােল। ফেৰৗেণ তওঁেলাকক

ক’ ল, “মই এইবাৰ পাপ কিৰেলাঁ। িযেহাৱা ায়পৰায়ণ, িক ু মই আৰু

মাৰ লাক সকল হ’ ল নীিতপৰায়ণ। ২৮ মহা‐গ ন আৰু িশলাবিৃ

সিহব নাৱাৰাৈক অিধক হেছ, সেয় তামােলােক িযেহাৱাৰ আগত

াথনা কৰা। মই তামােলাকক যাবৈল িদম; তামােলাক আৰু ইয়াত

থািকব নালােগ।” ২৯ মািচেয় তওঁক ক’ ল, “নগৰ ত াগ কৰাৰ পাছেতই

মই িযেহাৱাৈল হাত মিল াথনা কিৰম। তিতয়া পিৃথৱী য িযেহাৱাৰেহ

হয়, এই কথা আপিুন জািনবৈল মঘ‐গ ন ব হ’ব, আৰু িশলাবিৃ ও

নহ’ব। ৩০ িক ু আপিুন আৰু আেপানাৰ দাসসকেল য এিতয়াও ঈ ৰ

িযেহাৱাক কৃতেত স ান কৰা নাই, সই কথা মই জােনা।” ৩১ সই

সময়ত শণ সূতাৰ ফুলেবাৰ আৰু যৱ ধান ন হিছল; কাৰণ যৱ ধানৰ

থাক পৰুঠ হিছল, আৰু শণ সূতাৰ ফুলেবাৰ ফুিলিছল। ৩২ িক ু ঘঁ

আৰু সিৰয়হ ন নহ’ল কাৰণ সইেবাৰ ইয়াৰ পাছত হাৱা শস । ৩৩

মািচেয় যিতয়া ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ নগৰ ত াগ কিৰ যাৱাৰ পাছত

িযেহাৱাৈল হাত মিল াথনা কিৰেল, তিতয়া মঘ‐গ ন আৰু িশলাবিৃ

হ’বৈল ব হ’ল। ৩৪ ফেৰৗেণ যিতয়া বৰষণু, িশলাবিৃ , আৰু মঘ‐গ ন

ব হাৱা দিখেল, তিতয়া তওঁ আৰু তওঁৰ দাসসকেল িনজৰ মন পনুৰ

কিঠন কিৰ পাপ কিৰেল। ৩৫ এইদেৰ িযেহাৱাই মািচক কাৱাৰ দেৰ,

ফেৰৗণৰ মন কিঠন হ’ল, আৰু তওঁ ই ােয়লী লাকসকলক যাবৈল এিৰ

িনিদেল।

১০ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম ফেৰৗণৰ ওচৰৈল যাৱা। িমচৰ

দশত মাৰ শি ৰ িচনেবাৰ দখৱুাবৰ বােব মই ফেৰৗণ আৰু

তওঁৰ দাস সকলৰ মন কিঠন কিৰেলাঁ। ২ মই এইদেৰ কৰাৰ কাৰণ

এয়াও হয় য, মই িমচৰীয়া লাক সকলক িকদেৰ কেঠাৰ ব ৱহাৰ

কিৰেলাঁ, আৰু তওঁেলাকৰ মাজত মাৰ শি ৰ িচন িকদেৰ দখৱুােলাঁ এই

সকেলা কথা তুিম তামাৰ স ান আৰু নািত‐নািতনীেয়ক সকলক যােত

ক’ব পািৰবা। ইয়াৰ যােগিদ তামােলােক জািনবা য, মই িযেহাৱা।” ৩

তিতয়া মািচ আৰু হােৰাণ ফেৰৗণৰ ওচৰৈল গ’ল, আৰু তওঁক ক’ ল,

“ই ীয়া সকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ‘তুিম মাৰ আগত ন

হবৈল িকমান সময়ৈলেক অমাি হ থািকবা? মাৰ আৰাধনা কিৰবৰ

অেথ মাৰ লাক সকলক যাবৈল এিৰ িদয়া। ৪ িক ু তুিম যিদ মাৰ লাক

সকলক যাবৈল িদয়াত অমাি হাৱা, তেনহ’ ল না, কাইৈল তামাৰ

দশৈল মই কাকতী ফিৰং আিনম। ৫ সইেবােৰ গােটই দশখন এেনৈক

ঢািক ধিৰব য, কােনা এজেন মািটও দখা নাপাব। িশলাবিৃ ৰ পৰা ৰ া

পাৱা অৱিশ গছেবাৰ সইেবােৰ খাই পলাব। আনিক আেপানােলাকৰ

বােব পথাৰত উৎপ হাৱা সকেলা গেছা খাই পলাব ৬আেপানাৰ ঘৰ,

আৰু আেপানাৰ দাস সকলৰ ঘৰত, আৰু সকেলা িমচৰীয়ােৰ সকলৰ

ঘৰেবাৰ সই কাকতী ফিৰেঙেৰ ভিৰ পিৰব। ইমান ফিৰং হ’ব য,

আেপানাৰ িপতৃ আৰু আেপানাৰ ওপৰ‐িপতসৃকেল কিতয়াও তেন ফিৰং

দখা নাই।” তাৰ পাছত মািচ ফেৰৗণৰ আগৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই

গ’ল। ৭ তিতয়া ফেৰৗণৰ দাস সকেল ফেৰৗণক ক’ ল, “এই মা হ জন

আমাৈল িকমান িদনৈলেক ফা ৰপূ হ থািকব? ই ােয়লী লাকসকল

িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰবৰ অেথ যাবৈল এিৰ িদয়ক। িমচৰ

দশখন য ংস হ’ল, এিতয়াৈলেক সই কথা আপিুন উপলি কৰা নাই

ন?” ৮ তিতয়া মািচ আৰু হােৰাণক ফেৰৗণৰ আগৈল পনুৰ মািত অনা

হ’ল, ফেৰৗেণ তওঁেলাকক ক’ ল, “ যাৱা, তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

আৰাধনা কৰা; িক ু কানেবাৰ লাক যাব?” ৯ মািচেয় ক’ ল, “আিম

আমাৰ ডকা, বঢ়ুা, িনজৰ িনজৰ লৰা‐ ছাৱালী, আৰু মৰ‐ছাগ, ছাগলী,

গৰৰু জাকেবাৰেকা লগত ল যাম। কাৰণ িযেহাৱাৰ উে েশ আিম

উৎসৱ পালন কিৰব লািগব।” ১০ ফেৰৗেণ তওঁেলাকক ক’ ল, “িযেহাৱা

তামােলাকৰ লগত থাকক; িযেহতু মই তামােলাকক স ানসকলৰ

সেত যাবৈল এিৰ িদেছাঁ, আৰু চাৱা, তামােলাকৰ মন িকছু তােৰ

পিৰপণূ। ১১ সেয় নহব; কৱল তামােলাকৰ মাজৰ পৰুষুসকল যাওক,

আৰু িযেহাৱাৰ সৱা কৰক; িকয়েনা এইদেৰ কৰােটােৱই তামােলােক

িবচািৰেছ।” পাছত ফেৰৗণৰ আগৰ পৰা মািচ আৰু হােৰানক পিঠয়াই

িদয়া হ’ল। ১২ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “কাকতী ফিৰংেবাৰ

িমচৰ দশৈল আিহ, িশলাবিৃ ৰ পৰা অৱিশ থকা তণৃ আিদ সকেলােক

খাবৈল তুিম কাকতী ফিৰঙৰ বােব িমচৰ দশৰ ওপৰৈল হাত মলা।”

১৩ তিতয়া মািচেয় িমচৰ দশৰ ওপৰৈল িনজৰ লাখিুট দািঙেল, আৰু

িযেহাৱাই সই িদনা িদেন ৰািতেয় সই দশৰ ওপৰত পবূ ফালৰ পৰা বায়ু

বাৱােল। যিতয়া ৰািতপৱুা হ’ল, তিতয়া পবূ ফালৰ পৰা অহা বতােহ

কাকিত ফিৰংেবাৰ উেৰাৱাই আিনেল। ১৪ তােত ফিৰংেবাৰ সম িমচৰ

দশৈল আিহল, আৰু িমচৰৰ আটাই অ লত উপ ৱ কিৰেল। ইমান বিছ

ফিৰং পবূেত কিতয়াও হাৱা নাই, আৰু পনুৰ কিতয়াও নহ’ব। ১৫ সই

ফিৰংেবােৰ সম দশ ছািন ধিৰেল, তােত দশখন অ কাৰময় হ’ল।

সই ফিৰংেবােৰ দশৰ সকেলা গছ‐গছিন আৰু িশলাবিৃ ৰ পৰা অবিশ

থকা গছৰ সকেলা ফলেবাৰ খােল। তােত সম িমচৰ দশত এেজাপাও

সউজীয়া গছ জীয়াই নাথািকল, আৰু পথাৰত এেজাপাও গছ‐গছিন

নাথািকল। ১৬ তিতয়া ফেৰৗেণ মািচ আৰু হােৰাণক বগাই মািত আিন

কেল, “মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা আৰু তামােলাকৰ িবৰেু পাপ

কিৰেলাঁ। ১৭ এেতেক িবনয় কেৰাঁ, এইবাৰৰ বােব মাৰ পাপ মা কৰা,

আৰু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কৰা, যােত তওঁ মাৰ

পৰা এই মতুৃ দায়ক ক আঁতৰায়।” ১৮ তিতয়া মািচেয় ফেৰৗণৰ ওচৰৰ

পৰা বািহৰৈল গ’ল; আৰু িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেল। ১৯ িযেহাৱাই

পি ম ফালৰ পৰা অিত বল বতাহ বাৱাই আিনেল; তােত সই বতােহ

ফিৰংেবাৰ উেৰাৱাই িন চূফ সাগৰত পলাই িদেল। সম িমচৰ দশৰ

কােনা অ লেত এটাও ফিৰং অৱিশ নাথািকল। ২০ িক ু িযেহাৱাই

ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰেল, তােত তওঁ ই ােয়লৰ লাকসকলক যাবৈল

িনিদেল। ২১ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “সম িমচৰ দশ

অ কাৰময় হ’বৈল, তুিম আকাশৰ ফালৈল হাত মলা; তােত সইআ ােৰ

সম দশ াস কিৰব।” ২২ তিতয়া মািচেয় আকাশৰ ফালৈল হাত

মিলেল, আৰু সম িমচৰ দশ িতিন িদনৈলেক ঘাৰ অ কাৰময় হ’ল।

২৩ কােনও ইজেন িসজনক দখা নাপােল, আৰু িতিন িদনৈলেক কােনও

িনজৰ ঘৰৰ পৰা নালাল। অৱেশ ই ােয়লী লাকসকল বাস কৰা ঠাইত

পাহৰ হ আিছল। ২৪ তিতয়া ফেৰৗেণ মািচক মািত আিন ক’ ল,

“ তামােলাক যাৱা, িযেহাৱাৰ আৰধনা কৰা গ। এেনিক তামােলাকৰ

পিৰয়াল বগও লগত যাব পািৰব, িক ু তামােলাকৰ মৰ‐ছাগ, ছাগলী,

আৰু গৰৰু জাকেবাৰ ইয়ােতই থািকব লািগব।” ২৫ িক ু মািচেয় ক’ ল,

“আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৈল আৰু হাম বিলৰ অেথ

আপিুন আমাৰ লগত জীৱ জ ু েবােৰা িদবই লািগব।” ২৬আমাৰ লগত

আমাৰ প েবােৰা িন য় যাব; আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰধনা কিৰবৈল
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আমাৰ প েবাৰৰ এটা খৰুাও ইয়াত নাথািকব। কাৰণ আিম িকেহেৰ

িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰম, সই িবষেয় আিম সই ঠাই নােপাৱাৈলেক

নাজােনা।” ২৭ িক ু িযেহাৱাই ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰেল, তােত তওঁ

তওঁেলাকক যাবৈল িনিদেল। ২৮ তিতয়া ফেৰৗেণ মািচক ক’ ল, “ মাৰ

স খুৰ পৰা িচ যাৱা। এটা িবষয়ত সাৱধান হবা, মাৰ মখু পনুৰ চাব

িনিবচািৰব; িকয়েনা িয িদনাই মাৰ মখু চাবা, সই িদনাই তামাৰ মতুৃ

হ’ব।” ২৯ তিতয়া মািচেয় ক’ ল, “আপিুন িনেজই কেছ; মই আেপানাৰ

মখু পনুৰ নাচাও।”

১১ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “মই ফেৰৗণ আৰু িমচৰ দশৰ ওপৰত

আন এক মহামািৰ আিনম। তাৰ পাছত তওঁ তামােলাকক ইয়াৰ

পৰা যাবৈল এিৰ িদব। আৰু অৱেশষত তওঁ যিতয়া তামােলাকক যাবৈল

িদব, তিতয়া তওঁ তামােলাকৰ সকেলােক ইয়াৰ পৰা খিদ পিঠয়াব। ২

সেয়, িতজন পৰুষু আৰু মিহলাক িনজৰ িনজৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ পৰা

তওঁেলাকৰ ৰপূ আৰু সাণৰ অল াৰেবাৰ খিুজ ল’বৈল িনেদশ িদয়া।”

৩ িযেহাৱাই িমচৰীয়া লাকসকলক ই ােয়লী লাকসকলৈল অ হ

কিৰবৈল আ হী কৰােল। অৱেশ িমচৰ দশত মািচ, ফেৰৗণৰ দাস

আৰু লাকসকলৰ দিৃ ত অিত আকষণীয় পৰুষু আিছল। ৪ মািচেয়

ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘মই মাজ িনশামানত িমচৰ দশৰ

মােজেৰ যাম। ৫ তিতয়া িমচৰ দশৰ সকেলা থম পু ৰ মতুৃ হ’ব।

িসংহাসনত বহা ৰজা ফেৰৗণৰ থম পু ৰ পৰা জাঁত ঘৰৱুা দাসীৰ থম

পু ৈলেক, আৰু িমচৰ দশত থকা সকেলা থেম জ া প েবাৰেৰা

মতুৃ হ’ব। ৬ তিতয়া সম িমচৰ দশত এেন ন হ’ব য, তেন

ন কিতয়াও হাৱা নািছল, আৰু পনুৰ কিতয়াও নহ’ব। ৭ িক ু

িযেহাৱাই য িমচৰীয়া আৰু ই ােয়লী লাকসকলৰ মাজত েভদ কেৰ,

ইয়াক যন আেপানােলােক জািনব পােৰ, সই বােব ই ােয়লী লাকসকল

হওক বা তওঁেলাকৰ প েৱই হওক, তওঁেলাকৰ অিহেত এটা েৰও

ভুিকব।’ ৮ ফৗৰণ, আেপানাৰ সকেলা দাস সকল মাৰ ওচৰৈল নািম

আিহ মাৰ আগত িণপাত কিৰব। তওঁেলােক ক’ব, ‘আপিুন আৰু

আেপানাক অ সৰণ কৰা লাকসকল ওলাই যাওক!’ তাৰ পাছতেহ মই

বািহৰৈল ওলাই যাম।” এই বিুল তওঁ বৰ ােধেৰ ফেৰৗণৰ ওচৰৰ পৰা

ওলাই আিহল। ৯ িযেহাৱাই মািচক কিছল, “ মাৰ অ ুত ল ণ যন

িমচৰ দশত অিধকৈক দখউুৱাব পােৰাঁ, সই বােব ফেৰৗেণ তামাৰ

কথা িনব।” ১০ মািচ আৰু হােৰােণ ফেৰৗণৰ সা ােত সই সকেলা

অ ুত ল ণ দখৱুাইিছল। িক ু িযেহাৱাই ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰিছল,

সই বােব তওঁ িনজৰ দশৰ পৰা ই ােয়লী লাকসকলক যাবৈল এিৰ

িনিদেল।

১২ িযেহাৱাই িমচৰ দশত মািচ আৰু হােৰাণৰ সেত কথা পািতেল।

তওঁ ক’ ল, ২ “এই মােহই তামােলাকৰ বােব মাহৰ আৰ িণ

হ’ব; আৰু এই মাহ তামােলাকৰ কাৰেণ বছৰৰ থম মাহ। ৩ তামােলাক

সমেবত হাৱা আৰু ই ােয়লী লাকসকলক কাৱা, ‘এই মাহৰ দশম িদনা

তওঁেলাক েত েক িনজৰ বােব এটাৈক মৰ‐ছাগ পাৱািল বা ছাগলী

পাৱািল ল’ব। েত ক পিৰয়ােল এইদেৰ পিৰয়ালবগৰ বােব এটা মৰ‐

ছাগ পাৱািল ল’ব। ৪ সই মৰ‐ছাগ পাৱািল ভাজন কিৰবৈল যিদ

পিৰয়ালৰ মা হ তাকৰ হয়, তেনহেল তওঁ আৰু তওঁৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ

সদস ৰ সংখ া অ সােৰ এটা মৰ‐ছাগ পাৱািল বা ছাগলীৰ মাংস েত ক

মা হৈল জাৰাৈক লওক। েত ক মা েহ খাব পৰা শি অ সােৰ সই

মাংস যােত হয়। ৫ তামােলাকৰ সই মৰ‐ছাগ বা ছাগলী পাৱািল

এবছৰীয়া আৰু িনঘণূী মতা পাৱািল হ’ব লািগব। তামােলােক তাক মৰ‐

ছাগ বা ছাগলীেবাৰৰ জাকৰ মাজৰ পৰা ল’বা। ৬ তামােলােক এই মাহৰ

চৗ িদনৈলেক তাক ৰািখবা; তাৰ পাছত সমেবত ই ােয়লী সকেলা

লােক গধিূল পৰত তাক বধ কিৰবা। ৭ তামােলােক তাৰ িকছু তজ ল,

িয ঘৰেবাৰত মাংস ভাজন কৰা হ’ব, সই ঘৰেবাৰৰ ৱাৰৰ চৗকাঠৰ

ই দাঁিতত, আৰু ওপৰেতা লগাবা। ৮ সই ৰািতেয়ই তামােলােক থেম

জইুত খিৰকাত িদ সই মাংস খমীৰ িনিদয়া িপঠা আৰু িততা শােকেৰ

সেত ভাজন কিৰবা। ৯ তামােলােক তাক কঁচাই, নাইবা পানীত

িসজােয়া নাখাবা; তাৰ পিৰৱেত মৰু, ঠং, আৰু তাৰ িভতৰত থকা অংশই

সেত জইুত খিৰকাত িদেহ খাবা। ১০ ৰািতপৱুাৈল তাৰ অলেপা অৱিশ

নাৰািখবা। িক ু ৰািতপৱুাৈল িয অৱিশ থািকব, তাক তামােলােক জইুত

পিুৰ ভ কিৰ িদবা। ১১ তামােলােক টঙািলেৰ কঁকাল বাি , জাতা

িপি , আৰু হাতত লাখিুট ল, বগােবিগৈক তাক ভাজন কিৰবা। সেয়

িযেহাৱাৰ িন াৰ‐প । ১২ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘মই সই ৰািতেয়ই

িমচৰ দশৰ মােজিদ গ, িমচৰ দশত থেম জ হাৱা মা হ বা প েৱই

হওক, সকেলােক সংহাৰ কিৰম। িমচৰীয়াসকলৰ সকেলা দৱতােক মই

দ িদম। মই িযেহাৱা। ১৩ তামােলােক িযেবাৰ ঘৰত থাকা, সইেবাৰ

ঘৰত সই তেজই তামােলাকৰ িচন হ’ব; মই যিতয়া িমচৰ দশ মই

আ মণ কিৰম, তিতয়া সই তজ দিখ, মই তামােলাকক অিত ম

কিৰ এিৰ থ যাম। এই মহামািৰেয় তামােলাকক শ নকিৰব আৰু

তামােলাকক িবন নকিৰব। ১৪ এই িদন সাঁৱৰণীয় িদন হ’ব; আৰু

তামােলােক এই িদন িযেহাৱাৰ বােব উৎসৱৰ িদন বিুল িন য়ৈক পালন

কিৰবা। এই িদন পালন কৰােটা তামােলাকৰ বােব এটা িবধান হ’ব,

পৰুষুা েম িচৰ ায়ী িবিধমেত এই িদন তামােলােক পালন কিৰব

লািগব। ১৫ তামােলােক সাত িদন খমীৰ িনিদয়া িপঠা ভাজন কিৰবা।

থম িদনাই তামােলােক িনজৰ ঘৰৰ পৰা খমীৰ দূৰ কিৰবা। িকয়েনা িয

কােনােৱ থম িদনৰ পৰা স ম িদনৈলেক খমীৰ িদয়া িপঠা খাব, তওঁক

ই ােয়লৰ পৰা উ কৰা হ’ব। ১৬ থম িদনা লাক সকল সমেবত

হ মাৰ উে েশ পিব কৃত হ’ব, আৰু স ম িদনাও সই এেকদেৰ

লাকসকল সমেবত হ’ব। সই িদনেবাৰত কােনা কাম কৰা নহব, কৱল

েত েক খাব পৰাৈক ৰ া কাম কিৰব। ১৭ এইদেৰ তামােলােক খমীৰ

িনিদয়া িপঠাৰ প পালন কিৰবা; িকয়েনা সই িদনাই মই তামােলাকৰ

লাক সকলক, স ৰ দলক িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অিনিছেলা।

এেতেক তামােলােক পৰুষুা েম িচৰ ায়ী িবিধমেত সই িদন পালন

কিৰবা। ১৮ তামােলােক বছৰৰ থম মাহৰ চৗ িদনৰ গধিুলেৰ পৰা

এৈকশ িদনৰ গধিুলৈলেক খমীৰ িনিদয়া িপঠােহ ভাজন কিৰবা। ১৯

এই সাত িদনৈলেক তামােলাকৰ ঘৰেবাৰত খিমৰ পাৱা নাযাব। কাৰণ

িবেদশী হওক, বা েদশীেয়ই হওক, িয কােনােৱ খিমৰ িদয়া ব খাব,

তওঁক ই ােয়লৰ সমাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব। ২০ তামােলােক খিমৰ

িদয়া কােনা ব েৱই নাখাবা। তামােলােক িয ঠাইেত বাস কৰা সই

সকেলা ঠাইত, খমীৰ িনিদয়া িপঠােহ খাবা’।” ২১ তিতয়া মািচেয়

ই ােয়লৰ সকেলা পিৰচাৰকক মািত আিনেল আৰু তওঁেলাকক ক’ ল,

তামােলােক িনজৰ িনজৰ পিৰয়ালৰ লাকক পযা পিৰমােণ খাৱাবৈল

ভৰাৰ জাকৰ পৰা পাৱািল বািছ লবা আৰু িন াৰ‐প ৰ বিলৰ বােব তাক

কািটবা। ২২ তাৰ পাছত এেচাব বন এেকাচা ল, পা েটাত থকা তজত

জবুিুৰয়াবা। সই তজ পা ৰ পৰা ল ৱাৰৰ চৗকাঠৰ ওপৰত আৰু

ই দাঁিতৰ কাঠত লগাবা। ৰািতপৱুাৈলেক তামােলাকৰ কােনও িনজৰ

িনজৰ ঘৰৰ ৱাৰৰ বািহৰ নহবা। ২৩ িকয়েনা িযেহাৱাই িমচৰীয়া সকলক

আ মণ কিৰবৰ বােব, তামােলাকৰ ওচেৰিদ গমন কিৰব। যিতয়া তওঁ

ৱাৰৰ চৗকাঠৰ ওপৰত, আৰু চৗকাঠৰ ই দাঁিতত সই তজ দিখব,

তিতয়া িযেহাৱাই সই ৱাৰ এিৰ যাব, আৰু তামােলাকক আ মণ

কিৰবৰ বােব, আেপানােলাকৰ ঘৰত আ মণকাৰীক সামাবৈল িনিদব।

২৪ তামােলােক আৰু তামােলাকৰ স ান সকেলও িচৰকালৈলেক পালন

কিৰবলগীয়া িবিধ বিুল, এই ৰীিত পালন কিৰ থািকব। ২৫ িযেহাৱাই

িনজৰ িত াৰ দেৰ তামােলাকক িয দশ িদব, সই দশত যিতয়া

তামােলাক সামাবা, তিতয়াও তামােলােক এই উপসনাৰ কায কিৰ

থািকব। ২৬ যিতয়া তামােলাকৰ স ান সকেল িধব “এই উপসনাৰ অথ

িক,” ২৭ তিতয়া তামােলােক ক’বা, ‘িযেহাৱাই িমচৰীয়ােলাকক আ মণ

কেৰাঁেত িমচৰত থকা ই ােয়লৰ লাকসকলৰ ঘৰেবাৰ এিৰ থ গিছল,

এই দেৰই তওঁ ই ােয়লৰ ঘৰেবাৰ িন াৰ কিৰিছল, সইেয় িযেহাৱাৰ

উে েশ কৰা এেয় িন াৰ‐প ৰ বিলদান’।” তিতয়া লাকসকেল মৰূ

দাঁৱাই িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰেল। ২৮ ই ােয়লৰ লাকসকেল সেয়
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িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক িদয়া আ াৰ দেৰই কিৰেল। ২৯ মাজ িনশা

িসংহাসনত বহা ফেৰৗণৰ জ পু ৰ পৰা ব ীশালত থকা লাকৰ বৰ

পু ৈলেক িমচৰ দশত থেম জ া সকেলােলাক আৰু প েবাৰৰ থেম

জ ােবাৰেকা আ মণ কিৰেল। ৩০ সেয় ফেৰৗণ, তওঁৰ দাসেবাৰ

আৰু িমচৰৰ সকেলােলাক ৰািতেয়ই উিঠল। িমচৰত সেয় মহা ন

হ’ল; কাৰণ এেন এটা ঘৰ নািছল য’ত থমা জ া পএুৰ মতুৃ হাৱা

নািছল। ৩১ ৰািতেয়ই ফেৰৗেণ মািচ আৰু হােৰাণক মািত আিন ক’ ল,

“উঠা, তামােলাক আৰু ই ােয়লৰ সকেলা লাক মাৰ জাসকলৰ মাজৰ

পৰা বািহৰ হ যাৱা। তামােলােক কাৱাৰ দেৰই িযেহাৱাৰ আৰধনা

কৰা। ৩২ তামােলােক কাৱাৰ দেৰই িনজৰ িনজৰ ভৰা, ছাগলী,

আৰু তামােলাকৰ জাকেবাৰেকা ল যাৱা; আৰু মােকা আশী াদ কিৰ

যাৱা।” ৩৩ তিতয়া িমচৰীয়া লাকসকেল শীে ই ােয়লী লাকসকলক

দশৰ পৰা পঠাবৰ বােব ততাৈতয়া লগােল; কাৰণ তওঁেলােক ক’ ল,

“আিম সকেলা মতৃ লাক।” ৩৪ সেয় লাকসকেল খমীৰ িনিদয়াৈক

িনজৰ িনজৰ আটা িড় ল’ ল। তওঁেলােক িনজৰ িনজৰ সনা পা

গাৰ কােপাৰত বাি ৈল, িনজৰ িনজৰ কা ত ল’ ল। ৩৫ তাৰ পাছত

ই ােয়লৰ লাকসকেল মািচেয় কাৱাৰ দেৰই কিৰেল। তওঁেলােক

িমচৰীয়া লাকসকলৰ পৰা সাণ আৰু ৰপূৰ অল াৰ, আৰু ব ও খিুজ

ল’ ল। ৩৬ িযেহাৱাই িমচৰীয়া লাকসকলৰআগত ই ােয়লী লাকসকলক

অ হ া কিৰেল। সেয় তওঁেলােক খাজাৰ দেৰই তওঁেলাকক

িদেল; এইদেৰ তওঁেলােক িমচৰীয়ােলাক সকলক লটু কিৰেল। ৩৭

ই ােয়লী লাকসকল ৰািমেচচৰ পৰা চুে াতৈল যা া কিৰ গ’ল। মিহলা

আৰু স ানৰ ওপিৰও তওঁেলাকৰ ছয় লাখমান পদািতক পৰুষু আিছল।

৩৮ ইয়াৰ উপিৰও অনা ই ােয়লী ব েলাক, তওঁেলাকৰ ভৰা, ছাগলী

আিদ কিৰ ব েতা প েৰ সেত তওঁেলাকৰ লগত গিছল। ৩৯ তাৰ

পাছত, তওঁেলােক িমচৰৰ পৰা অনা খমীৰ িনিদয়া আটা িড়েৰ িপঠা

যু ত কিৰেল। সইেবাৰত খমীৰ িদয়া নািছল, কাৰণ তওঁেলাকক িমচৰৰ

পৰা খদাই িদয়া হ’ল, সেয় খাৱা যু ত কিৰবৰ কাৰেণ তওঁেলােক

পলম কিৰব নাৱািৰেল। ৪০ ই ােয়লী লাকসকল িমচৰ দশত বাসী হ

চািৰশ ি শ বছৰ আিছল। ৪১ চািৰশ ি শ বছৰৰ শষৰ িদনা, িযেহাৱাৰ

বািহনীৰ সকেলা দল িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ হ আিহিছল। ৪২ িযেহাৱাই

িমচৰ দশৰ পৰা তওঁেলাকক বািহৰ কিৰ অনাৰ কাৰেণ, সই ৰািত

তওঁেলাক সজাগ হ আিছল। সই ৰািত িযেহাৱাৰ উে েশ পালন কৰা

ৰািত বিুল ই ােয়লৰ সকেলা লােক পৰুষুা েম পালন কেৰ। ৪৩

িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, “িন াৰ‐প ৰ বিলৰ িবিধ এই:

কােনা িবেদশী লােক ইয়াক ভাজন কিৰব নাৱািৰব। ৪৪ অৱেশ

ই ােয়লী লাকৰ িতজন ধন িদ িকনা ব ীক যিদ চু ৎ কৰা হেছ,

তিতয়া তেৱাঁ ভাজন কিৰব পািৰব। ৪৫ িক ু িবেদশী সকল আৰু ভাড়া

কিৰ অনা দাস সকেল ইয়াক খাব নাৱািৰব। ৪৬আহাৰ এেকটা ঘৰেত

ভাজন কিৰবই লািগব। সই মাংসৰ অলেপা ঘৰৰ বািহৰৈল িনিনবা,

আৰু তাৰ এডাল হােড়া নভািঙবা। ৪৭ ই ােয়লৰ গােটই সমােজ তাক

পালন কিৰব। ৪৮ তামাৰ লগত বাস কৰা কােনা িবেদশী লােক যিদ

িযেহাৱাৰ িন াৰ‐প পালন কিৰব খােজ, তে তওঁৰ পিৰয়ালৰ

সকেলা পৰুেুষ চু ৎ কিৰব লািগব। তিতয়ােহ তওঁ আিহ তাক পালন

কিৰব পািৰব। তওঁ দশত জ হাৱা লাকৰ িনিচনা হ’ব। অৱেশ চু ৎ

নােহাৱা কােনা লােক ইয়াক ভাজন কিৰব নালােগ।” ৪৯ দশত জ

হাৱা লাকৰ বােব, আৰু তামােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশী লাকৰ

কাৰেণও এেকটা িবিধেয়ই হ’ব। ৫০ সেয় ই ােয়লৰ সকেলা লােক

িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক িদয়া আ াৰ দেৰই কিৰেল। ৫১ এইদেৰ

িযেহাৱাই সই িদনাই ই ােয়লৰ লাক সকলক স ৰ দেলেৰ সেত

িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল।

১৩ িযেহাৱাই মািচৰ সেত কথা পািত ক’ ল, ২ “ই ােয়লৰ লাক

সকলৰ মা হেৰই হওক বা প েৰই হওক, সকেলা থম গভফল

মাৰ উে েশ উৎসগ কৰা। থেম জ া সকেলা মােৰই।” ৩ মািচেয়

লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলােক ব ী‐ঘৰ ৰপূ িমচৰৰ পৰা ওলাই

অহা এই িদন সাঁৱৰণ কিৰবা; কাৰণ িযেহাৱাই তওঁৰ বা ‐বেলেৰ

আেপানােলাকক সই ঠাইৰ পৰা উিলয়াই আিনেল। খমীৰ িদয়া িপঠা

আৰু ভাজন কৰা নহব। ৪আবীব মাহৰ এই িদনাই তামােলাক িমচৰ

দশৰ পৰা বািহৰ হ আিহলা। ৫ কনানীয়া, িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া, িহ ীয়া

আৰু িযবচুীয়া লাকসকলৰ িয দশ তামােলাকক িদবৈল, িযেহাৱাই

তামােলাকৰ পবূপৰুষু সকলৰ আগত িত া কিৰিছল, সই গাখীৰ

আৰু মৗ ব থকা দশত, যিতয়া তওঁ তামােলাকক মৱুাব, তিতয়া

তামােলােক এই মাহত িযেহাৱাৰ উে েশ আৰাধনাৰ কায কিৰবা। ৬

সাত িদনৈলেক খমীৰ িনিদয়া িপঠা ভাজন কিৰবা; আৰু স ম িদনেটা

িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসৱৰ িদন হ’ব। ৭ সই সাত িদন িন য়ৈক খমীৰ

িনিদয়া িপঠা ভাজন কিৰব লািগব; তামােলাকৰ মাজত খমীৰ িদয়া

কােনা িপঠা যােত দখা পাৱা নাযাওক। এেনিক তামােলাকৰ চািৰও

সীমাৰ িভতৰেতা খমীৰ দখা পাৱা নাযাওক। ৮ সই িদনা তামােলােক

আেপানােলাকৰ স ান সকলক ক’বা, ‘ যিতয়া িমচৰৰ পৰা আিম ওলাই

আিহেলাঁ, তিতয়া িযেহাৱাই আমাৰ বােব িয কিৰিছল, সই কাযৰ কাৰেণ

এইদেৰ কৰা হেছ।’ ৯ এেয় উ াৰ সাঁৱৰণৰ বােব তামােলাকৰ হাত

আৰু কপালত থাকক। িযেহাৱাৰ ব ৱ া তামােলাকৰ কথাত থাকক,

িকয়েনা তামােলাকৰ হাত, আৰু কপালত এই মিু সাঁৱৰণীয় হ থািকব।

িকয়েনা িযেহাৱাই বা বেলেৰ িমচৰৰ পৰা তামােলাকক বািহৰ কিৰ

আিনেল। ১০ এই হতুেক তামােলােক েত ক বছেৰ এই সময়ত,

এই িবিধ পালন কিৰবা। ১১ িযেহাৱাই তামাক আৰু তামােলাকৰ

পবূপৰুষু সকলক িদয়া িত া অ সােৰ, যিতয়া তামাক কনানীয়া

সকলৰ দশত আিন সামৱুাব, ১২ তিতয়া তামােলাকৰ েত কেৰ

থেম জ হাৱা স ান আৰু তামােলাকৰ জীৱ জ ুৰ থেম জ া

প িযেহাৱাৰ উে েশ পথৃক কিৰবা। থেম জ া সকেলা পৰুষু আৰু

মতাপ িযেহাৱাৰ হ’ব। ১৩ েত ক থেম জ া গাধ এটা মৰ‐ছাগ

পাৱািল িদ মু কিৰব। যিদ মু নকেৰ, তে তাৰ িডিঙ ভািঙব; িক ু

তামােলাকৰ পু সকলৰ মাজত থেম জ া পু তামােলােক িন য়

িকিন মু কিৰব লািগব।” ১৪ পাছত তামােলাকৰ পু ই যিতয়া ‘ইয়াৰ

অথ িক’ বিুল িধব?’ তিতয়া তুিম তাক ক’বা য, “িযেহাৱাই বা বেলেৰ

িমচৰৰ ব ী ঘৰৰ পৰা আমাক উিলয়াই আিনেল। ১৫ যিতয়া ফেৰৗেণ

আমাক এিৰ িদবৈল মন কিঠন কিৰেল, তিতয়া িযেহাৱাই িমচৰ দশত,

মা হৰ থেম জ া পু আৰু প ৰ থেম জগা মতাপ সকেলােক বধ

কিৰেল। এই হতুেক, মই প েবাৰৰ থেম জ া মতা প িযেহাৱাৰ

উে েশ বিলদান কেৰাঁ; সই বােব মই মাৰ থেম জ া পু ক িকিন ল

মু কেৰাঁ।’ ১৬ এেয় তামােলাকৰ হাত, আৰু কপালত সাঁৱৰণী ৰেূপ

থািকব। িকয়েনা িযেহাৱাই বা বেলেৰ আমাক িমচৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ

আিনেল।” ১৭ ফেৰৗেণ যিতয়া লাকসকলক যাবৈল এিৰ িদেল, তিতয়া

পেল ীয়াসকলৰ দেশেৰ বাট চমু আিছল যিদও, ঈ েৰ তওঁেলাকক

সই বােটিদ িনিনেল। িকয়েনা ঈ েৰ ক’ ল, “হয়েতা যু ৰ স িুখন হ’ ল

লাকসকেল মন সলিন কিৰ িমচৰৈল উভিট যাব।” ১৮ সেয় ঈ েৰ

লাকসকলক মৰভুুিমৰ মােজেৰ চূফ সাগৰৈলেক ল গ’ল। ই ােয়লী

লাক সকেল যু ৰ বােব সি ত হ িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই গ’ল। ১৯

মািচেয় যােচফৰ অি েকা িনজৰ লগত ল’ ল; িকয়েনা যােচেফ ই ােয়লী

লাকসকলক শপত খৱুাই কিছল, “ঈ েৰ আেপানােলাকক িন য় উ াৰ

কিৰব আৰু আেপানােলােক তিতয়া মাৰ অি ক আেপানােলাকৰ লগত

ল যাব।” ২০ ই ােয়লী লাকসকেল চুে াতৰ পৰা যা া কিৰ, মৰু া ৰ

দাঁিতত থকা এথমত ত ু তিৰেল। ২১ তওঁেলােক িদেন‐ৰািতেয় যা া

কিৰবৈল িযেহাৱাই িদনত তওঁেলাকক মঘ‐ , আৰু ৰািত পাহৰ

িদবৈল অি ‐ েৰ তওঁেলাকৰ আেগ আেগ গিছল। ২২ িযেহাৱাই

লাকসকলৰ আগৰ পৰা িদনত মঘ‐ , আৰু ৰািত অি আঁতৰ

নকিৰেল।

১৪ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল: ২ “ই ােয়লী লাক সকলক

কাৱা য, তওঁেলাক ঘিূৰ বাল‐চেফানৰ স খুত, িমগেদাল আৰু
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সাগৰৰ মাজত, পী‐হহীেৰাতৰ আগত ত ু তিৰব। তামােলােক পী‐

হহীৰতৰ িবপৰীেত থকা সাগৰৰ দাঁিতত ত ু তিৰবা। ৩ফেৰৗেণ ই ােয়লী

লাকসকলৰ িবষেয় এই দেৰ ক’ব, ‘ তওঁেলােক দশৰ মাজত িবচৰণ

কিৰ ফুিৰেছ, আৰু তওঁেলাক মৰভূুিমত আৱ হ আেছ।’ ৪ মই ফেৰৗণৰ

মন কিঠন কিৰম; আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ আিহব।

মই ফেৰৗণৰ আৰু তওঁৰ সকেলা স সমহূৰ বােব গৗৰৱাি ত হ’ম।

িমচৰীয়া সকেল জািনব য, মই িযেহাৱা।” সেয় ই ােয়লী লাক সকেল

তওঁেলাকক িনেদশ িদয়াৰ দেৰ ত ু তিৰেল। ৫ ই ােয়লী লাকসকল

পলাই গ’ল বিুল িমচৰৰ ৰজাক জেনাৱাৰ পাছত ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ

দাসেবাৰৰ মন ই ােয়লী লাকসকলৰ িবৰেু হ’ল। তওঁেলােক ক’ ল,

“আমাৰ ব ীকামৰ পৰা ই ােয়লী লাকসকলক এিৰ িদ আিম িক কাম

কিৰেলাঁ?” ৬ তিতয়া ফৗৰেণ িনজৰ ৰথ সাজু কিৰেল, আৰু িনজৰ স

সকলক তওঁৰ লগত ল’ ল। ৭ তওঁ মেনানীত ছশ ৰথ, আৰু িমচৰৰ আন

সকেলা ৰথ, আৰু সই সকেলােবাৰৰ ওপৰত িনযু সনাপিত সকলেকা

ল’ ল। ৮ িযেহাৱাই িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ মন কিঠন কিৰেল, তােত

তওঁ ই ােয়লী লাকসকলৰ পােছ পােছ খিদ গ’ল। তিতয়া ই ােয়লী

লাকসকেল িযেহাৱাৰ জয় িন কিৰ ওলাই গিছল। ৯ িক ু িমচৰীয়া

লাক সকেল ঘাঁৰা, ৰথ, অ ােৰাহী, আৰু স ৰ সেত তওঁেলাকৰ

পােছ পােছ খিদ গ’ল। বাল‐চেফানৰ স খুত পী‐হহীেৰাতৰ ওচৰৰ

সাগৰৰ দাঁিতত ই ােয়লী লাকসকেল ত ু তিৰ থকা ঠাইত, তওঁেলােক

আগিচ ধিৰেল। ১০ ফেৰৗণ যিতয়া ওচৰ চািপ আিহল, তিতয়া ই ােয়লী

লাকসকেল তওঁেলাকক চাই আচিৰত হ’ল। তওঁেলাকৰ পােছ পােছ

িমচৰীয়া সকল আিহ আিছল; তােত ই ােয়লী লাকসকেল অিতশয় ভয়

কিৰ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল। ১১ তওঁেলােক মািচক ক’ ল,

“িমচৰত মদাম নাই ন য, আিম মৰভূুিমত মিৰবৈল, আপিুন আমাক

ইয়াৈল আিনেল? আপিুন আমাক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিন, আমাৈল

িকয় এেন ৱা ব ৱহাৰ কিৰেছ? ১২আিম িমচৰেত আেপানাক এই কথা

কাৱা নািছেলাঁ ন? আিম আেপানাক কিছেলাঁ, ‘আমাক িমচৰীয়া সকলৰ

ব ীকাম কিৰবৈল অকেল এিৰ িদয়ক? িকয়েনা মৰভূুিমত মৰাতৈক

িমচৰীয়া সকলৰ ব ীকাম কৰাই আমাৰ পে ভাল আিছল।’” ১৩

মািচেয় লাকসকলক ক’ ল, “ভয় নকিৰ। িনৰেৱ থাকা; আৰু চাওক,

িযেহাৱাই আিজ তামােলাকৈল পিৰ াণৰ কায িস কিৰব। কাৰণ

িয িমচৰীয়া সকলক আিজ তামােলােক দিখছা, তওঁেলাকক পনুৰ

কিতয়াও নেদিখবা। ১৪ িযেহাৱাই তামােলাকৰ বােব যু কিৰব; আৰু

আেপানােলাক কৱল িনৰেৱ থাকা।” ১৫ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, “তুিম মাৈল িকয় কাতেৰাি কিৰছা? ই ােয়লী লাকসকলক

আ ৱাই যাবৈল কাৱা। ১৬ তুিম তামাৰ লাখিুট তুিল, সাগৰৰ ওপৰৈল

তামাৰ হাত মলা, আৰু সাগৰক ভাগ কৰা; তােত ই ােয়লী লাকসকেল

সাগৰৰ মােজেৰ কান বােটিদ যাব পািৰব। ১৭ চাৱা মই িমচৰীয়া

সকলৰ মন কিঠন কিৰম; তােত তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পােছ পােছ

যাব। মই ফেৰৗণ, তওঁৰ সকেলা ৰথ ও অ ােৰাহী আৰু স সকলৰ

াৰাই গৗৰৱাি ত হ’ম। ১৮ তিতয়া ফেৰৗণ, তওঁৰ ৰথ, আৰু অ ােৰাহী

সকলৰ াৰাই মই গৗৰৱাি ত হ’ ল, মেয়ই য িযেহাৱা, এই কথা িমচৰীয়া

সকেল জািনব।” ১৯ ঈ ৰৰ িয দূত ই ােয়লী লাকসকলৰ আেগ আেগ

গিছল, তওঁ তওঁেলাকৰ আগৰ পৰা আঁতিৰ পাছফালৈল গ’ল। মঘ‐

তওঁেলাকৰ আগৰ পৰা আঁতিৰ গ তওঁেলাকৰ পাছফােল ি ৰ হ’ল।

২০ মঘ‐ িমচৰীয়া স সকল আৰু ই ােয়লী লাকসকলৰ ত ুৰ

মাজৈল আিহল। সেয় িমচৰীয়া লাকসকলৰ বােব অ কাৰময় মঘ

হ’ল, িক ু ই ােয়লী লাকসকলৰ বােব ৰািত পাহৰ িদওঁতা হ’ল। তােত

ওেৰ ৰািত ইদেল িসদলৰ ওচৰ চািপব নাৱািৰেল। ২১ মািচেয় সাগৰৰ

ওপৰত তওঁৰ হাত মিলেল। িযেহাৱাই সই গােটই িনশা পবূ ফালৰ

বল বতােহেৰ সাগৰ হাঁেহাকাই িন, তাক কান ভূিম কিৰেল। এইদেৰ

পানী ভাগ কৰা হ’ল। ২২ তিতয়া ই ােয়লী লাকসকল কান বােটিদ

সাগৰৰ মােজৈল গ’ল। তওঁেলাকৰ সাঁফােল আৰু বাওঁফােল জল সমহূ

তওঁেলাকৈল দৱাল ৰপূ হ’ল। ২৩ িমচৰীয়া সকেল তওঁেলাকক খিদ

গ’ল। ফেৰৗণৰ সকেলা ঘাঁৰা, ৰথ, আৰু অ ােৰাহী িবলাক তওঁেলাকৰ

পােছ পােছ সাগৰৰ মাজৈল সামাই গ’ল। ২৪ িক ু দাকেমাকালীেত

িযেহাৱাই অি আৰু মঘ‐ ৰ মাজৰ পৰা িমচৰীয়া স সকলৈল

চাই, িমচৰীয়া স সকলক ব া ল কিৰেল। ২৫ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ

ৰথৰ চকা সােলাকােল, আৰু অ ােৰাহী িবলােক অিত কে েৰ ৰথ

চলােল। সেয় িমচৰীয়া সকেল ক’ ল, “আহাঁ, আিম ই ােয়লৰ স খুৰ

পৰা পলাওহঁক; িকয়েনা িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ ফলীয়া হ, আমাৰ িবৰেু

যু কিৰেছ।” ২৬ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “িমচৰীয়া সকল,

তওঁেলাকৰ ৰথ আৰু অ ােৰাহী িবলাকৰ ওপৰৈল যন পনুৰায় জল সমহূ

আিহব, তাৰ বােব তুিম সাগৰৰ ওপৰৈল তামাৰ হাত মলা।” ২৭ সেয়

মািচেয় সাগৰৰ ওপৰৈল হাত মিলেল, আৰু যিতয়া ৰািতপৱুা হ’ল,

তিতয়া সাগৰ পনুৰ াভািৱক ৰপূত আিহল। িমচৰীয়া সকেল সাগৰৈল

সামাই যাওঁেত, িযেহাৱাই িমচৰীয়া সকলক সাগৰৰ মাজত পলােল। ২৮

জল সমহূ উভিট আিহ ফৗৰণৰ ৰথ, অ ােৰাহী আৰু তওঁেলাকৰ পােছ

পােছ সাগৰত সােমাৱা ফেৰৗণৰ সকেলা স পানীেয় ঢািক ধিৰেল।

তােত তওঁেলাকৰ কােনা জীয়াই নাথািকল। ২৯ ই ােয়লী লাকসকল

সাগৰৰ মােজিদ কান বােটেৰ গ’ল; আৰু তওঁেলাকৰ সাঁফােল আৰু

বাওঁফােল জল সমহূ তওঁেলাকৈল দৱাল ৰপূ হ’ল। ৩০ এইদেৰ সই

িদনা িযেহাৱাই িমচৰীয়া সকলৰ হাতৰ পৰা ই ােয়লক পিৰ াণ কিৰেল।

ই ােয়লী লাকসকেল িমচৰীয়া সকলৰ মতৃেদহ সাগৰৰ তীৰত পিৰ

থকা দিখেল। ৩১ ই ােয়লী লাক সকেল যিতয়া িমচৰীয়া সকলৰ

িবৰেু িযেহাৱাৰ মহা পৰা ম দিখেল, তিতয়া তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

গৗৰৱ কিৰেল, আৰু তওঁেলােক িযেহাৱা আৰু তওঁৰ দাস মািচক িব াস

কিৰেল।

১৫ তাৰ পাছত মািচ আৰু ই ােয়লী লাকসকেল িযেহাৱাৰ উে েশ

এই িত গীত গাইিছল; তওঁেলােক এইদেৰ গাইিছল, “মই

িযেহাৱাৰ উে েশ গান কিৰম, িকয়েনা তওঁ মহা জেয়েৰ গৗৰৱাি ত

হ’ল; তওঁ ঘাঁৰা আৰু অ ােৰাহী সমূ ত পলােল। ২ িযেহাৱা মাৰ বল

আৰু গান; তওঁ মাৰ পিৰ াণক া হ’ল; তওঁ মাৰ ঈ ৰ, আৰু মই তওঁৰ

শংসা কিৰম; তওঁ মাৰ িপতেৃৰা ঈ ৰ, আৰু মই তওঁৰ শংসা কিৰম।

৩ িযেহাৱা পৰা মী বীৰ; িযেহাৱা তওঁৰ নাম। ৪ তওঁ ফেৰৗণৰ ৰথ

আৰু স সমহূক সমু ত পলােল। ফৗৰণৰ মেনানীত সনাপিতসকল

চূফ সাগৰত ডুিবল। ৫ জল সমেূহ তওঁেলাকক ঢািক ধিৰেল; িশলৰ

দেৰ তওঁেলাক অগাধ জলৰ ত’লৈল গ’ল। ৬ হ িযেহাৱা, আেপানাৰ

সাঁ হাত, পৰা মত মিহমাি ত হ’ল; হ িযেহাৱা, আেপানাৰ সাঁ হােত

শ ক িড় কিৰেছ। ৭আপিুন আেপানাৰ মহান মিহমােৰ আেপানাৰ

িবৰেু উঠােবাৰক িবন কিৰেল। আপিুন পেঠাৱা আেপানাৰ াধাি েয়;

তওঁেলাকক নৰাৰ দেৰ াস কিৰেছ। ৮ আেপানাৰ িন াসেত জল

সমহূ ূপাকৃত হ’ল; ব যাৱা জল সমেূহা ূপাকৃত হ’ল; সমু ৰ অগাধ

জল সাগৰৰ অ ৰ ভাগত গাট বাি েল। ৯ শ েৱ কিছল, ‘মই পােছ

পােছ খিদ যাম, মই আগ ভিট ধিৰম, মই লটু ব ভগাই ল’ম; মাৰ

হািবয়াহ তওঁেলাকৰ ওপৰত পৰূ হ’ব; মই তেৰাৱাল উিলয়াম, মাৰ

হােত তওঁেলাকক সংহাৰ কিৰব।’ ১০ িক ু আপিুন আেপানাৰ বায়েুৰ

ফু িদলত সাগেৰ তওঁেলাকক ঢািক ধিৰেল; তওঁেলাক সীহৰ দেৰ

মহাজলত ডুব গ’ল। ১১ হ িযেহাৱা, দৱতােবাৰৰ মাজত আেপানাৰ

তুল কান? পিব তাত আেপানাৰ দেৰ মিহমাি ত কান? শংসাত

গৗৰৱাি ত, আচিৰত কম কেৰাঁতা কান? ১২আপিুন আেপানাৰ সাঁ হাত

মিলেল, আৰু পিৃথৱীেয় তওঁেলাকক াস কিৰেল। ১৩আপিুন উ াৰ

কৰা লাকসকলক আেপানাৰ দয়ােৰ চলাই আিনেছ; আপিুন আেপানাৰ

পৰা েমেৰই তওঁেলাকক আেপানাৰ পিব িনবাসৈল ল গেছ। ১৪

লাকসকেল িনব আৰু তওঁেলাক কঁিপ উিঠব; পেলি য়া লাকসকলক

ােস বিৰ ধিৰেছ।” ১৫ তিতয়া ইেদামৰ ধান লাকসকেল ভয় কিৰেল;

মাৱাবৰ স সকল কঁিপ উিঠল; কনান‐বাসী সকেলােৱই িদশহাৰা

হ গ’ল। ১৬ ভয় আৰু ােস তওঁেলাকক বিৰ ধিৰেল; আেপানাৰ

বা বলৰ শি ৰ কাৰেণ তওঁেলাক িশলৰ দেৰ নীৰৱ হ ৰ’ল; হ িযেহাৱা,
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আেপানাৰ লাকসকল পাৰ নােহাৱাৈলেক; আপিুন উ াৰ কৰা লাকসকল

পাৰ নােহাৱাৈলেক। ১৭আপিুন তওঁেলাকক আিনব আৰু আেপানাৰ

অিধকাৰ কৰা পাহাৰত াপন কিৰব, হ িযেহাৱা, আপিুন িনবাস কিৰবৈল

যু ত কৰা ঠাই, হ ভু, িয ধমধাম আপিুন িনজৰ হােতেৰ িন াণ কিৰেল,

১৮ িযেহাৱাই সদা‐স দায় ৰাজ কিৰব।” ১৯ কাৰণ ফেৰৗণৰ ৰথ

আৰু অ ােৰাহীৰ সেত ঘাঁৰােবাৰ সমু ৰ মাজত সামাল। িযেহাৱাই

সমু ৰ জল তওঁেলাকৰ ওপৰৈল উভটাই আিনেল। িক ু ই ােয়লী

লাকসকল হ’ ল, সমু ৰ মােজিদ কান বােটিদ িছ গ’ল। ২০ তিতয়া

হােৰাণৰ বােয়ক িমিৰয়ম ভাববািদনীেয় তওঁৰ হাতত খ িৰ ল’ ল; আৰু

তওঁৰ পােছ পােছ আন আন মিহলাসকেলও হাতত খ িৰ ল, নািচ নািচ

ওলাই গ’ল। ২১ িমিৰয়েম তওঁেলাকৰ আগত গীত গােল, “ তামােলােক

িযেহাৱাৰ উে েশ গান কৰা, িকয়েনা তওঁ মহা‐ গৗৰৱাি ত হ’ল; তওঁ

ঘাঁৰা আৰু অ ােৰাহীক সমু ত পলাই িদেল।” ২২ তাৰ পাছত মািচেয়

ই ােয়লী লাকসকলক চূফ সাগৰৰ তীৰৰ পৰা যা া কিৰবৈল িদেল,

তওঁেলােক চূৰ মৰভূুিমৰ মােজেৰ যা া কিৰ গ’ল। তওঁেলােক সই

মৰভূুিমৰ মােজেৰ িতিন িদনৰ বাট গ’ল, আৰু সই ঠাইত পানী িবচািৰ

নাপােল। ২৩ তাৰ পাছত তওঁেলােক মাৰা গ পােল, আৰু মাৰাত থকা

পানী িততা হাৱাৰ বােব, তওঁেলােক পান কিৰব নাৱািৰেল; সেয়

তওঁেলােক সই ঠাইৰ নাম মাৰা ৰািখেল। ২৪ সই কাৰেণ লাকসকেল

মািচক অিভেযাগ কিৰ ক’ ল, “আিম িক পান কিৰম?” ২৫ তিতয়া

মািচেয় িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই তওঁক

এেজাপা গছ দখৱুােল। তওঁ তােকআিন পানীত পলাই িদেল, আৰু পানী

খাবৈল িমঠা হ’ল। সই ঠাইেত িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ অেথ এটা কেঠাৰ

িবিধ আৰু শাসন‐ ণালী িদেল। সই ঠাইেত িযেহাৱাই তওঁেলাকক

পৰী া কিৰেল। ২৬ তওঁ ক’ ল, “মই, তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

যিদ তামােলােক সাৱধােন মাৰ বাক না, আৰু মাৰ দিৃ ত িয উিচত

সই কায কৰা, আৰু মাৰ আ ােবাৰৈল মেনােযাগ িদয়া আৰু মাৰ

সকেলা িবিধ পালন কৰা তেনহ’ ল, মই িমচৰীয়াসকলক িয সকেলা

ৰাগ িদিছেলাঁ, সইেবাৰৰ কােনা ৰাগ তামােলাকক িনিদম, কাৰণ

মই তামােলাকৰ আেৰাগ কাৰী িযেহাৱা।” ২৭ তাৰ পাছত লাকসকল

এলীমৈল আিহল; সই ঠাইত পানীৰ বাৰটা ভুমকু, আৰু স ৰ জাপা

খাজৰু গছ আিছল; তওঁেলােক সই ঠাইেত পানীৰ কাষত ত ু তিৰেল।

১৬ ই ােয়লী লাকসকেল এলীমৰ পৰা যা া কিৰেল। িমচৰ দশৰ

পৰা ওলাই অহাৰ পাছত ি তীয় মাহৰ পা ৰ িদনৰ িদনা,

এলীম আৰু চীনয় এই েয়ােৰা মাজত থকা চীন মৰু া ৰ পােল। ২

ই ােয়লী সকলৰ গােটই সমােজ মািচ আৰু হােৰাণৰ িবৰেু মৰভূুিমত

অিভেযাগ কিৰবৈল ধিৰেল। ৩ ই ােয়লী সকেল তওঁেলাকক ক’ ল,

“আিম যিতয়া মাংস ৰখা পা ৰ ওচৰত বিহ ল হঁপাহ নপলাইমােন

িপঠা খাইিছেলাঁ, সই সময়েতই িমচৰ দশত িযেহাৱাৰ হাতত মৰা হ’ ল

ভাল আিছল। আেপানােলােক আমাক সকেলােক ভাকত মিৰবৈল এই

মৰভূুিমৈল উিলয়াই আিনেল।” ৪ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল,

“ লাকসকেল মাৰ ব ৱ া মািন চিলব ন নাই, তাৰ পৰী া কিৰবৰ অেথ,

‘মই তামােলাকৈল আকাশৰ পৰা িপঠা বৰষাম’ আৰু লাকসকেল ওলাই

গ িত িদনৰ আহাৰ িত িদেন গাটাব। ৫ তওঁেলােক িতিদেন িযমান

আহাৰ গাটাইিছল িত ষ িদনত তাতৈক ণ গাটাব, আৰু তওঁেলােক

িয পিৰমােণ আিনব, তােক ৰাি ব।” ৬ তাৰ পাছত মািচ আৰু হােৰােণ

ই ােয়লী লাকসকলক ক’ ল, “গধিূল তামােলােক জািনব পািৰবা য,

িযেহাৱাইেহ তামােলাকক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল।” ৭

ৰািতপৱুা তামােলােক িযেহাৱাৰ মিহমা দিখবৈল পাবা; কাৰণ িযেহাৱাৰ

িবৰেু তামােলােক কৰা অিভেযাগ তওঁ িনেল। আিম না কান য,

তামােলােক আমাৰ িবৰেু অিভেযাগ কিৰছা?” ৮ মািচেয় পনুৰ ক’ ল,

“িযেহাৱাই গধিূল যিতয়া তামােলাকক খাবৈল মাংস, আৰু ৰািতপৱুা

উপিচ পৰাৈক িপঠা িদব, তিতয়া িযেহাৱাৰ িবৰেু তামােলােক কৰা

অিভেযাগ তওঁ য িনেল, সই কথা তামােলােক বিুজ পাবা। হােৰাণ

আৰু মই কান? তামােলাকৰ অিভেযাগ আমাৰ িবৰেু নহয়; িযেহাৱাৰ

িবৰেু েহ।” ৯ মািচেয় হােৰাণক ক’ ল, “আপিুন ই ােয়লী লাকসকলৰ

সমাজক কওক, তামােলাক িযেহাৱাৰ ওচৰৈল চািপ আহা; কাৰণ তওঁ

তামােলাকৰ অিভেযাগ িনেল।” ১০ হােৰােণ ই ােয়লী লাকসকলৰ

সমাজক এই কথা ক থােকােত, তওঁেলােক মৰু া ৰ ফালৈল চাই

দিখেল য, মঘৰ মাজত িযেহাৱাৰ মিহমা কািশত হেছ। ১১ তিতয়া

িযেহাৱাই মািচৰ সেত কথা পািত ক’ ল, ১২ “মই ই ােয়লী লাকসকলৰ

অিভেযাগ িনেলাঁ। তুিম তওঁেলাকক কাৱা, ‘গধিূল তামােলােক মাংস

আৰু ৰািতপৱুা হঁপাহ পলৱুাই িপঠা খাবৈল পাবা। তিতয়া তামােলােক

জািনবা য, মেয়ই তামােলাকৰ িযেহাৱা, তামােলাকৰ ঈ ৰ’।” ১৩

গধিূল পৰত, বটা চৰাইেবাৰ ত ুৰ ওপৰৈল আিহ ত ু ঢািক ধিৰেল।

ৰািতপৱুা ত ুৰ চািৰওফােল িনয়ৰ পিৰ আিছল। ১৪ পিৰ থকা সই

িনয়ৰেবাৰ যিতয়া কাই গ’ল, তিতয়া ু বৰফৰ টু ৰাৰ দেৰ সৰু সৰু

ঘৰূণীয়া ব গােটইখন মৰু া ৰ ভূিমত পিৰ আিছল। ১৫ ই ােয়লী

লাকসকেল সই ব দিখ ইজেন িসজনক ক’ ল, “এইয়া িক?” িকয়েনা

সই ব না িক তওঁেলােক নাজািনিছল। তিতয়া মািচেয় তওঁেলাকক

ক’ ল, “এইয়া িযেহাৱাই তামােলাকক খাবৈল িদয়া িপঠা।” ১৬ িযেহাৱাই

িদয়া আ া এই, “ তামােলাক িতজেন খাব পৰা শি অ সােৰ; আৰু

তামােলাক িতজেন ত ুত থকা মা হৰ সংখ া অ সােৰ এক ওমৰ

গাটাবা। এইদেৰই তামােলােক গাটাবা: তামােলােক ত ুত থকা

িতজন মা েহ খাব পৰা অ সােৰ গাটাবা।” ১৭ তিতয়া ই ােয়লী

লাকসকেল সইদেৰই কিৰেল। িকছুমান লােক অিধক আৰু িকছুমান

লােক তাকৰৈক গাটােল। ১৮ তওঁেলােক যিতয়া সইেবাৰ ওমৰৰ

জাখত জিুখেল, িয সকেল অিধকৈক গাটাইিছল, তওঁেলাকৰ অিতিৰ

নহ’ল, আৰু িয সকেল তাকৰৈক গাটাইিছল তওঁেলাকেৰা অভাৱ নহ’ল।

তওঁেলাক িতজেন েয়াজন অ সােৰ গাটােল। ১৯ তিতয়া মািচেয়

তওঁেলাকক ক’ ল, “ কােনা এজেনও ৰািতপৱুাৈলেক ইয়াৰ অৱিশ

নাৰািখব।” ২০ তথািপও তওঁেলােক মািচৰ কথা িনেল। িকছুমােন

ৰািতপৱুাৈলেক সইেবাৰৰ িকছু অৱিশ ৰািখ থেল; িক ু সইেবাৰত

পাক জি ল, আৰু গ ময় হ’ল; তিতয়া তওঁেলাকৰ ওপৰত মািচৰ

খং উিঠল। ২১ িত ৰািতপৱুােত তওঁেলােক সইেবাৰ গাটাইিছল।

িতজন মা েহ সই িদনেটাত খাব পৰা অ সােৰ গাটাইিছল। যিতয়া

ৰ’দ খৰ হয়, সইেবাৰ গ’িল গিছল। ২২ তাৰ পাছত ষ িদনৰ িদনা

তওঁেলােক ণ, অথাৎ িতজনৰ বােব ই ওমৰৈক িপঠা গাটাইিছল।

তিতয়া সমাজৰ মখূ লাকসকল মািচৰ ওচৰৈল আিহ সই কথা ক’ ল।

২৩ মািচেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “িযেহাৱাই য কিছল সয়া এই, ‘কাইৈল

স ণূ িব াম‐িদন, িযেহাৱাৰ গৗৰৱৰ উে েশ পিব িব াম‐িদন।

তামােলােক িয ভািজব খাজা, আৰু িয িসজাব খােজ িসজাবা। িনজৰ

বােব ৰািত পৱুাৈলেক তাৰ অৱিশ অংশ থ িদবা’।” ২৪ সেয় তওঁেলােক

মািচৰ িনেদশ অ সােৰ, ৰািতপৱুাৈলেক একাষিৰয়াৈক থ িদেল। সই

খাদ গ ময় নহ’ল, আৰু তাত পােকা নহ’ল। ২৫ মািচেয় ক’ ল, “ সই

আহাৰ আিজ ভাজন কৰা; কাৰণ আিজ িযেহাৱাৰ গৗৰৱৰ উে েশ

িব াম‐িদন। আিজ তামােলােক পথাৰত সইেবাৰ িবচািৰ নাপাবা। ২৬

তামােলােক ছয় িদন সইেবাৰ গাটাবা; িক ু স ম িদন িব াম‐িদন হয়।

সেয় িব াম বােৰ পথাৰত মা া নাথািকব।” ২৭ তথািপও স ম িদনা

িকছুমান লােক মা া গাটাবৈল ওলাই গিছল; িক ু তওঁেলােক এেকা

িবচািৰ নাপােল। ২৮ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ তামােলােক

মাৰ আ া আৰু ব ৱ ােবাৰ িকমান িদনৈলেক পালন কিৰবৈল অমাি হ

থািকবা? ২৯ চাৱা, মই িযেহাৱা, মেয়ই তামােলাকক িব ামবাৰ িদেলাঁ।

সেয় তামােলাকক ষ িদনা মই িদনৰ আহাৰ িদ আেছাঁ। তামােলাক

িতজেন িনজৰ ঠাইত থািকব লািগব; স ম িদনত কােনা এজেনও

িনজৰ ঠাইৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই নাযাওক।” ৩০ সেয় লাকসকেল

স ম িদনা িব াম কিৰেল। ৩১ ই ােয়লী লাকসকেল সই আহাৰৰ

নাম “মা া” ৰািখেল। সইেবাৰ ধনীয়া িটৰ দেৰ বগা; আৰু ইয়াৰ

সাৱাদ মৗেজালৰ সেত বেনাৱা িপঠাৰ দেৰ আিছল। ৩২ মািচেয়

ক’ ল, “িযেহাৱাই কৰা আ া এই মই তামােলাকক িমচৰ দশৰ পৰা
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বািহৰ কিৰ অনাৰ পাছত, মৰভূুিমত িয িপঠা তামােলাকক খৱুাইিছেলাঁ,

সই িপঠা তামােলাকৰ ভাবী‐বংশই যােত দিখবৈল পাব; তাৰ বােব

তামােলােক পৰুষুা েম এক ওমৰ ৰািখ থবা।” ৩৩ মািচেয় হােৰাণক

ক’ ল, “তুিম এটা পা লাৱা, আৰু তাত এক ওমৰ মা া ভেৰাৱা।

পৰুষুা েম তামােলাকৰ লাকসকলৈল, িযেহাৱাৰ স খুত সই প েটা

সংৰি ত কিৰ থ িদয়া।” ৩৪ িযেহাৱাই মািচক িদয়া আ া অ সােৰ,

হােৰােণ সই পা ত এক ওমৰ মা া ভৰাই িনয়ম চ কৰ িভতৰত িবধান

পু কৰ কাষত সংৰি ত কিৰ ৰািখেল। ৩৫ ই ােয়লী লাকসকেল িনবাস

কৰা দশ নােপাৱাৈলেক চি শ বছৰ সই মা া খাইিছল। তওঁেলােক

কনান দশৰ সীমা নােপাৱাৈলেক সই মা ােক ভাজন কিৰিছল। ৩৬

এক ওমৰ ঐফাৰ দহ ভাগৰ এভাগ।

১৭ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ গােটই সমােজ িযেহাৱাৰ িনেদশ অ সােৰ

চীন মৰভূুিমৰ পৰা যা া কিৰেল। তওঁেলােক ৰফীদীমত ত ু

তিৰেল; িক ু সই ঠাইত লাকসকলৰ খাবৈল পানী নািছল। ২ সই

অৱ াৰ কাৰেণ লাকসকেল মািচক দাষ ধিৰ ক’ ল, “আমাক খাবৈল

পানী িদয়ক।” মািচেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলােক মােৰ সেত

িকয় িববাদ কিৰেছ?” িযেহাৱাক আেপানােলােক িকয় পৰী া কিৰেছ?” ৩

লাকসকল িপয়াহত আতুৰ হ’ল, আৰু মািচৰ িবৰেু অিভেযাগ কিৰেল।

তওঁেলােক ক’ ল, “আপিুন িকয় আমাক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই আিনেল?

আমাক, আমাৰ স ানসকলক, আৰু প েবাৰেকা িপয়াহত মিৰবৈল িমচৰৰ

পৰা আিনেল নিক?” ৪ তাৰ পাছত মািচেয় িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি

কিৰ ক’ ল, “মই এই লাকসকলৰ সেত িক কিৰম? তওঁেলােক মাক

িশল দিলয়াই মািৰবৈল ায় যু ত হ আেছ।” ৫ তিতয়া িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, “তুিম ই ােয়লৰ পিৰচাৰক কইজন মানক লগত ল,

লাক সকলৰ আেগ আেগ যাৱা; আৰু তুিম িযডাল লাখিুটেৰ নদীত হাৰ

কিৰিছলা, তামাৰ সই লাখিুটেকা লগত ল যাৱা। ৬ মই হােৰবত

িশলৰ ওপৰত তামাৰ স খুত িথয় হ’ম; আৰু তুিম সই িশলেটাক হাৰ

কিৰবা। তিতয়া লাকসকেল খাবৈল, সই িশলৰ পৰা পানী ওলাব।” তাৰ

পাছত মািচেয় ই ােয়লৰ পিৰচাৰকসকলৰ আগত সইদেৰ কিৰেল। ৭

মািচেয় সই ঠাইৰ নাম ম া আৰু িমৰীবা ৰািখেল। কাৰণ সই ঠাইেত

ই ােয়লী লাকসকেল অিভেযাগ কিৰিছল, আৰু “িযেহাৱা আমাৰ মাজত

আেছ ন নাই?” এই কথা ক িযেহাৱাৰ পৰী াৰ কিৰিছল। ৮ সই

সময়ত অমােলকৰ লাকসকেল ৰফীদীমত ই ােয়লক আ মণ কিৰেল।

৯ সেয় মািচেয় িযেহাচূৱাক ক’ ল, “িকছুমান লাকক মেনানীত কিৰ

বািহৰৈল ওলাই গ, অমােলকৰ সেত যু কৰক। কাইৈল মই ঈ ৰৰ

লাখিুট হাতত ল প তৰ ওপৰত িথয় হ’ম।” ১০ মািচ, হােৰাণ, আৰু

হূৰ যিতয়া প তৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল, তিতয়া িযেহাচূৱাই মািচৰ

িনেদশ অ সােৰ অমােলকৰ সেত যু কিৰেল। ১১ মািচেয় যিতয়া হাত

ওপৰৈল দািঙ ৰািখিছল, তিতয়া ই ােয়লৰ জয় হিছল; িক ু যিতয়াই

হাত তলৈল নমাইিছল, তিতয়াই অমােলক জয়ী হ’বৈল ধেৰ। ১২এইদেৰ

হাত দািঙ মািচৰ হাত ভাগিৰ পিৰল, তিতয়া হােৰাণ আৰু হূেৰ এচটা

িশল আিন, তওঁ বিহবৰ কাৰেণ তওঁৰ তলত হ’ল। সই এেক সময়েত

হােৰাণ আৰু হূেৰ, এজেন এফােল, আৰু আনজেন আন ফােল তওঁৰ

হাত খন ধিৰ দািঙ ৰািখেল। সেয় বিল মাৰ নােযাৱাৈলেক মািচৰ

হাত িথেৰ থািকল। ১৩ তিতয়া িযেহাচূৱাই অমােলকৰ লাকসকলক

তেৰাৱােলেৰ পৰাজয় কিৰেল। ১৪ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল,

“ সাঁৱৰণৰ অেথ এই কথা পু কত িলখা, আৰু িযেহাচূৱাক েনাৱা; কাৰণ

মই আকাশৰ তলৰ পৰা অমােলকৰ নাম স ণূৈক লু কিৰম।” ১৫

তিতয়া মািচেয় এটা য েবদী িনমাণ কিৰ, তাৰ নাম “িযেহাৱা‐িন ী”

ৰািখেল। ১৬ তওঁ এইদেৰ কিৰেল, িকয়েনা তওঁ িযেহাৱাৰ য েবদীৰ

িবৰু কিৰেল, সেয় তওঁ কিছল, “িযেহাৱাই িত া কিৰেল য, তওঁ

পৰুেুষ, পৰুেুষ অমােলকৰ সেত যু কিৰব।”

১৮ ঈ েৰ মািচৈল আৰু িনজৰ জা ই ােয়লৈল িয িয কায কিৰেল,

িবেশষৈক িযেহাৱাই িমচৰৰ পৰা ই ােয়লক কেনৈক বািহৰ কিৰ

আিনেল, সই সকেলা কথা মািচৰ শ েৰক িমিদয়নীয়া পেুৰািহত িযে ােৱ

িনবৈল পােল। ২ তিতয়া মািচৰ শ েৰক িযে ােৱ, মািচৰ ভাযা

িচে াৰাক, আৰু জন পু ক ঘৰৈল পেঠাৱাৰ পাছত, ৩ তওঁৰ এজন পু ৰ

নাম গেচাম, কাৰণ মািচেয় কিছল, “মই িবেদশত বাসী হ আেছাঁ।” ৪

আৰু আন জন পু ৰ নাম ইিলেয়জৰ কাৰণ তওঁ কিছল, “ মাৰ পবূপৰুষুৰ

ঈ েৰ মাক সহায় কিৰিছল; আৰু তওঁ মাক ফেৰৗণৰ তেৰাৱালৰ পৰা

উ াৰ কিৰেল।” ৫ মািচেয় মৰভূুিমত, ঈ ৰৰ প তৰ িয ঠাইত ত ু

তিৰ আিছল, সই ঠাইৈল মািচৰ শ েৰক িযে ােৱ মািচৰ ভাযা আৰু

জন পু ক লগত ল আিহল। ৬ তওঁ মািচক ক’ ল, “মই তামাৰ শ ৰ

িযে ােৱ তামাৰ ভাযা আৰু তাইৰ জন পু ক লগত ল তামাৰ ওচৰৈল

আিহেছাঁ।” ৭ মািচেয় তওঁৰ শ েৰকক লগ ধিৰবৈল বািহৰৈল ওলাই

গ’ল, আৰু তওঁক ণাম কিৰ চুমা খােল। তওঁেলােক ইজেন িসজনৰ

ভাল‐ বয়া খবৰ ল’ ল, আৰু তাৰ পাছত ত ুৈল সামাই গ’ল। ৮ তাৰ

পাছত িযেহাৱাই ফেৰৗণ আৰু িমচৰীয়া লাকসকলৈল, আৰু ই ােয়লীেলাক

সকলৰ বােব িয িয কিৰিছল, বাটত তওঁেলাকৈল িয সকেলা শ ঘিটিছল,

আৰু িযেহাৱাই তওঁেলাকক কেনৈক উ াৰ কিৰেল, সই সকেলা কথা

মািচেয় তওঁৰ শ েৰকক ক’ ল। ৯ িযেহাৱাই িমচৰীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা

ই ােয়লক উ াৰ কিৰ, তওঁেলাকৰ বােব িয িয সকেলা ম লৰ কিৰেল,

সই কাযেবাৰৰ বােব িযে ােৱ আন কিৰেল। ১০ িযে ােৱ ক’ ল,

“িযজন সবশি মান ঈ েৰ িমচৰীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা, আৰু ফেৰৗণৰ

হাতৰ পৰা তামােলাকক উ াৰ কিৰেল, সই িযেহাৱাৰ গৗৰৱ হ’ওক।

১১ িযেহাৱা য সকেলা দৱতােবাৰতৈক মহান, তাক মই এিতয়া জািনেলাঁ;

কাৰণ িমচৰীয়াসকেল যিতয়া ই ােয়লী লাকসকলৰ িবৰেু গ আচৰণ

কিৰিছল, তিতয়া ঈ েৰ তওঁৰ লাকসকলক তওঁেলাকৰ পৰা উ াৰ

কিৰিছল।” ১২ তাৰ পাছত মািচৰ শ েৰক িযে ােৱ ঈ ৰৰ উে েশ

হাম‐বিল, আৰু ম লাথক বিল উৎসগ কিৰেল। হােৰাণ আৰু ই ােয়লৰ

সকেলা পিৰচাৰক আিহ, ঈ ৰৰ স খুত মািচৰ শ েৰকৰ সেত ভাজন

কিৰেল। ১৩ তাৰ পাছিদনা মািচেয় লাকসকলৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল

বিহল। ৰািতপৱুােৰ পৰা স াৈলেক লাকসকল তওঁৰ চািৰওফােল

িথয় হ আিছল। ১৪ মািচেয় লাকসকলৈল কৰা সকেলা কায দিখ

তওঁৰ শ েৰেক তওঁক ক’ ল, “তুিম লাকসকলৰ সেত এয়া িক কায

কিৰছা? তুিম িকয় অকেল বিহ থাকা, আৰু লাকসকল ৰািতপৱুাৰ পৰা

স াৈলেক তামাৰ চািৰওফােল িথয় হ থােক?” ১৫ তিতয়া মািচেয়

তওঁৰ শ েৰকক ক’ ল, “ লাকসকেল ঈ ৰৰ িনেদশনৰ কথা িধবৈল

মাৰ ওচৰৈল আেহ। ১৬ যিতয়া তওঁেলাকৰ মাজত িববাদ হ’য়, তিতয়া

তওঁেলাক মাৰ ওচৰৈল আেহ। তিতয়া মই এজনৰ লগতআন জনৰ

মীমাংসা কেৰাঁ; আৰু মই ঈ ৰৰ িবিধ আৰু ব ৱ ােবাৰ তওঁেলাকক বজুাই

িদওঁ।” ১৭ তিতয়া মািচৰ শ েৰেক মািচক ক’ ল, “তুিম িয কায কিৰ

আছা সই কায বৰ ভাল নহয়। ১৮ এই দািয় তামাৰ বােব ভাৰ ৰপূ

হেছ, সেয় তুিম অকেল বহন কিৰব নাৱািৰবা। এইদেৰ কিৰেল তুিম

আৰু তামাৰ ওচৰৈল অহা লাকসকল িন য় ভাগিৰ পিৰব। ১৯ মাৰ

কথা না, মই তামাক পৰামশ িদম, আৰু ঈ ৰ তামাৰ লগত থাকক;

কাৰণ তুিম ঈ ৰৰ স খুত লাকসকলৰ িতিনিধ হ, তওঁেলাকৰ

িববাদৰ কথা ঈ ৰৰ ওচৰত জেনাৱা। ২০ তুিম তওঁেলাকক তওঁৰ িবিধ

আৰু ব ৱ ােবাৰ িশেকাৱা উিচত। তওঁেলােক চিলবলগীয়া পথ আৰু

কিৰবলগীয়া কায তওঁেলাকক দখৱুা। ২১ তুিম এই লাকসকলৰ মাজৰ

পৰা স ম, ঈ ৰক স ান কৰা, আৰু অ ায় ঘণৃা কৰা, সত বাদী লাকক

মেনানীত কৰা। লাকসকলৰ ওপৰত তওঁেলাকক সহ পিত, শতপিত,

প াশপিত, আৰু দশপিত িনযু কৰা। ২২ তওঁেলােক লাকসকলৰ

সকেলা সাধাৰণ িবষয়েবাৰৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰব; িক ু কিঠন িবষয়েবাৰ

িবচাৰৰ বােব তামাৰ ওচৰৈল আিনব। সকেলা সাধাৰণ িবষয়ৰ িবচাৰ

তওঁেলােক িনেজই কিৰব। এইদেৰ কিৰেল তামাৰ কাৰেণ সহজ হ’ব;

আৰু তওঁেলােক তামাৰ সেত ভাৰ বহন কিৰব। ২৩ তুিম যিদ এইদেৰ

কায কৰা, আৰু ঈ েৰ যিদ তামাক এইদেৰ কিৰবৈল আ া িদেয়,

তিতয়া তুিম স কিৰব পািৰবা, আৰু লাকসকল স ু হ িনজৰ ঘৰৈল
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যাব পািৰব।” ২৪ সেয় মািচেয় তওঁৰ শ েৰকৰ কথা িনেল, আৰু

তওঁ কাৱাৰ দেৰই সকেলা কিৰেল। ২৫ মািচেয় সকেলা ই ােয়লৰ

মাজৰ পৰা স ম লাকসকলক মেনানীত কিৰ, লাকসকলৰ ওপৰত

সহ পিত, শতপিত, প াশপিত, আৰু দশপিত, এইদেৰ ধান লাক

িনযু কিৰেল। ২৬ তওঁেলােক সাধাৰণ পিৰি িতত লাকসকলৰ িবচাৰ

কিৰিছল। কিঠন িবষয়েবাৰ তওঁেলােক মািচৰ ওচৰৈল আিনিছল; িক ু

সাধাৰণ িবষয়েবাৰ তওঁেলােক িনেজ িবচাৰ কিৰিছল। ২৭ তাৰ পাছত

মািচেয় শ েৰকক িবদায় িদেল, আৰু িযে া তওঁৰ িনজৰ দশৈল িচ

গ’ল।

১৯ ই ােয়লৰ লাকসকল ততৃীয় মাহত িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই

যাৱাৰ পাছত, সই িদনাই তওঁেলাক চীনয় মৰভূুিম আিহ

পােল। ২ তওঁেলােক ৰফীদীমৰ পৰা যা া কিৰ চীনয় মৰভূুিমৈল

অহাৰ পাছত, মৰভূুিমত প তৰ স খুত ত ু তিৰেল। ৩ মািচ ঈ ৰৰ

ওচৰৈল উিঠ গ’ল। িযেহাৱাই প তৰ পৰা তওঁক মাত লগাই ক’ ল,

“তুিম যােকাবৰ বংশক আৰু ই ােয়লী লাকসকলক িন য়ৈক কাৱা:

৪ মই িমচৰীয়া লাকসকলৈল িয কিৰেলাঁ, আৰু কেনৈক ৰৰ প ীৰ

ডউকাৰ াৰাই, তামােলাকক মাৰ ওচৰৈল আিনেলাঁ। ৫ এিতয়া যিদ

তামােলােক বাধ তােৰ মাৰ কথা না, আৰু মাৰ িনয়মিট পালন কৰা,

তিতয়ােহ তামােলাক সকেলা লাকৰ মাজৰ পৰা লাৱা মাৰ িবেশষ

অিধকাৰ া লাক হ’বা; কাৰণ সমদূায় পিৃথৱী মােৰই। ৬ মাৰ বােব

তামােলাক ৰাজকীয় পেুৰািহত আৰু পিব জািত হ’বা। এই সকেলা

কথা তুিম ই ােয়লী লাকসকলক ক’ব লােগ।” ৭ সেয় মািচেয় আিহ

লাকসকলৰ পিৰচাৰক সকলক মািতেল। িযেহাৱাই তওঁক িদয়া সকেলা

আ া তওঁেলাকৰ আগত কাশ কিৰেল। ৮ সকেলা লােক এেকলেগ

উ ৰ িদ ক’ ল, “িযেহাৱাই িয কেছ, সইেবাৰ আিম কিৰম।” তিতয়া

মািচেয় িযেহাৱাৰ আগত লাকসকেল কাৱা কথা জনােল। ৯ িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, “মই ঘন মঘৰ মাজত তামাৰ ওচৰৈল আিহম; আৰু মই

যিতয়া তামাৰ লগত কথা পািতম, তিতয়া যন লাকসকেল সই কথা

িনবৈল পাই; আৰু তামােকা যন তওঁেলােক সদায় িব াস কিৰব

পােৰ।” তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাৰ আগত লাকসকলৰ কথা ক’ ল। ১০

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ লাকসকলৰ ওচৰৈল যাৱা। আিজআৰু কাইৈল

তওঁেলাকক পিব কিৰবা, আৰু তওঁেলাকক িনজৰ কােপাৰ ধইু, মই

অহাৰ বােব তওঁেলাকক যু ত কৰা। ১১ ততৃীয় িদনৰ বােব ত হাৱা,

ততৃীয় িদনৰ িদনা মই িযেহাৱা, চীনয় প তৈল নািম আিহম। ১২ তুিম

লাকসকলৰ বােব প তৰ চািৰওফােল সীমা িনৰপূন কৰা। তওঁেলাকক

কাৱা, ‘সাৱধান হওক; আেপানােলাক প তৰ ওপৰৈল উিঠ নাযাব,

আৰু তাৰ সীমাও শ নকিৰব। িযজেন প ত শ কিৰব, তওঁক

অৱেশ ই াণদ িদয়া হ’ব।’ ১৩ সই লাকক কােনও হােতেৰ শ

নকিৰব। তাৰ পিৰৱেত, তওঁৈল িশল দিলওৱা হ’ব বা কাঁড় মৰা হ’ব।

প েৱই হওক, বা মা েহই হওক, তওঁ িন য় মতুৃ দ পাব। যিতয়া

দীঘল ক িশঙা বািজব, তিতয়া তওঁেলাক প তৰ নামিনৈল নািম

আিহব।” ১৪ তিতয়া মািচেয় প তৰ পৰা লাকসকলৰ ওচৰৈল নািম

আিহল। তওঁ লাকসকলক পিব কৃত কিৰেল; আৰু তওঁেলােক িনজৰ

িনজৰ কােপাৰেবাৰ ধেুল। ১৫ তওঁ লাকসকলক ক’ ল, “আেপানােলাক

ততৃীয় িদনৰ বােব যু ত হওক; আৰু আেপানােলাকৰ ভাযাৰ ওচৰৈল

নাযাব।” ১৬ ততৃীয় িদনা ৰািত পৱুা, মঘ‐গ ন, িবজলুী, প তৰ ওপৰত

ঘন মঘ, আৰু উ িশঙা‐ িন হ’ল। তােত ত ুত থকা সকেলা লাক

কঁিপবৈল ধিৰেল। ১৭ মািচেয় ঈ ৰক ল’গ ধিৰবৈল লাকসকলক ত ুৰ

পৰা উিলয়াই আিনেল; আৰু তওঁেলাক প তৰ নামিনত িথয় হ’ল। ১৮

িযেহাৱা চীনয় প তৰ ওপৰৈল অি ত নািম অহাত, গােটই প ত

ধাঁৱাময় হ’ল; আৰু অি ৰ ধাঁৱাৰ িনিচনাৈক তাৰ ধাঁৱা উিঠল। সেয়

গােটই প ত বৰৈক কঁিপব ধিৰেল। ১৯ িশঙাৰ উ িন যিতয়া েম

েম বািঢ় গ’ল, তিতয়া মািচেয় কথা ক’ ল, আৰু ঈ েৰ আকাশী‐

বাণীেৰ তওঁক উ ৰ িদেল। ২০ এইদেৰ িযেহাৱা চীনয় প তৰ ওপৰৈল

নািম আিহল; আৰু মািচক ওপৰৈল মািতেল। সেয় মািচ উিঠ গ’ল। ২১

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ লাকসকেল মাক চাবৰ বােব যন সীমা ল ন

কিৰ নােহ, আৰু তওঁেলাকৰ অেনক লাক যন িবন নহয়, সই বােব

তুিম নািম গ তওঁেলাকক সাৱধান কৰা। ২২ িয পেুৰািহতসকল মাৰ

ওচৰৈল আেহ, তওঁেলাকক পথৃক কৰা; িযেহাৱাই যন তওঁেলাকক

আ মণ নকেৰ, সই বােব তওঁেলােক িনজেক পিব কৃত কৰক।” ২৩

মািচেয় িযেহাৱাক ক’ ল, “ লাকসকল চীনয় প তৰ ওপৰৈল আিহব

নাৱােৰ; কাৰণ, আপিুন আমাক আ া কিৰেছ: ‘িবেশষভােৱ িযেহাৱাৰ

গৗৰৱৰ অেথ প তৰ সীমা িনৰপূণ কিৰ তাক পিব কিৰবৈল’।” ২৪

তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম প তৰ পৰা নািম যাৱা; আৰু

হােৰাণক তামাৰ লগত ল আহাঁ; িক ু পেুৰািহত আৰু লাকসকলক সীমা

অিত ম কিৰব িনিদবা। নহ’ ল মই তওঁেলাকক আ মণ কিৰম।” ২৫

সেয় মািচেয় লাকসকলৰ ওচৰৈল নািম গ’ল, আৰু তওঁেলাকৰ আগত

সই কথা ক’ ল।

২০ ঈ েৰ এই সকেলা কথা ক’ ল: ২ “মই িযেহাৱা, তামােলাকৰ

ঈ ৰ, িমচৰ দশৰ ব ীঘৰৰ পৰা উিলয়াই অনা তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা মেয়ই। ৩ মাৰ আগত তামােলাকৰ আন কােনা দৱতা

নাথাকক। ৪ তামােলােক িনজৰ বােব, গত থকা, অথবা পিৃথবীত থকা,

বা পানীৰ তলত থকা কােনা আকৃিতৰ মিূ নাসািজবা। ৫ সইেবাৰৰ

আগত তামােলােক িণপাত নকিৰবা, আৰু সইেবাৰক সৱাপজূাও

নকিৰবা; কাৰণ মই িযেহাৱা, তামােলাকৰ ঈ ৰ। মই ঈষাি ত ঈ ৰ।

মাক ঘণৃা কৰা লাকসকলৰ স ানসকলক তওঁেলাকৰ িপতসৃকলৰ

অপৰাধৰ শাি মই ততৃীয় চতুথ পৰুষুৈলেক িদওঁ। ৬ িক ু মাক ম কৰা

আৰু মাৰ আ া পালন কৰা সকলক মই মাৰ িব াসেযাগ চুি হাজাৰ

হাজাৰ পৰুষুৈলেক দখাও। ৭ তামােলােক তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

নাম অনথকৰেূপ নলবা; িকয়েনা, িয কােনােৱ তওঁৰ নাম অনথকৰেূপ

লয়, িযেহাৱাই তওঁক িনে াষী নকিৰব। ৮ মাৰ উে েশ িব াম‐িদন

সাঁৱৰণ কিৰ পিব কিৰবা। ৯ ছয় িদন পিৰ ম কিৰ তামােলােক

সকেলা কায কিৰবা। ১০ িক ু স ম িদন তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ িব াম‐িদন। সই িদনা তামােলােক, অথবা তামােলাকৰ

পু , ছাৱালী, বা তামােলাকৰ দাস, বা দাসী, বা তামােলাকৰ প ,

বা তামােলাকৰ ৱাৰৰ িভতৰত থকা িবেদশী, কােনােৱ এেকা কাম

নকিৰবা। ১১কাৰণ, মই িযেহাৱাই আকাশ‐ম ল, পিৃথৱী, সমু , আৰু

সইেবাৰত থকা সকেলােক ছয় িদনত িনমাণ কিৰেলাঁ, আৰু তাৰ পাছত

স ম িদনা িব াম কিৰেলাঁ; এই হতুেক মই িযেহাৱাই মাৰ উে েশ

িব াম‐িদনক আশী াদ কিৰ পিব কিৰেলাঁ। ১২ তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই তামােলাকক িয দশ িদেছ, সই দশত তামােলাকৰ আয়সু

দীঘল হ’বৈল, তামােলােক তামােলাকৰ িপত‐ৃমাতকৃ স ান কিৰবা।

১৩ নৰ‐বধ নকিৰবা। ১৪ কােনা লাকৰ সেত ব িভচাৰ নকিৰবা।

১৫ কােৰা পৰা চুৰ নকিৰবা। ১৬ তামােলােক তামােলাকৰ চুবৰুীয়াৰ

অিহেত িমছা সা িনিদবা। ১৭ তামােলােক তামােলাকৰ চুবৰুীয়াৰ

ঘৰৈল লাভ নকিৰবা; তামােলােক তামােলাকৰ চুবৰুীয়াৰ ভাযাৈল লাভ

নকিৰবা, অথবা তওঁৰ দাস, তওঁৰ দাসী, তওঁৰ গৰ,ু তওঁৰ গাধ, বা

তওঁৰ আন কােনা ব ৈলেক লাভ নকিৰবা।” ১৮ তিতয়া লাকসকেল

মঘ‐গ ন, িবজলুী, িশঙা িন, আৰু প ত ধাঁৱাময় হাৱা দিখেল।

লাকসকেল এইদেৰ হাৱা দিখ ভয়ত ক মান হ তওঁেলাক দূৰত িথয়

হ’ল। ১৯ তওঁেলােক মািচক ক’ ল, “আপিুনেয় আমাক কথা কওক;

আিম িনম। িক ু আমাৰ সেত ঈ ৰক কথা ক’বৈল িনিদব, নহ’ ল

আিম মিৰম।” ২০ তিতয়া মািচেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “ভয় নকিৰব;

আেপানােলােক যন ঈ ৰৈল ভয়ভি ৰােখ আৰু পাপ নকেৰ, সই বােব

আেপানােলাকক পৰী া কিৰবৈল তওঁ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহল।”

২১ সেয় লাকসকল দূৰত িথয় হ আিছল; িক ু মািচেয় িয ঠাইত ঈ ৰ

আিছল, সই ঘাৰ অ কাৰৰ ফােল গিত কিৰেল। ২২ িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, “তুিম ই ােয়লী লাকসকলক এই কথা কবা: ‘মই য গৰ পৰা
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তামােলাকৰ সেত কথা পািতেলাঁ, তামােলােক িনেজই তাক দিখলা।

২৩ তামােলােক মাৰ কাষত তামােলাকৰ বােব আন কােনা ৰপূৰ বা

সাণৰ দৱমিূত নাসািজবা। ২৪ তামােলােক মাৰ অেথ মািটৰ য েবদী

িনমাণ কিৰবা, আৰু তাৰ ওপৰেত তামােলাকৰ হাম‐বিল, সমজৱুা বিল,

মৰ‐ছাগ, আৰু ষাঁড়গৰেুবাৰ উৎসগ কিৰবা। িয ঠাইেবাৰত মই মাৰ নাম

গৗৰৱ ািনত কিৰম, সই সকেলা ঠাইেত মই তামাৰ ওচৰৈল আিহ

তামাক আশী াদ কিৰম। ২৫ তুিম যিদ মাৰ অেথ িশলৰ য েবদী

িনমাণ কৰা, তেনহেল তুিম সই বদী কটা‐িশেলেৰ িনমাণ নকিৰবা;

কাৰণ তাৰ ওপৰত যিদ তুিম তামাৰ অ লেগাৱা, তে তুিম তাক

অপিব েহ কিৰবা। ২৬ তামাৰ গাপনীয় অংশ যন দখা নাযায়, সই

বােব মাৰ য েবদীৈল তুিম খটখিটেয়িদ নাযাবা’।”

২১ “তুিম িযেবাৰ িবিধ তওঁেলাকৰ আগত কাশ কিৰবা, সেয় এই:

২ ‘তুিম যিদ কােনা ই ীয়া দাস িকিন লাৱা, তওঁ ছয় বছৰৰ বােব

সৱা কিৰব; িক ু স ম বছৰত তওঁ িবনামেূল মু হ যাব। ৩ তওঁ যিদ

িনেজ আেহ, তেনহ’ ল তওঁ িনেজই মু হ যাব। তওঁ যিদ িববািহত

হয়, তেনহ’ ল তওঁৰ ভাযা তওঁেৰ সেত মু হ যাব। ৪ যিদ তওঁৰ

মািলেক তওঁক িবয়া কৰাই িদেয়, আৰু তওঁ ল’ৰা বা ছাৱালী জ িদেয়,

তেনহ’ ল সই ভাযা আৰু তওঁৰ স ান সকল মািলকৰ ত থািকব,

আৰু তওঁ িনেজই মু হ যাব লািগব। ৫ সই দােস যিদ ৰেূপ কয়,

‘মই মাৰ মািলকক, মাৰ ভাযাক, আৰু মাৰ স ানসকলক ম কেৰাঁ,

সেয় মই মু হ নাযাওঁ’। ৬ তিতয়া তওঁৰ মািলেক তওঁক ঈ ৰৰ

ওচৰৈল আিনব লািগব। মািলেক তওঁক ৱাৰ বা ৱাৰৰ চৗকাঠৰ ই

দাঁিতৰ এডালৈল আিন, তওঁৰ মািলেক বিজেৰ তওঁৰ কাণ ফুটা কিৰব

লািগব। তিতয়ােহ দাস জেন গােটই জীৱন তওঁৰ মািলকৰ সৱা কিৰব

পািৰব। ৭ কােনা মা েহ যিদ িনজৰ জীেয়কক দাসী হ’বৈল িব ী কেৰ,

তেনহ’ ল দাসৰ দেৰ তওঁ মু হ যাব নাৱািৰব। ৮ িযজেন তাইক

িনজৰ কাৰেণ মেনানীত কিৰ লয়; সই মািলকক যিদ তাই স ু কিৰব

নাৱােৰ, তেনহ’ ল তওঁ তাইক ঘৰূাই পিঠয়াব লািগব। তওঁ তাইক

িবেদশীক বিচবৰ অিধকাৰ নাথািকব। তাইক তাৰণা কৰাৰ কাৰেণ

তওঁৰ সই অিধকাৰ নাথািকব। ৯ তাইৰ মািলেক যিদ তাইক িনজৰ

পু ৰ বােব ভাযা কিৰ লয়, তেনহ’ ল তওঁ তাইক িনজৰ জীেয়কৰ দেৰ

ব ৱহাৰ কিৰব লািগব। ১০ তওঁ যিদ িনজৰ বােব আন এগৰাকী ভাযা

আেন, তেনহ’ ল তওঁ তাইৰ অ , ব , আৰু িববাহৰ অিধকাৰৰ িবষেয়

িট কিৰব নাৱািৰব। ১১ িক ু যিদ তওঁ তাইৈল এই িতিনওটা িবষয়ত

িট কেৰ, তেনহ’ ল তাই িবনামেূল মু হ যাব পািৰব। ১২ কােনা

মা েহ যিদ কােনা মা হক মােৰােত তওঁৰ মতুৃ হয়; তেনহ’ ল সই

ব ি ৰ অেৱেশ াণদ হ’ব। ১৩ কােনা মা েহ যিদ পবূপিৰক না

নকৰাৈক মােৰােত আকি কভােৱ কােৰা মতুৃ হয়; তেনহ’ ল তওঁ পলাই

যাব পৰা ঠাই মই িনৰপূণ কিৰম। ১৪ যিদ কােনাবাই ছেলেৰ ঃসািহয়াল

হ কােনা লাকক বধ কেৰ, তেনহ’ ল তওঁক াণদ িদবৰ বােব,

ঈ ৰৰ য েবদীত থািকেলও তওঁক ল যাব। ১৫ িয কােনােৱ িনজৰ

িপতৃ বা মাতকৃ হাৰ কেৰ, তওঁৰ অৱেশ াণদ হ’ব। ১৬ কােনােৱ

যিদ কােনা মা হক অপহৰণ কিৰ িব ী কেৰ বা সই মা হক যিদ

অপহৰণকাৰীৰ হাতত পাৱা যায়, তেনহ’ ল তওঁেৰা অৱেশ াণদ

হ’ব। ১৭ িয কােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতকৃ শাও িদেয়, তওঁৰ অৱেশ ই

াণদ হ’ব। ১৮ লাকসকেল িববাদ কেৰাঁেত, এজেন আন জনক িশল

দিলয়ােল বা ভু মািৰেল, তওঁ যিদ নমিৰ শয াগত হয়, ১৯ তাৰ পাছত

তওঁ হ লাখিুট ধিৰ খাজ কািঢ়ব পৰা হয়, তিতয়া সই ব ি ৰ

ন হাৱা সময় আৰু স ণূ তাৰ কাৰেণ হাৰ কৰা জেন তাৰ মলূ

িদব লািগব। িক ু সই হাৰক জন হত াকাৰী বিুল িবেবিচত নহব। ২০

কােনােৱ িনজৰ দাস বা দাসীক লাখিুটেৰ মােৰাঁেত, তওঁৰ যিদ মতুৃ হয়,

তেনহ’ ল তওঁ অৱেশ শাি পাব। ২১ তথািপও তওঁ যিদ এিদন বা

িদন জীয়াই থােক, তেনহ’ ল তওঁ শাি নাপায়; কাৰণ তওঁ তওঁৰ

দাস হেৰাৱাই ক ভুিগব। ২২ পৰুষুসকেল ইজেন িসজনৰ লগত িববাদ

কেৰাঁেত যিদ কােনা গভৱতী মিহলাই আঘাত পাই তওঁৰ গভপাত হয়,

িক ু তওঁৰ যিদ আন কােনা ঠাইত আঘাত নহয়, তেনহ’ ল দাষী

পৰুষুজেন জিৰমনা িদব লািগব। সই মিহলাৰ ামীেয় যিদ তওঁৰ পৰা

জিৰমনা িবচােৰ, তেনহ’ ল িবচাৰক াসকেল িনৰপূন কৰা অ সােৰ

জিৰমনা িদব লািগব। ২৩ িক ু যিদ গভীৰ আঘাত হয়, তেনহ’ ল াণৰ

সলিন াণ, ২৪ চ ৰ সলিন চ , দাঁতৰ সলিন দাঁত, হাতৰ সলিন হাত,

ভিৰৰ সলিন ভিৰ, ২৫ জইুৰ আঘাতৰ সলিন জইুৰ আঘাত, আঘাতৰ

সলিন আঘাত, বা থেতলা খাৱাৰ সলিন থেতলা খাৱা, িদব লািগব।

২৬ কােনা লােক যিদ িনজৰ দাস বা দাসীৰ চ ত আঘাত কেৰাঁেত

চ ন হয়, তেনহ’ ল তওঁৰ চ ৰ বােব তওঁক িতপৰূণ িদ মু

কিৰ পঠাই িদব। ২৭ তওঁ যিদ মােৰাঁেত িনজৰ দাস বা দাসীৰ দাঁত

সেৰ, তেনহ’ ল সই দাঁতৰ কাৰেণ িতপৰূণ িদ তওঁ তওঁক মু কিৰ

পঠাই িদব। ২৮ কােনা গৰেুৱ যিদ কােনা পৰুষু বা মিহলাক িশেঙেৰ

খাঁেচােত, তওঁৰ মতুৃ হয়, তেনহ’ ল লাকসকেল সই গৰেুটাক অৱেশ

িশল দিলয়াই বধ কিৰব। সই গৰৰু মাংস খাব নাৱািৰব; িক ু গৰৰু

গৰাকী সই দাষত িনেদাষী হ’ব। ২৯ িক ু যিদ সই গৰেুৱ আেগও

িশেঙেৰ খাঁচাৰ অভ াস আেছ, আৰু গৰাকীক সই িবষেয় সাৱধান কিৰ

িদয়াৰ পাছেতা যিদ গৰাকীেয় গৰেুটাক সাৱধােন নাৰােখ, আৰু সই

গৰেুৱ যিদ কােনা পৰুষু বা মিহলাক খিুচ মােৰ, তেনহ’ ল সই গৰেুটাক

িশল দিলয়াই বধ কৰা হ’ব, লগেত গৰেুটাৰ গৰাকীেকা াণদ িদয়া

হ’ব। ৩০ তওঁৰ পৰা যিদ মলূ িবচাৰা হয়, তেনহ’ ল তওঁ িদবলগীয়া

মলূ িদবই লািগব। ৩১ সই গৰেুৱ যিদ কােনা লাকৰ পু বা জীেয়কক

খাঁেচ, তেনহ’ ল এই িনয়ম অ সােৰই গৰৰু গৰাকীেয় তওঁৈল কিৰব

লািগব। ৩২ সই গৰেুৱ যিদ কােনা লাকৰ দাস বা দাসীক খাঁেচ,

তেনহ’ ল গৰৰু গৰাকীেয় ি শ চকল ৰপূ িদব লািগব, আৰু গৰেুটাক

িশল দিলয়াই বধ কৰা হ’ব। ৩৩ কােনা লােক যিদ গাত মকুিল কিৰ

ৰােখ, বা গাত খািন তাক ঢািক নথয়, আৰু সই গাতত যিদ কােনা গৰু বা

গাধ পেৰ, ৩৪ তেনহ’ ল সই গাতৰ গৰাকীেয় িতপৰূণ িদব লািগব।

তওঁ মতৃ জ ু েটাৰ গৰাকীক ধন িদব লািগব, িক ু সই মতৃ জ ু েটা

তওঁৰ হ’ব। ৩৫ এজনৰ গৰেুৱ যিদ আন জনৰ গৰকু খাঁেচােত, সই গৰু

মেৰ, তেনহ’ ল তওঁেলােক জীয়াই থকা গৰেুটা বিচ তাৰ মলূ ভাগ

কিৰব, আৰু সই মৰা গৰেুটােকা ভাগ কিৰ লব। ৩৬ িক ু যিদ সই

গৰেুৱ আেগও খাঁচাৰ অভ াস আেছ, আৰু সই কথা গৰাকীেয় জািনবৈল

পােয়া গৰেুটাক সাৱধােন নৰােখ, তেনহ’ ল তওঁ সই গৰৰু সলিন আন

গৰু িদ িতপৰূণ কিৰব লািগব, আৰু মৰা গৰেুটা তওঁৰ িনজৰ হ’ব।”

২২ কােনা লােক যিদ গৰু বা মৰ‐ছাগ চুৰ কিৰ বধ কেৰ অথবা

িব ী কেৰ, তেনহ’ ল তওঁ এটা গৰৰু সলিন পাঁচটা গৰ,ু আৰু

এটা মৰ‐ছাগৰ সলিন চািৰটা মৰ‐ছাগ িদব লািগব। ২ চােৰ িসি

িদওঁেত যিদ ধৰা পেৰ, আৰু তওঁক হাৰ কেৰাঁেত যিদ তওঁ মেৰ,

তেনহ’ ল তওঁৰ ৰ পাতৰ দাষত কােনা লাকক হত াকাৰী বিুল

গিণত কৰা নহ’ব। ৩ িক ু যিদ িসি িদয়াৰ আগেত সূয উদয় হয়,

তেনহ’ ল তওঁৰ ৰ পাতৰ দাষত হত াকাৰীজন দাষী হ’ব। চােৰ

অৱেশ িতপৰূণ কিৰবই লািগব। তওঁৰ যিদ এেকা নাথােক, তেনহ’ ল

চািৰ কাযৰ বােব তওঁ িনেজ বচা যাব। ৪ চােৰ চুৰ কৰা গৰ,ু গাধ, বা

মৰ‐ছাগ, যিদ তওঁৰ হাতত জীয়াই থকা পাৱা যায়, তেনহ’ ল তওঁ

তাৰ পিৰৱেত ণ িদব লািগব। ৫ কােনা লােক যিদ শস ‐ ত বা

া াবাৰীত প চৰায় বা িনজৰ প মিল িদওঁেত যিদ আনৰ পথাৰত গ

চেৰ, তেনহ’ ল তওঁ িনজৰ পথাৰৰ উ ম শস , বা িনজৰ া াবাৰীৰ

উ ম ফল িদ িতপৰূণ কিৰব লািগব। ৬জইু িব ািৰত হ কাঁইটিনত

লািগ যিদ কােনা লাকৰ দমাই থাৱা শস , বা পথাৰৰ শস , বা পথাৰ

াস কেৰ, তেনহ’ ল িয জেন সই জইু লগাবৈল আৰ কিৰিছল, তওঁ

অৱেশ িতপৰূণ িদব লািগব। ৭ কােনা লােক যিদ ধন বা ব আন

লাকৰ হাতত থ’বৈল িদেয়, আৰু সেয় যিদ সই লাকৰ ঘৰৰ পৰা চুিৰ

হয়, তেনহ’ ল চাৰ ধৰা পিৰেল, চােৰ তাৰ ণ লািগব িদব। ৮ িক ু
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যিদ চাৰ ধৰা নপেৰ, তেনহ’ ল চুবৰুীয়াৰ স িতৰ ওপৰত তওঁ হাত

িদেছ ন নাই সই কথা মান কিৰবৈল ঘৰৰ গৰাকী িবচাৰক াৰ ওচৰৈল

যাব লািগব। ৯ কােনা ব ৰ বােব হাৱা সকেলা িববাদ, যেন গৰ,ু

গাধ, মৰ‐ছাগ বা কােপাৰ আিদ িয কােনা হেৰাৱা ব ৰ িবষেয় “এই

ব মাৰ” বিুল কাৱা েয়া প ৰ লাক িবচাৰক াৰ ওচৰৈল আিহব

লািগব। এই িবষয়ত িবচাৰক াই িযজনক দাষী সাব কিৰব, তওঁ

তওঁৰ চুবৰুীয়াক তাৰ ণ িদব লািগব। ১০ কােনা লােক যিদ িনজৰ

চুবৰুীয়াক এটা গাধ বা গৰ,ু বা মৰ‐ছাগ বা আন কােনা প ৰািখবৈল

িদেয়, আৰু কােনােৱ নেদখাৈক সই প মেৰ, বা আঘাত পায়, অথবা

কােনােৱ যিদ ল যায়, ১১ তেনহ’ ল মই চুবৰুীয়াৰ ব ত হাত িদয়া

নাই, এই বিুল এজেন আন জনৰ আগত িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত খাব।

প ৰ গৰাকীেয় সই শপতত মাি হ’ব লািগব; আৰু আন জেন তাৰ

বােব িতপৰূণ িদব নালািগব। ১২ িক ু যিদ সই প তওঁৰ ঘৰৰ পৰা

চুিৰ হয়, তেনহ’ ল তওঁ তাৰ গৰাকীক িতপৰূণ িদব লািগব। ১৩

যিদ কােনা জ ু েৱ সই প েটা িছ িবিছ কিৰ টু ৰা কেৰ, তেনহ’ ল

আনজেন মাণৰ বােব প েটাক আিনব লােগ। তওঁ িছৰা প ৰ বােব

িতপৰূণ িদব নালািগব। ১৪ কােনা লােক যিদ চুবৰুীয়াৰ কােনা প

ধাৰত আেন, আৰু গৰাকী নথকা অৱ াত সই প েটােৱ আঘাত পায়, বা

মেৰ, তেনহ’ ল তওঁ অৱেশ িতপৰূণ িদব লািগব। ১৫ িক ু যিদ

গৰাকী প েটাৰ লগত থােক, তেনহ’ ল তওঁ িতপৰূণ িদব নালািগব;

প েটা যিদ ভাড়াত অনা হয়, তেনহ’ ল তাৰ বােব ভাড়াৰ মলূ িদব

লািগব। ১৬ কােনা লােক যিদ তওঁৈল বা দান নকৰা মাৰী যৱুতীৰ

সেত শয়ন কেৰ, তেনহ’ ল ইয়াৰ বােব তওঁ অৱেশ ই যৱুতী গৰাকীৰ

গা ধন িদ তওঁক িনজৰ ভাযা কিৰ ল’ব লািগব। ১৭ যিদ যৱুতী গৰাকীৰ

িপতেৃয় সই লাকজনৈল িবয়া িদবৈল অস ত হয়, তেনহ’ ল তওঁ যৱুতী

গৰাকীৰ মাৰী ৰ গা‐ধন অ সােৰ ধন িদব লািগব। ১৮ তামােলােক

মায়াকম কৰা সকলক জীয়াই থািকব িনিদবা। ১৯ প ৰ সেত যৗন

স ক কৰা লাকক অৱেশ াণদ িদয়া হ’ব। ২০ িয জেন িযেহাৱাৰ

বািহেৰ আন কােনা দৱতাৰ আগত বিলদান কেৰ, তওঁ িনঃেশেষ িবন

হ’ব। ২১ তামােলােক িবেদশীক অ ায় নকিৰবা, আৰু তওঁেলাকক

উপ ৱ নকিৰবা; িকয়েনা িমচৰ দশত তামােলােকা িবেদশী হ আিছল।

২২ তামােলােক িবধৱা আৰু িপতহৃীন স ানক বয়া ব ৱহাৰ নকিৰবা।

২৩ তওঁেলাকক যিদ তামােলােক ক িদয়া, আৰু তওঁেলােক যিদ মাৰ

আগত কাতেৰাি কেৰ, তেনহ’ ল মই িযেহাৱাই অৱেশ তওঁেলাকৰ

কাতেৰাি িনম। ২৪ মাৰ াধ িলত হ’ব, আৰু মই তামােলাকক

তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰম। তামােলাকৰ ভাযাসকল িবধৱা, আৰু স ান

সকল িপতহৃীন হ’ব। ২৫ তামােলােক যিদ মাৰ লাকসকলৰ মাজত থকা

কােনা দিৰ লাকক ধন ধােৰ িদয়া, তেনহ’ ল তামােলােক তৈল

ধাৰ িদয়া অথবা ত আদায় কৰা লাকৰ দেৰ নহ’বা। ২৬ তামােলােক

যিদ কিতয়াবা তামােলাকৰ চুবৰুীয়াৰ পৰা কােপাৰ ব কত লাৱা,

তেনহ’ ল বিল মাৰ যাৱাৰ আেগেয় তাক ঘৰূাই িদব লািগব। ২৭ কাৰণ

সই কােপাৰখন তওঁৰ একমা গা ঢকা কােপাৰ; সই খন নহ’ ল তওঁ

িকহত ব? তওঁ যিতয়া মাৰ আগত কাতেৰাি কিৰব, তিতয়া মই

তওঁৰ কাতেৰাি িনম; কাৰণ মই দয়াল।ু ২৮ তামােলাকৰ ঈ ৰ

িয মই, মাক িন া নকিৰবা, নাইবা তামােলাকৰ শাসনক াক শাও

িনিদবা। ২৯ তামােলাকৰ শস , বা পয় ব ৰ পৰা উৎসগ কিৰবৈল

তামােলােক পলম কিৰব নালােগ। তামােলাকৰ থেম জ হাৱা পু ক

মাৰ অেথ িদব লািগব। ৩০ তামােলাকৰ গৰু আৰু মৰ‐ছাগৰ জাকৰ

েতা সইদেৰই কিৰবা। সই প েবাৰ সাত িদন িনজৰ মাকৰ লগত

থািকব, িক ু অ ম িদনা তামােলােক সইেবাৰ মাক িদব লািগব। ৩১

তামােলাক মাৰ উে েশ পিব লাক হ’বা। সেয় পথাৰত জ ু েৱ িছৰা

িছৰ কৰা িযেকােনা মাংস তামােলােক নাখাবা; তাৰ পিৰৱেত ৰৰ

আগত পলাই িদবা।

২৩ তামােলােক কােনা লাকৰ অিহেত িমছা কথা নকবা। অ ায়

সা ী িদবৈল তামােলােক জন লাকৰ লগত সহেযাগ নকিৰবা।

২ তামােলােক ‐কম কিৰবৈল জনসাধাৰণক অ সৰণ নকিৰবা; নাইবা

অ ায় িবচাৰ কিৰবৈল জনসাধাৰণৰ প ত থািক িস া নলবা। ৩

তামােলােক কােনা দিৰ লাকৰ িবচাৰত তওঁৰ প নল’বা। ৪

তামােলাকৰ শ ৰ গৰু বা গাধ বাট হৰওুৱা দিখেল, তামােলােক

অৱেশ তাক তওঁৰ ওচৰৈল উভতাই ল যাবা। ৫ তামােলােক যিদ

তামােলাকক ঘণৃা কৰা কােনা লাকৰ মালবাহী গাধক ব ৰ ভৰত মািটত

পৰা দখা, তেনহ’ ল সই লাকজনক তামােলােক এিৰ থ নাযাবা।

তওঁৰ গাধ, লগেত তওঁেকা িন য় সহায় কিৰবা। ৬ তামােলােক

কােনা দিৰ লাকৰ িবচাৰত তওঁৰ িত অ ায় িবচাৰ নকিৰবা। ৭

িমছা অিভেযাগ িদওঁেত আনেলাকৰ সেত সহেযাগ নকিৰবা, িনে াষী বা

ধািমক লাকক হত া নকিৰবা; কাৰণ মই েলাকক িনে াষী নকিৰম।

৮ তামােলােক ভটী নলবা; কাৰণ ভঁটীেয়, ভঁটীেলাৱা সকলক অ

কেৰ, আৰু ধািমক সকলৰ কথা িবপথগামী কেৰ। ৯ তামােলােক িবেদশী

লাকক উপ ৱ নকিৰবা; কাৰণ তােমােলােকা িমচৰ দশত িবেদশী হ

আিছলা, সেয় িবেদশী লাকৰ মনৰ কথা তামােলােক জািনব লােগ। ১০

তামােলােক তামােলাকৰ মািটত ছয় বছৰৰ বােব িট িসঁিচবা, আৰু তাত

উৎপ হাৱা শস চপাবা। ১১ িক ু স ম বছৰত, সই মািট ছন পিৰ

থািকবৈল িদবা; সেয় তামােলাকৰ মাজৰ দিৰ লাকসকেল খাবৈল

পাব। তওঁেলােক িয এিৰব, তাক বনৰীয়া প েবােৰ খাব। এইদেৰই

তামােলাকৰ া াবাৰী আৰু িজতগছৰ বাৰীৰ েতা কিৰবা। ১২

তামােলােক ছয় িদন িনজৰ কাম কিৰবা, িক ু স ম িদনা িব াম কিৰবা।

এইদেৰ কিৰবা; যােত তামােলাকৰ গৰ,ু গাধ, তামােলাকৰ দাসীৰ

পু আৰু িযেকােনা িবেদশী লােক িব াম ল’ব পািৰব আৰু সেতজতা

লাভ কিৰব। ১৩ মই তামােলাকক িয সকেলা কথা কেলাঁ, সই সকেলা

কথাত মেনােযাগ িদবা। তামােলােক আন দৱতােবাৰৰ নাম উে খ

নকিৰবা, নাইবা তামােলাকৰ মখুৰ পৰা সইেবাৰৰ নাম না নাযাওক।

১৪ তামােলােক িত বছৰত িতিনবাৰ মাৰ অেথ উৎসৱ পালন কিৰবৈল

িনি ানৈল আিহব লািগব। ১৫ তামােলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ

উৎসৱ পালন কিৰবা। মই িদয়া আ া অ সােৰ, সাত িদন খমীৰ িনিদয়া

িপঠা ভাজন কিৰবা। সই সময়েত এই উে শ ৰ কাৰেণ িনি কৰা

আবীব মাহত মাৰ স খুত উপি ত হ’বা। কাৰণ এই মাহেত তামােলাক

িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ হ আিহলা। িক ু তামােলােক দা হােত

মাৰ ওচৰত উপি ত হ’ব নালােগ। ১৬ তামােলােক শস দাৱাৰ

উৎসৱ, অথাৎ পথাৰত িয িট িসঁিচলা, সই পিৰ মৰ থম ফলৰ

উৎসৱ পালন কিৰব লািগব; আৰু বছৰৰ শষত তামােলােক উৎপ কৰা

খিতৰ ফল চেপাৱা সময়ত, ফল চেপাৱা উৎসৱ পালন কিৰব লািগব।

১৭ তামােলাকৰ পৰুষুসকেল িত বছেৰ িতিন বাৰ, িযেহাৱাৰ আগত

উপি ত হ’ব লািগব। ১৮ তামােলােক খমীৰ িদয়া িপঠােৰ সেত বিলৰ

তজ মাৈল উৎসগ নকিৰবা। মাৰ উৎসৱৰ সময়ত বিলদান কৰা প ৰ

চিব গােটই ৰািতৰ পৰা ৰািতপৱুাৈলেক অৱিশ থািকব নালােগ। ১৯

তামােলাকৰ মািটৰ থম ফলৰ উ ম ভাগ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

গহৃৈল আিনবা। ছাগলী পাৱািলৰ মাংস তাৰ মাকৰ গাখীৰৰ লগত

িনিসজাবা। ২০ যা া পথত তামােলাকক ৰ া দান কিৰবৈল, আৰু মই

িয ঠাই তামােলাকৰ বােব যু ত কিৰেছাঁ, সই ঠাইৈল তামােলাকক ল

যাবৈল, মই তামােলাকৰ আেগ আেগ এজন দূত পঠাম। ২১ তওঁৈল

মেনােযাগী হ’বা আৰু তওঁক মািন চিলবা। তওঁক উে িজত নকিৰবা,

কাৰণ তওঁ তামােলাকৰ অপৰাধ মা নকিৰব। মাৰ নাম তওঁত

আেছ। ২২ তামােলােক যিদ িন েয় তওঁৰ কথা না, আৰু মই িয কেলাঁ

সই সকেলােক কৰা, তেনহ’ ল মই তামােলাকৰ শ েবাৰৰ শ আৰু

িত ীৰ িত ী হম। ২৩ মাৰ দূত তামােলাকৰ আেগ আেগ যাব,

আৰু ইেমাৰীয়া, িহ ীয়া, পিৰ ীয়া, কনানীয়া, িহ ীয়া, আৰু িযবচুীয়া

লাকসকলৰ দশৈল তামােলাকক ল যাব। মই তওঁেলাকক ংস

কিৰম। ২৪ তামােলােক তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৰ আগত িণপাত

নকিৰবা, সৱা পজূাও নকিৰবা বা তওঁেলােক কৰা কাযৰ দেৰ কােনা

কায নকিৰবা। তাৰ পিৰৱেত সইেবাৰক স ণূৈক িবন কিৰবা, আৰু
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তওঁেলাকৰ িশলৰ েবাৰ এেকবােৰ ভািঙ িড় কিৰ পলাবা। ২৫

তামােলােক িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সৱা কিৰবা। তামােলােক এইদেৰ

কিৰেল মই তামােলাকৰ অ ‐জলক আশী াদ কিৰম। মই তামােলাকৰ

মাজৰ পৰা ৰাগ দূৰ কিৰম। ২৬ তামােলাকৰ দশত কােনা মিহলাৰ

গভপাত নহ’ব, আৰু কােনা বাঁজী হ নাথািকব। মই তামােলাকক দীঘায়ু

িদম। ২৭ তামােলাক িয দশৈল যাবা সই দশৰ লাকসকলৰ মনত

মই মাৰ ভয় জ াম। তামােলােক িয লাকসকলক ল’গ পাবা, সই

লাকসকলক মই বধ কিৰম। মই তামােলাকৰ সকেলা শ েবাৰক

তামােলাকৰ ভয়ত তামােলাকৰ পৰা দূৰ কিৰম। ২৮ মই তামােলাকৰ

আেগেয় কােদা পঠাম; সেয় সইেবােৰ িহ ীয়া, কনানীয়া, আৰু িহ ীয়া

সকলক তামােলাকৰ আগৰ পৰা খিদ পিঠয়াব। ২৯ দশ যন পিৰত

নহয়, আৰু তামােলাকৰ িবৰেু বনৰীয়া জ ু েবাৰ যন বিৃ নাপায়, সই

বােব মই এেক বছৰেত তওঁেলাকক তামােলাকৰ আগৰ পৰা খিদ

নপিঠয়াম। ৩০ তাৰ পিৰৱেত তামােলাক বিৃ পাই দশ অিধকাৰ নকৰা

মােন, মই তওঁেলাকক তামােলাকৰ আগৰ পৰা অলপ অলপৈক বািহৰৈল

খিদ থািকম। ৩১ মই চূফ সাগৰৰ পৰা পেল ীয়াসকলৰ সমু ৈলেক,

আৰু মৰভূুিমৰ পৰা ফৰাৎ নদীৈলেক তামােলাকৰ সীমা িনৰপূণ কিৰম।

সই দশ িনবাসী সকলৰ ওপৰত মই তামােলাকক জয়ী কিৰম।

তামােলােক তামােলাকৰ আগৰ পৰা তওঁেলাকক খিদ বািহৰ কিৰবা।

৩২ তামােলােক তওঁেলাকৰ সেত, বা তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৰ সেত

কােনা িনয়ম ি ৰ নকিৰবা। ৩৩ তওঁেলােক তামােলাকৰ দশত বাস

কিৰব নাৱািৰব; বাস কিৰেল, তওঁেলােক তামােলাকক মাৰ িবৰেু

পাপ কৰাব। িকয়েনা তুিম যিদ তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰক পজূা কৰা,

তেনহ’ ল িন েয় তামােলাকৈল সেয় ফা ৰপূ হ’ব।

২৪ িযেহাৱাই মািচক কেল, “তুিম, হােৰাণ, নাদব, অবীহূ, আৰু

ই ােয়লৰ স ৰজন পিৰচাৰক মাৰ ওচৰৈল উিঠ আহাঁ; আৰু

তামােলােক দূৰেৰ পৰা মাক আৰাধনা কৰা। ২ কৱল মািচেহ মাৰ

ওচৰৈল আিহব। আন লাকসকল ওচৰৈল আিহব নালােগ; বা লাকসকল

তওঁৰ লগত ওপৰৈল উিঠ আিহব নালােগ।” ৩ তিতয়া মািচেয় গ,

িযেহাৱাৰ সকেলা বাক আৰু শাসন ণালীৰ কথা লাকসকলক ক’ ল।

সকেলােৱ এেক লেগ উ ৰ িদ ক’ ল, “িযেহাৱাই কাৱা সকেলা কথা আিম

পালন কিৰম।” ৪ তাৰ পাছত মািচেয় িযেহাৱাৰ সকেলা বাক িলিখেল।

ৰািতপৱুাই উিঠ, মািচেয় প তৰ তলত এটা য েবদী আৰু ই ােয়লৰ

বাৰ ফদ অ সােৰ বাৰটা িন াণ কিৰেল। ৫ তওঁ ই ােয়লী

লাকসকলৰ মাজৰ িকছুমান যৱুকক িযেহাৱাৰ উে েশ হামবিল আৰু

ম লাথক বিল ৰেূপ ভতৰা গৰু উৎসগ কিৰবৈল পিঠয়ােল। ৬ মািচেয়

তজৰ আধা অংশ, কইটামান চিৰয়াত থেল, আৰু বািক আধা অংশ

বদীৰ ওপৰত ছিটয়াই িদেল। ৭ তওঁ িনয়ম‐পু কখন ল’ ল লাকসকেল

নাৈক পাঠ কিৰেল। তওঁেলােক ক’ ল, “িযেহাৱাই িয িয সকেলা কেছ,

সই সকেলােক আিম পালন কিৰম, আৰু আিম তওঁৰ আ াধীন হম।” ৮

তাৰ পাছত মািচেয় সই তজ ল, লাকসকলৰ ওপৰত ছিটয়াই িদেল।

মািচেয় ক’ ল, “িযেহাৱাই এই সকেলা বাক ৰ সেত আেপানােলাকক

িদয়া িত াৰ িয িনয়ম াপন কিৰেল, এেয় সই িনয়মৰ তজ।” ৯ তাৰ

পাছত মািচ, হােৰাণ, নাদব, অবীহূ, আৰু ই ােয়লৰ মাজৰ স ৰ জন

পিৰচাৰক প তৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল। ১০ তওঁেলােক ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ

দশন পােল। নীলা আকাশৰ দেৰ নীলকা বাখেৰেৰ তয়াৰী বাটত

তওঁ িথয় হ আিছল। ১১ ঈ েৰ ােধেৰ ই ােয়লী মখু েলাক সকলৰ

ওপৰত হাত িনিদেল। তওঁেলােক ঈ ৰৰ দশন পােল আৰু তওঁেলােক

ভাজন পান কিৰেল। ১২ িযেহাৱাই মািচক কেল, “তুিম প তৈল মাৰ

ওচৰৈল উিঠ আহাঁ, আৰু তােত থাকা। মই িলখা ব ৱ া আৰু আ াৰ

িশলৰ ফিল মই তামাক িদম; যােত সইেবাৰ তুিম তওঁেলাকক িশকাব

পাৰা।” ১৩ তিতয়া মািচেয় আৰু তওঁৰ পিৰচাৰক িযেহাচূৱাক লগত ল

ঈ ৰৰ প তৈল উিঠ গ’ল। ১৪ মািচেয় পিৰচাৰক সকলক ক’ ল, “আিম

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল উভিট নহাৈলেক, আেপানােলাক ইয়ােত থাকক।

হােৰাণ আৰু হূৰ আেপানােলাকৰ লগত আেছ। কােনা জনৰ যিদ িকবা

িববাদ থােক, তওঁক তওঁেলাকৰ ওচৰৈল যাব িদব।” ১৫ সই বিুল ক,

মািচ প তৈল উিঠ গ’ল, আৰু মেঘ প ত ঢািক ধিৰেল। ১৬ সই চীনয়

প তৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ তাপ ািপত আিছল, আৰু ছয় িদনৈলেক

মেঘ প ত ঢািক ৰািখিছল। স ম িদনত তওঁ মঘৰ মাজৰ পৰা মািচক

মািতেল। ১৭ ই ােয়লী লাকসকলৰ দিৃ ত, িযেহাৱাৰ তাপ প তৰ

ওপৰত াসকাৰী অি ৰ দেৰ কািশত হ’ল। ১৮ মািচ মঘৰ মাজত

সামাই প তৈল উিঠ গ’ল। মািচ সই প তেত চি শ িদন আৰু চি শ

ৰািত থািকল।

২৫ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “মনৰ ই ােৰ ভািৱত হাৱা

িতজন ই ােয়লী লাকৰ পৰা মাৰ অেথ দান হণ কিৰবৈল

ক’বা। তুিম িন য়ৈক মাৰ অেথ এই দান হণ কিৰবা। ৩ তুিম

তওঁেলাকৰ পৰা হণ কিৰব লগা দান এইেবাৰ: সাণ, ৰপূ, িপতল, ৪

আৰু নীলা, বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা, িমিহ শণ সূতা, ছাগলীৰ

নাম, ৫ ৰঙা ৰং কৰা মৰ‐ছাগ পাৱালীৰ ছাল, গৰৰু িমিহ ছাল, িচটীম

কাঠ, ৬ পিব দীপৰ বােব তল, অিভেষক তলৰ বােব মচলা, আৰু

গি ধপূ, ৭ এেফাদ আৰু বু পতাত লগাবৰ বােব গােমদক আৰু আন

ব মলূ বাখৰ। ৮ মই তওঁেলাকৰ মাজত বাস কিৰবৰ অেথ, তওঁেলাকক

মাৰ বােব এটা ধমধাম িনমাণ কিৰবৈল কাৱা। ৯ সই আবাস আৰু

তাৰ সকেলা ব ৰ িয নমনুা মই তামাক দখৱুাম, তামােলােক সই

নমনুাৰ দেৰই সকেলা কিৰবা। ১০ তওঁেলােক িচটীম কােঠেৰ আৈঢ়

হাত দীঘল, ডৰ হাত বহল আৰু ডৰ হাত ওখৈক এটা িনয়ম‐চ ক

সািজব। ১১ তুিম সই িনয়ম চ কৰ িভতেৰ বািহেৰ সাণৰ পতা

মািৰবা; আৰু তাৰ ওপৰৰ চািৰওফালৰ সীমা সােণেৰ তয়াৰ কিৰবা।

১২ ইয়াৰ বােব সাণৰ চািৰটা আঙিঠ সাঁচত বনাবা, আৰু িনয়ম চ কৰ

এফােল টা, আৰু আন ফােল টা, এইদেৰ চািৰওটা খৰুাত লগাবা। ১৩

তুিম িচটীম কাঠৰ ডাল কানমািৰ সািজ, তােতা সাণৰ পতা মািৰবা।

১৪ িনয়ম চ ক ব িনবৰ বােব, সই কানমািৰ িনয়ম‐চ কৰ েয়া

ফােল থকা আঙিঠত মৱুাবা। ১৫ সই কানমািৰ িনয়ম‐চ কৰ আঙিঠৰ

িভতৰেত থািকব লােগ, তাৰ পৰা উিলয়াব নালােগ। ১৬ মই তামাক িয

সা ফিল িদম, সই সা ফিল িনয়ম‐চ কৰ িভতৰত ৰািখবা। ১৭

তাৰ পাছত তুিম সাণৰ আৈঢ় হাত দীঘল, ডৰ হাত বহল এখন

পাপাবৰণ সািজবা। ১৮ তুিম সাণ িপিট টা কৰবূ সািজবা; পাপাবৰণৰ

ই মৰুত সই কৰবূ টা লগাবা। ১৯এক মৰুত এটা কৰবূ আৰু আন

মৰুত আনেটা কৰবূ লগাবা; পাপাবৰণৰ ই মৰুত তােৰ সেত এেক

ডাখৰ সাণেত সই টা কৰবূ সািজবা। ২০ কৰবূ টাই ওপৰৈল

ডউকা মিল িনজৰ ডউকােৰ পাপাবৰণক ঢািকব; সই কইটা মখুামিুখ

হ থািকব; আৰু কৰবূ টাৰ দিৃ পাপাবৰণৰ মাজত থািকব। ২১ তুিম

সই পাপাবৰণ, সই িনয়ম চ কৰ ওপৰত ৰািখবা; আৰু মই তামাক

িয সা ‐ফিল িদম, সই ফিল িনয়ম চ কৰ িভতৰত থ’বা। ২২ মই

সই িনয়ম চ কেত তামােৰ সেত সা াৎ কিৰম। পাপাবৰণৰ ওপৰৰ

পৰা, সা ফিলৰ িনয়ম চ কৰ ওপৰত থকা কৰবূ টাৰ মাজৰ পৰা,

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ বােব িযেবাৰ আ া িদম, সই িবষেয় তামােৰ

সেত কথা পািতম। ২৩ তুিম হাত দীঘল, এহাত বহল, আৰু ডৰ হাত

ওখৈক িচটীম কাঠৰ এখন মজ সািজবা, ২৪ সই মজত সাণৰ

পতা মািৰবা, আৰু তাৰ চািৰওফােল সাণৰ সীমা িদবা। ২৫ সই মজৰ

চািৰওফােল চািৰ আঙুিল জাখৰ এচটা কাঠ িদ ম বনাবা, আৰু সই

মৰ চািৰও ফােল সাণৰ সীমা বনাবা। ২৬ সাণৰ চািৰটা আঙিঠ সািজ,

সই আঙিঠ চািৰটা খৰুা থকা মজৰ চািৰ চুকত লগাবা। ২৭ মজ ব

িনবৈল কানমািৰ মউুৱাবৈল মত আঙিঠ লগাবা। ২৮ তুিম মজ ব

িনবৰ বােব, িচটীম কাঠৰ ডাল কানমািৰ সািজ, তােতা সাণৰ পতা

মািৰবা। ২৯ পয় নেবদ ৰ বােব ব ৱহাৰ কিৰবৈল কাঁিহ, চামচু, জাৰ

আৰু বািট গঢ়াবা। এই সকেলােক সােণেৰ গঢ়াবা। ৩০ তুিম সই

মজৰ ওপৰত মাৰ আগত সদায় দশন‐িপঠা ৰািখবা। ৩১ তুিম

িপটা সাণৰ এটা দীপাধাৰ সািজবা। দীপাধাৰৰ সেত তাৰ বািটেবাৰ,

তাৰ তলৰ পাতেবাৰ, আৰু ফুলেবাৰ এেকেডাখৰ সােণেৰই বেনাৱা হ’ব
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লােগ। ৩২ দীপাধাৰৰ কাষৰ পৰা ছয়ডাল শাখা ওেলাৱা হ’ব লািগব।

তােৰ িতিন ডাল শাখা এফালৰ পৰা, আৰু আন িতিন ডাল শাখা আন

ফালৰ পৰা ওেলাৱা হ’ব লািগব। ৩৩ তাৰ এটা শাখাত বাদাম ফুলৰ

আকৃিতেৰ িতিনটা বািট, এটা কিল, আৰু এটা ফুল থািকব লািগব। আন

শাখােতা বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ িতিনটা বািট, এটা কিল, আৰু এটা ফুল

থািকব। দীপাধাৰৰ পৰা ওেলাৱা ছয়টা ডালেত সই এেক দেৰই হ’ব।

৩৪ দীপাধাৰৰ মাজভাগেতা বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ চািৰটা বািট, কিল,

আৰু ফুল থািকব। ৩৫ সই দীপাধাৰৰ থম যাৰ শাখাত এেক ডাখৰ

সােণেৰ এটা কিল, আৰু আন ি তীয় যাৰ শাখােতা এেক ডাখৰ সােণেৰ

এটা কিল থািকব। ৩৬ সইেবাৰৰ কিল আৰু সইেবাৰৰ শাখােবাৰ এেক

ডাখৰ সােণেৰ হ’ব; আৰু সই সকেলােৱই সাণ িপিট বেনাৱা হ’ব।

৩৭ তুিম দীপাধাৰ আৰু ইয়াৰ সাতটা দীপ সািজবা। দীপৰ পৰা পাহৰ

ওলাবৈল দীপেবাৰ দীপাধাৰত লগাবা। ৩৮ এঙাৰ ধৰা চেপনা আৰু

সাণৰ হ’ব লািগব। ৩৯ দীপাধাৰ আৰু দীপাধাৰৰ বােব ব ৱহাৰ কৰা

সকেলা ব সািজবৈল এক িক ৰ সাণ ব ৱহাৰ কিৰবা। ৪০ মই

তামাক প তত দখউুৱা নমনুাৰ দেৰই সই সকেলা িন য় সািজবা।”

২৬ তুিম দহখন পদােৰ আবাস যু ত কিৰবা; সই পদাৰ কােপাৰ

কইখন পেকাৱা িমিহ শণ সূতা, আৰু নীলা, বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা

বৰণীয়া সূতােৰ িনপণু িশ কাৰৰ াৰাই কৰবূৰ ন ােৰ তয়াৰ কিৰবা।

২ েত ক খন পদা আঁঠাইশ হাত দীঘল, আৰু চািৰ হাত বহল, এইদেৰ

সকেলােবাৰ পদা এেক জাখৰ হ’ব লািগব। ৩ পাঁচখন পদা ইখনৰ লগত

িসখন এেকলেগ জাৰা িদব লািগব, আৰু আন পাঁচখন পদাও এেকদেৰ

যাৰা িদব লািগব। ৪ থম জাৰা িদয়া পদা কইখনৰ শষৰ খনৰ চুকত,

আৰু ি তীয়েত জাৰা িদয়া পদা কইখনৰ শষৰ খনৰ চুকত নীলা বৰণীয়া

জৰীৰ পাক লগাবা। ৫ সই থম খন পদাৰ িকনাৰত প াশটা জৰীৰ

পাক লগাবা, আৰু জাৰা িদয়া ি তীয়খন পদাৰ শষৰ িকনাৰেতা প াশটা

জৰীৰ পাক লগাবা। এইদেৰ কিৰবা যােত, জৰীৰ পাক শাৰী মখুামিুখ

হ’ব। ৬ সাণৰ প াশটা হাঁেকাটা গঢ়াই সই হাঁেকাটােৰ কােপাৰ খন

ইখনৰ সেত িসখনক বাি বা; সইদেৰ কিৰেল আবাস একলগ হ’ব। ৭

সই আবাস ঢািকবৈল ত ুৰ দেৰ ছাগলীৰ নােমেৰ পদা যু ত কিৰবা।

তুিম এঘাৰখন পদা যু ত কিৰব লািগব। ৮ িতখন পদা দীঘেল ি শ

হাত আৰু বহেল চািৰ হাত হ’ব; সই এঘাৰখন পদা এেক জাখৰ হ’ব

লািগব। ৯ পাঁচখন পদা ইখনৰ লগত িসখনক জাৰা লগাবা, আৰু আন

ছয়খন পদাও ইখনৰ লগত িসখনক জাৰা লগাবা। তুিম ষ পদাখন

তৰিপয়া কিৰ ত ুৰ স খুত থবা। ১০ থম জাৰা িদয়া পাঁচখন পদাৰ

শষৰ খনৰ আউিঠত প াশটা জৰীৰ পাক লগাবা, আৰু সই দেৰ জাৰা

িদয়া ি তীয়খন পদাৰ শষৰ আউিঠেতা প াশটা জৰীৰ পাক লগাবা। ১১

িপতলৰ প াশটা হাঁেকাটা গঢ়াই, সই হাঁেকাটােৰ জৰীৰ পাক যাৰা

িদ ত ু ল’গ লগাবা। তাৰ পাছত ত ুৰ ঢাকিনৰ দেৰ এেকলেগ যাৰা

িদবা, সেয় এটাৰ দেৰ হ’ব। ১২ সই ত ুৰ পদা কইখনৰ পৰা ওলিম

থকা আধা কােপাৰ আবাসৰ পাছফােল ওলিম থািকব লািগব। ১৩ ত ুৰ

পদা কইখনৰ এফােল এহাত দীঘল, আৰু আনফােল এহাত দীঘল হ’ব

লািগব। ত ুৰ বাকী থকা পদাৰ দীঘল অংশ আবাসৰ এটা ফােল ওলিম

থািকব লািগব, আৰু আন ফালৰ ওলিম থকা অংশ আবাস ঢািক ৰািখব।

১৪ তুিম ৰঙা ৰং কৰা মৰ‐ছাগ পাৱালীৰ ছােলেৰ ত ুৰ বােব এটা আবৰণ

যু ত কিৰবা। তাৰ ওপৰত আন এটা আবৰণ িমিহ ছােলেৰ যু ত কিৰবা।

১৫ তুিম আবাসৰ বােব িচটীম কাঠৰ িথয়ৈক ত া যু ত কিৰবা। ১৬

িতখন ত া দহ হাত দীঘল, আৰু ডৰ হাত বহল হ’ব। ১৭ িতখন

ত াত এেক ধৰণৰ টা ভাগ ওলাই থকা হ’ব লািগব; যােত ইখন ত া

িসখন ত াৰ লগত যাৰা িদব পািৰ। আবাসৰ কাৰেণ এইদেৰই ত া

তয়াৰ কিৰবা। ১৮ তুিম আবাসৰ বােব ত া যু ত কেৰাঁেত, িবশখন

ত া দি ণ িদশৰ বােব তয়াৰ কিৰবা। ১৯ সই িবশখন ত াৰ তলত

চি শটা ৰপূৰ চুঙী লগাবা, এখন ত াৰ তলত টা মলূৰ বােব টা

চুঙী, আৰু আনেবাৰ ত াৰ তলেতা টা টাৈক মলূৰ বােব টাৈক

চুঙী লগাবা। ২০ তুিম আবাসৰ ি তীয় ফালৰ উ ৰিদশত িবশখন ত া

তয়াৰ কিৰব লািগব। ২১আৰু সইেবাৰত চি শটা ৰপূৰ চুঙী লগাবা;

থম ত াৰ তলত টা চুঙী, আৰু আনেবাৰ ত াৰ তলেতা টাৈক চুঙী

থািকব। ২২আবাসৰ পি মিদেশ পাছফালৰ বােব ছয়খন ত া তয়াৰ

কিৰবা। ২৩ তুিম আবাসৰ পাছফালৰ চুক টাৰ বােব খন ত া যু ত

কিৰবা। ২৪ েত ক ত া তলৰ ফােল খালা হ থািকব, িক ু ওপৰফােল

এেকডাল আঙিঠেত যাৰা লািগ থািকব। এইদেৰই িপছফালৰ েয়াটা

চুকৰ বােবও হ’ব। ২৫ তাত আঠখন ত া ৰপূৰ চুঙীৰ সেত এেকলেগ

থািকব লািগব। স মঠু ষা টা চুঙী হ’ব লািগব। থম ত াৰ তলত টা

চুঙী, আৰু আনখন ত াৰ তলেতা টা চুঙী থািকব। এইদেৰ বািকেবাৰ

ত ােতা থািকব লািগব। ২৬ তুিম আবাসৰ এটা ফালৰ ত াৰ বােব

িচটীম কাঠৰ ছয়ডাল পথািল ডাং বনাবা। ২৭আবাসৰ আনফালৰ ত াৰ

বােব পাঁচডাল, আৰু আবাসৰ পি মিদেশ থকা পাছফালৰ ত াৰ বােবও

পাঁচডাল; িচটীম কাঠৰ পথিল ডাং বনাবা। ২৮ ত াৰ মাজত থকা ডাং

ডাল ত ােবাৰৰ মােজিদ এমৰুৰ পৰা আন মৰুৈলেক যাব। ২৯ সই

ত ােবাৰত সাণৰ পতা মািৰবা, আৰু ডাংেবাৰ মউুৱাবৈল, সাণৰ চ

গঢ়াবা; আৰু ডাংেবাৰেতা সাণৰ পতা মািৰবা। ৩০ তামাক প তত

আবাসৰ িয আচিন দখউুৱা হিছল, তুিম সইদেৰই তাক তয়াৰ কিৰবা।

৩১ তুিম নীলা, বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ

সূতােৰ এখন পদা যু ত কিৰবা। সই পদা িনপণু িশ কােৰ কৰবূৰ

ন ােৰ তয়াৰ কিৰব লািগব। ৩২ তুিম সই পদােবাৰ, সাণৰ পতা

মৰা িচটীম কাঠৰ চািৰটা খটুাৰ ওপৰত ওলমাই িদবা। সই খটুােবাৰৰ

হাঁেকাটা সাণৰ হ’ব লািগব, আৰু সই খুঁটা ৰপূৰ চািৰটা চুঙীৰ ওপৰত

থািকব। ৩৩ তুিম পদােবাৰ হাঁেকাটােবাৰত ওলমাবা; আৰু তাৰ িভতৰৈল

িনয়ম চ কৰ সা ফিল আিনবা। সই পদাই পিব ‐ ান আৰু অিত

পিব ‐ ানৰ মাজত েভদ ৰািখব। ৩৪ তুিম অিত পিব ‐ ানত সা ‐

ফিলৰ িনয়ম চ কৰ ওপৰত পাপাবৰণ থ’বা। ৩৫ মজখন পদাৰ বািহৰত

ৰািখবা, মজৰ িবপৰীেত আবাসৰ দি ণ ফােল দীপাধাৰ ৰািখবা, আৰু

মজখন উ ৰফােল থ’ব লািগব। ৩৬ ত ুৰ েবশ ৱাৰৰ বােব নীলা,

বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ ফুল বছা

এখন পদা যু ত কিৰবা। ৩৭ সই পদা ওলমাবৈল িচটীম কাঠৰ পাঁচটা

খুঁটা যু ত কিৰবা, আৰু সইেবাৰত সাণৰ পতা মািৰবা। সইেবাৰৰ

হাঁেকাটা সাণৰ হ’ব; আৰু সইেবাৰৰ বােব িপতলৰ পাঁচটা চুঙী সাঁচত

ঢািলবা।

২৭ তুিম য েবদীেটা িচটীম কােঠেৰ সািজবা। সই বদীৰ দীঘেল

পাঁচ হাত, বহেল পাঁচ হাত হ’ব লািগব। য েবদীৰ চািৰও িদশ

সমান হ’ব লািগব, আৰু ওখই িতিন হাত হ’ব লািগব। ২ তুিম তাৰ চািৰও

চুেক ওলাই থকা অংশ, গৰৰু িশঙৰ আকৃিতেৰ তয়াৰ কিৰব লািগব।

িশং কইটা য েবিদৰ সেত এেকলেগ তয়াৰ কিৰব লািগব; আৰু তাত

িপতলৰ পতা মািৰব লািগব। ৩ তুিম য েবদীৰ সকেলা সাম ী তয়াৰ

কিৰবা: ছাঁই পেলাৱা পা , হঁতা, চিৰয়া, মাংস খাঁচ যািঠ, আৰু জইু

ধৰা পা । সই সকেলা সঁজিুল িপতেলেৰ গঢ়াবা। ৪ য েবদীৰ বােব

িপতলৰ এটা জািল গঢ়াবা, আৰু সই জািলৰ চািৰওটা চুকত িপতলৰ

চািৰটা চ লগাবা। ৫ তুিম সই জািল, য েবদীৰ িভতৰৰ ৰত লগাবা।

সই জািল বদীৰ তলৰ আধা ভাগৈলেক পাব। ৬ বিদৰ বােব িচটীম

কাঠৰ কা মািৰ সািজবা, আৰু তাত িপতলৰ পতা মািৰবা। ৭ কা মািৰ

কইডাল চ ৰ িভতৰত মউুৱাই ৰািখবা; আৰু য েবিদ কিঢ়য়াবৈল

কা মািৰেবাৰ বদীৰ েয়া কােষ ৰািখব লািগব। ৮ তুিম সই য েবদী

ত ােৰ ফাঁেপালা কিৰ সািজবা। প তত তামাক িয দেৰ দখৱুা হিছল,

সইদেৰই তয়াৰ কিৰবা। ৯ তুিম আবাসৰ বােব চাতাল ত কিৰব

লািগব। চাতালৰ দি ণফােল িমিহ শণ সূতাৰ এশ হাত দীঘল কােপাৰ

ওলমাবা। ১০ সই কােপাৰ ওলমাবৈল িবশটা খুঁটা; আৰু সইেবাৰৰ

বােব িপতলৰ িবশটা চুঙী; খটুােবাৰৰ হাঁেকাটা আৰু মািৰ কইডাল ৰপূৰ

হ’ব লািগব। ১১ সইদেৰ উ ৰফােল এশ হাত দীঘল কােপাৰ িবশটা

খটুাৰ সেত থািকব। সই খটুােবাৰত িবশটা িপতলৰ চুঙী, আৰু হাঁেকাটা
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লগা থািকব আৰু মািৰ কইডাল ৰপূৰ হ’ব লািগব। ১২ সই চাতালৰ

পি মফােল প াশহাত দীঘল পদা থািকব। তাত দহটা খুঁটা আৰু দহটা

চুঙী থািকব। ১৩ পবূিদেশ চাতালখন প াশ হাত দীঘল হ’ব লািগব।

১৪ েবশ ৱাৰৰ এফােল ওলমাই থাৱা পদা পা ৰ হাত দীঘল হ’ব

লািগব; আৰু সই পদাৰ বােব িতিনটা চুঙীেৰ সেত িতিনটা খুঁটা লািগব।

১৫আনিদেশ পা ৰ হাত দীঘল কােপাৰ ওলমাব লািগব। তাৰ বােব

িতিনটা চুঙী আৰু িতিনটা খুঁটা হ’ব। ১৬ চাতালখনৰ ৱাৰৰ বােব নীলা,

বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা ও পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ ফুল বছা

িবশ হাত দীঘল এখন পদা তয়াৰ কিৰব লািগব। সই পদাৰ চািৰটা খুঁটা,

আৰু সই খটুােবাৰৰ বােব চািৰটা চুঙী লািগব। ১৭ চাতালৰ সকেলা

খটুােবাৰত ৰপূৰ মািৰ, ৰপূৰ হাঁেকাটা আৰু িপতলৰ চুঙী থািকব লািগব।

১৮ চাতাল দীঘেল এশ হাত, পথািলেয় প াশ হাত, আৰু ওখই পাঁচ

হাত। চাতালৰ চািৰওফােল ওলিম থকাৈক পেকাৱা িমিহ শণ সূতাৰ

পদা, আৰু চুঙীেবাৰ িপতলৰ হ’ব। ১৯আবাসৰ কাযত ব ৱহাৰ হাৱা

সকেলা সাম ী, আবাস আৰু চাতালৰ কাৰেণ সকেলা ত ুৰ খিুট িপতলৰ

হ’ব লািগব। ২০ সদায় দীপ লাই পাহৰ কিৰবৈল, খাি উিলওৱা

িজতগছৰ িটৰ তল তামাৰ ওচৰৈল আিনবৈল, তুিম ই ােয়লী

লাকসকলক আ া িদবা। ২১ সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰত সা ‐ফিলৰ

িনয়ম চ কৰ আগত থকা পদাৰ বািহৰত িযেহাৱাৰ আগত গধিূলৰ পৰা

ৰািতপৱুাৈলেক দীপ িল থািকবৰ বােব হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল

ত াৱধান ল’ব লািগব। এেয় ই ােয়লী লাকসকেল পৰুষুা েম পালন

কিৰব লগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ।

২৮ পেুৰািহত হ মাৰ পিৰচযা কিৰবৈল, ই ােয়লী লাকসকলৰ

মাজৰ পৰা তামাৰ ককােয়ক হােৰাণক আৰু তওঁৰ লগত তওঁৰ

পু নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ, আৰু ঈথামৰক তুিম িনেজ মািত আিনবা।

২ তামাৰ ককােয়ৰা হােৰাণৰ ব মাৰ উে েশ পিব কিৰ সংৰি ত

কিৰ ৰািখবা। ৩ মাৰ অেথ পেুৰািহতৰ কায কিৰবৈল হােৰাণক পিব কৃত

কিৰবৈল মই িদয়া ানৰ আ ােৰ পিৰপণূ হাৱা িনপণূ লাকসকলক

তওঁৰ ব যু ত কিৰবৈল তুিম আ া কিৰবা। ৪ তওঁেলােক তয়াৰ

কিৰব লগীয়া ব এইেবাৰ: এটা বু পটা, এেফাদ, চালা, হােত বাৱা

কাট চালা, পা িৰ, আৰু টঙািল। তওঁেলােক এইসকেলা ব তয়াৰ কিৰ

পিব কিৰব; আৰু মাৰ উে েশ সংৰি ত কিৰ ৰািখব। পেুৰািহত হ

মাৰ পিৰচযা কিৰবৈল, তামাৰ ককােয়ক হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৰ

কাৰেণ এই সকেলা ব হ’ব। ৫ িশ কােৰ সাণালী, নীলা, বঙুনীয়া,

আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু িমিহ শণ সূতা ব ৱহাৰ কিৰব লািগব। ৬

তওঁেলােক সাণালী আৰু নীলা, বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া ঊল, আৰু

িমিহ পেকাৱা শণ সূতােৰ সই এেফাদ ব তয়াৰ কিৰব। সেয় িনপণু

িশ কাৰৰ কায হ’ব। ৭এেফাদৰ ওপৰৰ েয়া কা ৰ চুকত লগাবৈল

পাত পিট থািকব। ৮ এেফাদৰ দেৰই কঁকালত বাি বৰ বােব

এডাল টঙািল এেফাদৰ সেত সােণাৱালী, নীলা, বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা

বৰণীয়া সূতা, ও পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ তয়াৰ কৰা হ’ব। ৯ তুিম

টা গােমদক বাখৰ ল’বা, আৰু তাৰ ওপৰত ই ােয়লৰ বাৰ জন পু ৰ

নাম খািদত কৰাবা। ১০ তওঁেলাকৰ জ ৰ ম অ সােৰ ছয় জনৰ

নাম এটা বাখৰত আৰু বাকী ছয় জনৰ নাম আন এটা বাখৰৰ ওপৰত

ািদত কৰাবা। ১১ পাথৰৰ খিনকেৰ মাহৰত খািদত কৰাৰ দেৰই সই

টা বাখৰৰ ওপৰেতা ই ােয়লৰ পু সকলৰ নাম ািদত কৰাবা। তুিম

সই বাখৰ টা সাণত খেটাৱাব লািগব। ১২ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

সাঁৱৰণীয় বাখৰ হ’বৈল, তুিম সই টা বাখৰ এেফাদৰ েয়া কা ত

লগাবা। সেয় হােৰােণ তওঁৰ েয়া কা ত তওঁেলাকৰ নাম সাঁৱৰণৰ

অেথ িযেহাৱাৰ সা ােত বহন কিৰব। ১৩ তুিম িন য়ৈক সই বাখৰ টা

লগাবৈল সাণ ব ৱহাৰ কিৰবা। ১৪ টা পেকাৱা ৰিচৰ দেৰ ডাল

সাণৰ িশকিল তয়াৰ কিৰ, বাখৰ লেগাৱা সাণত লগাই িদবা। ১৫ তুিম

িস া ল’বৈল এটা বু পটা তয়াৰ কিৰবা। সেয় িনপণু িশ কাৰৰ

কায হ’ব; এেফাদ ব ৰ দেৰ তাক ত কিৰবা। নীলা, বঙুনীয়া, আৰু

ৰঙা বৰণীয়া সূতা ও পেকাৱা িমিহ শণ সূতাৰ লগত সােণেৰ তয়াৰ

কিৰবা। ১৬ তুিম বু পতাৰ চািৰওিদশ সমােন তৰপীয়াৈক ভাজ কিৰবা।

সেয় দীঘেল এেবেগত আৰু পথািলেয়ও এেবেগত হ’ব। ১৭ বু পতাত

চািৰ শাৰী ব মলূীয়া পাথৰ খৱুাবা। তাৰ থম শাৰীত এটা ৰবুী, এটা

পাখৰাজ, আৰু এটা ৰ মিণ। ১৮ ি তীয় শাৰীত এটা মৰকত, এটা

নীলকা , আৰু এটা হীৰা। ১৯ ততৃীয় শাৰীত এটা নীলকা মিণ, এটা

আকীক, আৰু এটা নীলা। ২০আৰু চতুথ শাৰীত এটা পা া, গােমদক,

আৰু জ াসপাৰ। এই সকেলােবাৰ সাণৰ ওপৰত খেটাৱাব লািগব। ২১

এই পাথৰেবাৰ ই ােয়লৰ পু সকলৰ নাম অ সােৰ ি ৰ কৰা হ’ব।

মাহৰত খািদত কৰাৰ দেৰই তওঁেলাকৰ নাম েত ক পাথৰত বাৰ

ফদ অ সােৰ ািদত কৰা হ’ব লািগব। ২২ বু পটাত লগাবৈল, তুিম

পেকাৱা ৰচীৰ দেৰ ডাল সাণৰ িশকিল তয়াৰ কিৰবা। ২৩ তুিম

বু পটাৰ বােব সাণৰ টা আঙিঠ গঢ়াই, সই টা আঙিঠ বু পটাৰ ই

মৰুত লগাবা। ২৪ সাণৰ সই িশকিল ডাল বু পটাৰ ই চুকত লগাবা।

২৫ িশকিল ডালৰ ই মৰু, পাথৰ খেটাৱা সাণত লগাবা। তাৰ পাছত

এেফাদৰ আগফালৰ কা ৰ ওপৰত লগাবা। ২৬ তুিম সাণৰ টা আঙিঠ

গঢ়াবা, আৰু বু পটাৰ ই মৰুত, এেফাদৰ স খুত থকা িভতৰ দাঁিতত

লগাবা। ২৭ তুিম আৰু টা সাণৰ আঙিঠ গঢ়াবা, আৰু এেফাদৰ আগফােল

থকা পাত পিটৰ তল ভাগত লগাবা। অৱেশষত এেফাদৰ বােব বাৱা

টঙািল বাি বৈল ইয়াৰ ওপৰত লগাবা। ২৮ বু পটা যন এেফাদৰ বাৱা

টঙািলৰ ওপৰত থােক, আৰু এেফাদৰ পৰা এৰাই নাযায়, সই বােব

নীলা বৰণীয়া িফতােৰ সই বু পটাক তাৰ আঙিঠেৰ সেত এেফাদৰ

আঙিঠত বাি বা। ২৯ হােৰাণ যিতয়া পিব ানৈল যাব, তিতয়া তওঁ

দয়ত িস া ল’বৈল, ই ােয়লৰ পু সকলৰ নাম িনজৰ বু পটাত

কিঢ়য়াব। ৩০ সই িস া লাৱা বু পটাত ঊৰীম আৰু তু ীম লগাবা।

হােৰােণ িয সময়ত িযেহাৱাৰ আগৈল যাব, সই সময়ত হােৰাণৰ বু ৰ

ওপৰত সইেবাৰ থািকব। িযেহাৱাৰ আগত হােৰােণ ই ােয়লীসকলৰ

বােব িস া ল’বৈল সইেবাৰ সদায় িনজৰ বু ত কিঢ়য়াব। ৩১ তুিম

এেফাদৰ চালা স ণূ বঙুনীয়া ৰঙৰ কােপােৰেৰ তয়াৰ কিৰবা। ৩২

তাৰ সাঁ মাজত, মৰু মৱুাবৈল এটা বাট থািকব। সেয় নাফািলবৈল

মৰু সােমাৱা অংশৰ চািৰওফাল িসিপনীেয় বাৱা হ’ব লািগব। ৩৩ তুিম

তাৰ তল দাঁিতৰ চািৰওফােল নীলা, বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ

ডািলমৰ চােনকী তুিলবা, আৰু তাৰ মােজ মােজ চািৰওফােল সাণৰ

জু কা থািকব। ৩৪ সই এেফাদৰ তল দাঁিতত চািৰওফােল এটা সাণৰ

জু কা এটা ডািলম, আৰু এটা সাণৰ জু কা এটা ডািলম এইদেৰ থািকব।

৩৫ হােৰােণ যিতয়া পিৰচযা কিৰব, তিতয়া সই ব িপি ব। তওঁ

যিতয়া িযেহাৱাৰ পিব ‐ ানত িযেহাৱাৰ আগৈল যাব, আৰু ওলাই আিহব,

তিতয়া সই জু কাৰ শ না যাব। এইদেৰ কৰাত তওঁৰ মতুৃ নহ’ব।

৩৬ তুিম সাণৰ এচটা পতা গিঢ়বা, আৰু মাহৰত খািদত কৰাৰ

দেৰ সই পতাৰ ওপৰত “িযেহাৱাৰ উে েশ পিব ” এই কথা ািদত

কিৰবা। ৩৭ তুিম সই পতা নীলা বৰণীয়া িফতােৰ পা িৰৰ আগফােল

লগাবা। ৩৮ সেয় হােৰাণৰ কপালত থািকব। ই ােয়লীসকেল পিব কিৰ

উৎসগ কৰা পিব দানত থকা িযেকােনা দাষ হােৰােণ বব। তওঁেলাক

যন িযেহাৱাৰ আগত হণীয় হাৱা, সইবােব পা িৰ সদায় তওঁৰ

কপালৰ ওপৰত থািকব। ৩৯ তুিম িমিহ শণ সূতােৰ কাট চালা আৰু

পা িৰ তয়াৰ কিৰবা, আৰু এটা ফুল বছা টঙািলও তয়াৰ কিৰবা। ৪০

হােৰাণৰ পু সকলৰ বােব কাট চালা, টঙািল, আৰু পা িৰ তওঁেলাকৰ

ময দা আৰু শাভাৰ বােব তয়াৰ কিৰবা। ৪১ তামাৰ ককােয়ক হােৰাণ,

আৰু তওঁৰ সেত তওঁৰ পু সকলক সইেবাৰ িপি বা, আৰু মাৰ

পিৰচযাৰ বােব পেুৰািহতৰ কায কিৰবৈল তুিম তওঁেলাকক পিব কিৰ

অিভিষ কিৰবা, আৰু পেুৰািহত পদত িনযু কিৰবা। ৪২ তওঁেলাকৰ

গাপনীয় অংশ ঢািকবৈল, কঁকালৰ পৰা কৰঙণৈলেক তুিম তওঁেলাকৈল

শণ সূতাৰ ব তয়াৰ কিৰবা। ৪৩ যিতয়া হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকল

সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰৈল সামাব, বা পিব ‐ ানত পিৰচযা কিৰবৈল

বদীৰ ওচৰ চািপব, তিতয়া তওঁেলােক যন সইব পিৰধান কেৰ।
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তওঁেলােক িন য়ৈক এইদেৰ কিৰব লািগব যােত তওঁেলােক পাপৰ ভাৰ

বব লগা নহয় আৰু তওঁেলাকৰ মতুৃ নহয়। এেয় হােৰাণ আৰু তওঁৰ

ভািব বংশৰ পালন কিৰবলগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ।

২৯ মাৰ পিৰচযাৰ বােব পেুৰাতিহৰ কায কিৰবৈল, এিতয়া তুিম

তওঁেলাকক পিব কিৰবৰ বােব এই কায কিৰবা; এটা িনঘণূী

দমৰা আৰু টা িনঘণূী মতা মৰ‐ছাগ ল’বা। ২ খিমৰ িনিদয়া িপঠা,

তল িমহেলাৱা খমীৰ িনিদয়া িপঠা, আৰু তল সনা খমীৰ িনিদয়া পাতল

িপঠা ল’বা। সইেবাৰ িমিহ আটা িড়েৰ তয়াৰ কিৰবা। ৩ এটা পািচত

সইেবাৰ ৰািখবা; আৰু সই পািচৰ সেত দমৰা আৰু টা মৰ‐ছাগ

উপহাৰ িদবা। ৪ হােৰাণ, আৰু তওঁৰ পু সকলক তুিম সা াৎ কৰা

ত ুৰ ৱাৰমখুত আিন তওঁেলাকৰ গা ধৱুাবা। ৫ তুিম সই ব েবাৰ,

হােৰাণৰ কাট চালা, এেফাদ ব , এেফাদ আৰু বু পটা, আৰু এেফাদৰ

িনপণুৰেূপ বাৱা টঙািল ল’বা আৰু তওঁক িপ াবা। ৬ তওঁৰ মৰুত

পা িৰ িপ াই তাৰ ওপৰত পিব মু ট লগাবা। ৭ তাৰ পাছত অিভেষক

কৰা তল ল’বা, আৰু তওঁৰ মৰুত বািক, তওঁক অিভেষক কিৰবা। ৮

তুিম তওঁৰ পু সকলকআিনবা; আৰু কাট চালা িপ াবা। ৯ হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকলৰ কঁকালত টঙািল বাি বা, আৰু তওঁেলাকৰ মৰুত

পা িৰ মািৰ িদবা। পেুৰািহত পদৰ কায এক িচৰ ায়ী িবিধৰ াৰাই

তওঁেলাকৰ অিধকাৰত থািকব। এইদেৰই তুিম হােৰাণ আৰু তওঁৰ

পু সকলক মাৰ পিৰচযাৰ বােব পিব কৃত কিৰবা। ১০ তুিম সা াৎ কৰা

ত ুৰ স খুৈল সই দমৰােটা ল আিনবা; তিতয়া হােৰাণ আৰু তওঁৰ

পু সকেল দমৰােটাৰ মৰুত হাত িদব লািগব। ১১ তুিম সা াৎ কৰা ত ুৰ

ৱাৰ মখুত িযেহাৱাৰ স খুত সই দমৰােটা বধ কিৰবা। ১২ তুিম বধ

কৰা দমৰােটাৰ িকছু অংশ তজ ল, আঙুিলেৰ বদীৰ িশঙত লগাবা, আৰু

বাকী তজিখিন বদীৰ িভি মলূত বািক িদবা। ১৩ তাৰ িতেটা অংশত

থকা তল, কিলজাৰ ওপৰত থকা তলীয়া ভাগ, িঘলা টা, আৰু সই

টাৰ ওপৰত থকা তল ল, বদীত লাবা। ১৪ িক ু সই দমৰা টাৰ

মাংস আৰু তাৰ লগেত ছাল আৰু গাবৰ ত ুৰ বািহৰফােল জইুত পিুৰ ভ

কিৰ িদবা; সেয় পাপাথক বিল হ’ব। ১৫ তুিম এটা মৰ‐ছাগ পাৱািলও

লগত ল’বা। হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল সই মৰ‐ছাগেটাৰ মৰুত

হাত িদব। ১৬ তুিম সই মৰ‐ছাগেটা বধ কিৰবা। তাৰ পাছত সই বধ

কৰা মৰ‐ছাগেটাৰ তজ ল বদীৰ ওপৰৰ চািৰওফােল ছিটয়াই িদবা।

১৭ তুিম মৰ‐ছাগেটা কািট টু ৰা টু ৰ কিৰবা। তাৰ িভতৰৰ অংশ আৰু

ঠংেবাৰ ধবুা; ধইু মাংসৰ টু ৰােবাৰৰ সেত মৰুেটা এেকলেগ বদীৰ

ওপৰত থবা। ১৮ তাৰ পাছত স ণূ মৰ‐ছাগেটা বদীত লাই িদবা;

সেয় মাৰ অথাৎ িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিল হ’ব। এেয় মাৰ বােব

মধৰু গ উৎপ কিৰব; এেয় িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ

হ’ব। ১৯ তাৰ পাছত তুিম আনেটা মৰ‐ছাগ পাৱািল ল’বা। হােৰাণ আৰু

তওঁৰ পু সকেল সই মৰ‐ছাগেটাৰ মৰুত হাত িদব। ২০ তুিম সই

মৰ‐ছাগ বধ কিৰবা আৰু তাৰ অলপমান তজ ল, হােৰাণ আৰু তওঁৰ

পু সকলৰ সাঁ কাণৰ অ ভাগত, তওঁেলাকৰ সাঁ হাতৰ বঢ়ুা আঙুিল,

আৰু সাঁ ভিৰৰ বঢ়ুা আঙুিলত লগাবা। তজৰ বাকী থকা অংশ বদীৰ

ওপৰৰ চািৰওফােল ছিটয়াই িদবা। ২১ তুিম বদীৰ ওপৰত থকা তজ,

আৰু অিভেষক কৰা তলৰ িকছু অংশ ল, হােৰাণৰ ওপৰত, তওঁৰ ব ৰ

ওপৰত, তওঁৰ পু সকলৰ ওপৰত আৰু তওঁেলাকৰ ব ৰ ওপৰেতা

ছিটয়াই িদবা। এইদেৰ তওঁ, তওঁৰ ব , তওঁৰ পু আৰু তওঁেলাকৰ

ব পিব ীকৃত হ’ব। ২২ তুিম মৰ‐ছাগেটাৰ চিব, ন ৰৰ চিব, িভতৰৰ

অংশত থকা চিব, কিলজাৰ ওপৰত থকা চিব, িঘলা টা আৰু তাৰ ওপৰত

থকা চিব, আৰু পাছফালৰ সাঁ কৰঙন ল’বা; কাৰণ সেয় মাৰ বােব

পেুৰািহতক পিব কৃত কিৰবৰ বােব লাৱা মৰ‐ছাগ। ২৩ তুিম িযেহাৱাৰ

স খুত থকা খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ সই পািচেটাৰ পৰা এটা িপঠা, তল

িমহেলাৱা এটা িপঠা, আৰু খমীৰ িনিদয়া এটা পাতল িপঠা ল’বা। ২৪

হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৰ হাতত সই সকেলােক িদবা। তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ স খুত উৎসগ কিৰবৰ বােব সই িপঠােবাৰ ওপৰৈল তুিল

ধিৰব। ২৫ তুিম তওঁেলাকৰ হাতত পৰা আহাৰ ল, সইেবাৰ হামবিলৰ

সেত াণৰ অেথ বদীত লাই িদবা। ই িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত

উপহাৰ হ’ব। ২৬ তুিম হােৰাণক পিব কৰণৰ অেথ লাৱা মৰ‐ছাগৰ

বু ল’বা, আৰু ওপৰৈল তুিল ল, িযেহাৱাক িদয়াৰ দেৰ উপহাৰ িদবা।

তাৰ পাছত সই অংশ তামাৰ খাৱাৰ বােব থবা। ২৭ মাৈল হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকলৰ পিব কৰণৰ িয মৰ‐ছাগেটাৰ বু ওপৰৈল তুিল

ধিৰবা আৰু উপহাৰ িদয়া কৰঙণ, সই েয়াটােক তুিম পিব কিৰবা। ২৮

ই ােয়লী সকলৰ পৰা পাৱা হােৰাণ আৰু তওঁৰ বংশৰ লাকসকলৰ

এেয় িচৰ ায়ী িবিধ হ’ব। িকয়েনা সেয় উে ালনীয় উপহাৰ। ই ােয়লী

লাকসকলৰ ম লাথক বিলৰ পৰা িদবলগীয়া এেয় িযেহাৱাৰ উে েশ

তওঁেলাকৰ উে ালনীয় উপহাৰ। ২৯ পিব ব িপি অিভিষ আৰু

িনযু হ’বৈল হােৰাণৰ পাছত তওঁৰ পিব ব তওঁৰ পু সকলৰ বােব

হ’ব। ৩০ তওঁৰ পু সকলৰ মাজৰ িয জেন তওঁৰ সলিন পেুৰািহত হ

পিব ‐ ানত পিৰচযা কিৰবৈল সা াৎ কৰা ত ুত সামাব, সই জেনই

সই ব সাত িদন িপি ব। ৩১ তুিম মাৰ উে েশ পেুৰািহতসকলক

পিব কৃত কিৰবৈল, মৰ‐ছাগ পাৱািলেটাৰ মাংস এক পিব ানত

িসজাব লািগব। ৩২ সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুত হােৰাণ আৰু তওঁৰ

পু সকেল সই মৰ‐ছাগ মাংস আৰু পািচত থকা িপঠা ভাজন কিৰব

লািগব। ৩৩ মাৰ পিৰচযাৰ বােব তওঁেলাকক পিব কিৰবৈল আৰু

তওঁেলাকৰ ায়ি হ’বৈল, তওঁেলােক মাংস আৰু িপঠা ভাজন কিৰব।

িক ু আন কােনা লােক সইেবাৰ ভাজন কিৰব নালােগ; কাৰণ সই

সকেলা পিব ব । ৩৪ সই িনযু কৰণৰ মাংস আৰু িপঠাৰ পৰা যিদ

িকছু অৱিশ ৰািতপৱুাৈলেক থািক যায়, তেনহ’ ল সই অৱিশ ভাগ

জইুত পিুৰ ভ কিৰব লািগব। এইেটা কােনও ভাজন কিৰব নাৱািৰব,

কাৰণ সেয় মাৰ বােব পিব কৃত কিৰ ৰখা। ৩৫ মই তামাক কিৰবৈল

িদয়া সকেলা আ া অ সােৰ, হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৈল কিৰবা।

এেনিক তওঁেলাকক মাৰ বােব পিব কৃত কিৰবৈল তুিম সাত িদন ল’বা।

৩৬ তুিম ায়ি ৰ বােব িত িদেন পাপাথক বিলৰেূপ এটা ভতৰা গৰু

বিল িদবা। এইদেৰ ায়ি বদীক িচ কিৰবৈল ইয়ােক কিৰব লািগব।

এই বদী পিব কিৰ ইয়াক অিভেষক কিৰবা, আৰু মাৰ বােব পথৃক কিৰ

ৰািখবা। ৩৭ তুিম সাত িদন ধিৰ ায়ি কিৰ বদীক পিব কিৰবা। তাৰ

পাছত সই বদী অিত পিব হ’ব। বদীৰ সং শত িয কােনােৱ আিহব,

তেৱাঁ পিব হ যাব। ৩৮ সই য েবদীৰ ওপৰত তুিম িতিদেন সদায়

এবছৰীয়া টা মৰ‐ছাগ পাৱািল বিল উৎসগ কিৰবা। ৩৯ তােৰ এটা

ৰািতপৱুা, আনেটা গধিূল উৎসগ কিৰবা। ৪০ থম মৰ‐ছাগ পাৱািলেটাৰ

লগত িহনৰ চািৰ ভাগৰ এভাগ খিু উিলওৱা িহন তল িমহেলাৱা এক

ঐফাৰ দহ ভাগৰ এভাগ িমিহ আটা িড়, আৰু পয় নেবদ ৰ বােব িহনৰ

চািৰভাগৰ এভাগ া াৰস িদবা। ৪১ ি তীয় মৰ‐ছাগ পাৱািলেটা গধিূল

উৎসগ কিৰবা। ৰািতপৱুাৰ ভ আৰু পয় নেবদ ৰ দেৰই কিৰবা; সেয়

মধৰু গ উৎপ কিৰ িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ হ’ব। ৪২

তামাৰ সেত কথা পািতবৈল য’ত মই তামাক সা াৎ কিৰম, সই

সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুত িযেহাৱাৰ স খুত এেয় তামােলাকৰ

পৰুষুা েম সদায় কিৰবলগীয়া হামবিল হ’ব। ৪৩ সই ঠাইেত মই

ই ােয়লী লাকসকলৰ সেত সা াৎ কিৰম; তােত মাৰ তাপৰ াৰাই

সই ত ু পিব কৃত হ’ব। ৪৪ মই সই সা াৎ কৰা ত ু আৰু য েবদী

পিব কিৰম, আৰু মাৰ অেথ পেুৰািহত কায কিৰবৈল হােৰাণক আৰু

তওঁৰ পু সকলেকা পিব কিৰম। ৪৫ মই ই ােয়লী লাকসকলৰ মাজত

বাস কিৰম, আৰু তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হম। ৪৬ তিতয়া িযজন সবশি মান

ঈ েৰ তওঁেলাকৰ মাজত বাস কিৰবৈল তওঁেলাকক িমচৰ দশৰ পৰা

উিলয়াই আিনেল, তওঁেলাকৰ সই ঈ ৰ িযেহাৱা য মই, সই কথা

তওঁেলােক জািনব। মেয়ই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা।

৩০ তুিম ধপূ লাবৰ বােব িচটীম কােঠেৰ এটা বদী সািজবা।

২ সেয় এহাত দীঘল, এহাত বহল হ’ব; আৰু সই বদীৰ

চািৰওিদশ সমান হ’ব। ওখই হাত; তাৰ িশংেবাৰ এেক ডাখৰ কােঠেৰ
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হ’ব লািগব। ৩ তুিম বদীেটাৰ ওপৰত, চািৰও ফােল আৰু িশংেবাৰত

সাণৰ পতা মািৰ আৱৰণ কিৰবা। তাৰ চািৰওফালৰ িকনাৰত সাণ

লগাবা। ৪ তুিম সাণৰ টা আঙিঠ গঢ়াই, িকনাৰৰ তলত ই কাষৰ

ই চুকৰ ওপৰত লগাবা। বদীেটা ব িনবৈল আঙিঠ টা কানমািৰ

মউুৱাৰ ঠাই হ’ব। ৫ সই কানমািৰ িচটীম কােঠেৰ সািজবা, আৰু তাত

সাণৰ পতা মািৰবা। ৬ তুিম ধপূেবিদেটা সা ‐ফিলৰ িনয়ম চ কৰ

পদাৰ আগফােল ৰািখব লািগব। সই পদা সা ‐ফিলৰ িনয়ম চ কৰ

ওপৰত থকা পাপাবৰণৰ ওচৰত থািকব। সই ঠাইেত মই তামােলাকৰ

সেত সা াৎ কিৰম। ৭ হােৰােণ িত ৰািতপৱুা গি ধপূ লাব।

িত ৰািতপৱুা দীপ পিৰ াৰ কৰা সময়ত তওঁ সই ধপূ লাব। ৮

গধিূলও দীপ েলাৱাৰ সময়ত তওঁ ধপূ লাব। সেয় তামােলাকৰ

পৰুষুা েম িযেহাৱাৰ স খুত িনত ধপূদাহ হ’ব। ৯ তামােলােক তাৰ

ওপৰত সাধাৰণ ধপূ, বা হাম বিল, বা ভ নেবদ উৎসগ নকিৰবা,

আৰু তাৰ ওপৰত পয় নেবদ ও নাঢািলবা। ১০ বছৰত এবাৰ হােৰােণ

তাৰ িশংেবাৰ পিব কৃত কিৰব। তামােলাকৰ পৰুষুা েম ায়ি াথক

পাপ‐বিলৰ তেজেৰ তওঁ বছৰত এবাৰ পিব কৃত কিৰব। এই বদী

িযেহাৱাৰ উে েশ অিত পিব হ’ব। ১১ িযেহাৱাই মািচক কেল, ১২

“তুিম যিতয়া ই ােয়লৰ জনসংখ া গণনা কিৰবা, তিতয়া তওঁেলাকৰ

িতজেন িযেহাৱাৰ উে েশ িনজৰ িনজৰ াণৰ অেথ মিু ধন িদব

লািগব। তুিম তামাৰ পাছত তওঁেলাকৰ গণনা কিৰব লািগব। তুিম

তওঁেলাকক গণনা কিৰবা, তােত তওঁেলাকৰ মাজত মহামাৰী নহ’ব।

১৩ িতজন লােক গণনা কৰা সময়ত আধা চকল ৰপূ িদব লািগব। তওঁ

পিব ‐ ানৰ চকল অ সােৰ আধা চকল িদব। আধা চকলত িবশ গৰা

হয়; সই আধা চকল িযেহাৱাৰ উে েশ িদবলগা উপহাৰ। ১৪ িবশ

বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সৰ লাক িতজেন গণনা কৰা সময়ত,

িযেহাৱাৈল উপহাৰ িদব লািগব। ১৫ তামােলােক াণৰ অেথ ায়ি

কিৰবৈল িযেহাৱাৰ সই উপহাৰ িদয়াৰ সময়ত, ধনী লাকসকেল আধা

চকলতৈক অিধক িনিদব, আৰু খীয়া লাকসকেল তাতৈক কম িনিদব।

১৬ তুিম ই ােয়লী লাকসকলৰ পৰা সই ায়ি ৰ ধন ল’ব লািগব,

আৰু সই ধন সা াৎ কৰা ত ুৰ কাযৰ অেথ িদব লািগব। তামােলাকৰ

াণৰ ায়ি ৰ বােব সেয় ই ােয়লী লাকসকলৰ সাঁৱৰণৰ অেথ

িযেহাৱাৰ আগত থািকব।” ১৭ িযেহাৱাই মািচক কেল, ১৮ “ ালনৰ

বােব তুিম িপতলৰ এটা ালন‐পা গঢ়াবা, আৰু তাত িপতলৰ খৰুা

লগাবা। তুিম সই ালন পা সা াৎ কৰা ত ু আৰু হাম বদীৰ

মাজত থবা; আৰু তুিম ইয়াৰ িভতৰত পানী ভৰাই ৰািখবা। ১৯ হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকেল তাত থকা পানী ল িনজৰ হাত ভিৰ ধবু। ২০

তওঁেলােক যিতয়া সা াৎ কৰা ত ুত সামাব, বা িযেহাৱাৰ পিৰচযা

কিৰবৈল, তওঁৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ দ কিৰবৈল বদীৰ ওচৰৈল

যাব, তিতয়া তওঁেলাকৰ যন মতুৃ নহয়, সই কাৰেণ তওঁেলােক

িনজৰ হাত ভিৰ ধবু। ২১ তওঁেলাকৰ মতুৃ নহবৈল তওঁেলাকৰ িনজৰ

হাত ভিৰ ধবু লািগব। এেয় তওঁ আৰু তওঁৰ বংশৰ পৰুষুা েম পালন

কিৰব লগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ হ’ব।” ২২ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২৩

“তুিম িনজৰ বােব িবেশষ িবেশষ গি ব , অথাৎ পিব ‐ ানৰ চকল

অ সােৰ, পাঁচশ চকল গ ৰস, আৰু শ প াশ চকল গি ডালেচিন,

শ প াশ চকল গি বচ, ২৪ পাঁচ শ চকল তজপাত, আৰু এক িহন

িজতগছৰ তল ল’বা। ২৫ সইেবােৰেৰ তুিম অিভেষকৰ অেথ পিব

তল, অথাৎ গি ব ব ৱসায়ীেয় তয়াৰ কৰা অ সােৰ গি তল

যু ত কিৰবা। সেয় অিভেষকৰ পিব তল হ’ব। ২৬ তুিম সা াৎ কৰা

ত ু, সা ফিলৰ িনয়ম চ ক, ২৭ মজ আৰু তাৰ সকেলা সঁজিুল,

দীপাধাৰ আৰু তাৰ সঁজিুলেবাৰ, ধপূ বদী, ২৮ হামেবিদ আৰু তাৰ

সকেলা সঁজিুল, ালন পা আৰু তাৰ খৰুা সই অিভেষক তেলেৰ

অিভেষক কিৰবা।” ২৯ সই সকেলােক অিভেষক কিৰ পিব কিৰবা;

তােত সই সকেলা ব মাৰ বােব পিব আৰু সংৰি ত হ’ব। সইেবাৰৰ

সং শত িয লাক আিহব, তেৱাঁ পিব হ’ব। ৩০ মাৰ উে েশ

পেুৰািহত কায কিৰবৈল, তুিম হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলক অিভেষক

কিৰ তওঁেলাকক পিব কিৰবা। ৩১ তুিম ই ােয়লী লাকসকলক কবা,

“ তামােলাকৰ পৰুষুা েম মাৰ বােব সেয় অিভেষকৰ পিব তল

হ’ব। ৩২ মা হৰ গাত সই তল ব ৱহাৰ কৰা নহ’ব। সই তলৰ সূ

অ সােৰ, সই তলৰ দেৰ আন কােনা তল ত কৰা নহ’ব; কাৰণ

সেয় মাৰ বােব পিব কিৰ সংৰি ত কৰা তল। ৩৩ িয কােনােৱ এই

তলৰ দেৰ আন গি ত কিৰব, বা িয কােনােৱ গাত তাৰ অলেপা

লগাব, তওঁক িনজৰ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব’।” ৩৪

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম িনজৰ বােব গি ব , অথাৎ নাটাফ,

নখী, হ না, এই সকেলা গি ব ৰ, আৰু িনমল ৰৰু িতেটা

সমান পিৰমােণ লাৱা। ৩৫ সইেবাৰৰ াৰাই গি ‐ ব ব ৱসায়ীৰ সূ

অ সােৰ লাণ িমহেলাৱা এক িনমল পিব গি ধপূ যু ত কৰা। ৩৬

সই ধপূ িড় কিৰ িমিহ কিৰবা, িয সা াৎ কৰা ত ুত মই তামােৰ সেত

সা াৎ কিৰম, সই সা ফিলৰ িনয়ম চ কৰ স খুত তাক থবা। সেয়

তামােলাকৈল অিত পিব হ’ব। ৩৭ তুিম িয গি ধপূ ত কিৰবা,

সই সূ অ সােৰ তামােলাকৰ বােব ধপূ ত নকিৰবা। সেয় তামাৰ

মানত িযেহাৱাৰ উে েশ পিব হ’ব। ৩৮ িয কােনােৱ িনজৰ বােব

এইদেৰ গি তয়াৰ কিৰব, তওঁক িনজৰ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা

উ কৰা হ’ব।”

৩১ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “ চাৱা, মই িযহূদা

ফদৰ পৰা হূৰ, হূৰৰ পু ঊৰী, ঊৰীৰ পু বচেললক নাম কািঢ়

মািতেলাঁ। ৩ মই বচেললক মাৰ আ ােৰ পিৰপণূ কিৰম, তওঁৈল সকেলা

কাৰ িশ কমৰ বােব া, বিু , আৰু ান িদম। ৪ সাণ, ৰপূ, আৰু

িপতলত িশি লভ ন ােৰ কাম কিৰব। ৫ তওঁ পাথৰ কটা, পাথৰ

খেটাৱা আৰু কাঠৰ কাম, এই সকেলা কাৰৰ িশ কম কেৰ। ৬ চাৱা,

মই দান ফদৰ অহীচামকৰ পু অহলীয়াবক তওঁৰ সহকাৰী িনযু

কিৰেলাঁ। সকেলা ানী লাকৰ দয়ত দ তােৰ পিৰপণূ কিৰেলাঁ; সেয়

মই তামাক িযেবাৰ িনমাণ কিৰবৈল আ া িদেলাঁ, সই সকেলােবাৰ

তওঁেলােক িনমাণ কিৰব। ৭ সা াৎ কৰা ত ু, সা ‐ফিলৰ িনয়ম

চ ক, আৰু িনয়ম চ কৰ ওপৰত থকা পাপাবৰণ, আৰু ত ুৰ সকেলা

আচবাবপ । ৮ মজ আৰু তাৰ সাম ী, সাণৰ দীপাধাৰাৰ সেত

তাৰ সকেলা সাম ী, ধপূেবদী, ৯ হামেবিদৰ সেত সকেলা সাম ী,

ালন‐পা ৰ সেত তাৰ খৰুা। ১০ এই সকেলা বাৱা ব ৰ লগত

সংযু কৰা হিছল। পেুৰািহতৰ পিৰচযাৰ বােব পেুৰািহত হােৰাণ আৰু

তওঁৰ পু সকল বােব এই সকেলা পিব ব । ১১ অিভেষক তল, আৰু

পিব ানৰ বােব মধৰু গি ধপূ। মই িযদেৰ তামাক আ া কিৰেলাঁ,

সইদেৰই িশ কাৰ সকেল সকেলা ব তয়াৰ কিৰব।” ১২ িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, ১৩ “তুিম ই ােয়লী লাকসকলক কাৱা, ‘ তামােলােক

িন য় মাৰ িব াম‐িদন পালন কিৰব লািগব। মেয়ই য তামােলাকৰ

িযেহাৱা, ইয়াক যন তামােলােক বিুজ পাৱা, সই বােব তামােলাকৰ

পৰুষুা েম মাৰ আৰু তামােলাকৰ মাজত এেয় এক িচন হ’ব। ১৪ সেয়

তামােলােক িব াম‐িদন পালন কিৰব লািগব; িকয়েনা তামােলাকৰ বােব

সেয় পিব িদন। িযজেন সই িদন অপিব কিৰব, অৱেশ ই তওঁৰ

াণ দ হ’ব; িকয়েনা িযেকােনােৱ সই িদনা কাম কিৰব, তওঁক িনজৰ

লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব। ১৫ ছয়িদন কাম কিৰব লািগব,

িক ু স ম িদন স ণূ িব ামৰ বােব িব াম‐িদন হ’ব। সেয় িযেহাৱাৰ

উে েশ পিব িদন; সই িব াম িদনত িয কােনােৱ কাম কিৰব, তাৰ

অৱেশ ই াণদ হ’ব। ১৬ এই হতুেক ই ােয়লী লাকসকেল িচৰ ায়ী

িবিধৰেূপ পৰুষুা েম মািন চিলবৈল এই িব াম িদন পালন কিৰবা।

১৭ মাৰ আৰু ই ােয়লী লাকসকলৰ মাজত এেয় িচৰ ায়ী িচন হ’ব;

কাৰণ িযেহাৱাই ছয়িদনেত আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী সিৃ কিৰ স ম

িদনা িব াম কিৰবৰ বােব িব াম লিছল’।” ১৮ িযেহাৱাই যিতয়া চীনয়

প তত মািচৰ সেত কথা পািত শষ কিৰেল, তিতয়া ঈ েৰ িনজৰ

হােতেৰ িলখা সা ‐ফিল খন মািচক িদেল।
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৩২ প তৰ পৰা নািম আিহবৈল মািচৰ পলম হাৱা দিখ,

লাকসকেল হােৰাণৰ চািৰওফােল গাট খাই তওঁক ক’ ল,

“আহক, আমাৰ আেগ আেগ যাবৰ বােব আমাৰ অেথ এজন দৱতা

িনমাণ কেৰাঁ। িকয়েনা িয দৱতেবােৰ আমাক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই

আিনিছল, সই মািচৰ লগত িক হ’ল, সই িবষেয় আিম এেকা নাজােনা।”

২ তিতয়া হােৰােণ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলােক আেপানােলাকৰ

ভাযা, পু আৰু জীেয়ক সকলৰ কাণৰ সাণৰ ফুিলেবাৰ সােলাকাই

মাৰ ওচৰৈল আনক।” ৩ সকেলা লােক িনজৰ িনজৰ কাণৰ পৰা

সাণৰ ফুিলেবাৰ সােলাকাই হােৰাণৰ ওচৰৈল আিনেল। ৪ হােৰােণ

তওঁেলাকৰ পৰা সাণ ল’ ল, আৰু সইেবাৰ সাঁচত ঢিল এটা দামিুৰৰ

আকৃিতেৰ সাণৰ দামিুৰ তয়াৰ কিৰেল। তাৰ পাছত লাকসকেল ক’ ল,

“ হ ই ােয়ল, িমচৰ দশৰ পৰা তামাক উিলয়াই অনা ঈ ৰ এয়া।” ৫

হােৰােণ যিতয়া এইেবাৰ দিখেল, তিতয়া সই দামিুৰেটাৰ আগত

এটা য েবদী িনমাণ কিৰেল; আৰু “কাইৈল িযেহাৱাৰ স ানৰ উে েশ

উৎসৱ হ’ব”; এইবিুল তওঁ ঘাষণা কিৰেল। ৬ লাকসকেল তাৰ পাছ

িদনা ৰািতপৱুােত উিঠ হাম‐বিল উৎসগ কিৰেল, আৰু ম লাথক বিল

িদেল। তাৰ পাছত তওঁেলােক ভাজন পান কিৰবৈল বিহেল, আৰু ভাজন

কৰাৰ পাছত উিঠ আনে েৰ উৎসৱ পালন কিৰেল। ৭ তিতয়া িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, “তুিম তামাৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল বগাই যাৱা; কাৰণ

িয লাকসকলক তুিম িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনলা, তওঁেলােক

িনেজই িনজেক কিৰেছ। ৮ তওঁেলাকক িয পথত যাবৈল মই আ া

িদিছেলাঁ, সই পথৰ পৰা তওঁেলােক ি েবেগ ঘিূৰেল। তওঁেলােক

িনজৰ বােব সাঁচত ঢলা এটা দামিুৰ িনমাণ কিৰেল, আৰু তাৰ আগত

িণপাত কিৰেল। তওঁেলােক ক’ ল, ‘ হ ই ােয়ল, িমচৰ দশৰ পৰা

তামাক উিলয়াই অনা ঈ ৰ এয়া’।” ৯ িযেহাৱাই মািচক পনুৰ ক’ ল,

“মই সই লাকসকলক দিখেলাঁ। চাৱা, তওঁেলাক ঠৰিডঙীয়া লাক।

১০ সেয় এিতয়া মাক বাধা িদবৈল চ া নকিৰবা। তওঁেলাকৰ িবৰেু

মাৰ াধ িলত হেছ, সেয় মই তওঁেলাকক সংহাৰ কিৰম। তাৰ

পাছতেহ মই তামাৰ পৰা এক মহাজািত উৎপ কিৰম।” ১১ িক ু

মািচেয় তওঁৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক শা কিৰবৈল চ া কিৰ ক’ ল, “ হ

িযেহাৱা, আেপানাৰ লাকসকলৰ িবৰেু িকয় াধ িলত হেছ;

কাৰণ তওঁেলাকক আপিুন মহা পৰা ম আৰু বলৱান হােতেৰ িমচৰ

দশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল। ১২ িমচৰীয়া লাকসকলক িকয় ক’ব িদব

য, ‘ তওঁেলাকক প তীয়া অ লত িবন কিৰ পিৃথৱীৰ পৰা লু কিৰবৰ

বােবেহ তওঁ তওঁেলাকক বািহৰ কিৰ আিনেল’। আপিুন িনজৰ চ

াধৰ পৰা ঘিূৰ িনজৰ লাকসকলৰ অপকাৰ কৰাৰ িবষেয় া হওক।

১৩আেপানাৰ দাস অ াহাম, ইচহাক, আৰু ই ােয়লক সাঁৱৰণ কৰক।

তওঁেলাকৰ আগতআপিুন িনজৰ নােমেৰ শপত িদ তওঁেলাকক কিছেল,

‘মই আকাশৰ তৰােবাৰৰ িনিচনাৈক তামােলাকৰ বংশ বিৃ কিৰম, আৰু

এই িয দশৰ কথা কেলাঁ, সই গােটইখন দশ তামােলাকৰ বংশক

িদম। তওঁেলােক িচৰকাল অিধকাৰ কিৰব’।” ১৪ তিতয়া িযেহাৱাই

িনজৰ লাকসকলৰ িয অপকাৰ কিৰম বিুল কিছল, তাৰ পৰা া হ’ল।

১৫ তাৰ পাছত মািচেয় ঘিূৰ, সা ফিল খন হাতত ল প তৰ পৰা

নািম আিহল। সই ফিলৰ আগফালৰ আৰু িপছফালৰ েয়া িপিঠেত িলখা

আিছল। ১৬ সই ফিল খন ঈ েৰ িনজৰ হােতেৰ তয়াৰ কৰা। সই

খন ফিলৰ িলখনীও ঈ েৰ িনেজ িলখা আিছল। ১৭ িযেহাচূৱাই যিতয়া

লাকসকলৰ িচঞঁৰ িনেল, তিতয়া তওঁ মািচক ক’ ল, “ছাউিনত যু ৰ

শ হেছ।” ১৮ িক ু মািচেয় তওঁক ক’ ল, “এেয় জয় িনৰ শ

নহয়; আৰু পৰাজয়ী লাকসকলেৰা শ নহয়, িক ু গান গাৱাৰেহ শ

মই িনবৈল পাইেছাঁ।” ১৯ মািচেয় যিতয়া ত ুৰ ওচৰ চািপ আিহল,

তিতয়া তওঁ সই দামিুৰেটাক দিখেল, আৰু লাকসকেল তিতয়া নািচ

আিছল। তওঁ াধাি ত হ’ল। তওঁৰ হাতৰ পৰা সই ফিল খন পিৰ

গ’ল; আৰু প তৰ তলত পিৰ ভািঙ গ’ল। ২০ লাকসকেল িনমাণ কৰা

দামিুৰেটা ল জইুত পিুৰ িদেল। পৰুা দামিুৰেটাক িপিহ ধিূলৰ িনিচনা কিৰ

পানীত িমহলাই ই ােয়লী লাকসকলক পান কৰােল। ২১ তাৰ পাছত

মািচেয় হােৰাণক ক’ ল, “এই লাকসকেল তামাক িক কিৰিছল, য

তুিম তওঁেলাকক এেন মহাপাপত পলালা?” ২২ হােৰােণ ক’ ল, “ হ

মাৰ ভু, আেপানাৰ াধ িলত নহওঁক; আপিুন এই লাকসকলক

জােন, য তওঁেলাক কাযত িকমান আস । ২৩ তওঁেলােক মাক

ক’ ল, ‘আমাৰ আেগ আেগ যাবৰ বােব আমাৰ অেথ এজন দৱতা িনমাণ

কৰক; কাৰণ িয মািচেয় আমাক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, সই

মািচৰ িক হ’ল, সই িবষেয় আিম নাজােনা’। ২৪ সেয় মই তওঁেলাকক

ক’ লাঁ, ‘িয কােনা লাকৰ সাণৰ অল াৰ আেছ, সই সকেলােবাৰ

সােলাকাই িদয়ক’। তিতয়া তওঁেলােক সই সাণেবাৰ মাক িদেল,

আৰু মই সইেবাৰ জইুত পলাই িদেলাঁ; আৰু এই দামিুৰ বািহৰৈল

ওলাই আিহল।” ২৫ মািচেয় দিখেল য, হােৰাণৰ লাকসকলৰ ওপৰত

িনয় ণ হৰাইেছ আৰু তওঁেলােক িনজৰ ই ামেত চিল, তওঁেলাক

শ েবাৰৰ আগত হাঁিহয়াতৰ পা হেছ। ২৬ তিতয়া মািচেয় ত ুৰ

েবশ ৱাৰত িথয় হ ক’ ল, “িযজন িযেহাৱাৰ ফলীয়া, তওঁ মাৰ

ওচৰৈল আহক।” লবীৰ সকেলা লাক তওঁৰ চািৰওকােষ গাট খােল।

২৭ তিতয়া মািচেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ, ‘ তামােলাক িতজেন িনজৰ তেৰাৱাল িনজৰ কাষত

বা া, আৰু ত ুৰ চািৰওফালৰ এটা েবশ ৱাৰৰ পৰা আন েবশ

ৱাৰৈলেক ঘিূৰ গ িনজৰ ভাই, ব ু আৰু চুবৰুীয়া সকলক বধ কৰা’।” ২৮

তিতয়া লবীয়া লাকসকেল মািচেয় কাৱাৰ দেৰই কিৰেল। সইিদনা

লাকসকলৰ মাজত ায় িতিন হাজাৰ লাকৰ মতুৃ হ’ল। ২৯ মািচেয়

লবীয়া লাকসকলক ক’ ল, “আিজৰ পৰা িযেহাৱাই তামােলাকক তওঁৰ

সৱাৰ বােব উৎসগ কিৰেল; কাৰণ তামােলাক িতজেন তামােলাকৰ

ভাইসকলৰ িবৰেু কায কিৰলা, সেয় িযেহাৱা তামােলাকক আিজ

আশী াদ কিৰেল।” ৩০ তাৰ পাছিদনা মািচেয় লাকসকলক ক’ ল,

“ তামােলােক মহাপাপ কিৰলা। মই এিতয়া িযেহাৱাৰ ওচৰৈল যাওঁ; যিদ

পােৰাঁ তেনহ’ ল মই তামােলাকৰ পাপৰ ায়ি কিৰম।” ৩১ মািচেয়

িযেহাৱাৰ ওচৰৈল উভিট গ ক’ ল, “হায় হায়, এই লাকসকেল মহাপাপ

কিৰেল; আৰু িনজৰ বােব এটা সাণৰ দৱতা িনমাণ কিৰেল। ৩২ তথািপ

এিতয়া অ হ কিৰ তওঁেলাকক মা কৰক; িক ু যিদ আপিুন মা

নকেৰ, তেনহ’ ল আপিুন িলখা আেপানাৰ পু কৰ পৰা মাৰ নাম বািহৰ

কিৰ িদয়ক।” ৩৩ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “িয জেন মাৰ িবৰেু পাপ

কিৰেল, সই জনৰ নামেহ মই মাৰ পু কৰ পৰা বািহৰ কিৰম। ৩৪

এেতেক এিতয়া যাৱা, মই িয দশৰ িবষেয় তামাক কিছেলাঁ, সই

দশৈলেক লাকসকলক ল যাৱা। চাৱা, মাৰ দূত তামাৰ আেগ আেগ

যাব; িক ু িয িদনা তওঁেলােক দ পাব লােগ; সই িদনা তওঁেলাকৰ

পাপৰ দ মই িদম।” ৩৫ তাৰ পাছত িযেহাৱাই লাকসকলৰ ওপৰত

মহামাৰী পঠাই আঘাত কিৰেল; িকয়েনা লাকসকেল হােৰাণক দামিুৰ

িনমাণ কিৰবৈল বাধ কিৰিছল।

৩৩ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ইয়াৰ পৰা যাৱা, িয দশ তামাৰ

বংশক িদম বিুল মই অ াহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ আগত

শপত কিৰিছেলাঁ, সই দশৈল, িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা

লাকসকলৰ সেত তুিম যাৱা। ২ মই তামাৰ আেগ আেগ এজন

দূত পঠাম, আৰু কনানীয়া, ইেমাৰীয়া, িহ ীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া,

আৰু িযবচুীয়া লাকসকলক খিদম। ৩ গাখীৰ আৰু মৗেজাল ব থকা

দশৈল যাৱা। িক ু মই তামােলাকৰ লগত নাযাওঁ; কাৰণ তামােলাক

ঠৰিডঙীয়া লাক। মই হয়েতা বাটেত তামােলাকক িবন কিৰব পােৰাঁ।”

৪ লাকসকেল যিতয়া সই সমস াৰ কথা িনেল, তিতয়া তওঁেলােক

শাক কিৰেল; আৰু কােনা এজেনও অল াৰ পিৰধান নকিৰেল। ৫

িযেহাৱাই মািচক কিছল, “তুিম ই ােয়লী লাকসকলক এই কথা কাৱা,

‘ তামােলাক ঠৰিডঙীয়া লাক। মই যিদ তামােলাকৰ মাজৈল এক

মহূুতৰ বােবও যাওঁ, তেনহ’ ল মই তামােলাকক িবন কিৰম। সেয়

তামােলাকৰ লগত মই িক কিৰব লােগ, সই িবষেয় যিতয়াৈলেক

মই িস া নলওঁ, তিতয়াৈলেক তামােলােক িনজৰ অল াৰ খিুল
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ৰািখব’।” ৬ তিতয়া ই ােয়লী লাকসকেল হােৰব প তৰ পৰাই িনজৰ

অল াৰেবাৰ পিৰধান নকিৰেল। ৭ মািচেয় ত ুৰ কােপাৰ এটা ল, ত ুৰ

বািহৰত িকছু দূৰত তিৰেল; আৰু তাৰ নাম সা াৎ কৰা ত ু ৰািখেল।

িযেহাৱাক িবচাৰা িতজেন ত ুৰ বািহৰত থকা সই সা াৎ কৰা ত ুৈল

যায়। ৮ মািচ যিতয়া সই ত ুৰ িভতৰৈল যায়, তিতয়া সকেলা লােক

উিঠ িতজেন িনজৰ ত ুৰ েবশ ৱাৰত িথয় হয়। মািচেয় যিতয়াৈলেক

সই ত ুত নােসামায়, তিতয়াৈলেক লাকসকেল মািচক চাই থােক।

৯ মািচ যিতয়াই ত ুত সামায়, তিতয়াই মঘ‐ নািম আিহ ত ুৰ

েবশ ৱাৰত ি িত লয়, আৰু িযেহাৱাই মািচেৰ সেত কথা পােত। ১০

লাকসকেল যিতয়াই ত ুৰ েবশ ৱাৰত মঘ‐ ি িত হাৱা দেখ,

তিতয়াই িতজেন িনজৰ ত ুৰ েবশ ৱাৰত িথয় হ আৰাধনা কেৰ।

১১ িযদেৰ মা েহ িনজৰ ব ু ৰ লগত কথা পােত, সইদেৰ িযেহাৱাই

মখুামিুখ মািচৰ লগত কথা পােত। তাৰ পাছত মািচেয় ত ুৰ পৰা ওলাই

আেহ, িক ু তওঁৰ যৱুক পিৰচাৰক, নৰ পু িযেহাচূৱা ত ুৰ িভতৰেত

থােক। ১২ মািচেয় িযেহাৱাক ক’ ল, “চাওক, আপিুন এই লাকসকলক

ল মাক যা া কিৰব কেছ; িক ু মাৰ লগত িয জনক পঠাব, তওঁৰ

িবষেয় আপিুন মাক জািনব িদয়া নাই। আপিুন কিছল, মই নামৰ াৰাই

তামাক জােনা, আৰু তুিম মাৰ দিৃ ত অ হ পালা। ১৩ এিতয়া মই

যিদ আেপানাৰ দিৃ ত অ হ পােলাঁ, তেনহ’ ল িবনয় কিৰেছাঁ, মই

যন আেপানাক জািন আেপানাৰ দিৃ ত অ হ পাওঁ, সই বােব মাক

আেপানাৰ পথ দখাওক; আৰু এই লাকসকল য আেপানােৰই লাক

ইয়ােকা সাঁৱৰণ কৰক।” ১৪ তিতয়া িযেহাৱাই উ ৰ িদেল, “মই য়ং

তামাৰ লগত যাম, আৰু মই তামাক িব াম িদম।” ১৫ মািচেয় তওঁক

ক’ ল, “যিদ আপিুন য়ং মাৰ লগত নাযায়, তেনহ’ ল আমাক ইয়াৰ

পৰা ল নাযাব। ১৬ নহ’ ল আিম িক দেৰ বিুজ পাম য, আেপানাৰ দিৃ ত

মই আৰু আেপানাৰ লাকসকেল অ হ পাইেছা ইয়াক িকহৰ াৰাই

জনা যাব? আপিুন আমাৰ লগত যাৱাৰ াৰােয়ই মই আৰু আেপানাৰ

লাকসকল পিৃথৱীত থকা সকেলা জািতৰ পৰা পাথক হ’ব।” ১৭ িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, “এই িয কথা তুিম ক’লা, তােকা মই কিৰম। িকয়েনা

তুিম মাৰ দিৃ ত অ হ পাইছা, আৰু মই তামাক তামাৰ নােম সেত

জােনা।” ১৮ তিতয়া মািচেয় ক’ ল, “িবনয় কিৰেছাঁ মাক আেপানাৰ

তাপ দখাওক।” ১৯ িযেহাৱাই ক’ ল, “মই তামাৰ ওচেৰেৰ মাৰ

সকেলা ধািমকতা গমন কৰাম, আৰু তামাৰ আগত মাৰ নাম ঘাষণা

কিৰম। যাক মই অ হ কিৰব খােজাঁ, তাক মই অ হ কিৰম, আৰু

যাক মই দয়া কিৰব খােজাঁ, তাক মই দয়া কিৰম।” ২০ িক ু িযেহাৱাই

পনুৰ ক’ ল, “তুিম মাৰ চেহৰা দখা নােপাৱা; কাৰণ কােনা মা েহ

মাক দখাৰ পাছত জীয়াই নাথােক।” ২১ িযেহাৱাই ক’ ল, “ চাৱা, মাৰ

ওচৰত এটা িশল আেছ, আৰু তুিম সই িশলেটাৰ ওপৰত িথয় হ’বা। ২২

তামাৰ আেগিদ যিতয়া মাৰ তাপ গমন কিৰব, তিতয়া মই তামাক

িশলেটাৰ ফাটত থম, আৰু মাৰ গমন শষ নােহাৱাৈলেক মাৰ হােতেৰ

তামাক ঢািক ধিৰম। ২৩তাৰ পাছত মই তামাৰ ওপৰৰ পৰা হাত চাম,

আৰু তুিম মাৰ পাছফাল দিখবৈল পাবা, িক ু মাৰ মখু দখা নাপাবা।”

৩৪ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম থম ফিলৰ দেৰ খন িশলৰ

ফিল কাটা। তুিম ভঙা আগৰ সই ফিল খনত িয িয িলখা

আিছল, সই সকেলা কথা, মই পনুৰ এই খন ফিলত িলিখম। ২ তুিম

ৰািতপৱুােত যু ত হ চীনয় প তৈল উিঠ আিহবা। প তৰ ওপৰত মাৰ

ওচৰত উপি ত হ’বা। ৩আন কােনা লাক তামাৰ লগত নািহব; আৰু

গােটই প তত কােনা লাক যন দখা পাৱা নাযায়। গৰু মৰ‐ছাগৰ

জােকােবােৰা যন প তৰ আগত চিৰ নাথােক।” ৪ সেয় মািচেয় আগৰ

িনিচনা িশলৰ খন ফিল কািট, িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ ৰািতপৱুাই উিঠ

চীনয় প তৈল গ’ল। িযেহাৱাই িনেদশ িদয়া অ সােৰ িশলৰ সই ফিল

খেনা লগত ল গ’ল। ৫ িযেহাৱা মঘৰ মাজত নািম আিহল; আৰু মািচৰ

সেত সই ঠাইত িথয় হ’ল। তওঁ “িযেহাৱা” নাম উ াৰণ কিৰেল। ৬

িযেহাৱাই তওঁৰ আেগিদ গমন কিৰেল আৰু ঘাষণা কিৰেল, “িযেহাৱা,

িযেহাৱা কৃপা আৰু দয়ােৰ পিৰপণূ ঈ ৰ, াধত ধীৰ, দয়া আৰু সত তাত

মহান; ৭ হাজাৰ হাজাৰ পৰুষুৈলেক দয়া কেৰাঁতা; অপৰাধ, আ া ল ন,

আৰু পাপ মা কেৰাঁতা। তথািপ তওঁ িন েয় দাষীক িনে াষী নকেৰ।

ততৃীয় চতুথ পৰুষুৈলেক তওঁেলাকৰ স ানক িপতৰৃ অপৰাধৰ িতফল

িদওঁতা।” ৮ তিতয়া মািচেয় বগাই মািটৈল মৰূ দাঁৱাই িণপাত

কিৰেল, ৯ তাৰ পাছত মািচেয় কেল, “ হ ভু, মই যিদ আেপানাৰ

দিৃ ত অ হ পাইেছাঁ, তেনহ’ ল িবনয় কিৰেছাঁ আমাৰ লগত যাওঁক।

িকয়েনা এইেলাক ঠৰিডঙীয়া লাক; আৰু আমাৰ অপৰাধ আৰু পাপ মা

কিৰ, আমাক িনজৰ অিধকাৰৰ অেথ হণ কৰক।” ১০ িযেহাৱাই কেল,

“ চাৱা, এই িবষয়ত মই এিট িনয়ম কিৰেলাঁ। মই তামাৰ লাকসকলৰ

আগত এেন আচিৰত কম কিৰম য, ইয়াৰ পেূব গােটই পিৃথৱীত আৰু

কােনা জািততৰ মাজত এেন কম হাৱা নাই। তুিম িয লাকসকলৰ

মাজত আছা, তওঁেলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ সই কায দিখব, কাৰণ

তামাৰ আগত মই িয কিৰম, সেয় ভয় ৰ হ’ব। ১১ মই তামাক িয

আ া িদেছাঁ আিজ তাক পালন কৰা। মই ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, িহ ীয়া,

পিৰ ীয়া, িহ ীয়া, আৰু িযবচুীয়া সকলক তামাৰ আগৰ পৰা খিদ

বািহৰ কিৰম। ১২ সাৱধান, তামােলাক িয দশৈল গ আছা, সই দশত

িনবাস কৰা লাকসকলৰ সেত কােনা িনয়ম ি ৰ নকিৰবা। যিদ কৰা,

তেনহ’ ল সেয় তামাৰ মাজত ফা ৰপূ হ’ব। ১৩ তাৰ পিৰৱেত,

তামােলাক তওঁেলাকৰ য েবিদেবাৰ ভািঙব লািগব। তওঁেলাকৰ

েবাৰ িড় কিৰবা, আৰু তওঁেলাকৰ আেচৰা দৱীৰ দ েবাৰ কািট

পলাবা। ১৪ তুিম অ কােনা দৱতাৰ আৰাধনা নকিৰবা; কাৰণ, মই

িযেহাৱা, যাৰ নাম ঈষাি ত; তওঁ িনজ ময াদা ৰখাত ঈষাি ত ঈ ৰ।

১৫ তুিম সই দশ িনবাসী সকলৰ সেত কােনা চুি নকিৰবা; কাৰণ

তওঁেলােক ব িভচাৰ কেৰ আৰু দৱতােবাৰৰ আগত তওঁেলােক বিলদান

কেৰ। তওঁেলােক তওঁেলাকৰ নেবদ খাবৈল তামােলাকক িনম ণ

কিৰব। ১৬ সেয় তামােলােক যিদ তওঁেলাকৰ ছাৱালী িনজৰ পু ৰ

বােব িবয়া কিৰ আনা, তেনহ’ ল সই ছাৱালীেয় তামােলাকৰ পু ক

তওঁেলাকৰ দৱতাৰ অ গামী কৰাব; আৰু ব িভচাৰ কৰাব। তামােলাকৰ

পু সকেলও তওঁেলাকৰ দৱতাৰ অ গামী হ ব িভচাৰ কিৰব। ১৭

তুিম িনজৰ বােব কােনা দৱমিূত িনমাণ নকিৰবা। ১৮ তামােলােক

খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ প পালন কিৰবা। মই তামােলাকক আ া িদয়াৰ

দেৰ আবীব মাহৰ িনৰিূপত কালত সাত িদন ধিৰ খমীৰ িনিদয়া িপঠা

খাবা। িকয়েনা সই আবীব মাহেত তুিম িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই আিহলা।

১৯ থেম জ হাৱা সকেলা মাৰ, এেনিক গৰ,ু মৰ‐ছাগ সকেলা প

জাকৰ মাজেতা সকেলা থেম জগা মতা প মাৰ। ২০ তামােলােক

থেম জগা গাধ িকিনব খাজা যিদ এটা মৰ‐ছাগ িদব লািগব; িক ু

যিদ িকিন লব নােখাজা, তেনহ’ ল তামােলােক গাধেটাৰ িডিঙ িন য়

ভািঙব লািগব। তামােলাকৰ থেম জ হাৱা পু সকলক তামােলাক

িকিন ল’ব লািগব। কােনা এজেনা দা হােত মাৰ আগত উপি ত

নহ’বা। ২১ তামােলােক ছয় িদন পিৰ ম কিৰবা, িক ু স ম িদনা িব াম

কিৰবা। শস ৰাৱা আৰু শস দাৱা সময়ত অৱেশ িব াম কিৰবা। ২২

তামােলাক স াহৰ প পালন কিৰবা। ঘঁ কটাৰ থম ফল এই প ত

ব ৱহাৰ কিৰবা, আৰু বছৰৰ শষত ফল চেপাৱাৰ প পালন কিৰবা।

২৩ বছৰত িতিনবাৰ তামােলাকৰ পৰুষুসকল ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

আগত উপি ত হ’ব। ২৪ মই তামােলাকৰ পৰা পৰজািতসকলক দূৰ

কিৰম, আৰু তামােলাকৰ দশৰ সীমা িব াৰ কিৰম। তামােলাক অৱেশ

বছৰত িতিনবাৰ িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত উপি ত হ’ব লািগব,

যােত কােনও তামােলাকৰ দশ অিধকাৰ কৰাৰ চ া নকেৰ। ২৫

তামােলােক মাৰ নেবদ িহচােপ তজ উৎসগ কেৰাঁেত তাৰ লগত

খমীৰ িনিদবা। িন াৰ‐প ত উৎ িগত মাংস পাছিদনা ৰািতপৱুাৈলেক

নাৰািখবা। ২৬ তামােলােক িনজৰ খিতৰ থম ফলৰ উ ম ভাগ িনজৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃৈল আিনবা। তামােলােক ছাগলী পাৱািলক তাৰ

মাকৰ গাখীৰ িদ িনিসজাবা।” ২৭ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল,

“ তামাক মই িয সকেলা কথা কেলাঁ, সই সকেলা িলিখ ৰাখা। ইয়াৰ

াৰাই তামাৰ আৰু ই ােয়লৰ লগত মই এিট িনয়ম ি ৰ কিৰেলাঁ।” ২৮
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মািচ সই ঠাইত িযেহাৱাৰ সেত চি শ িদন চি শ ৰািত বাস কিৰিছল।

মািচেয় চি শ িদন এেকা ভাজন পান কৰা নািছল; আৰু তওঁ সই

খন ফিলত িনয়মৰ বাক , দহ আ া িলিখিছল। ২৯ মািচ যিতয়া

সই খন ফিল ল চীনয় প তৰ পৰা নািম আিহল, তিতয়া িযেহাৱাৰ

লগত কথা পতাৰ পাছত তওঁৰ চেহৰা য উ ল হ আিছল, সই কথা

মািচেয় িনেজ জনা নািছল। ৩০ হােৰাণ আৰু ই ােয়লৰ সকেলা লােক

মািচৰ চেহৰা উ ল দিখ, তওঁেলােক তওঁৰ ওচৰৈল যাবৈল ভয়

কিৰেল। ৩১ িক ু মািচেয় তওঁেলাকক মািতেল, তিতয়া হােৰাণ আৰু

সমাজৰ মখূ েলাক সকল তওঁৰ ওচৰৈল ওভিট আিহল। তিতয়া মািচেয়

তওঁেলাকৰ লগত কথা পািতেল। ৩২ তাৰ পাছত, ই ােয়লৰ লাকসকল

মািচৰ ওচৰ চািপেল। তওঁ চীনয় প তত িযেহাৱাই িযেবাৰ আ া িদেছ

সই সকেলা তওঁেলাকক ক’ ল। ৩৩ মািচেয় যিতয়া তওঁেলাকৰ

লগত কথা পািত শষ কিৰেল, তিতয়া মািচেয় িনজৰ চেহৰা ওৰিণ

ল ঢািক ল’ ল। ৩৪ মািচেয় যিতয়াই িযেহাৱাৰ লগত কথা পািতবৈল

তওঁৰ স খুৈল গিছল, তিতয়া সই ওৰিণ চাইিছল। িক ু ঘিূৰ অহাৰ

লেগ লেগ তওঁ পনুৰ ওৰিণ লিছল। তওঁ িয সকেলা িনেদশ পাইিছল,

সই সকেলা ত ুৰ বািহৰৈল আিহ ই ােয়লৰ লাকসকলক কিছল। ৩৫

তিতয়া ই ােয়লী লাকসকেল তওঁৰ চেহৰাত এটা উ লতা দখা

পাইিছল। িক ু মািচেয় িযেহাৱাৰ লগত কথা পািতবৈল পনুৰ িভতৰৈল

নােযাৱাৈলেক, িনজৰ চেহৰা ওৰিণেৰ ঢািক লিছল।

৩৫ মািচেয় ই ােয়লৰ লাকসকলক গাট খৱুােল, আৰু তওঁেলাকক

ক’ ল, “আেপানােলােক পালন কিৰবৈল িযেহাৱাই িদয়া আ া

এইেবাৰ। ২ ছয়িদন কাম কিৰব, িক ু স ম িদনা আেপানােলাকৈল

পিব িদন হ’ব। সেয় িযেহাৱাৰ উে েশ স ণূ িব ামৰ বােব িব াম‐

িদন হ’ব; িয কােনােৱ সই িদনা কাম কিৰব, তাৰ িন য় াণদ হ’ব।

৩ িব াম িদনত আেপানােলাকৰ কােৰা ঘৰত জইু ন লাব।” ৪ মািচেয়

ই ােয়লৰ সকেলা সমাজক কেল, “িযেহাৱাই িদয়া আ া এইেবাৰ; ৫

িযেহাৱাৰ বােব আেপানােলােক উপহাৰ আনক। ই াকৃত মেনেৰ আিনব

িবচাৰা উপহাৰসমহূ এইেবাৰ; সাণ, ৰপূ আৰু িপতল; ৬ নীলা, বঙুনীয়া,

আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা, িমিহ শণ সূতা, আৰু ছাগলীৰ নাম। ৭ ৰঙা ৰং

কৰা মৰ‐ছাগৰ ছাল, তহচ জ ুৰ ছাল, আৰু িচটীম কাঠ। ৮ দীপৰ

বােব তল, আৰু অিভেষক তল আৰু গি ধপূৰ বােব গ ব । ৯

এেফাদ আৰু বু পতাৰ বােব গােমদক আৰু আন ব মলূীয়া পাথৰ। ১০

আেপানােলাকৰ মাজৰ েত ক দ তাস লাক আহক, আৰু িযেহাৱাই

আ া কৰা সকেলােক তয়াৰ কৰক। ১১আবাসৰ ত ু, আবৰণ, হাঁেকাটা,

ত া, ডাং, খুঁটা, আৰু চুঙী। ১২ চ ক আৰু তাৰ কানমািৰ, পাপাবৰণ

আৰু আঁৰ কিৰ ৰখা পদা। ১৩ তওঁেলােক মজৰ সেত তাৰ খটুােবাৰ,

আৰু তাৰ সকেলা সঁজিুল, দশন‐িপঠা; ১৪ দীি ৰ বােব দীপাধাৰ আৰু

তাৰ েয়াজনীয় সাম ী, দীপেবাৰ, আৰু দীপৰ বােব তল; ১৫ ধপূ‐

বিদ আৰু তাৰ খটুােবাৰ, অিভেষকৰ তল আৰু গি ধপূ, আবাসৰ

েবশ ৱাৰত ওলমাবৈল পদা। ১৬ হামবিলৰ বােব বিদ আৰু তাৰ

িপতলৰ জািল, খটুােবাৰ আৰু তাৰ সাম ী, ডাঙৰ পা আৰু তাৰ িভি

আিনব। ১৭ তওঁেলােক চাতালত ওলমাবৈল তাৰ খুঁটা, চুঙী, আৰু

চাতালৰ ৱাৰৰ পদােবাৰ, ১৮আবাসৰ খুঁটা, চাতালৰ খটুাৰ সেত

সইেবাৰৰ ৰিচ। ১৯ তওঁেলােক পিব ‐ ানত পিৰচযা কিৰবৰ বােব

বাৱা িমিহ ব , পেুৰািহতৰ কম কিৰবৈল হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৰ

ব আিনব।” ২০ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ জািতৰ সকেলা লাক মািচৰ

আগৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল। ২১ িযসকলৰ দয়ত বিৃ আৰু মনত ই া

জি ল তওঁেলােক িযেহাৱাৰ বােব উপহাৰ আিনেল। তওঁেলােক সা াৎ

কৰা ত ুৰ, ত ুৰ স কীয় সকেলা সাম ীৰ, আৰু পিব ব ৰ বােব

িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ আিনেল। ২২ পৰুষু আৰু ী িযসকল লাকৰ

ই া জি ল, তওঁেলাক সকেলােৱ াচ, কাণফুিল, আঙিঠ, আৰু অল াৰ,

সকেলা ধৰণৰ সাণৰ অল াৰ আিনেল। তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ

সাণৰ উপহাৰ আিনেল। ২৩ িযসকল লাকৰ নীলা, বঙুনীয়া, আৰু

ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু িমিহ শণ সূতা, ছাগলীৰ নাম, ৰঙা ৰং কৰা

মৰ‐ছাগৰ ছাল, আৰু তহচ জ ুৰ ছাল আিছল, তওঁেলােক িতজেন

সইেবাৰ আিনেল। ২৪ িতজেন িযেহাৱাৰ উে েশ ৰপূ বা িপতল

উপহাৰ ৰেূপ আিনেল; আৰু িযসকলৰ িচটীম কাঠ আিছল, তওঁেলাক

িযেকােনা কাযত ব ৱহাৰ কিৰবৈল সইেবাৰ আিনেল। ২৫ েত ক

দ তাস মিহলা িনজৰ হােতেৰ সূতা কািট নীলা, বঙুনীয়া, ৰঙা

বৰণীয়া আৰু িমিহ শণ সূতা আিনেল। ২৬ সকেলা মিহলাৰ িযসকলৰ

দয়ত উৎসাহ জি িছল তওঁেলােক ছাগলীৰ নামৰ সূতা কািটেল।

২৭ মখূ েলাক সকেল এেফাদ আৰু বু পটাত লগাবৈল গােমদ আৰু

আন পাথৰ আিনেল। ২৮ তওঁেলােক মছলা আৰু দীপৰ বােব তল,

অিভেষকৰ তল, আৰু গি ধপূৰ বােব গি ব আিনেল। ২৯

ই ােয়লৰ সকেলােলােক ই াকৃত ভােৱ িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ

আিনেল। েত ক পৰুষু আৰু মিহলাই ই াকৃতভােৱ উপহাৰ দান

কিৰেল। িযেহাৱাই মািচক িযসকেলা কিৰবৈল আ া কিৰিছল, সই

সকেলা উপহাৰ সাম ীৰ সহায়ত মািচেয় তয়াৰ কিৰেল। ৩০ তাৰ

পাছত মািচেয় ই ােয়লৰ লাকসকলক ক’ ল, “ চাৱা, িযেহাৱাই িযহূদা

ফদৰ হূৰৰ পু ঊৰী, ঊৰীৰ পু বচেললৰ নাম কািঢ় মািতেল। ৩১

িযেহাৱাই বচেললক তওঁৰ আ ােৰ পিৰপণূ কিৰেল, তওঁক ান, বিু ,

িবদ া, আৰু সকেলা কাৰ িশ কৗশল িদেল। ৩২ তওঁ সাণ, ৰপূ,

আৰু িপতলৰ সাম ী তয়াৰ কিৰ তাৰ ওপৰত কাৰকুায কিৰব। ৩৩

পাথৰ কািট খটাব পােৰ, আৰু কােঠেৰও সকেলা কাৰ িশ কম কিৰব

পােৰ। ৩৪ িযেহাৱাই বচেলল আৰু অহলীয়াবক িশ া দান কিৰবৈল

িবেশষ মতা িদেল, অহলীয়াব হ’ল দান বংশৰ অহীচামকৰ পু । ৩৫

িযেহাৱাই এই েয়াজনক সকেলা কাৰ কায কিৰবৈল িবেশষ দ তা

িদেল। তওঁেলাক সূতাৰ আৰু ধাতুৰ কায কৰাত দ তাস । নীলা,

বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ শণ সূতােৰ ফুল বছা কম, আৰু কােপাৰ

বাৱা কায কেৰ। তওঁেলােক সকেলা কাৰৰ িশ কায কেৰ, আৰু

তওঁেলাক িশি লভ ন াকাৰ।

৩৬ সেয় পিব ‐ ানৰ সকেলা কায ভালদেৰ কিৰবৈল, িযেহাৱাই

বচেলল আৰু অহলীয়াৰ সেত আন িয সকেলা লাকক দ তা

আৰু বিুজব পৰা শি িদেল, সই সকেলা ানী লােক িযেহাৱাৰ আ া

অ সােৰ কায কিৰব।” ২ তাৰ পাছত মািচেয় বচেলল আৰু অহলীয়াবৰ

সেত িযেহাৱাই িযসকল লাকক দ তা িদিছল, আৰু ই াকৃত ভােৱ

তওঁেলাকৰ লগত কাম কিৰবৈল আিহিছল, তওঁেলাকক মািতেল। ৩

তওঁেলােক, পিব ‐ ানৰ িনমাণ কাযৰ বােব ই ােয়লী লাকসকেল

আিন িদয়া সকেলা উপহাৰ মািচৰ পৰা হণ কিৰেল। লাকসকেল

িত ৰািতপৱুা মািচৰ আগত ই াকৃত ভােৱ দান আিনিছল। ৪ সেয়

পিব ানত কাম কিৰ থকা সকেলা দ তাস লাকসকল কামৰ

পৰা আিহল। ৫ তওঁেলােক মািচক ক’ ল, “িযেহাৱাই িযেবাৰ কাম

কিৰবৈলআ া িদিছল, সই কাযৰ বােব েয়াজনীয় ব তৈক লাকসকেল

অিধক ব আিন আেছ।” ৬ সেয় মািচেয় িনেদশ িদেল য, ত ুত থকা

লাকসকেল পিব ‐ ানৰ কাযৰ বােব আৰু উপহাৰ আিনব নালােগ।

তিতয়া লাকসকেল উপহাৰ অনা ব কিৰেল। ৭ িকয়েনা সকেলা কায

কিৰবৰ অেথ তওঁেলাকৰ যেথ ব আিছল, এেনিক েয়াজনতৈক

অিধক আিছল। ৮ সেয় তওঁেলাকৰ মাজত িশ কায কৰা লাকসকেল

আবাসৰ কায আৰ কিৰেল। তওঁেলােক পেকাৱা িমিহ শণ সূতা, আৰু

নীলা, বঙুনীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ দহখন পদা তয়াৰ কিৰেল।

তওঁেলােক পদাৰ ওপৰত কৰবূৰ ছিব আঁিকেল। এই কায অিত িনপণূ

িশ কাৰ বচেললৰ কাম আিছল। ৯ েত কখন পদাই সমান জাখৰ

আিছল, আঠাইশ হাত দীঘল, আৰু চািৰ হাত বহল। ১০ তাৰ পাছত

বচেলেল পাঁচখন পদা ইখনক িসখনৰ লগত জাৰা িদেল, আৰু আন

পাঁচখেনা ইখনক িসখনৰ লগত জাৰা িদেল। ১১ তওঁ নীলা জৰীৰ পাক

থেম জাৰা িদয়া পাঁচখন পদাৰ শষৰ খনৰ আউিঠত লগােল, আৰু

ি তীয়েত জাৰা িদয়া পাঁচখন পদাৰ শষৰ খনৰ আউিঠেতা নীলা জৰীৰ
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পাক িদেল। ১২ সই থমখন পদাৰ প াশটা আউিঠত প াশটা জৰীৰ

পাক, আৰু ি তীয়েত জাৰা িদয়া পদাৰ শষৰ আউিঠত প াশটা জৰীৰ

পাক িদেল। সই জৰীৰ পাক শাৰী মখুামখুৈক লগােল। ১৩ তওঁ সাণৰ

প াশটা হাঁেকাটা গঢ়াই, সই হাঁেকাটােৰ পদা খন ইখনক িসখনৰ

লগত বাি েল; আৰু এইদেৰ সই আবাস একলগ কিৰ এটা কৰা হ’ল।

১৪ সই আবাসৰ ওপৰৰ ত ুৰ বােব ছাগলীৰ নােমেৰ কােপাৰ যু ত

কিৰেল। তওঁ এঘাৰখন পদা যু ত কিৰেল। ১৫ িতখন পদা সমান

জাখৰ আিছল, দীঘেল ি শ হাত, আৰু বহেল চািৰ হাত। ১৬ তওঁ

পাঁচখন পদা ইখনক িসখনৰ লগত জাৰা িদেল, আৰু আন ছয়খন পদা

ইখনক িসখনৰ লগত জাৰা িদেল। ১৭ থেম জাৰা িদয়া পাঁচখন পদাৰ

শষৰ খনৰ আউিঠত প াশটা জৰীৰ পাক, আৰু তেন ৱাই জাৰা

িদয়া ি তীয়খন পদাৰ শষৰ আউিঠত প াশটা জৰীৰ পাক িদেল। ১৮

বচেলেল থম আৰু ি তীয়েত জাৰা িদয়া পদােবাৰ লগলগাই ত ু এেক

লগ কিৰবৰ অেথ িপতলৰ প াশটা হাঁেকাটা গঢ়ােল। ১৯ ৰঙা ৰং কৰা

মৰ‐ছাগৰ ছােলেৰ ত ুৰ বােব এটা আবৰণ আৰু তাৰ ওপৰেতা তহচ

জ ুৰ ছােলেৰ আৰু এটা আবৰণ যু ত কিৰেল। ২০ বচেলেল আবাসৰ

বােব িচটীম কােঠেৰ িথয়ৈক িদয়া ত া যু ত কিৰেল। ২১ তাৰ এখন

ত া দহ হাত দীঘল, আৰু ডৰ হাত বহল আিছল। ২২ িতখন ত াত

তওঁ এেক জাখৰ টাৈক ওেলাৱা অংশ কিৰেল; এইদেৰ তাৰ আবাসৰ

সকেলা ত া কিৰেল। ২৩ এইদেৰ আবাসৰ বােব িয ত া ত কিৰেল

তােৰ িবশখন ত া দি ণ ফালৰ বােব যু ত কিৰেল। ২৪ বচেলেল

সই িবশখন ত াৰ তলত ৰপূৰ চি শটা চুঙী গঢ়ােল; এখন ত াৰ

তলত তাৰ টা খটুাৰ বােব টা চুঙী, আৰু আন আন ত াৰ তলেতা

টাৈক চুঙী গঢ়ােল। ২৫আবাসৰ ি তীয় ফালৰ উ ৰ িদেশ িবশখন ত া

যু ত কিৰেল, ২৬আৰু সইেবাৰৰ বােব ৰপূৰ চি শটা চুঙী গঢ়ােল।

এখন ত াৰ তলত টা চুঙী, আৰু আনেবাৰ ত াৰ তলেতা টাৈক

চুঙী লগােল। ২৭আবাসৰ িপছফালৰ পি ম িদশৰ বােব ছয় খন ত া

যু ত কিৰেল। ২৮আবাসৰ িপছফালৰ চুক টাৰ বােব খন ত া যু ত

কিৰেল। ২৯ েত ক ত াৰ তলৰফাল খালা ৰািখেল, িক ু ওপৰফােল

আঙিঠেৰ একলগ কৰা হ’ল। েয়াটা চুকৰ বােব েয়াখন ত া এইদেৰ

কৰা হ’ল। ৩০ ৰপূৰ চুঙীেৰ সেত আঠখন ত া আিছল। সইেবাৰৰ

বােব ৰপূৰ চুঙী সবমঠু ষা টা, েত ক ত াৰ তলত টাৈক চুঙী লেগাৱা

হ’ল। ৩১ বচেলেল আবাসৰ এফালৰ ত াৰ বােব পাঁচডাল, ৩২আৰু

আবাসৰ আন ফালৰ ত াৰ বােব পাঁচডাল, আৰু আবাসৰ পি ম িদেশ

থকা পাছফালৰ ত াৰ বােবও পাঁচডাল িচটীম কাঠৰ পথািল ডাং যু ত

কিৰেল। ৩৩ িক ু মাজৰ ডাং ডাল ত ােবাৰৰ মােজিদ এমৰুৰ পৰা আন

মৰুৈলেক যাৱাৈক কিৰেল। ৩৪ সই ত ােবাৰত সাণৰ পতা মািৰেল,

আৰু ডাংেবাৰ মৱুাবৈল, সইেবাৰত সাণৰ আঙিঠ গঢ়ােল; আৰু ডাং

বাৰেতা সাণৰ পতা মািৰেল। ৩৫ বচেলেল নীলা, বেঙনা, আৰু ৰঙা

বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ এখন পদা তয়াৰ কিৰেল।

সই পদাত িনপণু িশ কাৰৰ াৰাই কৰবূৰ ন া তয়াৰ কৰা হ’ল। ৩৬

পদাৰ বােব িচটীম কাঠৰ চািৰটা খুঁটা বনাই, সইেবাৰত সাণৰ পতা

মািৰেল। খটুাৰ বােব সাণৰ হাঁেকাটা গঢ়ােল, আৰু ৰপূৰ চািৰটা চুঙী

সাঁচত ঢািলেল। ৩৭ তওঁ ত ুৰ ৱাৰৰ বােব নীলা, বেঙনা আৰু ৰঙা

বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ বাৱা, িশ কােৰ ফুল বছা

এখন পদা যগুত কিৰেল। ৩৮ পদাৰ বােব পাঁেচাটা খুঁটা আৰু সইেবাৰৰ

হাঁেকাটা বনােল। খটুােবাৰৰ ওপৰভাগত আৰু মািৰেবাৰত সাণৰ পতা

মািৰেল। সইেবাৰৰ বােব পাঁচটা িপতলৰ চুঙী তয়াৰ কিৰেল।

৩৭ তাৰ পাছত বচেলেল িচটীম কাঠৰ আৈঢ় হাত দীঘল, ডৰ হাত

বহল, আৰু ডৰ হাত ওখৈক িনয়ম চ ক িনমাণ কিৰেল। ২

তওঁ িনয়ম চ কৰ বািহেৰ িভতেৰ সাণৰ পতা মািৰেল, আৰু তাৰ

চািৰওফালৰ িকনাৰ বাৰত সাণ লগােল। ৩ তওঁ তাৰ খটুাৰ বােব

সাণৰ চািৰটা চ গঢ়ােল। তাৰ এফােল টা আন ফােল টা এই দেৰ

তাৰ চািৰটা খৰুাত লগােল। ৪আৰু তওঁ িচটীম কাঠৰ ডাল কানমািৰ

সািজ, তাত সাণৰ পতা মািৰেল। ৫ তওঁ চ ক ব িনবৈল, সই

কানমািৰ চ কৰ ই কােষ থকা আঙিঠ মৱুােল। ৬ তওঁ সাণৰ

আৈঢ় হাত দীঘল আৰু ডৰ হাত বহলৈক এখন পাপাবৰণ সািজেল। ৭

বচেলেল সাণ িপটাই টা সাণৰ কৰবূ সািজেল, আৰু পাপাবৰণৰ ই

মৰুত ৰািখেল। ৮ এটা মৰুত এটা কৰবূ আৰু আনেটা মৰুত আন এটা

কৰবূ হ’ল। পাপাবৰণৰ ই মৰুত এেক ডাখৰ সাণেত সই টা কৰবূ

সািজেল। ৯ কৰেূব ওপৰৈল ডউকা মিল িনজৰ ডউকােৰ পাপাবৰণক

ঢািক ধিৰেল; আৰু কৰবূ টা মখুামিুখ হ থািকল; আৰু কৰবূৰ দিৃ

পাপাবৰণৰ মাজভাগত আিছল। ১০ তওঁ হাত দীঘল, এহাত বহল,

আৰু ডৰ হাত ওখৈক িচটীম কাঠৰ মজ সািজ, তাত সাণৰ পতা

মািৰেল। ১১ মজখনত তওঁ সাণৰ পতা মািৰেল, আৰু তাৰ ওপৰৰ

চািৰওফালৰ দাঁিতত সাণ লগােল। ১২ তাৰ চািৰওফােল চািৰ আঙুিল

জাখৰ এটা কাঠৰ ম যু ত কিৰেল, আৰু মৰ চািৰওকাষৰ দাঁিত

সাণৰ কিৰেল। ১৩ তওঁ তাৰ বােব সাণৰ চািৰটা আঙিঠ সাঁচত ঢািলেল।

সই আঙিঠ চািৰটা খুঁটা থকা ঠাইৰ চািৰ চুকত লগােল। ১৪ মজ ব

িনবৈল, আৰু কানমািৰ মৱুাবৈল সই আঙিঠ মৰ কাষত লগােল। ১৫

তওঁ মজ ব িনবৰ কাৰেণ িচটীম কাঠৰ ডাল কানমািৰ সািজ, তােতা

সাণৰ পতা মািৰেল। ১৬ মজৰ ওপৰত থকা পা েবাৰ, অথাৎ তাৰ

কাঁিহ, চামচু, বািট, আৰু া াৰস ঢািলবৈল জাৰ ত কিৰেল। সই

সকেলা সােণেৰ গঢ়ােল। ১৭ তওঁ সাণ হাতুিৰেৰ িপিট এটা

দীপাধাৰ সািজেল; তাৰ খৰুা, গা ভাগ, তাত কটা বািট, কিল, আৰু ফুল

এেক ডাখৰ সােণেৰ গিঢ়েল। ১৮ তাৰ এফালৰ পৰা িতনটা শাখা,

আৰু আনফালৰ পৰা িতনটা শাখা, এই দেৰ সই দীপাধাৰৰ ই ফালৰ

পৰা ছটা শাখা ওলাল। ১৯ তাৰ থম শাখাত বাদাম ফুলৰ আকৃিতেৰ

িতনটা বািট, এটা কিল, আৰু এটা ফুল, আৰু আনেটা শাখাত বাদাম ফুলৰ

আকৃিতেৰ িতনটা বািট, এটা কিল, আৰু এটা ফুল কিৰেল। দীপাধাৰৰ

পৰা ওেলাৱা ছেয়াটা শাখাত এেক দেৰই কিৰেল। ২০ সই দীপাধাৰৰ

মাজভাগেতা বাদামফুলৰ আকৃিতেৰ চািৰটা বািট, তাৰ কিল আৰু ফুল

কিৰেল। ২১ সই দীপাধাৰৰ থম জাৰা শাখাৰ তলত এেক ডাখৰ

সাণেত এটা কিল আৰু আনেটা শাখাৰ তলেতা এেক ডাখৰ সাণেত

এটা কিল আিছল। এইদেৰ ততৃীয় শাখােতা এেক ডাখৰ সাণেত এটা

কিল আিছল। এইদেৰই ীপাধাৰৰ পৰা বিহৰ ওেলাৱা ছেয়াটা শাখােত

এেকদেৰ কৰা আিছল। ২২ সইেবাৰৰ কিল আৰু সইেবাৰৰ ডাল এেক

ডাখৰ সাণেতই আিছল। সই সকেলােৱই সাণ হাতুিৰেৰ িপিট

গেঢ়াৱা হিছল। ২৩ বচেলেল দীপাধাৰৰ সােতাটা দীপ, চেপনা আৰু

তাৰ সােণেৰ গঢ়ােল। ২৪ সই দীপাধাৰ আৰু তাৰ সকেলা ব

এক িক ৰ সােণেৰ িনমান কিৰেল। ২৫ বচেলেল িচটীম কােঠেৰ

ধপূ‐ বিদ িনমান কিৰেল। সই বিদ এহাত দীঘল, আৰু এহাত বহল; তাৰ

চািৰওফালৰ চািৰওটা চুক সমান; তাৰ ওখই হাত; আৰু তাৰ িশং এেক

ডাখৰ কােঠেৰই তয়াৰ কৰা হ’ল। ২৬ তওঁ ধপূ বিদত, ইয়াৰ ওপৰত,

কাষত, আৰু িশংেবাৰত সােণেৰ পতা মািৰেল। তওঁ চািৰওফালৰ

দাঁিতও সােণেৰ তয়াৰ কিৰেল। ২৭ ধপূ বিদ ব িনবৰ বােব কানমািৰ

মউুৱাবৈল, তওঁ সাণৰ টা খাৰৱুা গঢ়ােল, আৰু দাঁিতৰ তলত েয়া

ফােল লগােল। ২৮ তওঁ িচটীম কােঠেৰ কানমািৰ সািজ, তাত সাণৰ

পতা মািৰেল। ২৯ গি ব তয়াৰ কৰা লাক সকলৰ দেৰ, তওঁ

অিভেষকৰ পিব তল, আৰু গি ধপূ যু ত কিৰেল।

৩৮ বচেলেল িচটীম কােঠেৰ পাঁচ হাত দীঘল, পাঁচ হাত বহল,

আৰু িতিন হাত ওখৈক চািৰওিদশ আৰু চািৰওটা চুক সমানৈক

হামবিলৰ অেথ বিদ সািজেল। ২ তওঁ তাৰ চািৰওটা চুক ষাঁড় গৰৰু

িশঙৰ আকৃিতত সািজেল। সই িশংেবাৰ বিদৰ সেত এেক ডাখৰ

কােঠেৰই সািজেল; আৰু তাত িপতলৰ পতা মািৰেল। ৩ তওঁ বিদৰ

সকেলা সাম ী যেন, ছাঁই পেলাৱা পা , ছাঁই উিলওৱা হঁতা, চিৰয়া,

মাংস খাঁচ যািঠ, আৰু জইু ধৰা পা , এই সকেলা সাম ী িপতেলেৰ

গঢ়ােল। ৪ তওঁ বিদৰ বােব িপতলৰ জািল গঢ়ােল, আৰু বিদৰ তলৰ
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পৰা ওপৰৈলেক আধা অংশত সই জাল লগােল। ৫ কানমািৰ মৱুাবৈল,

চািৰটা আঙিঠ সাঁচত ঢািলেল, আৰু িপতলৰ সই জািলৰ চািৰ চুকত

লগােল। ৬ বচেলেল িচটীম কােঠেৰ মািৰ সািজেল, আৰু তাত িপতলৰ

পতা মািৰেল। ৭ বিদ ব িনবৰ বােব, তওঁ তাৰ কাষত থকা আঙিঠত

কানমািৰ মৱুােল; তওঁ সই বিদ ত ােৰ ফাঁেপালাৈক িনমান কিৰেল।

৮ িয মিহলাসকেল সা াৎ কৰা ত ুৰ েবশ ৱাৰত সৱা কিৰিছল,

সই মিহলাসকলৰ িপতলৰ দপেণেৰ বচেলেল ডাঙৰ ালন পা আৰু

তাৰ খুঁটা গঢ়ােল। ৯ তওঁ চাতালখেনা যু ত কিৰেল। চাতালৰ দি ণ

িদেশ পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ এশ হাত দীঘল পদা যু ত কিৰেল। ১০

িবশটা খটুাৰ পৰা পদােবাৰ ওলেমাৱা হিছল, আৰু খটুােবাৰৰ িবশটা

চুঙী িপতলৰ আিছল। খটুােবাৰৰ হাঁেকাটা আৰু শিল ৰপূৰ আিছল। ১১

এেকদেৰই উ ৰিদশৰ বােবও পদা যু ত কিৰেল। সইেবােৰা এশ

হাত দীঘল আিছল। সইেবাৰৰ খুঁটা িবশটা; আৰু খটুােবাৰৰ িবশটা চুঙী

িপতলৰ আিছল, আৰু সই খটুােবাৰৰ হাঁেকাটা আৰু মািৰ ৰপূৰ আিছল।

১২আৰু পি ম িদশৰ পদা প াশ হাত দীঘল আিছল। সইেবাৰৰ খুঁটা

দহটা, আৰু খটুােবাৰৰ চুঙী দহটা আিছল; আৰু খটুােবাৰৰ হাঁেকাটা

আৰু মািৰ ৰপূৰ আিছল। ১৩ চাতালখনৰ পৱূিদশও প াশ হাত দীঘল

আিছল। ১৪ েবশ ৱাৰৰ এটা কাষৰ পদা পা ৰ হাত দীঘল আিছল;

আৰু সইেবাৰৰ খুঁটা িতিনটা আৰু খটুােবাৰৰ চুঙী িতিনটা আিছল। ১৫

চাতালৰ েবশ ৱাৰৰ আন কাষেতা এেকদেৰ পা ৰ হাত দীঘল পদা

আিছল। সইেবাৰৰ খুঁটা িতিনটা আৰু খটুােবাৰৰ চুঙী িতিনটা আিছল।

১৬ চাতালৰ চািৰওিদশৰ পদােবাৰ পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ তয়াৰী

আিছল। ১৭ খটুােবাৰৰ চুঙীেবাৰ িপতেলেৰ তয়াৰ কিৰিছল। খটুােবাৰৰ

বােব হাঁেকাটা আৰু মািৰেবাৰ ৰেূপেৰ তয়াৰ কিৰিছল। খটুােবাৰৰ মৰু

ৰেূপেৰ তয়াৰ কৰা হিছল; আৰু চাতালৰ আটাইেবাৰ খটুােত ৰপূৰ

মািৰ লেগাৱা হিছল। ১৮ চাতালৰ ৱাৰৰ পদােবাৰ নীলা, বঙুনীয়া,

আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ শণ সূতােৰ বাৱা, আৰু িশ কােৰ ফুল বািছ

তয়াৰ কিৰিছল। পদাখন আিছল দীঘেল িবশ হাত, আৰু ওখই পাঁচ

হাত, চাতালৰ বাকী পদােবাৰৰ জাখৰ আিছল। ১৯ পদাৰ বােব চািৰটা

খুঁটা; আৰু চািৰটা িপতলৰ চুঙী; আৰু সইেবাৰৰ হাঁেকাটা ৰপূৰ আিছল।

খটুাৰ ওপৰভাগ আৰু মাৰী বাৰ ৰেূপেৰ তয়াৰী। ২০আবাসৰ আৰু

চাতালৰ চািৰওফালৰ খটুােবাৰ িপতলৰ আিছল। ২১ মািচৰ িনেদশ

অ সােৰ, সা ফিল থকা আবাসৰ সকেলা ব ৰ সংখ াৰ ব ৃ া িলিখবৈল

পেুৰািহত হােৰাণৰ পু ঈথামেৰ লবীয়া সকলক আেদশ িদেল। ২২

িযহূদা ফদৰ হূৰৰ পু ঊৰী, ঊৰীৰ পু বচেলেল, িযেহাৱাই মািচক িদয়া

আ া অ সােৰ সকেলােক কিৰেল। ২৩ দান ফদৰ অহীচামকৰ পু

অহলীয়াব তওঁৰ সহায়কাৰী আিছল, তওঁ এজন দ তাস লাক আৰু

িনপণু িশ কাৰ আিছল। তওঁ নীলা, বঙুনীয়া আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ

শণ সূতােৰ ফুল বািছব জনা লাক আিছল। ২৪ পিব ানৰ ক ৰ

বােব ব ৱহাৰ হাৱা সকেলা উপহাৰৰ সাণ পিব ানৰ চকলৰ জাখৰ

অ পােত ঊনি শ িক ৰ আৰু সাত শ ি শ চকল আিছল। ২৫ সমাজৰ

াৰাই িদয়া ৰপূৰ ওজন পিব ানৰ চকলৰ জাখৰ অ পােত এশ

িক ৰ আৰু এক হাজাৰ সাত শ পঁয়স ৰ চকল আিছল। ২৬ বা িবশ

বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সৰ লাকিপয়ল অ সােৰ ছয় লাখ িতিন

হাজাৰ পাঁচশ প াশ জন লাকৰ িতজেন এক এক বকা, অথাৎ পিব

ানৰ চকল অ সােৰ আধা চকলৈক ৰপূ িদিছল। ২৭এশ িক ৰ ৰপূ

পিব ান আৰু পদাৰ চুঙীৰ বােব খৰচ কৰা হ’ল। েত ক চুঙীত এক

িক ৰৈক এশ চুঙীৰ বােব এশ িক ৰ ৰপূ খৰচ কৰা হ’ল। ২৮ এক

হাজাৰ সাত শ পঁয়স ৰ চকল ৰেূপেৰ তওঁ খটুােবাৰৰ হাঁেকাটা তয়াৰ

কিৰিছল। সইেবাৰৰ মৰুত, ৰপূৰ পতা মািৰিছল, আৰু সইেবাৰৰ বােব

মাৰী তয়াৰ কৰা হিছল। ২৯ উপহাৰৰ পৰা পাৱা িপতলৰ ওজন স ৰ

িক ৰ ই হাজাৰ চািৰশ চকল আিছল। ৩০ এইেবােৰেৰ তওঁ সা াৎ

কৰা ত ুৰ েবশ ৱাৰৰ বােব চুঙী, িপতলৰ বিদ, িপতলৰ জািলকটা,

আৰু বিদৰ সকেলা সাম ী তয়াৰ কিৰিছল। ৩১ চাতালৰ বােব চুঙী,

চাতালৰ েবশ ৱাৰৰ বােব চুঙী, আবাসৰ বােব সকেলা খুঁটা, আৰু

চাতালৰ বােব সকেলা খুঁটা গঢ়ােল।

৩৯ তওঁেলােক, িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ দেৰ, নীল বৰণীয়া,

বেঙনা বৰণীয়া আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ, পিব ানত পিৰচযা

কিৰবৰ বােব িনপণুৰেূপ বাৱা িমিহ ব , আৰু হােৰাণৰ বােব পিব

ব যু ত কিৰেল। ২ তওঁ সাণ, আৰু নীল বৰণীয়া, বেঙনা বৰণীয়া,

আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ এেফাদ ব খন

যু ত কিৰেল। ৩ তওঁেলােক সাণ িপিট পতা কিৰ, কািট িমিহ না

তয়াৰ কিৰ নীল বৰণীয়া, বেঙনা বৰণীয়া, আৰু ৰঙা বৰণীয়া িমিহ শণ

সূতাৰ কােপাৰত িনপণু িশ কায ৰ াৰাই কাম কৰােল। ৪ তওঁেলােক

ওপৰৰ েয়াফােল এেফাদৰ কা ত লগাবৈল পিট যু ত কিৰেল। ৫

এেফাদৰ কঁকালত বাি বৰ বােব তাৰ লগত িনপণুৰেূপ বাৱা কােপাৰৰ

সােণাৱালী, আৰু নীলা, বেঙনা আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা

িমিহ শণ সূতােৰ টঙািল ত কিৰেল। িযেহাৱাই মািচক আ া কৰাৰ

দেৰ তওঁেলােক সই সকেলা কিৰেল। ৬ তওঁেলােক মাহৰ কটাৰ দেৰ

কটা, ই ােয়লৰ বাৰজন পু ৰ নাম থকা, সাণত খেটাৱাবৈল গােমদ

পাথৰ যু ত কিৰেল। ৭ সেয় ই ােয়লৰ পু সকলৰ সাঁৱৰণীয় পাথৰ

ৰেূপ তাক এেফাদৰ পিটৰ ওপৰত লগােল। িযেহাৱাই মািচক আ া

িদয়াৰ দেৰই কিৰেল। ৮ এেফাদ তয়াৰ কৰাৰ দেৰ, তওঁ সােণাৱালী,

আৰু নীলা, বেঙনা আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা আৰু পেকাৱা িমিহ শণ সূতােৰ

িনপণু িশ কােযেৰ বু পটা যু ত কিৰেল। ৯ এই বু পটা চািৰচুকীয়া

আিছল। তওঁেলােক বু পটােটা তৰপ কিৰেল; সেয় দীেঘ এেবেগত,

বহেল এেবেগত আিছল। ১০ তওঁেলােক তাত চািৰ শাৰী ব মলূীয়া

পাথৰ খৱুােল। থম শাৰীত ৰবুী, পীতমিণ, আৰু মৰকত; ১১ ি তীয়

শাৰীত প ৰাগ, নীলকা , আৰু হীৰা; ১২ ততৃীয় শাৰীত পেৰাজ, িয ,

আৰু কটােহলা; ১৩আৰু চতুথ শাৰীত বদূয , গােমদক আৰু সূযকা

আিছল; এই সকেলা পাথৰ সাণত খেটাৱা হ’ল। ১৪এই পাথৰ ই ােয়লৰ

বাৰজন পু ৰ নাম অ সােৰ, একািদ েম ডাঙৰৰ পৰা সৰৈুলেক িলখা

হ’ল; মাহৰৎ খািদত কৰা দেৰ েত ক পাথৰত বাৰ ফদৰ বােব

এজন এজন পু ৰ নাম ু িদত কৰা হ’ল। ১৫ তওঁেলােক ৰছীৰ দেৰ

পেকাৱা মালাৰ িনিচনা ডাল সাণৰ িশকিল তয়াৰ কিৰ, বু পটাত

লগাই িদেল। ১৬ তওঁেলােক সাণৰ টা আঙিঠ তয়াৰ কিৰ, বু পটাৰ

ই মৰূত সই আঙিঠ টা লগােল। ১৭ মালাৰ দেৰ গঁথা সাণৰ সই

িশকিল ডাল বু পটাৰ ই মৰুত থকা আঙিঠ টাত লগােল। ১৮ মালাৰ

দেৰ গঁথা িশকিল ডালৰ ই মৰূ সাণৰ খাপ টাত লগােল, এেফাদৰ

আগফােল পিট টাৰ ওপৰত লগােল। ১৯ সাণৰ টা আঙিঠ গঢ়াই,

বু পটাৰ ই মৰূত এেফাদৰ স খুত থকা িভতৰৰ দাঁিতত লগােল।

২০ তাৰ পাছত আৰু টা আঙিঠ গঢ়াই, এেফাদৰ পিট টাৰ তল

ভাগত তাৰ আগফােল, জাৰা িদয়া ঠাইৰ ওচৰত, এেফাদৰ িনপণুৰেূপ

বাৱা টঙািলৰ ওপৰত তাক লগােল। ২১ বু পটা এেফাদৰ িনপণুৰেূপ

বাৱা টঙািলৰ ওপৰত যন থােক, আৰু এেফাদৰ পৰা যন এৰাই নাযায়,

সই বােব তওঁেলােক নীলা িফতােৰ বু পটাক তাৰ আঙিঠেৰ সেত

এেফাদৰ আঙিঠত বাি েল। িযেহাৱাই মািচক িদয়া আ া অ সােৰ

তওঁেলােক সকেলা কিৰেল। ২২ বচেলেল এেফাদৰ চালা িসিপনীেয়

বাৱা, স ণূ বেঙনা বৰণীয়া কােপােৰেৰ তয়াৰ কিৰেল। ২৩ সই

চালাত মৰু মৱুাবৈল সাঁ মাজত খালা আিছল। সেয় নাফািলবৰ বােব,

িডিঙৰ চািৰওফালেটা িচেলাৱা হিছল। ২৪ তওঁেলােক সই চালাৰ তল

দাঁিতত, নীলা, বেঙনা আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতা, আৰু পেকাৱা িমিহ শণ

সূতােৰ ডািলমৰ ন া তুিলেল। ২৫ তওঁেলােক সাণৰ জণুকুা গঢ়াই,

সই জণুকুােবাৰ ডািলমৰ মােজ মােজ চালাৰ তলৰ দাঁিতৰ চািৰওফােল

লগাই িদেল। ২৬ পিৰচযা কেৰাঁেত, িপি বৈল চালাৰ তল দাঁিতত এটা

জণুকুা এটা ডািলম, এটা জণুকুা এটা ডািলম এই দেৰ চালাৰ চািৰওফােল

লগাই িদেল। িযেহাৱাই মািচক িদয়া আ া অ সােৰ তওঁেলােক সকেলা

কিৰেল। ২৭ তওঁেলােক হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৰ বােব িমিহ শণ
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সূতােৰ কাট চালা ত কিৰেল। ২৮ িমিহ শণ সূতাৰ পা িৰ, পেকাৱা

িমিহ শণ সূতােৰ কপালত ব া কােপাৰ, িমিহ শণ সূতােৰ া ঢািকবৈল

কােপাৰ ত কিৰেল। ২৯ পেকাৱা িমিহ শণ সূতা আৰু নীলা, বেঙনা,

আৰু ৰঙা বৰণীয়া সূতােৰ, িশ কােৰ ফুল বছা টঙািল যু ত কিৰেল। ৩০

িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ দেৰ, তওঁেলােক সাণৰ পিব মু ট

যু ত কিৰেল, আৰু মাহৰত খািদতকৰাৰ দেৰ তাৰ ওপৰত “িযেহাৱাৰ

উে েশ পিব ”, এই বচন ু িদত কিৰেল। ৩১ তওঁেলােক পা িৰৰ

ওপৰত মু ট বাি বৈল, নীলা বৰণীয়া িফতা লগােল। ৩২ এই দেৰ

সা াৎ কৰা ত ুৰ আবাসৰ সকেলা কায কিৰ শষ কিৰেল, িযেহাৱাই

মািচক িদয়া আ াৰ দেৰই ই ােয়লৰ লাকসকেল সকেলা কায কিৰেল।

৩৩ তওঁেলােক মািচৰ ওচৰৈল সই আবাস ল গ’ল; ত ু, আৰু তাৰ

সকেলা সাম ী, তাৰ হাঁেকাটা, ত া, ডাং, খুঁটা, আৰু চুঙী। ৩৪ ৰঙা ৰং

কৰা মৰ‐ছাগৰ ছালৰ আৱৰণ, তহচ জ ুৰ ছালৰ আৱৰণ, আৰু আঁৰ

কিৰ ৰখা পদা, ৩৫ সা ‐ফিলৰ িনয়ম চ ক, আৰু তাৰ কানমািৰ, আৰু

পাপাবৰণ। ৩৬ মজ, তাৰ সকেলা সঁজিুল, আৰু দশন‐িপঠা; ৩৭

সাণৰ দীপাধাৰ আৰু শাৰী পািত ৰখা দীপেবাৰ, তাৰ সকেলা সঁজিুল,

আৰু দীপৰ বােব তল; ৩৮ সাণৰ বিদ, অিভেষক কৰা তল, গি

ধপূ, আৰু ত ুৰ ৱাৰৰ বােব পদা। ৩৯ িপতলৰ বিদ তাৰ লগৰ িপতলৰ

জািল, তাৰ কানমািৰ, আৰু তাৰ সকেলা সঁজিুল। ালন‐পা , আৰু তাৰ

খৰুা। ৪০ চাতালৰ পদােবাৰ, তাৰ খুঁটা আৰু চুঙী, আৰু চাতালৰ ৱাৰৰ

পদা, তাৰ ৰছী আৰু ত ুৰ খিুট, আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ বােব আবাসৰ

কাযৰ সকেলা সজিুল। ৪১ পিব ‐ ানত পিৰচযা কিৰবৈল িনপণুৰেূপ

ত কৰা িমিহ ব , আৰু পেুৰািহত কম কিৰবৈল হােৰাণ পেুৰািহতৰ

পিব ব , আৰু তওঁৰ পু সকলৰ ব । ৪২ িয িয কম কিৰবৈল িযেহাৱাই

মািচক আ া কিৰিছল, সই সকেলােক ই ােয়লৰ লাকসকেল কিৰেল।

৪৩ তাৰ পাছত মািচেয় সই সকেলা কাম চাৱা িচতা কিৰ সই কাম

স নূ হাৱা দিখেল। িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰই সকেলােক কিৰেল;

সেয় মািচেয় তওঁেলাকক আশী াদ কিৰেল।

৪০ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক কেল, ২ “তুিম নতুন বছৰৰ থম

মাহৰ থম িদনা সা াৎ কৰা ত ুৰ আবাস াপন কিৰবা। ৩

তুিম তাৰ িভতৰত সা ‐ফিলৰ িনয়ম চ ক ৰািখ পদােৰ সই চ ক

আঁৰ কিৰ ৰািখবা। ৪ মজ িভতৰৈল আিন তাক সজাই ৰািখবা; আৰু

দীপাধাৰ িভতৰৈল আিন, তাৰ ওপৰত দীপেবাৰ লাই িদবা। ৫

ধপূ লাবৰ বােব সাণৰ বিদেটা সা ‐ফিলৰ িনয়ম চ কৰ আগত

ৰািখবা, আৰু আবাসৰ ৱাৰত পদােবাৰ লগাই িদবা। ৬ সা াৎ কৰা

ত ুৰ আবাসৰ ৱাৰৰ স খুত হামেবিদ ৰািখবা। ৭ সা াৎ কৰা ত ু

আৰু হাম‐ বিদৰ মাজত ালন‐পা থ, তাত পানী ভৰাবা। ৮

চািৰওফােল চাতাল যু ত কিৰবা, আৰু চাতালৰ ৱাৰত পদােবাৰ

লগাবা। ৯ তুিম অিভেষক কৰা তল ল, আবাস আৰু তাৰ সকেলােক

অিভেষক কিৰ, তাক আৰু তাৰ সকেলা ব পিব কিৰবা; তােত সেয়

পিব হ’ব। ১০ তুিম হাম‐ বিদেটা আৰু তাৰ সকেলা সঁজিুল অিভেষক

কিৰ, সই বিদ পিব কিৰবা; তােত সই বিদ অিত পিব হ’ব। ১১

তুিম ালন পা আৰু তাৰ খৰুা অিভেষক কিৰ তাক পিব কিৰবা।

১২ তুিম হােৰাণক আৰু তওঁৰ পু সকলক সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ

মখুৈল আিন, তওঁেলাকক পানীেৰ গা ধৱুাবা। ১৩ হােৰাণক পিব

ব িপ াই, মাৰ অেথ পেুৰািহত কম কিৰবৈল তওঁক অিভেষক কিৰ

পিব কিৰবা। ১৪ তওঁৰ পু সকলেকা আিন, কাট চালা িপ াবা। ১৫

তওঁেলাকৰ িপতকৃ যেনৈক অিভেষক কিৰবা, তেনৈক, তওঁেলােকও

মাৰ অেথ পেুৰািহত কম কিৰবৈল পু সকলক অিভেষক কিৰব। তােত

সই অিভেষেকই তওঁেলাকৰ পৰুষুা েম িচৰ ায়ী পেুৰািহত পদৰ িচন

হ’ব।” ১৬ মািচেয় সইদেৰই কিৰেল; িযেহাৱাই আ া িদয়াৰ দেৰই

তওঁ সকেলােক কিৰেল। ১৭ পােছ ি তীয় বছৰৰ থম মাহৰ থম িদনা

আবাস াপন কৰা হ’ল। ১৮ িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ দেৰ, তওঁ

আবাস াপন কিৰবৈল, তাৰ চুঙী ব ৱাই, ত া খৱুাই ডাং মৱুাই,

আৰু তাৰ খটুােবাৰ তুিল, ১৯ সই আবাসৰ ওপৰত ত ু তিৰেল, আৰু

তাৰ ওপৰত ত ুৰ আৱৰণ লগােল। ২০ পােছ িযেহাৱাই মািচক আ া

িদয়াৰ দেৰ, তওঁ সা ‐ফিল খন ল িনয়ম চ কেটাৰ িভতৰত ভৰাই,

চ কত কানমািৰ লগাই, িনয়ম চ কৰ ওপৰত পাপাবৰণ থ, ২১আৰু

আবাসৰ িভতৰৈল িনয়ম চ কেটা আিন, আঁৰ কিৰ ৰখা পদা লগাই,

সা ‐ফিলৰ িনয়ম চ ক ঢািকেল। ২২ িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ

দেৰ, তওঁ আবাসৰ উ ৰফােল পদাৰ বািহৰত সা াৎ কৰা ত ুত মজ

ৰািখেল, ২৩ তাৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ স খুত িপঠা সজাই থেল। ২৪ পােছ

িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ দেৰ, তওঁ সা াৎ কৰা ত ুত মজৰ

স খুত আবাসৰ দি ণফােল দীপাধাৰ ৰািখেল। ২৫ িযেহাৱাৰ স খুত

দীপেবাৰ লাই িদেল। ২৬ পােছ িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ দেৰ,

তওঁ সা াৎ কৰা ত ুৰ পদাৰ আগত সাণৰ বিদ ৰািখেল। ২৭ তাৰ

ওপৰত গি ধপূ লােল। ২৮ পােছ িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ

দেৰ, তওঁ আবাসৰ ৱাৰৰ পদা লগােল, ২৯আৰু সা াৎ কৰা ত ুত

আবাসৰ ৱাৰৰ মখুত হাম‐ বিদ ৰািখ তাৰ ওপৰত হামবিল আৰু ভ

নেবদ উৎসগ কিৰেল। ৩০ পােছ িযেহাৱাই মািচক িদয়া আ াৰ দেৰ,

তওঁ সা াৎ কৰা ত ুৰ আৰু হাম‐ বিদৰ মাজত, ালন‐পা ৰািখ

ধবুৈল তাত পানী ভৰাই থেল। ৩১ তাৰ পৰাই মািচ, হােৰাণ, আৰু তওঁৰ

পু সকেল িনজৰ িনজৰ হাত ভিৰ ধােৱ। ৩২ যিতয়া তওঁেলােক সা াৎ

কৰা ত ুত সামায়, বা বিদৰ ওচৰৈল আেহ, তিতয়া ধােৱ। ৩৩ পােছ

তওঁ আবাসৰ আৰু হামেবিদৰ চািৰওফােল চাতাল যু ত কিৰেল; আৰু

চাতালৰ ৱাৰত পদা লগােল। এইদেৰ মািচেয় কায সমা কিৰেল।

৩৪ তাৰ পাছত মেঘ সা াৎ কৰা ত ুেটা ঢািক ধিৰেল, আৰু িযেহাৱাৰ

তােপ আবাস পিৰপণূ কিৰেল। ৩৫ মািচেয় সা াৎ কৰা ত ুত সামাব

নাৱািৰেল; িকয়েনা মঘ তাৰ ওপৰত আিছল, আৰু িযেহাৱাৰ তােপ

আবাস পিৰপণূ কিৰিছল। ৩৬ পােছ আবাসৰ ওপৰৰ পৰা মঘ উিঠেল,

ই ােয়লৰ লাকসকেল তওঁেলাকৰ যা া আৰ কেৰ। ৩৭ িক ু আবাসৰ

ওপৰৰ পৰা যিদ মঘ আঁতিৰ নাযায়, তিতয়াৈলেক তওঁেলােক যা া

নকেৰ। ৩৮ িকয়েনা গােটই ই ােয়ল বংশৰ চ ৰ আগত, তওঁেলাকৰ

আটাই যা াত, িদনত িযেহাৱাৰ মঘ আবাসৰ ওপৰত আিছল, আৰু ৰািত

অি আবাসৰ িভতৰত আিছল।
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১ িযেহাৱাই মািচক মািতেল, আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ পৰা তওঁ এই

কথা ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ানসকলক এই কথা কাৱা,

‘ তামােলাকৰ মাজৰ কােনােৱ যিদ িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ উৎসগ

কেৰ, তে সেয় ষাঁড়‐গৰু আৰু মৰ বা মৰ‐ছাগ হ’ব লািগব। ৩ যিদ

তওঁৰ উপহাৰ ষাঁড়‐গৰৰু জাকৰ পৰা অনা হাম বিল হয়, তে িনঘণূী

মতা গৰু উৎসগ কিৰব লািগব। িযেহাৱাৰ আগত া হ’বৰ কাৰেণ,

সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুত ইয়াক উৎসগ কিৰব লািগব। ৪ পাছত তওঁ

হাম‐বিলৰ মৰূত হাত িদব; তিতয়া সই বিল তওঁৰ ায়ি ৰ অেথ

তওঁৰ প ত া হ’ব। ৫আৰু তওঁ িযেহাৱাৰ স খুত সই দমৰা ষাঁড়‐

গৰেুটা কািটব। তিতয়া হােৰাণৰ পু পেুৰািহত সকেল তাৰ তজ আিনব,

আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰৰ স খুত থকা য েবদীৰ চািৰওফােল

সই তজ ছিটয়াই িদব। ৬ তিতয়া সই বিলৰ ছাল বখিলয়াই তাক খ

খ কৰা হ’ব। ৭আৰু হােৰাণ পেুৰািহতৰ পু সকেল বদীৰ ওপৰত

জইু ৰািখব আৰু জইুৰ ওপৰত কাঠ জািপ িদব। ৮আৰু হােৰাণৰ পু

পেুৰািহতসকেল সই বদীৰ ওপৰত থকা জইু আৰু কাঠৰ ওপৰত সই

খ েবাৰ, মৰূ আৰু তল িঠক মেত ৰািখব। ৯ িক ু তওঁ তাৰ নাড়ী‐

ভুৰু আৰু ঠং পানীত ধবু লািগব। তিতয়া পেুৰািহেত বদীৰ ওপৰত

সই সকেলােক দ কিৰব। সেয় হাম‐বিল, িযেহাৱাৰ উে েশ াণ

িদয়া অি কৃত উপহাৰ হ’ব। ১০ আৰু যিদ তওঁৰ উপহাৰ মৰ‐ছাগ

বা ছাগলীৰ জাকৰ পৰা অনা হাম‐বিল হয়, তে তওঁ িনঘণূী মতা

প উৎসগ কিৰব। ১১আৰু য েবদীৰ কাষত উ ৰফােল িযেহাৱাৰ

স খুত তাক কটা হ’ব; তিতয়া হােৰাণৰ পু পেুৰািহত সকেল বদীৰ

চািৰওফােল তাৰ তজ ছিটয়াব। ১২ পাছত তওঁ তাক খ খ কিৰ

কািটব; আৰু পেুৰািহেত তাৰ মৰূ আৰু তেলেৰ সেত তাক বদীৰ ওপৰত

থকা জইু আৰু কাঠৰ ওপৰত িঠকমেত সজাই ৰািখব। ১৩ িক ু তাৰ নাড়ী‐

ভুৰু আৰু ঠং পানীেৰ ধবু লািগব; তাৰ পাছত পেুৰািহেত সই সকেলা

উৎসগ কিৰব আৰু বদীৰ ওপৰত দ কিৰব; সেয় হাম‐বিল, িযেহাৱাৰ

উে েশ াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ। ১৪ যিদ িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া

তওঁৰ উপহাৰ প ীেবাৰৰ মাজৰ পৰা অনা হাম‐বিল হয়, তে তওঁ

কেপৗেবাৰৰ বা পাৰ পাৱািলেবাৰৰ মাজৰ পৰা িনজ উপহাৰ উৎসগ

কিৰব। ১৫ পাছত পেুৰািহেত তাক বদীৰ ওপৰৈল আিন, মৰূেটা মচুিৰ

িচিঙ, তাক বদীত দ কিৰব; আৰু তাৰ তজ বদীৰ কােষেৰ উিলয়াই

িদব লািগব। ১৬ পাছত পেুৰািহেত তাৰ নাড়ী‐ভুৰু আৰু আমঠুেটা ল,

বদীৰ কাষত থকা পবূফালৰ ছাঁই পেলাৱা ঠাইত পলাই িদব লািগব। ১৭

তাৰ পাছত পেুৰািহেত তাৰ ডউকা খন কািটব, িক ু স ণূৰেূপ তাক

ভাগ নকিৰব, আৰু বদীত জইু আৰু কাঠৰ ওপৰত তাক দ কিৰব;

সেয় হাম‐বিল, িযেহাৱাৰ উে েশ াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ।

২ যিতয়া কােনা লাক এজেন িযেহাৱাৰ উে েশ ভ নেবদ

উৎসগ কেৰ, তিতয়া তওঁৰ উপহাৰ িমিহ আটা িড় হ’ব; আৰু তওঁ

তাত তল ঢািল তাৰ ওপৰত ধপূ‐ধনূা িদব। ২ তিতয়া তওঁৰ সই

উপহাৰ তওঁ হােৰাণৰ পু পেুৰািহত সকলৰ ওচৰৈল আিনব; পাছত

পেুৰািহতসকলৰ এজেন তাৰ পৰা এমিুঠ িমিহ আটা িড়, এচলু তল, আৰু

আটাইিখিন ধপূ‐ধনূা ল, তাৰ ৰণাথক অংশ বিুল তাক বদীৰ ওপৰত

দ কিৰব; সেয় িযেহাৱাৰ উে েশ াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ। ৩

সই ভ নেবদ ৰ বাকীিখিন হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৰ কাৰেণ

হ’ব; িযেহাৱাৰ অি কৃত উপহাৰেবাৰৰ মাজত সেয় অিত পিব । ৪

যিতয়া তুিম ত ৰত তাও িদয়া ভ নেবদ উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ

কিৰবা, তিতয়া তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ কৰা খিমৰ িনিদয়া

িব া থকা কইটামান িপঠা, বা তল ঢলা খিমৰ িনিদয়া কইটামান

পাতল চকলীয়া িপঠা িদব লািগব। ৫আৰু যিদ তাৱাত তাও িদয়া ভ

নেবদ তামাৰ উপহাৰ হয়, তে খমীৰ িনিদয়া তল িমহেলাৱা িমিহ

আটা িড়েৰ কৰা িপঠা হ’ব। ৬ তুিম তাক ডাখৰ‐ ডাখৰ কিৰ, তাৰ

ওপৰত তল ঢািলবা; সেয় ভ নেবদ । ৭আৰু যিদ কৰাহীত ভজা

ভ নেবদ তামাৰ উপহাৰ হয়, তে তলত ভািজ িমিহ আটা িড়েৰ

কিৰব লািগব। ৮ এইেবাৰ িনয়মৰ কােনা িনয়মেৰ যু ত কৰা ভ

নেবদ তুিম িযেহাৱাৰ উে েশ আিনবা; আৰু তাক পেুৰািহতক িদয়া

হব। তিতয়া তওঁ তাক বদীৰ ওচৰৈল আিনব। ৯ পেুৰািহত জেন সই

নেবদ ৰ ৰণাথক অংশ ল বদীত দ কিৰব; সেয় িযেহাৱাৰ উে েশ

াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ। ১০আৰু সই নেবদ ৰ বাকীিখিন হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকলৰ হ’ব; িযেহাৱাৰ অি কৃত উপহাৰেবাৰৰ মাজত

সেয় অিত পিব । ১১ তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ িয কােনা ভ

নেবদ উৎসগ কিৰবা, তাক খমীেৰেৰ যু ত কৰা হ’ব নালােগ; িকয়েনা

খমীৰ বা মৗ ইয়ােৰ এেকােক িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ

তামােলােক দ নকিৰবা। ১২ তামােলােক থম ফলৰ উপহাৰ বিুল

তাক িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰব পাৰা; িক ু াণৰ অেথ বদীৰ

ওপৰত তাক তালা নাযাব। ১৩আৰু তুিম িনজ ভ নেবদ ৰ েত ক

উপহাৰত লাণ সািনবা; তুিম িনজ ভ নেবদ ত, িনজ ঈ ৰৰ িনয়মিটৰ

িচন িয লাণ, তাক িদবৈল ু িট নকিৰবা; তামাৰ সকেলা উপহাৰেবাৰ

লােণ সেত উৎসগ কিৰবা। ১৪ তুিম যিদ িযেহাৱাৰ উে েশ শস ৰ

থম ফলৰ নেবদ ৰেূপ জইুত পাৰা থাক, অথাৎ মাহািৰ উিলওৱা

শস ৰ নতুন িট উৎসগ কিৰবা। ১৫ তাৰ পাছত তুিম তাৰ ওপৰত তল

আৰু ধপূ‐ধনূা িদবা; সেয় ভ নেবদ । ১৬ পাছত পেুৰািহেত তাৰ

ৰণাথক অংশ বিুল িকছু মাহৰা শস , িকছু তল আৰু আটাইিখিন ধপূ‐

ধনূা দ কিৰব; সেয় িযেহাৱাৰ উে েশ অি তকৃত উপহাৰ।

৩ যিদ কােনা এজন লাকৰ উপহাৰ ম লাথক বিল হয়, তে

প ৰ জাকৰ মতা বা মাইকীেয়ই হওঁক, তাক উৎসগ কিৰেল, তওঁ

িযেহাৱাৰ স খুত এটা িনঘণূী প উৎসগ কিৰব। ২ তওঁ িনজ উপহাৰৰ

মৰূত হাত িদব আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰমখুত তাক কািটব; তিতয়া

হােৰাণৰ পু পেুৰািহত সকেল তাৰ তজ বদীৰ কাষৰ চািৰওফােল

ছিটয়াই িদব। ৩ সই লাক জেন তওঁৰ সই ম লাথক বিলৰ পৰা

িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ তাৰ নািড়‐ভুৰু ঢকা তল, ৪

নাড়ীত লািগ থকা আটাই তল, িঘলা টা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা

তলীয়া ভাগ উৎসগ কিৰব; সই ভাগ িঘলাৈলেক এৰৱুাই ল’ব। ৫

তিতয়া হােৰাণৰ পু সকেল বদীত, জইু, কাঠ আৰু হামৰ ওপৰত তাক

দ কিৰব; সেয় িযেহাৱাৰ উে েশ াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ। ৬

আৰু যিদ তওঁ িযেহাৱাৰ উে েশ ম লাথক বিলৰ উপহাৰ মৰ‐ছাগ

বা ছাগলীৰ জাকৰ পৰা িদেয়, তে তওঁ িনঘণূ মতা বা মাইকী প

উৎসগ কিৰব। ৭ িনজ উপহাৰৰ অেথ যিদ তওঁ মৰ‐ছাগ পাৱািল

উৎসগ কেৰ, তে তওঁ তাক িযেহাৱাৰ স খুত উৎসগ কিৰব। ৮ তওঁ

িনজ উপহাৰৰ মৰূত হাত িদব আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ স খুত তাক

কািটব; তিতয়া হােৰাণৰ পু সকেল বদীৰ কাষৰ চািৰওফােল তাৰ

তজ ছিটয়াই িদব। ৯ পাছত তওঁ সই ম লাথক বিলৰ পৰা িযেহাৱাৰ

উে েশ অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ তাৰ তল, গােটইডাল ন ৰ, নাড়ী‐

ভুৰু ঢকা তল আৰু নাড়ীত লািগ থকা আটাই তল, ১০ িঘলা টা আৰু

িকনাৰত লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ তল আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা তাৰ

তলীয়া ভাগ উৎসগ কিৰব; তওঁ এই ভাগেবাৰ িঘলাৈলেক এৰৱুাই

ল’ব। ১১ তিতয়া পেুৰািহেত তাক বদীত দ কিৰব। সেয় িযেহাৱাৰ

উে েশ িদয়া অি কৃত উপহাৰ ৰপূ ভ নেবদ । ১২আৰু যিদ তওঁৰ

উপহাৰ ছাগলী হয়, তে তওঁ তাক িযেহাৱাৰ স খুত দান কিৰব। ১৩

তওঁ সই ছাগলীৰ মৰূত হাত িদব আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ স খুত তাক

কািটব; তিতয়া হােৰাণৰ পু সকেল বদীৰ কাষৰ চািৰওফােল তাৰ তজ

ছিটয়াই িদব। ১৪ পাছত তওঁ তাৰ পৰা িনজৰ নেবদ , অথাৎ িযেহাৱাৰ

উে েশ অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ নাড়ী‐ভুৰু ঢকা তল, নাড়ীত লািগ থকা

আটাই তল এৰৱুাব। ১৫ তওঁ তাৰ িভতৰৰ িঘলা টা আৰু িকনাৰত

লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ তল আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা তলীয়া ভাগ

িঘলাৈলেক এৰৱুাই ল’ব। ১৬ তিতয়া পেুৰািহেত বদীৰ ওপৰত সই
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সকেলােক দ কিৰব; সেয় াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ ৰপূ ভ

ব ; সকেলা তল িযেহাৱাৰ উে েশ হ’ব। ১৭ তামােলােক তল আৰু

তজ য খাব নালােগ, এেয় তামােলাকৰ পৰুষুা েম, তামােলােক বাস

কৰা সকেলা ঠাইেত পালন কিৰবলগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ’।”

৪ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ানসকলক

কাৱা, ‘ যিতয়া কােনা এজন লােক, িযেহাৱাই িনেষধ কৰা কােনা

কম কিৰ, নজনাৈক পাপ কেৰ, তিতয়া তওঁ এই ধৰেণ কিৰব লািগব; ৩

তিতয়া লাকসকলক দাষত পেলাৱাৈক পাপ কৰা জন যিদ অিভিষ

পেুৰািহত হয়, তে তওঁ িনেজ কৰা পাপৰ কাৰেণ, িযেহাৱাৰ উে েশ

এটা িনঘণূ দমৰা ষাঁড়‐গৰু পাপাথক বিল ৰেূপ উৎসগ কিৰব। ৪ তওঁ

সই দমৰা ষাঁড়‐গৰেুটা সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মেুখেৰ িযেহাৱাৰ আগৈল

আিনব আৰু ষাঁড়‐গৰেুটাৰ মৰূত হাত িদ, িযেহাৱাৰ স খুত তাক কািটব।

৫ তিতয়া সই অিভিষ পেুৰািহত জেন দমৰা ষাঁড়‐গৰেুটাৰ অলপ

তজ সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰৈল আিনব। ৬আৰু পেুৰািহত জেন সই

তজত িনজৰ আঙুিল জবুিুৰয়াই পিব ানৰ েভদক ব ৰ আগফােল

িযেহাৱাৰ স খুত সাতবাৰ তাৰ িকছু তজ ছিটয়াই িদব। ৭ পেুৰািহত

জেন তােৰ িকছু তজ ল, সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰত িযেহাৱাৰ স খুত

থকা গি ধপূৰ বদীৰ িশঙত লগাব; তওঁ ভতৰা গৰেুটাৰ বাকী

তজিখিন সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰমখুত থকা হাম‐ বিদৰ মলূত ঢািল

িদব। ৮আৰু পাপাথক বিল ৰেূপ উৎসগ কৰা ষাঁড়‐গৰেুটাৰ আটাইেবাৰ

তল এৰৱুাই ল’ব; তাৰ নাড়ী‐ভুৰু ঢকা তল, নাড়ীত লািগ থকা আটাই

তল, ৯ িঘলা টা আৰু িকনাৰত লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ তল আৰু

কিলজাৰ ওচৰত থকা তলীয়া ভাগ ‐ তওঁ এই সকেলা এৰৱুাই ল’ব। ১০

ম লাথক বিল ৰেূপ উৎসগ কৰা ষাঁড়‐গৰেুটাৰ তল যেনৈক এৰৱুাই

লয়, তেনৈক এইেটােৰা এৰৱুাই ল’ব। তিতয়া পেুৰািহেত সই সকেলা

হামেবিদৰ ওপৰত দ কিৰব। ১১ পাছত সই ষাঁড়‐গৰেুটাৰ ছাল আৰু

অৱিশ মঙহ, মৰূ আৰু ঠং, নাড়ী‐ভুৰু আৰু গাবৰৰ সেত, ১২ ষাঁড়‐

গৰেুটাৰ ৰ যাৱা সকেলা অৱিশ অংশ ছাউিনৰ বািহৰত মাৰ কাৰেণ,

সই িচ কৰা ছাঁই পেলাৱা ঠাইৈল ল আিনব; আিনব; আৰু সইেবাৰ

কাঠৰ ওপৰত তুিল জইুত লাই ভ কিৰব লািগব, আৰু সইেবাৰ ছাঁই

পলাই িদয়া ঠাইতেহ পিুৰ ভ কিৰব লািগব। ১৩ ই ােয়লী লাকসকেল

যিদ নজনাৈক পাপ কেৰ আৰু িযেহাৱাই িনেষধ কৰা কােনা কম কৰাৰ

িবষেয় যিদ সমােজ নেদখাৈক থােক, আৰু তওঁেলাক যিদ দাষী হয়, ১৪

আৰু ই ােয়লী লাকসকেল কৰা সই পাপ যিতয়া কাশ পাব, তিতয়া

তওঁেলােক পাপাথক বিল ৰেূপ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰু উৎসগ কিৰব

আৰু তওঁেলােক তাক সা াৎ কৰা ত ুৰ স খুৈল আিনব। ১৫ তিতয়া

সমাজৰ পিৰচাৰকসকেল িযেহাৱাৰ স খুত সই ষাঁড়‐গৰেুটাৰ মৰূত

হাত িদব আৰু তওঁেলাকৰ এজেন িযেহাৱাৰ স খুত তাক কািটব। ১৬

তিতয়া অিভিষ পেুৰািহত জেন ষাঁড়‐গৰেুটাৰ িকছু তজ ল সা াৎ

কৰা ত ুৰ িভতৰৈল আিনব; ১৭আৰু পেুৰািহত জেন সই তজত িনজ

আঙুিল জবুিুৰয়াই, তাৰ িকছু তজ েভদক ব ৰ আগফােল িযেহাৱাৰ

স খুত সাতবাৰ ছিটয়াব। ১৮ তওঁ সই তজৰ পৰা িকছু তজ ল,

সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰত িযেহাৱাৰ স খুত থকা বদীৰ িশঙত লগাব,

আৰু অৱিশ থকা তজিখিন তওঁ সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুত থকা

হামেবিদৰ মলূত ঢািল িদব। ১৯ তওঁ সই বিলৰ পৰা তাৰ আটাইেবাৰ

তল এৰৱুাই ল’ব আৰু বদীৰ ওপৰত তাক দ কিৰব। ২০ তওঁ সই

দমৰা ষাঁড়‐গৰেুটােকা এইদেৰ কিৰব। পাপাথক বিল ৰেূপ উৎসগ কৰা

গৰেুটা যেনৈক কেৰ, তেনৈক ষাঁড়‐গৰেুটােকা কিৰব। এইদেৰ পেুৰািহত

জেন লাকসকলক ায়ি কিৰব আৰু তিতয়া তওঁেলাকৰ পাপ মা

হ’ব। ২১ তওঁ সই ষাঁড়‐গৰেুটা চাউিনৰ বািহৰৈল িন থম গৰেুটাৰ

িনিচনাৈক তােকা পিুৰ ভ কিৰব লািগব; এেয়ই সমাজৰ পাপাথক বিল।

২২ যিতয়া কােনা শাসনক াই নাজািন পাপ কেৰ, িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাই

িনেষধ কৰা কমেবাৰৰ কােনা এটা কেৰ, আৰু তওঁ যিদ দাষী হয়, ২৩

পাছত িনেজ কৰা সই পাপৰ িবষেয় তওঁ যিতয়া াত হ’ব, তিতয়া

তওঁ িনজ উপহাৰ ৰেূপ এটা িনঘণূী মতা ছাগলী আিনব। ২৪ তওঁ

সই ছাগলীেটাৰ মৰূত হাত িদব আৰু হাম‐বিল কটা ঠাইত িযেহাৱাৰ

সা ােত তাক কািটব; সেয় পাপাথক বিল। ২৫ তিতয়া পেুৰািহেত

িনজ আঙুিলেৰ সই পাপাথক বিলৰ অলপ তজ ল, হামেবদীৰ িশঙত

লগাব; আৰু অৱিশ তজ িখিন হামেবিদৰ মলূত ঢািল িদব। ২৬ তওঁ

ম লাথক বিলৰ তলৰ দেৰ তাৰ আটাই তল বদীত দ কিৰব। এইদেৰ

পেুৰািহেত শাসনকতা জনৰ পাপ‐ মাচনৰ অেথ ায়ি কিৰব আৰু

তিতয়া তওঁৰ পাপৰ মা হ’ব। ২৭আৰু সাধাৰণ লাকসকলৰ মাজৰ

যিদ কােনােৱ নজনাৈক পাপ কেৰ; িযেহাৱাই িনেষধ কৰা কােনা কম

কেৰ, আৰু সই পাপত যিদ তওঁ দাষী হয়, ২৮ তে িনেজ কৰা পাপ

যিতয়া তওঁৰ াত হ’ব, তিতয়া িনেজ কৰা সই পাপৰ কাৰেণ িনজ

উপহাৰ ৰেূপ তওঁ জাকৰ মাজৰ পৰা এজনী িনঘণূী ছাগলী আিনব। ২৯

তওঁ সই পাপাথক বিলৰ মৰূত হাত িদব আৰু হাম‐বিল কটা ঠাইত

সই পাপাথক বিল কািটব। ৩০ তিতয়া পেুৰািহেত আঙুিলেৰ তাৰ

িকছু তজ ল, হামেবিদৰ িশঙত লগাব আৰু তাৰ অৱিশ তজিখিন

বিদৰ মলূত ঢািল িদব। ৩১আৰু ম লাথক বিলৰ পৰা তল এৰৱুাই

লাৱাৰ দেৰ তােৰা আটাইেবাৰ তল এৰৱুাই ল’ব; তাৰ পাছত পেুৰািহেত

িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ বদীৰ ওপৰত তাক দ কিৰব; এইদেৰ

পেুৰািহেত সই লাক জনৰ পাপৰ অেথ ায়ি কিৰব আৰু তওঁৰ

পাপ মা হ’ব। ৩২ যিদ তওঁ পাপাথক বিলৰ উপহাৰ ৰেূপ মৰ‐ছাগ

পাৱািল আেন, তে তওঁ এজনী িনঘণূী চঁউৰী মৰ‐ছাগ আিনব। ৩৩

তাৰ পাছত তওঁ সই পাপাথক বিলৰ মৰূত হাত িদব আৰু হামবিল কটা

ঠাইত পাপাথক বিল ৰেূপ তাক কািটব। ৩৪ পেুৰািহেত িনজ আঙুিলেৰ

সই পাপাথক বিলৰ িকছু তজ ল হাম‐ বিদৰ িশঙত লগাব আৰু অৱিশ

তজিখিন বিদৰ মলূত ঢািল িদব। ৩৫ তওঁ ম লাথক বিলৰ মৰ‐

ছাগ পাৱািলেটাৰ তল এৰৱুাই লাৱাৰ দেৰ ইয়ােৰা আটাইেবাৰ তল

এৰৱুাই ল’ব আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া অি কৃত উপহাৰৰ িবিধ মেত

পেুৰািহেত বদীত তাক দ কিৰব; এইদেৰ পেুৰািহেত লাক জেন কৰা

পাপৰ অেথ ায়ি কিৰব আৰু তওঁৰ পাপৰ মা হ’ব।”

৫ যিদ কােনা এজন লােক কােনা এক িবষয়ৰ কথা িন বা দিখ,

সই িবষেয় সা িদব পৰা হেয়া তাক কাশ নকিৰ পাপ কেৰ,

তে তওঁ িনজ অপৰাধৰ ফল ভাগ কিৰব। ২ অথবা কােনা অ িচ

বনৰীয়া জ ুৰ শৱ বা অ িচ ঘৰচীয়া প ৰ শৱ আৰু অ িচ উৰগ আিদ

জ ু েৰই হওঁক, িযেটাক ঈ েৰ অ িচ কিৰেল, তাক যিদ কােনাবাই

কােনা অ িচ ব বিুল নজনাৈক শ কিৰ আ ািনকভােব অ িচ

হয়, তে তওঁ দাষী হ’ব। ৩ বা মা হৰ িযেকােনা ধৰণৰ অেশৗচ

হওঁক, তাক যিদ কােনােৱ নজনাৈক শ কেৰ, তে তওঁ সই িবষেয়

জািনেল দাষী হ’ব। ৪ বা মা েহ অিবেবচনােৰ িয িয িবষয় শপত লয়,

সই সই িবষেয় ভাল কাযই হওঁক বা বয়া কাযই হওঁক, কিৰম বিুল যিদ

কােনােৱ িনজ ওঁেঠেৰ অিবেবচনােৰ, আগৈল িক হব তাক নজনাৈক

শপত খায়, তে তওঁ তাক জািনেল, সই সই িবষয়ত তওঁ দাষী

হব। ৫আৰু সই িবষয়েবাৰৰ কােনা িবষয়ত যিতয়া কােনাজন দাষী

হয়, তিতয়া তওঁ িনজ পাপ অৱেশ ীকাৰ কিৰব লািগব। ৬ তওঁ

িনেজ কৰা পাপৰ দ ৰেূপ পাপাথক বিলদানৰ বােব, জাকৰ পৰা এজনী

চঁউৰী মৰ‐ছাগ বা চঁউৰী ছাগলী িযেহাৱাৰ উে েশ আিনব; আৰু

পেুৰািহেত তওঁৰ পাপৰ কাৰেণ তওঁক ায়ি কিৰব। ৭ যিদ তওঁ

মৰ বা ছাগলী আিনবৈল অসমথ হয়, তে তওঁ কৰা িনজৰ পাপৰ

দ ৰেূপ িযেহাৱাৰ উে েশ টা কেপৗ বা টা পাৰ পাৱািল আিনব,

তােৰ এটা পাপাথক বিলৰ বােব আৰু আনেটা হাম‐বিলৰ বােব হ’ব। ৮

তওঁ সই টাক পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব; আৰু পেুৰািহেত আেগেয়

পাপাথক বিল উৎসগ কিৰবৈল তাৰ মৰুৰ ওচৰত িডিঙ মচুিৰব, িক ু

মৰূেটা স ণূৈক নৰৱুাব। ৯ তাৰ পাছত পাপাথক বিলৰ অলপ তজ

বদীৰ গাত ছিটয়াব আৰু অৱিশ তজিখিন বদীৰ মলুত বািক িদব

লািগব; এেয় পাপাথক বিল। ১০ তিতয়া তওঁ থমেত িদয়া িবিধমেত

ি তীয়েটা হামৰ অেথ উৎসগ কিৰব। এইদেৰ পেুৰািহেত, তওঁ কৰা
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পাপৰ কাৰেণ তওঁক ায়িচ কিৰব; আৰু তওঁৰ পাপ মা হ’ব। ১১

িক ু তওঁ যিদ টা কেপৗ বা টা পাৰ পাৱািল আিনবৈল অসমথ হয়,

তে তওঁ িনেজ কৰা পাপ কমৰ বােব, িনজ উপহাৰ ৰেূপ ঐফাৰ

দহ ভাগৰ এভাগ িমিহ আটা িড়, পাপাথক নেবদ ৰেূপ আিনব; তাৰ

ওপৰত তল িনিদব, িকয়েনা সেয় পাপাথক নেবদ । ১২ তওঁ ইয়াক

িন েয় পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব আৰু পেুৰািহেত তওঁৰ ৰণাথক

নেবদ িহচােব তওঁৰ বিুল তওঁৰ পৰা এমিুঠ ল িযেহাৱাৰ অি কৃত

উপহাৰৰ িবিধমেত তাক বদীত দ কিৰব; সেয় পাপাথক নেবদ । ১৩

এইদেৰ, পেুৰািহেত সইেবাৰ িভতৰৰ কােনা এটা িবষয়ত, তওঁ কৰা

পাপৰ কাৰেণ তাক ায়িচ কিৰব; তিতয়া তওঁৰ পাপ মা হ’ব; আৰু

অৱিশ ভাগ ভ নেবদ ৰ দেৰ পেুৰািহতৰ হ’ব। ১৪ তিতয়া িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, ১৫ “যিদ কােনােৱ িযেহাৱাৰ পিব ব ৰ কােনা এটা

ব ৰািখ, আ া লংঘন কিৰ নজনাৈক পাপ কেৰ, তে তওঁ জাকৰ

পৰা, পিব ‐ ানৰ চকল অ সােৰ িযেহাৱাই িনৰপূণ কৰাৰ দেৰ, অিত

কেমও ই চকল দামৰ এটা িনঘণূী মতা মৰ দাষাথক বিল ৰেূপ

িযেহাৱাৰ উে েশ আিনব লািগব। ১৬ তওঁ িয িয পিব ব ৰািখ তওঁ

পাপ কিৰেল, িযেহাৱাক স ু কিৰবৈল িত পৰুণ কিৰব লািগব আৰু

তাৰ লগত পাঁচভাগৰ এভাগ পেুৰািহতক বিছৈক িদব লািগব; পাছত

পেুৰািহেত সই দাষাথক মৰেটা বিল িদয়াৰ াৰাই তওঁক ায়িচ

কিৰব, তিতয়া তওঁৰ পাপ মা হ’ব। ১৭আৰু কােনােৱ যিদ িযেহাৱাই

িনেষধ কৰা কােনা কম কিৰ পাপ কেৰ, তে তওঁ তাক নাজািনেলও

দাষী হ’ব; আৰু িনজ অপৰাধৰ ফল ভাগ কিৰব। ১৮ তওঁ দাষাথক

বিল দানৰ বােব, জাকৰ পৰা তামাৰ িনৰিূপত মলূ এটা িনঘণূী মতা মৰ

পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব আৰু পেুৰািহেত, তওঁ নাজািন কৰা দাষৰ

বােব তওঁক ায়িচ কিৰব, তিতয়া তওঁৰ পাপৰ মা হ’ব। ১৯ এেয়

হেছ দাষাথক বিল; তওঁ অৱেশ িযেহাৱাৰ সা ােত দাষী।”

৬ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, আৰু মািচেয়, ক’ ল, ২ “ কােনােৱ যিদ

িযেহাৱাৰ িবৰেু আ া লংঘন কিৰ পাপ কেৰ, আৰু কােনা লাকৰ

তাত ব থাৱা বা ব ক ৰখা বা অপহৰণ কৰা, কােনা ব ৰ িবষেয়

লাকৰ আগত িমছা কথা কাৱা বা লাকক অত াচাৰ কৰা ৩ বা হৰৱুা

ব পাই ৰািখ িমছা কথা কাৱা আৰু িমছা শপত কৰা আিদ িয সকেলা

কমৰ াৰাই মা হ পাপী হয়, ৪ সইেবাৰৰ এটা কম কিৰ যিদ পাপ কেৰ

আৰু দাষী হয়, তে তওঁ িয ব অপহৰণ কিৰেল বা অত াচাৰ কিৰ

পােল বা িয ব থবৈল তওঁৰ হাতত গটাই িদয়া হ’ল বা হৰৱুা ব পাই

ৰািখেল, তাক পনুৰ ঘৰূাই িদব লািগব। ৫ বা িযেকােনা িবষয়ত যিদ তওঁ

িমছা শপত খােল, তেনহেল িন য়ৈক স ণূৰেূপ তওঁ সই ব ৰ িত

পৰুণ কিৰব লািগব আৰু তাৰ লগত পাঁচভাগৰ এভাগ বিছৈক িদব লািগব

আৰু তাৰ দাষ কািশত হাৱা িদনা তওঁ সই ব ৰ কৃত গৰাকীক িদব

লািগব। ৬ তওঁ দাষাথক বিলদানৰ কাৰেণ িযেহাৱাৈল বিল আিনব আৰু

ইয়াক জাকৰ পৰা িনৰিূপত মলূ ৰ এটা িনঘণূী মতা মৰ িনজৰ দাষাথক

বিল ৰেূপ পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব। ৭ পেুৰািহেত িযেহাৱাৰ স খুত

তওঁক ায়িচ কিৰব; আৰু িয কমৰ াৰাই তওঁ দাষী হয়, সই দাষৰ

পৰা তওঁ মা পাব।” ৮ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ৯ “তুিম

হােৰাণক আৰু তওঁৰ পু সকলক এই আ া িদয়া, ‘ হামৰ িনয়ম এই:

হাম‐ ব ওেৰ ৰািত আনিক ৰািতপৱুাৈলেক বদীৰ ওপৰত জইুশালত

থািকব আৰু বদীৰ জইু তাৰ াৰাই িল থািকব। ১০ পেুৰািহত শণ সূতাৰ

অ বাস িপি ব আৰু বদীৰ ওপৰত অি কৃত হামৰ পাছত িয ভ বািক

থােক, তাক চাই বদীৰ দাঁিতত থব। ১১ পাছত তওঁ িনজৰ সই ব

িপি ব আৰু ছাউিনৰ বািহৰৰ কােনা িচ ঠাইৈল সই ভ ল যাব। ১২

আৰু বদীৰ ওপৰত জইু তাত সদায় িল থািকব, মাব; পেুৰািহেত িত

ৰািতপৱুা তাৰ ওপৰত কাঠ িদ জইু লাব, আৰু তাৰ ওপৰত হাম‐বিল

সজাই িদব, আৰু ম লাথক বিলৰ তলিখিন তাৰ ওপৰত দ কিৰব। ১৩

বদীৰ ওপৰত অি সদায় িল থািকব। ই কিতয়াও মাই নাযাব। ১৪

শস উৎসগ কৰাৰ িনয়ম এই। হােৰাণৰ পু সকেল ইয়াক বদীৰ আগত

িযেহাৱাৰ স খুত উৎসগ কিৰব। ১৫ পাছত পেুৰািহেত ভ নেবদ ৰ

পৰা এমিুঠ িমিহ আটা িড় আৰু সই তল ল নেবদ ৰ ওপৰত থকা

আটাইিখিন ধপূ‐ধনূা ল, তাৰ ৰণাথক অংশ বিুল াণৰ অেথ িযেহাৱাৰ

উে েশ বদীত দ কিৰব। ১৬ ইয়াৰ অৱিশ ভাগ হােৰাণ আৰু তওঁৰ

পু সকেল ভাজন কিৰব; খমীৰ িনিদয়াৈক কােনা পিব ঠাইত সই

ভাগ ভাজন কিৰব। ১৭ খমীেৰেৰ সেত তাক ত ৰত তাও িদয়া নহ’ব।

মই িনজ অি কৃত উপহাৰৰ পৰা তওঁেলাকৰ পাবলগীয়া ভাগ বিুল তাক

িদেলাঁ; পাপাথক বিল আৰু দাষাথক বিলৰ দেৰ সেয় অিত পিব । ১৮

হােৰাণৰ স ান সকলৰ মাজত িয কােনা পৰুেুষ তাক ভাজন কিৰব

পািৰব; িযেহাৱাৰ অি কৃত উপহাৰৰ পৰা এেয় পৰুষুা েম িচৰকাল

তামােলাকৰ অিধকাৰ হ’ব। িযেকােনােৱ ইয়াক শ কিৰব, তেৱাঁ

পিব হ’ব।” ১৯ পাছত িযেহাৱাই মািচক পনুৰ ক’ ল, ২০ “হােৰাণ

অিভিষ হাৱা িদনা তওঁ আৰু তওঁৰ পু সকেল িযেহাৱাৰ উে েশ িয

উপহাৰ উৎসগ কিৰব, সেয় এই; তওঁেলােক িনত ভ নেবদ ৰ অেথ,

ঐফাৰ দহভাগৰ এভাগ িমিহ আটা িড় ল ৰািতপৱুা আধা আৰু গধিূল

আধা উৎসগ কিৰব। ২১ তাক তেলেৰ তাৱাত যু ত কিৰব লািগব; সেয়

ভাজা হ’ ল তাক তুিম িভতৰৈল আিনবা; তুিম িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ

অেথ, সই ভ নেবদ ৰ িসেজাৱা খ েবাৰ উৎসগ কিৰবা। ২২ পাছত

হােৰাণৰ পু সকলৰ মাজৰ িয জন তওঁৰ পদত অিভিষ পেুৰািহত

হ’ব, তওঁ ইয়াক উৎসগ কিৰব। ইয়াক িযেহাৱাৰ উে েশ স ণূৰেূপ

দ কৰা হ’ব; এেয় িচৰ ায়ী িবিধ। ২৩ পেুৰািহেত িদয়া েত ক ভ

নেবদ স ণূৰেূপ দ কিৰব লািগব, তাৰ এেকােক খাব নালািগব।”

২৪ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২৫ “তুিম হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলক

কাৱা, ‘পাপাথক বিলদানৰ িনয়ম এই: িয ঠাইত হামবিল কটা হ’ব,

সই ঠাইেত িযেহাৱাৰ স খূত পাপাথক বিলও কটা হ’ব; সেয় অিত

পিব । ২৬ িয পেুৰািহেত পাপৰ অেথ তাক উৎসগ কিৰব, তেৱঁই তাক

ভাজন কিৰব; সা াৎ কৰা ত ুৰ চাতালত কােনা পিব ঠাইত তাক

ভাজন কিৰব। ২৭ িযেকােনােৱ তাৰ মাংস শ কিৰব, তওঁ পিব হ’ব;

আৰু যিদ তাৰ তজৰ িকছু কােনা ব ত িছতা লােগ, তে তুিম সই

তজ লগা ব কােনা পিব ঠাইত ধবুা। ২৮ িক ু িয মািটৰ পা ত

তাক িসেজাৱা হ’ব, তাক ভািঙ পলাব লািগব; যিদ িপতলৰ পা ত তাক

িসেজাৱা হয়, তে তাক ভালদেৰ মািজ পানীত ধইু পিৰ াৰ কিৰব

লািগব। ২৯ পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ িযেকােনা পৰুেুষ ইয়াক ভাজন

কিৰব পািৰব; সেয় অিত পিব । ৩০আৰু পিব ানত ায়ি কিৰবৰ

বােব িয পাপাথক বিলৰ তজ সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰৈল অনা হ’ব, সই

বিলৰ অলেপা ভাজন কৰা নহব; তাক জইুত পিুৰ পেলাৱা হ’ব।

৭ এয়া দাষাথক বিলদানৰ িনয়ম: ই অিত পিব । ২ ‘িয ঠাইত হাম‐

বিল কটা হ’ব, সই ঠাইেত দাষাথক বিলও কটা হ’ব; আৰু পেুৰািহেত

বদীৰ চািৰওকােষ তাৰ তজ ছিটয়াই িদব। ৩ তওঁ তাৰ সকেলা তল

উৎসগ কিৰব: চিবযু নজ, িভতৰভাগৰ নাড়ী‐ভুৰৰু তল, ৪ িঘলা টা

আৰু িকনাৰত লািগ থকা তাৰ ওপৰৰ তল আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা

তাৰ তলীয়া ভাগ উৎসগ কিৰব; আৰু সই ভাগ িঘলাৈলেক এৰৱুাই

ল’ব। ৫ পাছত পেুৰািহেত সই সকেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত

উপহাৰ ৰেূপ বদীৰ ওপৰত দ কিৰব; সেয় দাষাথক বিল। ৬

পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ িযেকােনা পৰুেুষ তাক ভাজন কিৰব পািৰব আৰু

কােনা পিব ঠাইত তাক ভাজন কিৰব লািগব; সেয় অিত পিব । ৭

পাপাথক বিল যেন, দাষাথক বিলও তেন। আৰু েয়ােৰা িনয়ম‐নীিত

এেক। িয পেুৰািহেত তাৰ াৰাই ায়ি কিৰব সেয় তওঁৰ হ’ব। ৮

আৰু িয পেুৰািহেত কােনা হাম‐বিল উৎসগ কিৰব, িনেজ উৎসগ কৰা

সই হাম বিলৰ ছাল তওঁৰ িনজৰ হ’ব। ৯আৰু ত ৰত তাও িদয়া

েত ক ভ নেবদ আৰু কৰাহীত ভজা, বা তাৱাত তাও িদয়া সকেলা

ব উৎসগকাৰী পেুৰািহতৰ হ’ব। ১০ তল িমহেলাৱা বা কান েত ক

ভ নেবদ হােৰাণৰ পু সকেল সমােন পাব। ১১ িযেহাৱাৰ উে েশ

উৎসগ কৰা ম লাথক বিলৰ িনয়ম এই। ১২ যিদ কােনােৱ ধ বাদাথক

বিল উৎসগ কেৰ, তেনহেল তওঁ বিলৰ সেত, তল িমহেলাৱা খমীৰ



লবীয় পু ক 70

িনিদয়া িব া থকা কইটামান িপঠা, তল িনিদয়া খমীৰ কইটামান পাতল

চকলীয়া িপঠা আৰু তলত ভজা িমিহ আটা িড়েৰ কৰা তল িমহেলাৱা

িব া থকা কইটামান িপঠা উৎসগ কিৰব। ১৩ ধ বাদ িদয়াৰ উে েশ

িনজ ম লাথক বিলেৰ সেত খমীৰ িদয়া িব া থকা কইটামান িপঠাও

উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ কিৰব। ১৪আৰু তওঁ েত ক উপহাৰৰ পৰা এটা

এটা িপঠা ল, উে ালনীয় উপহাৰ ৰেূপ িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ

কিৰব; িয পেুৰািহেত ম লাথক বিলৰ তজ ছিটয়াব; তওঁেৱই তাক পাব।

১৫ ধ বাদ িদয়াৰ উে েশ িদয়া ম লাথক বিলৰ মাংসৰ উপহাৰ উৎসগ

কৰাৰ িদনাখেন ভাজন কিৰব লািগব; তাৰ অলেপা ৰািতপৱুাৈল ৰািখব

নাৱািৰব। ১৬ িক ু তওঁ উৎসগ কৰা বিল যিদ সংক কৰা বা িনজৰ

ই ামেত এেনই িদয়া উপহাৰ হয়; তে বিল উৎসগ কৰা িদনাই তাক

ভাজন কিৰব লািগব; আৰু পাছ িদনাও তাৰ অৱিশ ভাগ ভাজন কিৰব

পািৰব। ১৭ িক ু ততৃীয় িদনা বিলৰ অৱিশ মাংস জইুত পিুৰ ভ কিৰব

লািগব। ১৮ যিদ ততৃীয় িদনাও সই ম লাথক বিলৰ অলপ মাংস ভাজন

কেৰ, তে সই বিল হন নহব আৰু সই বিল উৎসগকাৰীৰ পে

গিণত নহব; সেয় িঘণলগীয়া হ’ব। ১৯ যিদ কােনা মঙহ অ িচ ব ৰ

লগত শ হয়, তেনহেল সই মঙহ খাব পৰা নহ’ব। সয়া জইুত পিুৰ

ভ কৰা হ’ব। আন মঙহ হ’ ল, েত ক িচ মা েহ খাব পািৰব। ২০

িয কােনােৱ অ িচ হ থািক িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কৰা ম লাথক

বিলৰ মাংস ভাজন কিৰব, সই মা হক িনজ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা

উ কৰা হ’ব। ২১ কােনােৱ যিদ কােনা অ িচ ব ‐ মা হৰ অেশৗচ

বা অ িচ প বা কােনা অ িচ িঘণলগীয়া ব চুই, িযেহাৱাৰ উে েশ

উৎসগ কৰা ম লাথক বিলৰ মাংস ভাজন কেৰ, তে সই মা হক

িনজ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব।” ২২ পাছত িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, ২৩ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘ তামােলােক

গৰৰু, িক মৰৰ, িক ছাগলীৰ তল নাখাবা। ২৪ আৰু িনেজ‐িনেজই

মৰা বা জ ুৰ াৰাই িচৰা প ৰ তল কােনা কামত লগাব পাৰা, িক ু

তাক তামােলােক কােনামেত নাখাবা। ২৫ িকয়েনা িযেকােনা প ৰ

পৰা িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ উৎসগ কৰা যায়, সই প ৰ

তল িয কােনােৱ খাব, সই খাৱা জনক িনজ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা

উ কৰা হ’ব। ২৬আৰু তামােলােক বাস কৰা কােনা ঠাইত, প ীেৰ

হওঁক বা প েৰই হওঁক, তামােলােক এেকােৰই তজ নাখাবা। ২৭ িয

কােনােৱ কােনা ধৰণৰ তজ খাব, সই মা হক িনজ লাকসকলৰ

মাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব’।” ২৮ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২৯

“তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘িয জেন িযেহাৱাৰ উে েশ িনজৰ

ম লাথক বিল উৎসগ কিৰব, সই জেন িনজৰ ম লাথক বিলৰ পৰা

িযেহাৱাৰ উে েশ িনজ উপহাৰ আিনব। ৩০ তওঁ িনজ হােত িযেহাৱাৰ

অি কৃত উপহাৰ আিনব। দালনীয় নেবদ ৰেূপ বিলৰ আমঠু িযেহাৱাৰ

স খূত দােলাৱা হবৈল, আমঠুেৱ সেত তওঁ তলিখিন আিনব। ৩১আৰু

পেুৰািহেত সই তল বদীৰ ওপৰত দ কিৰব; িক ু আমঠুেটা হােৰাণৰ

আৰু তওঁ পু সকলৰ হ’ব। ৩২আৰু তামােলােক িনজ িনজ ম লাথক

বিলৰ সাঁ কৰঙন অংশেটা উে ালনীয় উপহাৰৰ অেথ পেুৰািহতক িদবা।

৩৩ হােৰাণৰ পু সকলৰ মাজৰ িয জেন ম লাথক বিলৰ তজ আৰু তল

উৎসগ কিৰব, তওঁ িনজৰ অ ৰেূপ সই সাঁ কৰঙনেটা পাব। ৩৪

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ পৰা মই তওঁেলাকৰ েত ক ম লাথক বিলৰ

দালনীয় উপহাৰ িয আমঠু আৰু উে ালনীয় উপহাৰ িয সাঁ পাছ‐িপৰা,

তাক ল ই ােয়লৰ স ান সকেল িদবলগীয়া বিুল িচৰ ায়ী অিধকাৰ

ৰেূপ হােৰাণ পেুৰািহত আৰু তওঁৰ পু সকলক িদেলাঁ। ৩৫ িযিদনা তওঁ

হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলক িযেহাৱাৰ পেুৰািহত কমৰ বােব উপি ত

কিৰেল, সই িদনা িযেহাৱাৰ অি কৃত উপহাৰৰ পৰা সইয়াই তওঁেলােক

পাবলগীয়া ভাগ। ৩৬ তওঁ তওঁেলাকক অিভেষক কৰা িদনা পৰুষুা েম

ই ােয়লৰ স ান সকেল িদবলগীয়া বিুল িচৰ ায়ী অিধকাৰ ৰেূপ তাক

তওঁেলাকক িদবৈল িযেহাৱাই আ া কিৰেল। ৩৭ এইেবােৰই হাম‐

বিলৰ, ভ নেবদ ৰ, পাপাথক বিলৰ, দাষাথক বিলৰ, িনযু কৰণাথক

বিলৰ আৰু ম লাথক বিলৰ িনয়ম।” ৩৮ িযেহাৱাই িযিদনা চীনয় অৰণ ত

ই ােয়লৰ স ান সকলক িযেহাৱাৰ উে েশ িনজ িনজ উপহাৰৰ উৎসগ

কিৰবৈল আ া কিৰেল সই িদনা তওঁ চীনয় প তত মািচক এইেবাৰৰ

িবষেয় আ া িদেল।

৮ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম হােৰাণক আৰু তওঁৰ

লগত তওঁৰ পু সকলক, লগত ব েবাৰ, অিভেষকাথক তল,

পাপাথক বিলদানৰ দমৰা গৰেুটা, মতা মৰ টা আৰু খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ

খৰািহেটা লাৱা। ৩আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুত গােটই সমাজক

গােটাৱা।” ৪ সেয় মািচেয় িযেহাৱাৰ আ াৰ দেৰ কিৰেল আৰু সা াৎ

কৰা ত ুৰ ৱাৰমখুত সমাজ গাট খােল। ৫ তিতয়া মািচেয় গাট খাৱা

সমাজখনক ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কম কিৰবৈল আ া কিৰেল।” ৬

এইদেৰ মািচেয় হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলক ওচৰৈল আিন পানীেৰ

গা ধৱুােল। ৭ তওঁ হােৰাণক অ ৰ ক ব খন িপ ােল আৰু টঙািল

ব া চালােটা িপ ােল আৰু এেফাদ িপ াই, এেফাদত িনপণু ৰেূপ বাৱা

টঙািল কােপাৰ কঁকালত মৰাই তােৰ সেত এেফাদ বাি েল। ৮ তওঁৰ

বু ত বু পতা িদেল আৰু বু পতাত পৰুীম আৰু তু ীম িদেল। ৯আৰু

তওঁৰ মৰূত পা িৰ িপ ােল, আৰু পা িৰেটাৰ ওপৰত আগফােল পিব

মু ট ৰপূ সাণৰ পচাখন লগাই িদেল। িযেহাৱাই িদয়া আ াৰ দেৰই

মািচেয় এই সকেলােক কিৰেল। ১০ মািচেয় অিভেষকাথক তল ল,

আবাস আৰু তাৰ সকেলােক অিভেষক কিৰ পিব কিৰেল। ১১ তাৰ পৰা

অলপ তল ল য েবদীৰ ওপৰত সাতবাৰ ছিটয়ােল আৰু বদী আৰু

তাৰ সকেলা সজিুল, ালন‐পা আৰু তাৰ খৰুা পিব কিৰবৰ অেথ

অিভেষক কিৰেল। ১২ তওঁ অিভেষকাথক তলৰ িকছু ল, হােৰাণৰ

মৰুত ঢািল িদেল আৰু তওঁক পিব কিৰবৰ অেথ অিভেষক কিৰেল। ১৩

মািচেয় হােৰাণৰ পু সকলক আগৈল আিন তওঁেলাকেকা অ ৰ ক ব

িপ াই, কঁকালত টঙািল বাি মৰুত পা িৰ মািৰ িদেল। িযেহাৱাই িদয়া

আ াৰ দেৰই মািচেয় এই সকেলােক কিৰেল। ১৪ তিতয়া মািচেয়

পাপাথক বিলদানৰ বােব অনা দমৰা গৰেুটা ল অহাৰ পাছত, হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকেল সই পাপাথক গৰেুটাৰ মৰূত হাত িদেল। ১৫

তওঁ তাক কািটেল আৰু মািচেয় তাৰ িকছু তজ ল, আঙুিলেৰ বদীৰ

চািৰওফালৰ িশঙত লগাই বদীেটা পাপৰ পৰা মু কিৰেল; আৰু বাকী

তজিখিন ল, বদীৰ মৰূত ঢািল িদেল আৰু তাক ায়িচ কিৰ পিব

কিৰেল। ১৬ পাছত নাড়ী‐ভুৰু লািগ থকা আটাই তল আৰু কিলজাৰ

ওচৰত থকা, তলীয়া ভাগ, িঘলা টা আৰু তাৰ তল আতেৰাৱাৰ পাছত,

মািচেয় সইেবাৰ বদীত দ কিৰেল। ১৭ িক ু গৰেুটা, ইয়াৰ ছাল,

মাংস আৰু গাবেৰেৰ সেত ছাউিনৰ বািহৰত জইুত পিুৰ ভ কৰা হ’ল।

িযেহাৱাই িদয়া আ াৰ দেৰই মািচেয় এই সকেলােক কিৰেল। ১৮

পাছত মািচেয় আন এটা মতা মৰ হামবিলৰ বােব ল আিহল; হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকেল মৰৰ মৰূত হাত িদেল। ১৯ তওঁ তাক কািটেল

আৰু বদীৰ চািৰওঁফােল তাৰ তজ ছিটয়াই িদেল। ২০ মািচেয় মৰেটা

খ খ কিৰ কািটেল, আৰু তাৰ মৰূ, আন খ েবাৰ আৰু তল জইুত

পিুৰেল। ২১ তওঁ মৰেটাৰ িভতৰ অংশৰ নাড়ী‐ভুৰু আৰু ঠংেকইখন

পানীত ধেুল, আৰু স ণূ মৰেটা বদীত পিুৰেল। এেয় হাম‐বিল, াণৰ

অেথ িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া অি কৃত উপহাৰ। িযেহাৱাই িদয়া আ াৰ

দেৰই মািচেয় এই সকেলােক কিৰেল। ২২ তাৰ পাছত মািচেয় ি তীয়

মতা মৰেটা আিনেল, এইেটা অিভেষকৰ মৰ; হােৰাণ আৰু তওঁৰ

পু সকেল সই মৰৰ মৰূত হাত িদেল। ২৩ হােৰােণ এইেটা কটাৰ

পাছত, মািচেয় ইয়াৰ অলপ তজৈল, হােৰাণৰ সাঁ কাণত, মৰূত, সাঁ

হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলত আৰু সাঁ ভিৰৰ বঢ়ুা আঙুিলেটাত লগাই িদেল। ২৪

পাছত তওঁ হােৰাণৰ পু সকলক িনজৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু তওঁ সই

তজৰ অলপমান তওঁেলাকেৰা সাঁ কাণত, সাঁ হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলত আৰু

সাঁ ভিৰৰ বঢ়ুা আঙুিলত লগাই িদেল। তাৰ পাছত অৱিশ তজিখিন

বদীৰ চািৰওফােল ছিটয়াই িদেল। ২৫ পাছত তওঁ তল িখিন, নজডাল,

নাড়ী‐ভুৰতু লািগ থকা আটাই তল, কিলজা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা

তলীয়া ভাগ, িঘলা টাৰ সেত তাৰ তল আৰু পাছফালৰ সাঁ কৰঙনেটা
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ল’ ল। ২৬আৰু িযেহাৱাৰ স খূত থকা খমীৰ িনিদয়া িপঠা, খৰািহৰ

পৰা এটা খমীৰ িনিদয়া িব া থকা িপঠা আৰু এটা পাতল চকলীয়া িপঠা

ল, সই তল আৰু সাঁ কৰঙনেটাৰ ওপৰত হ’ল। ২৭আৰু হােৰাণ ও

তওঁৰ পেুৰািহতসকলৰ হাতত সই সকেলােক িদ, িযেহাৱাৰ স খূত

দালনীয় নেবদ ৰ অেথ দালােল। ২৮ তিতয়া মািচেয়, তওঁেলাকৰ

হাতৰ পৰা সইেবাৰ ল, বদীত হাম‐বিলৰ ওপৰত দ কিৰেল; এেয়

াণৰ অেথ িদয়া অিভেষকৰ নেবদ । এেয় িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া

অি কৃত উপহাৰ। ২৯ পাছত তওঁ আমঠুেটা ল িযেহাৱাৰ স খূত

দালনীয় নেবদ ৰ অেথ দালােল; অিভেষকৰ মৰৰ এই আমঠুেটা

মািচৰ ভাগ হ’ল। িযেহাৱাই িদয়া আ াৰ দেৰ মািচেয় এই সকেলােক

কিৰেল। ৩০ পাছত মািচেয় অিভেষকাথক তলৰ পৰা আৰু বদীৰ

ওপৰত থকা তজেৰা পৰা িকছু ল, হােৰাণৰ ওপৰত আৰু তওঁৰ ব ৰ

ওপৰত, তওঁেৰ সেত তওঁৰ পু সকলৰ ওপৰত আৰু তওঁেলাকৰ

ব ৰ ওপৰেতা ছিটয়াই িদ, হােৰাণক আৰু তওঁৰ ব েবাৰ আৰু তওঁেৰ

সেত তওঁ পু সকলক আৰু তওঁেলাকৰ ব েবাৰ পিব কিৰেল। ৩১

সেয় মািচেয় হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলক ক’ ল, “সা াৎ কৰা ত ুৰ

ৱাৰ মখুত তামােলােক মঙহিখিন িসজাবা; আৰু ‘হােৰাণ ও তওঁৰ

পু সকেল তাক ভাজন কিৰব লােগ’, এইবিুল কাৱা মাৰ আ াৰ দেৰ

তামােলােক সই ঠাইত তাক আৰু িনযু কৰণাথক খৰািহত থকা িপঠা

ভাজন কিৰবা। ৩২ িযেবাৰ বাকী থকা মাংস আৰু িপঠা ৰ যাব, সইেবাৰ

জইুত পিুৰ ভ কিৰবা। ৩৩আৰু তামােলােক সাত িদনৈলেক, অথাৎ

তামােলাকক িনযু কৰা িদন শষ নােহাৱাৈলেক, সা াৎ কৰা ত ু

ৱাৰৰ পৰা বািহৰৈল নাযাবা। কাৰণ তামােলাকক িনযু কেৰাঁেত

সাতিদন লািগব। ৩৪আিজ যেনৈক কৰা গ’ল, তামােলাকক ায়িচ

কিৰবৰ অেথ তেনৈক কিৰবৈল িযেহাৱাই আ া িদেল। ৩৫ এই হতুেক

তামােলােক মৰা নপিৰবৰ বােব, সাত িদনৈলেক িদেন ৰািতেয় সা াৎ

কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুত থািক পায মােন িযেহাৱাৰ পালনীয়িখিন পালন

কিৰবা, িকয়েনা মই এেন আ া পােলাঁ।” ৩৬ িযেহাৱাই মািচৰ াৰাই

িয সকেলা কিৰবৈল আ া িদিছল, হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল সই

সকেলােক কিৰেল।

৯ অ ম িদনৰআ ািনকৰ পাছত মািচেয় হােৰাণআৰু তওঁৰ পু সকল

আৰু ই ােয়লৰ পিৰচাৰক সকলক মািত আিনেল। ২ তওঁ হােৰাণক

ক’ ল, “তুিম িনজৰ অেথ, পাপাথক বিলৰ কাৰেণ জাকৰ পৰা এটা িনঘণূ

দামিুৰ আৰু হাম‐বিলৰ কাৰেণ এটা িনঘণূী মতা মৰ ল, িযেহাৱাৰ

স খুত উৎসগ কৰা। ৩আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলক তুিম িন য় কাৱা,

‘ তামােলােক িযেহাৱাৰ স খূত বিলদান কিৰবৰ অেথ, পাপাথক বিলৰ

কাৰেণ এটা মতা ছাগলী আৰু হামৰ কাৰেণ এটা এবছৰীয়া িনঘণূ দমৰা

গৰু আৰু এটা এবছৰীয়া িনঘণূ মৰ পাৱািল, ৪আৰু ম লাথক বিলৰ

কাৰেণ এটা ষাঁড় আৰু এটা মতা মৰ আৰু তল িমহেলাৱা ভ নেবদ

লাৱা; িকয়েনা আিজ িযেহাৱাই তামােলাকক দশন িদব’।” ৫ তিতয়া

তওঁেলােক, মািচেয় আ া কৰা সকেলােক সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ

মখুৈল িনেল আৰু গােটই ম লী ওচৰ চািপ িযেহাৱাৰ স খূত িথয় হ’ল।

৬ পাছত মািচেয় ক’ ল, “িযেহাৱাই তামােলাকক এই কম কিৰবৈল আ া

কিৰেল; ইয়ােক কিৰেল তামােলাকৈল িযেহাৱাৰ তাপ কািশত হ’ব।”

৭ পাছত মািচেয় হােৰাণক ক’ ল, “তুিম বদীৰ ওচৰৈল গ, িযেহাৱাৰ

আ া অ সােৰ তামাৰ পাপাথক বিল আৰু হাম‐বিল উৎসগ কিৰ,

িনজকআৰু লাকসকলক ায়ি কৰা; আৰু লাকসকলেৰা উপহাৰ

উৎসগ কিৰ, তওঁেলাকেকা ায়ি কৰা।” ৮ তিতয়া হােৰােণ বদীৰ

ওচৰৈল গ, িনজৰ অেথ লাৱা পাপাথক বিলদানৰ দামৰুীেটা কািটেল। ৯

পাছত হােৰাণৰ পু সকেল সই বিলৰ তজ তওঁৰ ওচৰৈল আিনেল;

আৰু তওঁ িনজ আঙুিল তজত জবুিুৰয়াই বদীৰ িশঙত লগােল, পাছত

অৱিশ তজিখিন বদীৰ মলুত ঢািল িদেল। ১০ িক ু পাপাথক বিলৰ

তল, িঘলা টা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা তলীয়া ভাগ বদীত দ

কিৰেল। িযেহাৱাই িদয়া আ াৰ দেৰই মািচেয় এই সকেলােক কিৰেল।

১১আৰু তাৰ মঙহিখিন আৰু ছালখন ছাউিনৰ বািহৰত জইুত পিুৰ ভ

কৰা হ’ল। ১২ পােছ হাম‐বিলেটা কটা হ’ল, আৰু হােৰাণৰ পু সকেল

তাৰ তজিখিন তওঁৰ ওচৰৈল তওঁ বদীত চািৰওফােল ছিটয়াই িদেল।

১৩ পাছত তওঁেলাক হাম‐বিলৰ মাংস খ খ কিৰ মৰূেটােৰ সেত

খ েবাৰ তওঁৰ ওচৰৈল আিনেল, আৰু তওঁ সই সকেলােক বদীৰ

ওপৰত দ কিৰেল। ১৪ তওঁ নাড়ী‐ভুৰিুখিন আৰু ঠং‐ কইটা ধইু,

বদীত হামৰ ওপৰত দ কিৰেল। ১৫ পাছত লাকসকলৰ উপহাৰ

ওচৰৈল িনয়া হ’ল। তওঁ লাকসকলৰ পাপাথক বিলদানৰ ছাগলীেটা

ল, থমেটাৰ িনিচনাৈক কািট পাপৰ অেথ উৎসগ কিৰেল। ১৬আৰু

হাম‐বিলেটাও িনয়া হ’ল আৰু তওঁ িবিধমেত তাক উৎসগ কিৰেল। ১৭

আৰু ভ নেবদ িনয়াৰ পাছত তওঁ তাৰ পৰা মিুঠ ভৰাই ল’ ল, আৰু

বদীৰ ওপৰত দ কিৰেল; ৰািতপৱুাৰ হাম‐বিলৰ দেৰ তওঁ ইয়ােকা

কিৰেল। ১৮ পাছত তওঁ লাকসকলৰ ম লাথক বিলদানৰ ষাঁড় আৰু

মতা মৰেটা কািটেল; তিতয়া হােৰাণৰ পু সকেল তওঁৰ ওচৰৈল সই

বিলৰ তজ আিনেল, আৰু তওঁ বদীৰ চািৰওকােষ তাক ছিটয়াই িদেল।

১৯ পাছত তওঁেলােক ষাঁড় আৰু মতা মৰেটাৰ তল, নাড়ী‐ভুৰতু লািগ

থকা তল, িঘলা টা আৰু কিলজাৰ ওচৰত থকা তলীয়া ভাগ আৰু

মৰেটাৰ নজডাল ল’ ল, ২০ সই সকেলা তল আমঠু টাৰ ওপৰত

হ’ল; আৰু তিতয়া তওঁ বদীৰ ওপৰত সই তল দ কিৰেল। ২১

আৰু মািচৰ আ া অ সােৰ, হােৰােণ িযেহাৱাৰ স খূত আমঠু টা আৰু

সাঁ কৰঙনেটা দালনীয় উপহাৰৰ অেথ দালােল। ২২ তিতয়া হােৰােণ

তওঁেলাকৰ ফালৈল হাত দািঙ তওঁেলাকক আশী াদ কিৰেল; এইদেৰ

তওঁ পাপাথক বিল, হাম‐বিল আৰু ম লাথক বিল উৎসগ কিৰ নািম

আিহল। ২৩ পাছত মািচ আৰু হােৰাণ সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰত সামাল

আৰু তওঁেলােক বািহৰ ওলাই লাকসকলক আশী াদ কিৰেল; তিতয়া

সকেলা লাকসকলৰ আগত িযেহাৱাৰ তাপ কািশত হ’ল। ২৪আৰু

িযেহাৱাৰ স খূৰ পৰা অি ওলাই, বদীৰ ওপৰত থকা হাম‐বিল আৰু

তলিখিন পিুৰ ভ কিৰেল। তােক দিখ সকেলা লােক আন ‐ িন

কিৰ উবিুৰ হ পিৰল।

১০ পাছত হােৰাণৰ পু নাদব আৰু অবীহূেৱ িনজ িনজ আঙঠা

ধৰা ল, তাত জইু ৰািখ তাৰ ওপৰত ধূঁপ িদ, িযেহাৱাই আ া

িনিদয়া সাধাৰণ জইু িযেহাৱাৰ স খুত উৎসগ কিৰেল। ২ তিতয়া

িযেহাৱাৰ স খুৰ পৰা অি ওলাই তওঁেলাকক াস কিৰেল; তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ স খূত াণত াগ কিৰেল। ৩ তিতয়া মািচেয় হােৰাণক

ক’ ল, “িযেহাৱাই ইয়ােক কিছল, বােল, ‘িয সকেল মাৰ কাষ চািপব,

তওঁেলাকৰ মাজত মাৰ পিব তা কাশ কিৰম। আৰু সকেলা লাকৰ

সা ােত মই গৗৰৱাি ত হ’ম।” হােৰাণ হতভ হ িনজেম থািকল। ৪

মািচেয় হােৰাণৰ দদােয়ক উ ীেয়লৰ পু িমচােয়ল আৰু ইিলচাফনক

মািত িন ক’ ল, “ইয়াৈল আহাঁ আৰু ওচৰৈল গ তামােলাকৰ ািত

জনক তুিল পিব ানৰ স খূৰ পৰা ছাউিনৰ বািহৰৈল ল যাৱা।” ৫

আৰু সেয় তওঁেলােক মািচৰ আ া অ সােৰ, ওচৰৈল গ, অ ৰ ক

বে সেত তওঁেলাকক তুিল ছাউিনৰ বািহৰৈল ল গ’ল। ৬ তিতয়া

মািচেয় হােৰাণক আৰু তওঁৰ পু ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰক ক’ ল,

“ তামােলাক যন নমৰা আৰু গােটই ম লীৈল যন তওঁৰ াধ িলত

নহয়, এই কাৰেণ তামােলােক িনজ িনজ মৰূৰ চুিল মকুিলৈক নাৰািখবা

আৰু িনজ িনজ কােপাৰ নাফািলবা; িক ু িযেহাৱাৰ াধাি লাৰ

বােব তামােলাকৰ ভাই গােটই ই ােয়ল বংশই ন কৰক। ৭আৰু

এই সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰৰ পৰা বািহৰৈল নাযাবা, নহ’ ল মিৰবা,

িকয়েনা তামােলাকৰ গাত িযেহাৱাৰ অিভেষকাথক তল আেছ।” তিতয়া

তওঁেলােক মািচৰ বাক অ সােৰ সই দেৰ কিৰেল। ৮ তিতয়া

িযেহাৱাই হােৰাণক ক’ ল, ৯ “ তামােলাক যন নমৰা, সই কাৰেণ

তুিম বা তামােৰ সেত তামাৰ পু সকেল সা াৎ কৰা ত ুত সােমাৱা

কালত, া াৰস বা ৰা পান নকিৰবা। এেয় তামােলােক পৰুষুা েম

পালন কিৰবলগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ, ১০আৰু তামােলােক যন পিব

আৰু সামা িবষয়ৰ আৰু িচ আৰু অ িচৰ েভদ কিৰব পািৰবা, ১১



লবীয় পু ক 72

আৰু মািচৰ াৰাই িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ান সকলক িদয়া সকেলা

িবিধৰ িশ া তামােলােক যন তওঁেলাকক িদব পািৰবা, সই বােব

এই িবিধ তােমােলাকক িদয়া হ’ল।” ১২ মািচেয় হােৰাণক আৰু তওঁৰ

অৱিশ পু ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ এই জনক ক’ ল, “িযেহাৱাৰ

অি কৃত উপহাৰেবাৰৰ অৱিশ ভ নেবদ ল গ, বদীৰ কাষত

খমীৰ নােহাৱাৈক ভাজন কিৰবা। িকয়েনা সেয় অিত পিব । ১৩

কােনা পিব ঠাইত তাক ভাজন কিৰবা; িকয়েনা িযেহাৱাৰ অি কৃত

উপহাৰেবাৰৰ মাজত সেয় তুিম আৰু তামাৰ পু সকেল পাবলগীয়া ভাগ,

কাৰণ মই এই আ া পােলাঁ। ১৪আৰু দালনীয় উপহাৰ িয সাঁ ফালৰ

কৰঙনেটা, তাক তুিম তামাৰ পা‐জীসকেলেৰ সেত কােনা িচ ঠাইত

ভাজন কিৰবা। িকয়েনা ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ম লাথক বিলৰ পৰা

তাক তামাৰ আৰু তামাৰ স ান সকলক পাবলগীয়া ভাগ বিুল িদয়া হ’ল।

১৫ অি কৃত উপহাৰৰ অেথ িদয়া তলিখিনেয় সেত উে ালনীয় উপহাৰ

িয সাঁ কৰঙন আৰু িযেহাৱাৰ স খূত দালনীয় উপহাৰৰ অেথ দালাবৈল

দালনীয় উপহাৰৰ িয আমঠু, এইেবাৰ িযেহাৱাৰ আ াৰ দেৰ আিনব

লািগব; সেয় তামাৰ আৰু তামাৰ স ান সকলৰ িচৰ ায়ী অিধকাৰ

হ’ব।” ১৬ তিতয়া মািচেয় পৰুষুাথ কিৰ, পাপাথক বিলদানৰ অেথ িদয়া

ছাগলীেটা িবচােৰােত দিখেল য, তাক পিুৰ ভ কৰা হ’ল। গিতেক

তওঁ হােৰাণৰ অৱিশ পু ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ এই জনৈল ু হ

তওঁেলাকক ক’ ল, ১৭ “ তামােলােক সই পাপাথক বিল কােনা পিব

ানত িকয় ভাজন নকিৰলা? কাৰণ সেয় অিত পিব আৰু ম লীৰ

অপৰাধ ব িযেহাৱাৰ স খূত তওঁেলাকক ায়িচ কিৰবৰ অেথ তাক

তামােলাকক িদয়া হ’ল। ১৮ চাৱা, পিব ানৰ িভতৰৈল তাৰ তজ

িনয়া নহ’ল; মাৰ আ া অ সােৰ তামােলােক অৱেশ তাক পিব ানত

ভাজন কিৰব লািগিছল।” ১৯ তিতয়া হােৰােণ মািচক ক’ ল, “ চাৱা,

এওঁেলাক জেনই আিজ িযেহাৱাৰ উে েশ িনজ পাপাথক বিল আৰু

িনজ হামবিল উৎসগ কিৰেল, তথািপ মাৈল এেন ঘিটল; যিদ মই আিজ

পাপাথক বিল ভাজন কিৰেলাঁেহেতন, তে িযেহাৱাই তাত সে াষ

পােলেহঁেতন ন?” ২০ মািচেয় ইয়ােক িন স ু হ’ল।

১১ পাছত িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, ২ “ তামােলােক

ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা য, ‘সকেলা ভূ‐চৰ প েবাৰৰ

মাজত এইেবাৰ জ ু তামােলােক খাব পািৰবা। ৩ প েবাৰৰ মাজত িয

কােনা জ ুৰ খৰুা স ণুৰেূপ ফাল আৰু ঘাঁহ পা েল তাক তামােলােক

খাব পািৰবা ৪ তথািপ ঘাঁহ পা লা বা খৰুা ফাল হাৱােবাৰৰ মাজত

তামােলােক কােনামেত খাব নলগীয়া প এইেবাৰ; উট, িকয়েনা িস ঘাঁহ

পা েল হয়, িক ু ফলীয়া খৰুা থকা নহয়, িস তামােলাকৰ পে অ িচ।

৫আৰু চাফন প , িকয়েনা িসও ঘাঁহ পা েল, তথািপ ফলীয়া খৰুা থকা

নহয়, িসওঁ তামােলাকৰ পে অ িচ। ৬ শহা; িকয়েনা িসও ঘাঁহ পা েল,

িক ু ফলীয়া খৰুা থকা নহয়, িস তামােলাকৰ পে অ িচ। ৭আৰু

গাহিৰ: িকয়েনা তাৰ খৰুা স ণুৰেূপ ফাল হয় তথািপ িস ঘাঁহ নাপা েল,

তামােলাকৰ পে িসও অ িচ। ৮ তামােলােক সইেবাৰৰ মাংস ভাজন

নকিৰবা আৰু সইেবাৰৰ শৱেকা চুবা; সইেবাৰ তামােলাকৰ পে

অ িচ। ৯ জলজ ু েবাৰৰ মাজত সমু ত িক নদীত বা আন পানীত থকা

জ ুৰ মাজত, পািখ আৰু বাকিল থকা জ ু তামােলােক খাব পািৰবা।

১০ িক ু সমু ত বা নদীত থকা জলচৰেবাৰৰ মাজত বা পানীত থকা

সকেলা াণীৰ মাজত, িযেবাৰৰ পািখ আৰু বাকিল নাই, সইেবাৰ

তামােলাকৰ পে িঘণলগা। ১১ সইেবাৰ তামােলাকৰ পে সদায়

িঘণলগা। তামােলােক সইেবাৰৰ মাংস ভাজন নকিৰবা আৰু সইেবাৰৰ

শৱেকা িঘণ কিৰবা। ১২জল ু েবাৰৰ মাজত িযেবাৰৰ পািখ আৰু বাকিল

নাই, সই সকেলােৱই তামােলাকৰ পে িঘণলগা। ১৩আৰু প ীেবাৰৰ

মাজত এইেবাৰ তামােলােক িঘণ কিৰবা আৰু এইেবাৰ নাখাবা, ঈগল,

শ ণ, ১৪ মিটয়া িচলনী আৰু সকেলা িবধৰ ৰঙা িচলনী; ১৫আৰু সকেলা

িবধৰ কাউৰী, ১৬ বগা ফচাঁ, ল ী ফচাঁ, গ া‐িচলনী আৰু সকেলা

িবধৰ শন। ১৭ তামােলােক এইেবাৰেকা িঘণ কিৰবা, যেন ‐ ফঁচা,

মাছেৰাকা আৰু , ১৮ দীঘল িডঙীয়া হাঁহ, ঢাঁৰা কাউৰী আৰু সৰু শ ণ,

১৯ বৰেটােকালা, সকেলা িবধৰ বগলী, গাবৰ খাঁেচাৰা আৰু বা লী।

২০ চািৰ ঠেঙেৰ উিৰ ফুৰা সকেলা পািখ থকা জ ু তামােলাকৰ পে

িঘণলগা। ২১ তথািপ পািখ থকা উিৰ ফুৰা চািৰ ঠেঙেৰ ফুৰা জ ুৰ

মাজত, মািটত ভৰ িদ জাপ মািৰবৰ বােব িযেবাৰৰ চািৰ ভিৰৰ ওপৰত

টা ঠং থােক, সইেবাৰ খাব পািৰবা। ২২আৰু সকেলা িবধৰ কাকতী

ফিৰং, সকেলা িবধৰ খগা ফিৰং, সকেলা িবধৰ উই‐িচিৰঙা আৰু সকেলা

িবধৰ তামলুী ফিৰং, এই সকেলােক তামােলােক খাব পািৰবা। ২৩ িক ু

উিৰ ফুৰা সকেলা চািৰ ঠঙীয়া জ ু তামােলাকৰ পে িঘণ লগা। ২৪

তামােলাক এই জ ু েবাৰৰ াৰাই সি য়াৈলেক অ িচ হ পিৰবা, যিদ

কােনােৱ এইেবাৰৰ শৱেবােৰা শ কেৰ, তেৱাঁ অ িচ হ’ব। ২৫আৰু

িযেকােনােৱ সইেবাৰৰ শৱ ল যাব, িস িনজ কােপাৰ ধবু আৰু স াৈলেক

অ িচ হ থািকব। ২৬ িযেবাৰ জ ুৰ খৰুা ফাল হেলও স ণুৰেূপ

ফাল নহয় আৰু িয জ ু েৱ ঘাঁহ নাপা েল, সইেবাৰ তামােলাকৰ পে

অ িচ। িযেকােনােৱ সইেবাৰৰ শৱ চুব, তওঁ অ িচ হ’ব। ২৭আৰু চািৰ

ঠেঙেৰ ফুৰা সকেলা জ ুৰ মাজত িযেবাৰ ভিৰৰ তলৱুােৰ খাজ কােঢ়,

সইেবাৰ তামােলাকৰ পে অ িচ। িযেকােনােৱ সইেবাৰৰ শৱ চুব,

তওঁ স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ২৮আৰু িযেকােনােৱ সইেবাৰৰ শৱ

ল যাব, িস িনজ ব ধবু আৰু স াৈলেক অ িচ হ থািকব। সইেবােৰই

তামােলাকৰ পে অ িচ। ২৯ মািটত বগাই ফুৰা সকেলা িবধৰ উৰগ

জ ুৰ মাজত এইেবাৰ তামােলাকৰ পে অ িচ; নউল, এ ৰ, ৩০

সকেলা িবধৰ ঁই জঠী, নাইিপয়া, তজিপয়া, সাণ ঁই, আৰু মিটয়া

ঁই। ৩১ বগাই ফুৰা জ ুৰ জ ু েবাৰৰ িভতৰত এইেবাৰ তামােলাকৰ

পে অ িচ; সইেবাৰ মিৰেল, িয কােনােৱ সইেবাৰৰ শৱ চুব, তওঁ

স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ৩২আৰু সইেবাৰৰ মাজৰ কােনা শৱ

িয ব ৰ ওপৰত পিৰব, িসও অ িচ হ’ব; কাঠৰ পা বা ব বা ছাল বা

মানা, িযেকােনা কামত লগা ব েৱই হওক, তাক পানীত জবুিুৰয়াব

লািগব আৰু স াৈলেক অ িচ হ থািকব আৰু তিতয়ােহ িচ হ’ব। ৩৩

আৰু কােনা মািটৰ পা ৰ িভতৰত সইেবাৰৰ শৱ পিৰেল, তাৰ িভতৰত

থকা সকেলা ব অ িচ হ’ব আৰু তামােলােক তাক ভািঙ পলাবা। ৩৪

তাৰ িভতৰত থকা পানী িদ িসেজাৱা সকেলা খাৱা ব অ িচ হ’ব আৰু

তেন ৱা সকেলা পা ত থকা সকেলা কাৰ পয় ব অ িচ হ’ব। ৩৫

আৰু এ েৰই হওঁক বা চুলাই হওঁক, িযেকােনা ব ৰ ওপৰত সইেবাৰৰ

শৱ পিৰব, সেয় অ িচ হ’ব; তাক ভািঙ পলাব লািগব; সইেবাৰ অ িচ,

তামােলাকৰ পে সইেবাৰ অ িচ হ থািকব। ৩৬ তথািপ ভুমকু বা

িয নাদত অেনক পানী জমা হ থােক, সেয় িচ হব; িক ু িয জেন

সইেবাৰৰ মৰা শৱ চুব, তওঁ অ িচ হ’ব। ৩৭আৰু সইেবাৰৰ শৱ যিদ

কােনা ববলগীয়া িটত পেৰ, তে সেয় িচ হ থািকব। ৩৮ িক ু

িটৰ ওপৰত পানী িদেল, যিদ সইেবাৰৰ শৱ তাৰ ওপৰত পেৰ, তে

সেয় তামােলাকৰ পে অ িচ। ৩৯ তামােলােক খাব পৰা প ৰ মাজত

কােনা প মিৰেল, িযেকােনােৱ তাৰ শৱ চুব, িস স াৈলেক অ িচ হ

থািকব। ৪০আৰু িযেকােনােৱ তাৰ মাংস খাব, িস িনজৰ কােপাৰ ধবু আৰু

স াৈলেক অ িচ হ থািকব। আৰু িয কােনােৱ তাৰ শৱ ল যাব তওঁ

িনজ ব ধবু আৰু স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ৪১আৰু মািটত বগাই

ফুৰা েত ক উৰগ জ ু িঘণ লগা; তাক খাব নালােগ। ৪২ মািটত বগাই

ফুৰা িযেকােনা জীৱজ ু পেটেৰ যায় বা চািৰ ঠেঙেৰ যায় বা িযেবাৰৰ

অিধক ভিৰ থােক, সইেবাৰ তামােলােক নাখাবা; িকয়েনা সইেবাৰ

িঘণ লগা। ৪৩ সই সকেলা বগাই ফুৰা উৰগ আিদ জ ু েবাৰৰ াৰাই

তামােলােক িনজক অ িচ নকিৰবা আৰু অ িচ হবৈল সইেবাৰৰ াৰাই

িনজেক অ িচ নকিৰবা। ৪৪ কাৰণ মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা; এই

হতুেক তামােলােক িনজেক পিব কিৰ পিব হাৱা, িকয়েনা মই পিব ;

তামােলােক মািটৰ ওপৰত বগাই ফুৰা ভূ‐চৰ জ ু েবাৰৰ াৰাই িনজেক

অ িচ নকিৰবা। ৪৫ িকয়েনা, তামােলাকৰ ঈ ৰ হ’বৈল তামােলাকক

িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনা িযেহাৱা মই; এই হতুেক তামােলাক

পিব হাৱা, কাৰণ মই পিব । ৪৬ িচ অ িচ ব ৰ আৰু খাব পৰা, খাব
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নাৱাৰা জ ু , েভদ জ াবৰ বােব, ৪৭ প , প ী; জলচৰ আৰু বগাই

ফুৰা উৰগ আিদ াণীেবাৰৰ িবষেয় এই িনয়ম’।”

১২ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ানসকলক

কাৱা বােল, ‘ কােনা এগৰাকী মিহলাই সৱ কিৰেল, যিদ

তাইৰ ল’ৰা হয়, তিতয়া তাই সাতিদন অ িচ হ থািকব; তাইৰ মােহকীয়া

অেশৗচৰ কালৰ দেৰই অ িচতাৰ দেৰই তাই অ িচ হ থািকব। ৩ পাছত

অ ম িদনা ল’ৰািটৰ িল া ‐চম ছদন কৰা হ’ব। ৪আৰু সই মিহলা

গৰাকীৰ ৰ াৱৰ পৰা িচ হ’বৰ অেথ তাই তি শ িদন ৰিখব লািগব;

ৰ াৱৰ অৱ াৰ পৰা িচ নােহাৱাৈল তাই কােনা পিব ব চুব

আৰু ধমধামত নােসামাব। ৫ যিদ তাইৰ ছাৱালী হয়, তিতয়া তাইৰ

মােহকীয়া অেশৗচৰ কালৰ দেৰ স াহ অ িচ হ থািকব; আৰু ৰ াৱৰ

পৰা িচ হ’বৰ কাৰেণ তাইক ছয়ষি িদন ৰিখব লািগব। ৬ পাছত

যিতয়া তাইৰ ৰ াৱৰ পৰা িচ হাৱা িদনেবাৰ পৰু হ’ব, তিতয়া

তাইৰ ল’ৰা বা ছাৱালীৰ অেথ তাই হাম‐বিলৰ এটা এবছৰীয়া মৰ‐ছাগ

পাৱািল, আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা পাৰ পাৱািল বা এটা কেপৗ

সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ‐মখুৈল পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব। ৭ তিতয়া

পেুৰািহত জেন িযেহাৱাৰ স খুত তাক উৎসগ কিৰ, সই মিহলা গৰাকীক

ায়িচ কিৰব; তিতয়া তাই িনজ ৰ াৱৰ পৰা িচ হ’ব। ল’ৰা বা

ছাৱালী সৱ কৰা মিহলাসকলৰ কাৰেণ এই িনয়ম। ৮ যিদ তাই মৰ‐

ছাগ পাৱািল আিনবৈল অসমথ হয়, তিতয়া তাই টা কেপৗ বা টা পাৰ

পাৱািল ল, তাৰ এটা হামৰ অেথ, আনেটা পাপাথক বিলৰ অেথ িদব,

আৰু পেুৰািহেত তাইক ায়িচ কিৰব; তিতয়া তাই িচ হ’ব’।”

১৩ পাছত িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, ২ “যিদ কােনা

এজন লাকৰ গাৰ ছাল উখিহ উেঠ, বা চােকাৰা বাি উেঠ, বা

িজিলকা দাগ হয়, আৰু সেয় যিদ গাৰ ছালত েৰাগৰ ঘা হ যায়,

তিতয়া তওঁক হােৰাণ পেুৰািহত বা তওঁৰ পু পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ

এজনৰ ওচৰৈল অনা হ’ব। ৩ তিতয়া পেুৰািহত জেন তওঁৰ গাৰ ছালত

থকা সই ঘােটা চাব; যিদ সই ঘাৰ নাম বগা হ উেঠ, আৰু ঘা যিদ গাৰ

ছালতৈক দ যন বাধ হয়, তিতয়া সই ঘা েৰাগৰ ঘা; তওঁৰ সই ঘা

চাৱাৰ পাছত পেুৰািহেত তওঁক অ িচ বিুল জনাব। ৪আৰু যিদ তওঁৰ

সই িজিলকা দাগ ঘাৰ ছালত বগা হয়, িক ু ছালতৈক দ যন বাধ নহয়,

আৰু তওঁৰ ঘাৰ নাম বগা হ যাৱা নাই, তিতয়া সই ঘা হাৱা লাক

জনক পেুৰািহেত সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব। ৫ পাছত স ম িদনা

পেুৰািহত জেন সই ঘা হাৱা লাকজনক চাই যিদ তওঁৰ দিৃ ত ঘা সই

এেকদেৰ থােক বা ছালত ব ািপ যাৱা নাই, তিতয়া পেুৰািহত জেন

তওঁক আেকৗ সাত িদনৈল আতৰত ৰািখব। ৬আৰু স মিদনা পেুৰািহত

জেন তওঁক আেকৗ চাব; তিতয়া যিদ সই ঘা কাবৈল ধেৰ, আৰু

ছালত যিদ িবয়িপ যাৱা নেদেখ, তিতয়া পেুৰািহেত তওঁক িচ বিুল

জনাব; সেয় কৱল চােকাৰা ব া ঘা হ; পাছত তওঁ িনজ ব ধইু িচ

হ’ব। ৭ িক ু তওঁৰ িচৰ অেথ িনজেক পেুৰািহতক দখউুৱাৰ পাছত

যিদ সই চােকাৰা ব া ঘা ছালত িবয়িপ যায়, তিতয়া তওঁ পনুৰায়

িনজেক পেুৰািহতক দখৱুাব লািগব। ৮ তিতয়া পেুৰািহেত সই ঘা চাই

যিদ তওঁৰ চােকাৰা ব া ঘা ছালত িবয়িপ যাৱা দেখ, তিতয়া তওঁ

লাকজনক অ িচ বিুল জনাব; সেয় েৰাগ। ৯ কােনা এজন লাকৰ

েৰাগৰ ঘা হ’ ল, তওঁক পেুৰািহতৰ ওচৰৈল অনা হ’ব। ১০ তিতয়া

পেুৰািহেত তওঁক চাব; যিদ তওঁৰ ছালত বগা ধৰণৰ টমনুা বাে , আৰু

তাৰ াৰাই তাৰ নাম বগা হ উেঠ, আৰু সই টমনুাত কঁচা মঙহ থােক,

১১ তিতয়া তওঁৰ গাৰ ছালত সেয় পৰুিণ েৰাগ; তােত পেুৰািহেত

তওঁক অ িচ বিুল জনাব; তওঁ সই লাকজনক আতৰত নাৰািখব,

িকয়েনা তওঁ আগেৰ পৰা অ িচ। ১২ যিদ ছালৰ সকেলােত সই

েৰাগ ব ািপ যায়, আৰু পেুৰািহতৰ িযমানৈলেক চ পেৰ, িসমানৈলেক

সই ঘা থকা লাকজনৰ মৰূৰ পৰা ভিৰৈলেক গােটই ছাল েৰােগেৰ

ঢােক, ১৩ তিতয়া তওঁৰ গােটই গা েৰােগেৰ ঢকা দিখ, পেুৰািহেত

সই ঘা থকা লাকজনক িচ বিুল ক’ব; তওঁৰ গােটই গা বগা হাৱাত

তওঁ িচ। ১৪ িক ু যিতয়া সই ঘাত কঁচা মঙহ দখা যায়, তিতয়া

তওঁ অ িচ হ’ব। ১৫ তিতয়া পেুৰািহেত সই কঁচা মঙহ দিখ, তওঁক

অ িচ বিুল ক’ব, িকয়েনা সই কঁচা মঙহ অ িচ; সেয় েৰাগ। ১৬

আৰু সই কঁচা মঙহ যিদ পনুৰায় বগা হ যায়, তিতয়া তওঁ পেুৰািহতৰ

ওচৰৈল যাব। ১৭ তিতয়া পেুৰািহেত সই লাকজনৰ বগা হ উঠা ঘােটা

চাব, আৰু যিদ সই ঘা বগা হাৱা দেখ, তিতয়া পেুৰািহেত সই ঘা থকা

লাকজনক িচ বিুল ক’ব। ১৮আৰু গাৰ ছালত ফাঁেহাৰা হ ভাল হাৱাৰ

পাছত, ১৯ যিদ সই ফাঁেহাৰাৰ ঠাইত বগা বৰণৰ টমনুা বাে , বা

বগা আৰু অলপ ৰঙা বৰণৰ িজিলকা দাগ হয়, তিতয়া তাক পেুৰািহতক

দখউুৱা হ’ব। ২০ তিতয়া পেুৰািহেত তাক চাব; যিদ সেয় ছালতৈক দ

যন বাধ হয়, আৰু তাৰ নাম বগা হ গ’ল, তিতয়া পেুৰািহেত তওঁক

অ িচ বিুল ক’ব; সেয় ফাঁেহাৰাত ওেলাৱা েৰাগৰ ঘা। ২১ িক ু

পেুৰািহেত তাক চাই যিদ বগা নাম নেদেখ, আৰু সেয় ছালতৈক দ

নহয়, িক ু কাই গেছ, তিতয়া পেুৰািহেত তওঁক সাত িদন আতৰত

ৰািখব। ২২ পাছত সেয় যিদ ছালত িবয়িপ যায়, তে পেুৰািহেত তওঁক

অ িচ বিুল ক’ব; সেয় ৰাগৰ ঘা। ২৩ িক ু যিদ সই িজিলকা দাগ

িনজ ঠাইেত থােক, আৰু িবয়িপ নাযায়, তে সেয় ফাঁেহাৰাৰ দাগ মা ;

আৰু পেুৰািহেত তওঁক িচ বিুল ক’ব। ২৪ যিদ গাৰ ছালত পাৰা দাগ

হয়, আৰু সই দাগৰ নতুন ছালৰ ৰঙচুৱা বগা বা বগা বা িজিলকা

দাগ হয়, ২৫ তে পেুৰািহেত তাক চাব; যিদ িজিলকা দাগত থকা

নাম বগা হ গ’ল, আৰু আন ছালতৈক দ যন দখা যায়, তিতয়া সেয়

জইুেয় পাৰা দাগত ওেলাৱা ৰাগ; পেুৰািহেত তাক অ িচ বিুল ক’ব,

িকয়েনা সেয় ৰাগৰ ঘা। ২৬ িক ু যিদ পেুৰািহেত চাই িজিলকা

দাগত বগা নাম নেদেখ, আৰু সই দাগ ছালতৈক দ নহয়, িক ু কাই

গ’ল, তিতয়া পেুৰািহেত তওঁক সাত িদন আতৰত ৰািখব। ২৭ পাছত

স ম িদনা পেুৰািহেত তওঁক চাব; তিতয়া যিদ ছালত সেয় িবয়িপ যায়,

তে পেুৰািহেত তওঁক অ িচ বিুল ক’ব; সেয় ৰাগৰ ঘা। ২৮আৰু

যিদ সই িজিলকা দাগ িনজ ঠাইেত থােক, আৰু ছালত ব ািপ নাযায়,

িক ু কাই যায়, তে সেয় পাৰা ঠাইত উঠা টমনুা মােথান; আৰু

পেুৰািহেত তওঁক িচ বিুল ক’ব, িকয়েনা সেয় জইুেয় পাৰা ঘাৰ দাগেহ

মােথান। ২৯ কােনা পৰুষু বা ীৰ মৰূত বা থুঁতিৰৰ তলত ঘা হ’ ল, ৩০

পেুৰািহেত সই ঘা চাব; সেয় যিদ ছালতৈক দ যন বাধ হয়, আৰু তাত

হালধীয়া িমিহ নাম থােক তে পেুৰািহেত তওঁক অ িচ বিুল ক’ব;

সেয় খজৱুা ৰাগ; মৰূৰ চুিল বা দািড় সৰা ৰাগ। ৩১আৰু পেুৰািহেত

সই খজৱুা চুিল বা দািড় সৰা ৰাগৰ ঘা চােল, যিদ সেয় ছালতৈক দ যন

বাধ নহয়, আৰু তাত ক’লা নাম নাথােক, তে পেুৰািহেত সই চুিল িক

দািড় সৰা ৰাগ থকা লাকজনক সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব। ৩২ পাছত

পেুৰািহেত স ম িদনা সই ঘা চাব; যিদ সই ঘা িবয়িপ যাৱা নাই, আৰু

তাত হালধীয়া নাম নাই, আৰু ছালতৈক ঘাৰ ছাল দ যন বাধ নহয়, ৩৩

তে সই ঘাৰ কাষৰ চিৰওফােল থকা চুিল খৰুউুৱা হ’ব, িক ু ঘা থকা

ঠাইেডাখৰ খৰুাব; তিতয়া পেুৰািহেত সই খজৱুা ঘা থকা লাকজনক

আৰু সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব। ৩৪ পাছত স মিদনা পেুৰািহেত সই

ঘা চাব; তােত, যিদ সই ঘা ছালত ব ািপ যাৱা নাই, আৰু ছালতৈক দ

যন বাধ নহয়, তে পেুৰািহেত তওঁক িচ বিুল ক’ব; পাছত সই

লাকজেন িনজ ব ধইু িচ হ’ব। ৩৫ িক ু পেুৰািহেত িচ কেৰাঁৱাৰ

পাছত, যিদ তওঁৰ ছালত সই ঘা ব ািপ যায়, ৩৬ তে পেুৰািহেত

তওঁক পনুৰায় চাব; যিদ তওঁৰ ছালত সই ঘা ব ািপ যাৱা দেখ, তে

পেুৰািহেত হালধীয়া নাম িনিবচািৰব; সই লাকজন অ িচ। ৩৭ িক ু

তওঁৰ দিৃ ত যিদ সই ঘা এেকদেৰ থােক, আৰু তাৰ মাজত ক’লা নাম

গেজ, তে সই ৰাগ ভাল হ’ল; তওঁ িচ; আৰু পেুৰািহেত তওঁক িচ

বিুল ক’ব। ৩৮আৰু যিদ কােনা পৰুষু বা ীৰ গাৰ ছালত ঠােয় ঠােয়

বগা দাগ হয়, ৩৯ তে পেুৰািহেত সই লাকজনক চাব; যিদ তওঁৰ

ছালত হাৱা িজিলকা দাগেবাৰ গাম বৰণীয়া বগা হয়, তে সেয় ছালত

উৎপ হাৱা এিবধ ফাঁহা; আৰু তওঁ িচ। ৪০আৰু যিদ কােনা মা হৰ

মৰূৰ চুিল সিৰ যায়, তে তওঁ টকলা মৰূা; িক ু তওঁ িচ। ৪১আৰু
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যিদ তওঁৰ মৰূৰ আগফালৰ চুিল সিৰ যায় আৰু টপা; তেৱাঁ িচ। ৪২

িক ু যিদ তওঁৰ টকলা বা টপা মৰূত ৰঙচীয়া বগা ঘা হয়, তে সেয়

তাৰ টকলা মৰূত বা টপা মৰূত হাৱা ৰাগ। ৪৩ তিতয়া পেুৰািহেত

তওঁক চাব; যিদ গাৰ ছালত হাৱা ৰাগৰ দেৰ তওঁৰ টকলা বা টপা

মৰূত সই ঘা দমলা ৰঙচীয়া বগা হয়, ৪৪ তে তওঁ ৰাগী আৰু

অ িচ; অৱেশ পেুৰািহেত তওঁক অ িচ বিুল ক’ব; তাৰ েৰাগৰ ঘা

তওঁৰ মৰূেত আেছ। ৪৫ িয েৰাগীৰ গাত েৰাগৰ ঘা থােক, তওঁ

ফলা ব িপি ব, আৰু তওঁৰ মৰূৰ চুিল মকুিলৈক ৰখা হ’ব, আৰু তওঁ

িনজৰ ওপৰ ওঁঠ ঢািকব, আৰু ‘অ িচ, অ িচ,’ বিুল িচঞিৰব। ৪৬ িযমান

িদন তওঁৰ গাত সই েৰাগ ঘা থািকব, িসমান িদন তওঁ অ িচ হ

থািকব; তওঁ অ িচ হাৱাত আৰু তওঁৰ সই ৰাগ যন ব ািপ নাযায়

সই কাৰেণ তওঁ অকেল থািকব; তওঁৰ থকা ঠাই ছাউিনৰ বািহৰত

হ’ব। ৪৭আৰু নামৰ িক শণ তাৰ এটা ব ত, েৰাগৰ কােনা দাগ

থািকেল ৪৮ বা শণৰ িক নামৰ দীঘ তা বা বাণী তাত, বা কােনা

ছালত, িক ছােলেৰ সজা ৪৯ কােনা ব ত, ব বা ছালত, বা দীঘ তাত

বা বাণী তাত, বা ছালৰ কােনা ব ত থকা সই দাগ যিদ অলপ কঁচা

বৰণীয়া বা ৰঙচুৱা হয়, তে সেয় েৰাগ দাগ, তাক পেুৰািহতক

দখউুৱা যাব। ৫০ পাছত পেুৰািহেত সই দাগ চাই, দাগ থকা ব েটা

সাতিদন আতৰ কিৰ ৰািখব। ৫১ পাছত স মিদনা পেুৰািহেত সই দাগ

চাই যিদ কােপাৰত, বা দীঘ তা িক বাণী তাত, বা কােনা কামৰ

কাৰেণ ব ৱহাৰ কৰা ছালত সই দাগ ব ািপ যাৱা দেখ, তে সই দাগ

সংহাৰক েৰাগৰ দাগ; সেয় অ িচ ব । ৫২ এই কাৰেণ িয ব ত, বা

নামৰ িয শণ বা িয দীঘ তাত বা বাণী তাত, বা ছােলেৰ সজা িয ব ত

সই দাগ হয়, তাক পিুৰ ভ কিৰব; িকয়েনা সেয় সংহাৰক ; তাক

স ণূৰেূপ জইুত পিুৰ ভ কৰা হ’ব। ৫৩ িক ু পেুৰািহেত চাই যিদ সই

দাগ কােপাৰত, বা দীঘ তাত িক বাণী তাত, বা ছালৰ কােনা ব ত

সই দাগ ব ািপ যাৱা নেদেখ, ৫৪ তিতয়া পেুৰািহেত সই দাগ থকা

ব েটা ধবুৈল আ া িদব; পাছত আৰু সাতিদন সই ব েটা আতৰত

ৰািখব। ৫৫ সই দাগ থকা ব ধাৱাৰ পাছত পেুৰািহেত সই দাগ চাব;

আৰু সই দাগ ব ািপ নগেলও যিদ আন বৰণ ধৰা নাই, তে সেয়

অ িচ; িয ঠাইেত সই দােগ ব েটাক অ িচ নকৰক, তুিম তাক জইুত

পিুৰ ভ কিৰবা। ৫৬ িক ু ধাৱাৰ পাছত পেুৰািহেত চাই যিদ সই দাগ

গামা দেখ, তে তওঁ সই ব ৰ পৰা, বা ছালৰ পৰা, বা দীঘ তা বা

বাণী তাৰ পৰা তাক িচিঙ পলাব। ৫৭ তথািপও যিদ সই ব ত, বা দীঘ

তা িক বাণী তাত, বা ছােলেৰ সজা কােনা ব ত তাক পনুৰাই দখা

যায়, তে সেয় ব ািপ যাৱা ; সই দাগ থকা িযেয় ব তুিম তাক

জইুত পিুৰ ভ কিৰবা। ৫৮আৰু ধাৱাৰ পাছত সই দাগ ব ৰ পৰা বা

দীঘ তা িক বাণী তাৰ পৰা, বা ছালৰ কােনা ব ৰ পৰা এৰাই, তে

ি তীয়বাৰ তাক ধাৱা হ’ব; তিতয়া সেয় িচ হব। ৫৯ নামৰ বা শণ

তাৰ ব ত, বা দীঘ তা িক বাণী তাত বা ছালৰ কােনা ব ত হাৱা

ৰাগৰ দাগৰ িবষেয় িচ অ িচ বিুল কাৱা িনয়ম এই।”

১৪ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “ েৰাগী লাক জন

হাৱাৰ িদনা তওঁৰ িচ হাৱা িনয়ম এই; তওঁক পেুৰািহতৰ

ওচৰৈল অনা হ’ব। ৩ তিতয়া পেুৰািহেত ছাউিনৰ বািহৰৈল ওলাই গ

সই েৰাগী জনৰ েৰাগ যিদ হেছ, তেনহেল সই িবষেয়

তওঁ ল কিৰব। ৪ তিতয়া পেুৰািহেত সই িচ কিৰব লগা লাকজনৰ

কাৰেণ টা জীয়া িচ চৰাই, এেডাখৰ এৰচ কাঠ, অলপ ৰঙা নাম,

আৰু এেকাচা এেচাব বন, এই সকেলােক লবৈল আ া িদব। ৫আৰু

পেুৰািহত জেন তওঁক মািটৰ পা ত থাৱা িনমল পানীৰ ওপৰত সই

টা চৰাইৰ এটাক কািটবৈল আ া কিৰব। ৬ তাৰ পাছত তওঁ জীয়া

চৰাইেটা, এৰচ কাঠেডাখৰ আৰু এেচাব বন কাচা, এই সকেলােক ল

সই িনমল পানীৰ ওপৰত কটা চৰাইেটাৰ তজত জীয়া চৰাইেটােৰ

সেত জবুিুৰয়াই িদব। ৭ তিতয়া ৰাগৰ পৰা িচ হ’বলগীয়া লাক

জনৰ ওপৰত সাতবাৰ এই পানী ছিটয়াব, আৰু তওঁক িচ বিুল ঘাষণা

কিৰব। তাৰ পাছত পেুৰািহত জেন জীয়া চৰাইেটা মকুিল পথাৰত উৰৱুাই

িদব। ৮আৰু সই িচ হ’বলগীয়া লাক জেন িনজ ব ধইু, চুিল দািড়

আিদ গাৰ আটাই নাম খৰুাই পানীত গা ধবু আৰু তাৰ পাছত তওঁ িচ

হ’ব। এই বাৰ কৰাৰ পাছত তওঁ ছাউিনত সামাব, িক ু তওঁ সাত িদন

িনজ ত ুৰ বািহৰত থািকব লািগব। ৯ পাছত স ম িদনা তওঁ িনজ মৰূৰ

চুিল, দািড়, চলাউিৰ আিদ গােটই গাৰ নাম খৰুাব, আৰু িনজ ব ধইু,

িনেজও পানীত গা ধবু; তিতয়া তওঁ িচ হ’ব। ১০ অ ম িদনা তওঁ

টা নঘণূ মতা মৰ‐ছাগ পাৱািল, এজনী এবছৰীয়া িনঘণূ চঁউৰী মৰ‐

ছাগ পাৱািল, ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা আটা িড় ঐফাৰ

দহ ভাগৰ িতিনভাগ, আৰু এক “ লাগ” তল ল’ব। ১১ তাৰ পাছত িচ

কেৰাঁতা পেুৰািহত জেন, সই িচ হ’বলগীয়া লাক জনক আৰু সই

ব েবাৰ ল সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰৰ ওচৰত িযেহাৱাৰ স খুত ৰািখব।

১২ পাছত পেুৰািহত জেন সই মৰ‐ছাগ পাৱািল টাৰ এটা পাৱািল,

সই এক “ লাগ” তেলেৰ সেত দাষাথক বিল ৰেূপ উৎসগ কিৰব,

আৰু দালনীয় নেবদ ৰ অেথ সইেবাৰ িযেহাৱাৰ স খুত তুিল িদব।

১৩আৰু িয ঠাইত পাপাথক বিল আৰু হাম‐বিল কটা যায়, পিব ানৰ

সই ঠাইেত সই মৰ‐ছাগৰ পাৱািলেটা কািটব লািগব, িকয়েনা সই

দাষাথক বিল পেুৰািহতৰ ভাগ, আৰু সেয় অিত পিব । ১৪ পেুৰািহেত

সই দাষাথক বিলৰ িকছু তজ ল, সই িচ হবলগীয়া মা হেটাৰ সাঁ

কাণৰ মৰুত, সাঁ হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলত আৰু সাঁ ভিৰৰ বঢ়ুা আঙুিলত

লগাই িদব। ১৫ তাৰ পাছত পেুৰািহেত সই “ লাগ” তলৰ িকছু ল

িনজৰ বাওঁহাতৰ তলৱুাত ঢািলব; ১৬আৰু সই বাওঁ হাতৰ তলৱুাত থকা

তলত িনজ সাঁহাতৰ আঙুিল জবুিুৰয়াই, আঙুিলেৰ সই তলৰ পৰা

অলপ অলপৈক িযেহাৱাৰ স খুত সাতবাৰ ছিটয়াব। ১৭ পেুৰািহেত

িনজৰ হাতৰ তলৱুাত থকা অৱিশ তলৰ িকছু ল, িচ হ’বলগীয়া

লাক জনৰ সাঁ কাণৰ মৰূত, সাঁ হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলত আৰু সাঁ ভিৰৰ

বঢ়ুা আঙুিলত পেুব িদয়া দাষাথক বিলৰ তজৰ ওপৰত লগাই িদব।

১৮ পেুৰািহেত িনজৰ হাতৰ তলৱুাত থকা অৱিশ তল িখিন সই িচ

হ’বলগীয়া লাক জনৰ মৰূত িদব, আৰু পেুৰািহেত িযেহাৱাৰ স খুত

তওঁক ায়িচ কিৰব। ১৯ তাৰ পাছত পেুৰািহেত পাপাথক বিলেটা

উৎসগ কিৰব, আৰু সই িচ হ’বলগীয়া লাকজনৰ অেশৗচৰ কাৰেণ

তওঁক ায়িচ কিৰব; তাৰ পাছত হামবিলেটা কািটব। ২০ যিতয়া

পেুৰািহেত হামবিলেটা আৰু ভ নেবদ িখিন বদীত উৎসগ কিৰব,

তিতয়া পেুৰািহেত সই ব ি ক ায়ি কিৰব আৰু তওঁ তিতয়া িচ

হ’ব। ২১ িক ু যিদ সই লাক জন দিৰ হয়, আৰু এই সকেলা বিল

আিনবৈল তওঁৰ সমথ নাথােক, তিতয়া তওঁ িনজৰ কাৰেণ ায়িচ

কিৰবৈল দালনীয় নেবদ ৰ অেথ দাষাথক বিল ৰেূপ এটা মতা মৰ‐

ছাগ পাৱািল, ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা আটা িড়ৰ ঐফাৰ

দহভাগৰ এভাগ এক “ লাগ” তল, ২২আৰু িনজৰ সমথ অ সােৰ টা

কেপৗ বা টা পাৰ পাৱািল আিনব; তােৰ এটা পাপাথক বিল আৰু আনেটা

হামবিল হ’ব। ২৩ পাছত অ ম িদনা, তওঁ িনজেক িচ কিৰবৰ অেথ

সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ‐মখুৈল িযেহাৱাৰ স খুত পেুৰািহতৰ ওচৰৈল

সইেবাৰ আিনব। ২৪ তিতয়া পেুৰািহেত দাষাথক বিলৰ কাৰেণ সই

মৰ‐ছাগ পাৱািলেটা আৰু সই “ লাগ” তল ল, িযেহাৱাৰ স খুত

দালনীয় নেবদ ৰ অেথ তুিল িদব। ২৫ পাছত তওঁ সই দাষাথক

বিলৰ মৰ‐ছাগ পাৱািলেটা কািটব লািগব; পেুৰািহেত সই দাষাথক

বিলৰ িকছু তজ ল, িচ হ’বলগীয়া লাকজনৰ সাঁ কাণৰ মৰূত, সাঁ

হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলত আৰু সাঁ ভিৰৰ বঢ়ুা আঙুিলত লগাই িদব। ২৬ তাৰ

পাছত পেুৰািহেত সই তলৰ অলপ িনজৰ বাওঁ হাতৰ তলৱুাত বািকব,

২৭আৰু পেুৰািহেত সাঁ আঙুিলেৰ বাওঁ হাতৰ তলৱুাত থকা সই তল

অলপ অলপৈক সাতবাৰ িযেহাৱাৰ স খুত ছিটয়াব। ২৮আৰু পেুৰািহেত

িনজৰ হাতৰ তলৱুাত থকা তলৰ িকছু ল, িচ হ’ব লগীয়া লাক জনৰ

সাঁ কাণৰ মৰূত, সাঁ হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলত আৰু সাঁ ভিৰৰ বঢ়ুা আঙুিলত

পেুব িদয়া সই দাষাথক বিলৰ তজ থকা সই এেক ঠাইেবাৰৰ ওপৰত

লগাই িদব। ২৯আৰু িচ হ’বলগীয়া লাক জনক িযেহাৱাৰ স খুত
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ায়িচ কিৰবৈল, পেুৰািহেত িনজৰ হাতত থকা অৱিশ তল িখিন

তওঁৰ মৰূত িদব। ৩০ পাছত সই লাক জনৰ সমথ অ সােৰ অনা সই

কেপৗ টাৰ বা পাৰ পাৱিল টাৰ মাজৰ এটা উৎসগ কিৰব; ৩১অথাৎ

সই টাৰ এটা পাপাথক বিল আনেটা হাম‐বিল ৰেূপ আৰু সই ভ

নেবদ িখিনেয় সেত উৎসগ কিৰব। তাৰ পাছত পেুৰািহেত িচ হ’ব

লগীয়া লাক জনক িযেহাৱাৰ স খুত ায়িচ কিৰব। ৩২ েৰাগৰ ঘা

থকা িয লাক জেন িনজেক িচ কৰা সময়ত িনয়িমত বিলদান আিদ

িদবৈল অসমথ, তাৰ এই িনয়ম।” ৩৩ পাছত িযেহাৱাই মািচ আৰু

হােৰাণক ক’ ল, ৩৪ “মই িয দশ অিধকাৰ অেথ তামােলাকক িদম,

সই কনান দশত তামােলােক যিতয়া সামাবা, তামােলােক অিধকাৰ

কৰা সই দশৰ কােনা এটা ঘৰত যিদ মই েৰাগৰ দাগ উৎপ

কেৰাঁ, ৩৫ তিতয়া সই ঘৰৰ গৰাকীেয় আিহ পেুৰািহতক জনাব। তওঁ

এই বিুল ক’ব য, ‘মই মাৰ ঘৰত ৰাগৰ দাগ যন দিখেছাঁ’। ৩৬

তিতয়া ঘৰৰ সকেলা ব যন অ িচ নহয় এই কাৰেণ, সই দাগ চাবৈল

পেুৰািহেত ঘৰ সােমাৱাৰ পেুবই ঘৰ খালী কিৰবৈল তওঁেলাকক আ া

কিৰব; তাৰ পাছত পেুৰািহেত ঘৰেটা চাবৈল সামাব। ৩৭ তওঁ সই

দাগৰ িবষেয় চাব; যিদ সই দাগ ঘৰৰ দৱালত অলপ কঁচা বৰণীয়া বা

ৰঙচীয়া চকলা‐চকলী হয় আৰু দৱালতৈক দ যন বাধ হয়, ৩৮আৰু যিদ

সঁচাৈক সই ঘৰত ৰাগৰ দাগ আেছ, তিতয়া পেুৰািহেত ঘৰৰ পৰা

ৱাৰ‐মখুৈল ওলাই সাতিদন সই ঘৰ ব কিৰ ৰািখব। ৩৯ স মিদনা

পেুৰািহেত পনুৰায় আিহ সই ঘৰৰ দৱালত সই দাগ িবয়িপ যাৱা

িবষেয় চাব; ৪০আৰু এেন যিদ হয়, তেনহেল মা েহ যন সই দাগ থকা

িশলেবাৰ উিলয়াই নগৰৰ বািহৰত অ িচ ঠাইত পলাই িদেয়, পেুৰািহেত

এেন আ া কিৰব। ৪১ পাছত সই ঘৰৰ িভতৰৰ চািৰওফালৰ দৱাল

তওঁ চাঁচাই পেলাব লািগব, আৰু চুঁিচ পেলাৱাৰ কৰালেবাৰ তওঁেলােক

নগৰৰ বািহৰত সই অ িচ ঠাইত পলাব লািগব। ৪২ তওঁেলােক আন

িশল ল সই িশলৰ ঠাইত ব ৱাব, আৰু নতুন কৰাল ল পনুৰায় সই

ঘৰ িলিপব। ৪৩ এইদেৰ িশল উিলওৱা আৰু ঘৰ চাঁচা আৰু িলপাৰ

পাছত, যিদ পনুৰায় ঘৰত সই দাগ ওলাই, ৪৪ তিতয়া পেুৰািহেত আিহ

চাব আৰু যিদ সই ঘৰত দাগ ব ািপ যাৱা দেখ, তেনহেল সই ঘৰত

সংহাৰক আেছ; আৰু সই ঘৰখন অ িচ। ৪৫ তিতয়া সই ঘৰ

ভািঙ পেলাৱা হ’ব। তাৰ িশল, কাঠ আৰু কৰাল আিদ সকেলােক নগৰৰ

বািহৰৈল সই অ িচ ঠাইৈল ল যাব। ৪৬ ত পিৰ সই ঘৰ ব থকাত

যিদ কােনা লােক তাৰ িভতৰত সামাব, তওঁ স াৈলেক অ িচ হ

থািকব। ৪৭আৰু িযেকােনা লােক সই ঘৰত ব, তওঁ িনজ ব ধবু আৰু

িযেকােনা লােক সই ঘৰত আহাৰ কিৰব, তেৱাঁ িনজ ব ধবু লািগব।

৪৮আৰু সই ঘৰ িলপাৰ পাছত পেুৰািহেত সামাই যিদ সই দাগ ব ািপ

নােযাৱা দেখ, তে পেুৰািহেত সই ঘৰ িচ বিুল ক’ব; িকয়েনা তাৰ

ভাল হ’ল। ৪৯ পাছত তওঁ সই ঘৰ িচ কিৰবৰ কাৰেণ টা চৰাই,

এেডাখৰ এৰচ কাঠ, অলপ ৰঙা নাম, আৰু এেকাচা এেচাব বন ল’ব। ৫০

মািটৰ পা ত থাৱা িনমল পানীৰ ওপৰত তওঁ এটা চৰাই কািটব। ৫১

তওঁ সই এৰচ কাঠেডাখৰ, এেচাব বনেকাচা, ৰঙা নামিখিন আৰু জীয়া

চৰাইেটা এই সকেলােক ল, সই কটা চৰাইৰ তজত আৰু িনমল পানীত

জবুিুৰয়াই সাতবাৰ ঘৰত ছিটয়াব। ৫২ এইদেৰ তওঁ চৰাইৰ তজ, িনমল

পানী, জীয়া চৰাই, এৰচ কাঠ, এেচাব বন আৰু ৰঙা নাম, এই সকেলােৰ

াৰাই সই ঘৰ িচ কিৰব। ৫৩ িক ু তওঁ নগৰৰ বািহৰত থকা মকুিল

পথাৰত সই জীয়া চৰাইেটা উৰৱুাই িদব; এইদেৰ তওঁ ঘৰ ায়িচ

কিৰব; তােত সই ঘৰ িচ হ’ব। ৫৪ এেয় ছালৰ সকেলা কাৰ

ৰাগৰ িচনৰ িনয়ম যেন ছালত খজৱুিত ধৰা চুিল দািড় সৰা, ৫৫ কােপাৰ

আৰু ঘৰত হাৱা , ৫৬ ছাল উখিহ উঠা, চােকাৰা ব া, িজিলকা দাগ।

৫৭ এই সকেলা কান সময়ত িচ আৰু কান সময়ত অ িচ, সই িবষেয়

জেনাৱাই তাৰ অিভ ায়; এইেয় েৰাগ আৰু েৰাগৰ দাগৰ িনয়ম।”

১৫ িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক কাৱা কথািখিন এইদেৰ ক’ ল, ২

“ তামােলােক ই ােয়লৰ স ান সকলক এই কথা কাৱা, ‘ কােনা

পৰুষুৰ শৰীৰৰ পৰা কােনা ধৰণৰ ব থকা সাঁচৰা ৰাগ হ’ ল, সই

ৰাগৰ কাৰেণ তওঁ অ িচ হ’ব। ৩ সই ৰাগ থকাৰ বােব তওঁ অ িচ হ

থািকব। তওঁৰ শৰীৰৰ পৰা সই ৰাগ ব থাকক বা ব হওঁক, তথািপ

তওঁ অ িচ। ৪ সই ৰাগী শাৱা েত ক শয া অ িচ আৰু তওঁ বহা

েত ক আসেনা অ িচ। ৫ িযজেন তওঁৰ শয া চুব, তওঁ িনজ ব ধবু

লািগব আৰু পানীেৰ গা ধবু লািগব আৰু স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ৬

আৰু সই ৰাগী বহা আসনত যিদ কােনাজেন বেহ, তে তওঁ িনজ ব

ধবু লািগব আৰু পানীত গা ধবু লািগব আৰু এইদেৰ তওঁ স াৈলেক

অ িচ হ থািকব। ৭আৰু িযজেন সই ৰাগীৰ গা চুব, তওঁ িনজ ব

ধবু লািগব আৰু পানীত গা ধবু লািগব আৰু এইদেৰ তওঁ স াৈলেক

অ িচ হ থািকব। ৮ সই ৰাগীেয় যিদ কােনা মা হৰ গা’ত থইু পলায়,

তে তওঁ িনজ ব ধবু লািগব আৰু পানীত গা ধবু লািগব, এইদেৰ

তওঁ স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ৯আৰু সই ৰাগী িযেকােনা বাহনত

উিঠব, সেয় অ িচ হ’ব। ১০আৰু িযজেন তওঁৰ তলত থকা কােনা ব

চুব, তওঁ স াৈলেক অ িচ হ থািকব আৰু িযজেন সই ব তুিল ব

িনব, তওঁ িনজ ব ধবু লািগব আৰু এইদেৰ তওঁ স াৈলেক অ িচ হ

থািকব। ১১ সই ৰাগীেয় হাত নােধাৱাৈক িযজনক চুব, তওঁ িনজ ব

ধবু লািগব, পানীত গা ধবু লািগব আৰু এইদেৰ তওঁ স াৈলেক অ িচ

হ থািকব। ১২আৰু সই ৰাগীেয় িয কােনা মািটৰ পা চুব, তাক ভািঙ

পলাব লািগব আৰু সকেলা কাঠৰ পা পানীত ধবু লািগব। ১৩ পাছত

সই ৰাগী যিতয়া িনজ ৰাগৰ পৰা হ’ব, তিতয়া তওঁ িনজ িচৰ

অেথ, সাত িদন বাট চাই থািক িনজ ব ধবু আৰু বাৱতী পানীত গা

ধবু লািগব; তিতয়া তওঁ িচ হ’ব। ১৪ অ ম িদনা তওঁ িনজৰ কাৰেণ

টা কেপৗ বা টা পাৰ পাৱািল ল, সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ‐মখুৈল

িযেহাৱাৰ আগৈল আিহ সইেবাৰ পেুৰািহতক িদব লািগব। ১৫ তিতয়া

পেুৰািহেত তাৰ এটা পাপাথক বিলৰ বিল ৰেূপ উৎসগ কিৰব; এইদেৰ

পেুৰািহেত তওঁৰ সই ৰাগৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ স খূত তাক ায়ি

কিৰব। ১৬ যিদ কােনা পৰুষুৰ াভািৱকভােৱ বীয পাত হয়, তে তওঁ

িনজৰ গােটই শৰীৰ পানীত ধবু লািগব আৰু সি য়াৈলেক অ িচ হ

থািকব। ১৭আৰু িযেকােনা ব ত বা ছালত বীয লািগেল, তাক পানীত

ধবু লািগব আৰু সেয় সি য়াৈলেক অ িচ হ থািকব। ১৮আৰু কােনা

পৰুেুষ ীৰ সেত শয়ন কেৰাঁেত যিদ বীয পাত হয়, তওঁেলাক েয়া

পানীত গা ধবু লািগব আৰু সি য়াৈলেক অ িচ হ থািকব। ১৯ যিতয়া

কােনা মিহলাৰ ঋতু াৱ হয়, তিতয়া সাত িদনৈল তওঁ অ িচ হ থািকব

আৰু িযজেন তাইক চুব, িস সি য়াৈলেক অ িচ হ থািকব। ২০আৰু

সই অেশৗচৰ কালত তওঁ য’ত ব, সই ঠাইও অ িচ হ’ব; আৰু য’ত

তওঁ বিহব, সইেবােৰা অ িচ হ’ব। ২১আৰু িযজেন তওঁৰ শয া চুব;

তওঁ িনজ ব ধবু লািগব আৰু পানীত গা ধবু লািগব আৰু এইদেৰ তওঁ

সি য়াৈলেক অ িচ হ থািকব। ২২আৰু িযজেন তওঁ বহা আসন চুব,

তওঁ িনজ ব ধবু লািগব আৰু পানীত গা ধবু লািগব আৰু এইদেৰ তওঁ

স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ২৩আৰু তাইৰ শয াৰ ওপৰত থকা িকবা

ব বা িযেকােনা ব যিদ তওঁ চােৱ তে তওঁ স াৈলেক অ িচ হ

থািকব। ২৪আৰু যিদ কােনা পৰুেুষ তাইেৰ সেত শয়ন কেৰ আৰু তাইৰ

তজ তওঁৰ শৰীৰত লােগ, তে তওঁ সাত িদনৈল অ িচ হ থািকব

আৰু িযেকােনা শয াত তওঁ ব, সই শয াও অ িচ হ’ব। ২৫আৰু

মােহকীয়া অেশৗচৰ কালত ৰ াৱ নৈহ, যিদ অসময়ত কােনা ী’ৰ

ব িদনৈলেক ৰ াৱ হয় বা মােহকীয়া অেশৗচৰ কালত যিদ অেনক

িদনৈল ৰ াৱ হয়, তে মােহকীয়া অেশৗচৰ কালৰ দেৰ, সই অ িচ

ৰ াৱৰ সকেলা িদন তাই অ িচ হ থািকব; তাই অ িচ। ২৬ সই

ৰ াৱৰ সকেলা িদন িযেকােনা শয াত তাই ব, সেয় মােহকীয়া

অেশৗচৰ কালৰ দেৰ অ িচ হব; আৰু িযেকােনা আসনৰ ওপৰত তাই

বিহব সেয় মােহকীয়া অেশৗচৰ কালৰ অ িচতাৰ দেৰ অ িচ হ’ব। ২৭

আৰু িযজেন সইেবাৰ চুব, তওঁ অ িচ হ’ব আৰু তওঁ ব ধইু পানীত গা

ধবু লািগব আৰু এইদেৰ তওঁ সি য়াৈলেক অ িচ হ থািকব। ২৮ পাছত

সই ী ৰ াৱৰ পৰা হ’ ল, তাই সাত িদন থািকব; তাৰ পাছত তাই
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িচ হ’ব। ২৯ পাছত অ ম িদনা, তাই িনজৰ কাৰেণ টা কেপৗ বা টা

পাৰ পাৱািল ল, সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ‐মখুৈল পেুৰািহতৰ ওচৰৈল

আিনব। ৩০ পেুৰািহেত তাৰ এটা পাপাথক বিল ৰেূপ আৰু আনেটা

হাম‐বিল ৰেূপ উৎসগ কিৰব; এইদেৰ তাই অ িচ ৰ াৱৰ কাৰেণ

পেুৰািহেত িযেহাৱাৰ স খূত তাইক ায়ি কিৰব। ৩১ ই ােয়লৰ

স ান সকেল তাৰ মাজত থকা মাৰ আৱাস অ িচ কিৰ তওঁেলােক

িনজ িনজ অেশৗচৰ কাৰেণ নমিৰবৈল এইদেৰ তামােলােক তওঁেলাকক

িনজ িনজ অেশৗচৰ পৰা পথৃক কিৰবা। ৩২ গা’ৰ পৰা িকবা ব থকা

ৰাগী, বীয পাতৰ অ িচ হাৱা লাক, ৩৩ ৰজ লা হাৱা কােনা পৰুষু বা

মিহলাৰ শৰীৰৰ পৰা যিদ কােনা তৰল পদাথ ব থােক, আৰু অ িচ

ী’ ৰ সেত শয়নকাৰী পৰুষু, এই লাকসকলৰ বােব এই িনয়ম’।”

১৬ হােৰাণৰ িয জন পু িযেহাৱাৰ ওচৰৈল গ’ল, তওঁেলাকৰ মতুৃ ৰ

পাছত িযেহাৱাই মািচক কিছল। ২ িযেহাৱাই মািচক এই কথা

ক’ ল, “হােৰাণ নমিৰবৰ বােব, চ কৰ ওপৰত থকা পাপাবৰণৰ স খূৈল

েভদক ব ৰ িভতৰৰ পিব ‐ ানৈল সকেলা সময়ত নােসামাবৰ বােব

আ া কৰা; িকয়েনা মই পাপাবৰণৰ ওপৰত মঘত দশন িদম। ৩

হােৰােণ এইদেৰ পিব ানত সামাব লািগব। তওঁ পাপাথক বিলৰ

বােব এটা দমৰা গৰু আৰু হামৰ অেথ এটা মতা মৰ লগত ল’ব। ৪ তওঁ

শণ তাৰ পিব ব খন গাত লব, শণৰ জািঙয়ােটা িপি ব, শণৰ টঙািল

গছ কঁকালত বাি ব আৰু পাগেটা িপি ব। এইেবাৰ পিব ব ; তওঁ

পানীত গা ধইু, এইেবাৰ িপি ব। ৫ পাছত তওঁ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

সমাজৰ পৰা পাপাথক বিল উৎসগ কিৰবৈল টা ছাগলী আৰু হামৰ অেথ

এটা মতা মৰ ল’ব। ৬আৰু হােৰােণ পাপাথক বিলৰ বােব দমৰা গৰেুটা

আিন, িনজকআৰু িনজ বংশক ায়ি কিৰব। ৭ তিতয়া তওঁ িন য়ৈক

ছাগলী টা ল’ব আৰু সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰমখুত িযেহাৱাৰ আগত

উপি ত হ’ব। ৮ তিতয়া হােৰােণ সই টা ছাগলীৰ িবষেয় িচিঠ খিলব;

এটা িট িযেহাৱাৰ বােব, আনেটা অজােজলৰ বােব হ’ব। ৯ তিতয়া িয

ছাগলী িযেহাৱাৰ নামত উিঠব, হােৰােণ সই ছাগলীেটা ল পাপাথক

বিল ৰেূপ উৎসগ কিৰব। ১০ িক ু িয ছাগলীৰ অেথ অজােজলৰ নামত

িট উিঠব, তাক অজােজলৈল অথাৎ িভতৰৈল পিঠয়াবৰ কাৰেণ, তাৰ

ায়ি কিৰবৈল িযেহাৱাৰ স খূত তাক জীয়াই উপি ত কিৰব লািগব।

১১ তিতয়া হােৰােণ িনজৰ বােব লাৱা পাপাথক বিলৰ দমৰা গৰেুটা আিন

িনজক আৰু িনজ বংশক ায়ি কিৰব। তওঁ িনজৰ বােব লাৱা সই

পাপাথক বিলৰ বােব অনা দমৰা গৰেুটা কািটব। ১২ হােৰােন িযেহাৱাৰ

স খুত থকা বদীৰ ওপৰৰ পৰা লা আঙঠােৰ এটা আঙঠা‐ধৰাত

ভৰাই ল’ব আৰু িমিহৈক িড় কৰা মিুঠ গি ধপূ ল েভদক ব ৰ

িভতৰৈল আিনব। ১৩আৰু তওঁ নমিৰবৈল সা ফিলৰ চ কৰ ওপৰত

থকা পাপাবৰণক যন ধপূৰ ধাঁৱাই ঢােক, এই কাৰেণ সই গি ধপূ

িযেহাৱাৰ স খূত থকা জইুত িদব। ১৪ তিতয়া তওঁ সই দমৰাৰ

অলপমান তজ ল, পবূফােল থকা পাপাবৰণত আঙুিলেৰ ছিঠয়াব আৰু

আঙুিলেৰ পাপাবৰণৰ স খুেতা সই তজৰ িকছু ল সাতবাৰ ছিটয়াব।

১৫ তিতয়া তওঁ লাকসকলৰ পাপাথক বিলৰ ছাগলীেটা কািট, তাৰ তজ

েভদক ব ৰ িভতৰৈল আিনব আৰু দমৰাৰ তজ ল যেনৈক কিৰিছল,

তেনৈক ইয়াৰ তজেকা কিৰব, অথাৎ পাপাবৰণত আৰু পাপাবৰণৰ

স খূত তাক ছিটয়াব। ১৬ এইদেৰ, ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সকেলা

কাৰ অেশৗচ আৰু অপৰাধৰ কাৰেণ, তওঁেলাকৰ আটাই পাপৰ কাৰেণই

তওঁ পিব ান ায়ি কিৰব; আৰু িয সা াৎ কৰা ত ু তওঁেলাকৰ

লগত তওঁেলাকৰ সকেলা কাৰ অেশৗচৰ মাজত আেছ তােকা সইদেৰ

কিৰব। ১৭আৰু ায়ি কিৰবৈল পিব ানত তওঁ সােমাৱােৰ পৰা

িনজক, িনজ বংশক আৰু ই ােয়লৰ গােটই সমাজক ায়ি স ণূৈক

ায়ি নকৰাৈলেক, কােনা কােনা লাক সই সা াৎ কৰা ত ুত

নাথািকব। ১৮ তওঁ িযেহাৱাৰ স খূত থকা বদীৰ ওচৰৈল ওলাই গ

তাক ায়ি কিৰব। তওঁ সই দমৰােটাৰ অলপ তজ আৰু ছাগলীেটাৰ

অলপ তজ ল বদীৰ চািৰওফালৰ িশং কইটাত লগাই িদব। ১৯আৰু

তওঁ িনজ আঙুিলেৰ তজৰ িকছু ল তাৰ ওপৰত সাতবাৰ ছিটয়াই তাক

িচ কিৰব আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সকেলা কাৰৰ অেশৗচৰ পৰা

িচ কিৰ তাক পিব কিৰব। ২০ এইদেৰ পিব ান, সা াৎ কৰা

ত ু আৰু বদী ায়ি কৰাৰ পাছত, হােৰােণ সই জীয়া ছাগলীেটা

আিনব। ২১ পাছত তওঁ তওঁৰ হাত খন সই জীয়া ছাগলীেটাৰ মৰুত

িদব; আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সকেলা অপৰাধ আৰু তওঁেলাকৰ

আটাই অধম, তওঁেলাকৰ সকেলা পাপ তাৰ ওপৰত ীকাৰ কিৰ, তওঁ

সই সকেলােক সই ছাগলীৰ মৰুত অপণ কিৰব। পােছ যু েত থকা

মা হ এটাৰ হতুৱাই তাক মৰভূুিমৈল পিঠয়াই িদব। ২২আৰু ছাগলীেটােৱ

িনজৰ ওপৰত তওঁেলাকৰ সকেলা অপৰাধ িন ন ঠাইৈল ব িনব।

আৰু তাত সই লােক সই ছাগলীেটা মৰভূুিমত এিৰ িদব। ২৩ তিতয়া

হােৰােণ সা াৎ কৰা ত ুত সামাব আৰু পিব ানত সােমাৱা সময়ত

িয শণৰ ব েবাৰ িপে তাক সােলাকাই সই ঠাইেত থ’ব। ২৪ পাছত

তওঁ কােনা পিব ঠাইত গা ধইু, িনজ ব িপি ওলাব; আৰু িনজৰ

হাম‐বিল উৎসগ কিৰ িনজক আৰু লাকসকলক ায়ি কিৰব। ২৫

আৰু পাপাথক বিলেটাৰ তলিখিন বদীত দ কিৰব। ২৬আৰু িযজেন

অজােজলৰ কাৰেণ ছাগলীেটা এিৰ িদব, তওঁ িনজ ব আৰু গা ধবু আৰু

তাৰ পাছত ছাউিনত সামাব পািৰব। ২৭আৰু পাপাথক বিলৰ অেথ িয

দমৰা গৰু আৰু পাপাথক বিলৰ অেথ িয ছাগলী, িযেবাৰৰ তজ ায়ি

কিৰবৰ বােব পিব ানৰ িভতৰৈল অনা হ’ব আৰু সইেবাৰৰ ছাল, মঙহ

আৰু গাবৰ জইুত পিুৰ ভ কৰা হ’ব। ২৮আৰু িযজেন সইেবাৰ পিুৰব,

তওঁ িনজ ব ধবু, পানীত গা ধবু আৰু তাৰ পাছত ছাউিনত সামাব

পািৰব। ২৯ তামােলাকৰ বােব িচৰ ায়ী িবিধ এই। স ম মাহৰ দশম

িদনা েদশীয় হওঁক বা তামােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশীেয়ই হওঁক,

তামােলাক সকেলােৱই িনজ িনজ াণক খ িদ লেঘান িদবা আৰু কােনা

কম নকিৰবা। ৩০ িকয়েনা সই িদনা তামােলাকক িচ কিৰবৰ অেথ

তামােলাকক ায়ি কৰা হ’ব; আৰু তামােলাক সকেলােৱই পাপৰ

পৰা িযেহাৱাৰ সা ােত িচ হ’বা। ৩১ সেয়ই তােমােলাকৰ স ণূ

িব ামৰ িব াম‐িদন; তামােলােক িনজ িনজ াণত খ িদ লেঘান িদবা।

এইেয়ই তামােলাকৰ মাজত িচৰ ায়ী িবিধ হ’ব। ৩২ িপতৰৃ সলিন

পেুৰািহত কম কিৰবৈল িযজনক অিভিষ আৰু িনযু কৰা হ’ব, সই

পেুৰািহেত ায়ি কিৰব আৰু শণ তাৰ ব অথাৎ পিব ব েবাৰ

িপি ব। ৩৩আৰু তওঁ পিব ‐ ান ায়ি কিৰব, সা াৎ কৰা ত ু আৰু

বদী ায়ি কিৰব। আৰু পেুৰািহতসকলৰ আৰু গােটই সমাজৰ বােব

ায়ি কিৰব। ৩৪ ই ােয়লৰ স ান সকল, তওঁেলাকৰ সকেলা পাপৰ

কাৰেণ বছৰৰ িভতৰত এবাৰ ায়ি কৰােটােৱই তামােলাকৰ বােব

িচৰ ায়ী িবিধ হ’ব।” তিতয়া হােৰােণ মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া

অ সােৰই কায কিৰেল।

১৭ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম হােৰাণক, তওঁৰ

পু সকলক আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলক এই কথা কাৱা; এই

িবষেয় িযেহাৱাই আ া কিৰ কেছ, ৩ ‘ই ােয়লৰ বংশৰ িয কােনা

লাক এজেন গৰ,ু মৰ‐ছাগ বা ছাগলী, ছাউিনৰ িভতৰত বা ছাউিনৰ

বািহৰত, িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ কেৰ‐ ৪ িক ু তওঁ

যিদ সই উপহাৰ িযেহাৱাৰ আবাসৰ স খুত সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ‐

মখুৈল নােন, তিতয়া সই লাকজনৈল ৰ পাতৰ দাষ গিণত হ’ব;

সই লাকজেন ৰ পাত কৰাত, তওঁক িনজ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা

উ কৰা হ’ব। ৫ ইয়াৰ অিভ ায় এই, য, ই ােয়লৰ স ান সকেল

মকুিল পথাৰত িয িয প বিলদান কেৰ, সই সকেলােক তওঁেলােক

যন সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ‐মখুৈল িযেহাৱাৰ উে েশ পেুৰািহতৰ

ওচৰৈল আিন, িযেহাৱাৰ উে েশ ম লাথক বিল ৰেূপ উৎসগ কেৰ। ৬

পেুৰািহেত সই ম লাথক বিলৰ তজ সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰমখুত

িযেহাৱাৰ বদীৰ ওপৰত ছিটয়াব আৰু তাৰ তলিখিন াণৰ অেথ

িযেহাৱাৰ উে েশ দ কিৰব। ৭ তওঁেলােক িয ছাগলীৰ মিূতৰ অ গামী

হ ব িভচাৰ কিৰ আিহেছ, সইেবাৰৰ উে েশ আৰু বিলদান কিৰব
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নালােগ। এেয় তওঁেলাকৰ পৰুষুা েম পালন কিৰবলগীয়া িচৰ ায়ী

িবিধ হ’ব’। ৮আৰু তুিম তওঁেলাকক কাৱা, ‘ই ােয়ল‐বংশীয় িয কােনা

লাক বা তওঁেলাকৰ মাজত বাস কৰা িয কােনা িবেদশী জেন িনজৰ

হাম‐বিল বা ম লাথক বিল, ৯ িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰবৈল

সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুৈল ননাৈক উৎসগ কিৰব, সই লাকজন িনজ

লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ হ’ব। ১০ ই ােয়ল বংশীয় িযেকােনা লাক

এজেন বা তওঁেলাকৰ মাজত বাস কৰা িয কােনা িবেদশীেয় কােনা

কাৰৰ তজ খাব, মই সই তজ খাৱা জনৰ পৰা িবমেুখ থািকম আৰু

তওঁৰ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা তওঁক উ কিৰম। ১১ িকয়েনা শৰীৰৰ

াণ তজত থােক; আৰু তামােলাকৰ াণ ায়ি কিৰবৰ অেথ মই

সই তজ বদীৰ ওপৰত িদবৈল তামােলাকক িদেলাঁ; িকয়েনা াণৰ

েণ তেজই ায়ি সাধক! ১২ এই হতুেক মই ই ােয়লৰ স ান

সকলক ক’ লা বােল, তামােলাকৰ মাজৰ কােনও তজ খাব নালােগ

আৰু তামােলাকৰ মাজত বাস কৰা কােনা িবেদশীেয়ও তজ খাব

নালােগ। ১৩আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত িয কােনা লাক বা

তওঁেলাকৰ মাজত বাস কৰা িয কােনা িবেদশীেয় কােনা খাব পৰা

প বা চৰাই িচকাৰত মািৰব, তওঁ তাৰ তজ উিলয়াই ধিুলেৰ ঢািক

থ’ব। ১৪ িকয়েনা েত ক াণীৰ াণ তজত থােক; এই হতুেক মই

ই ােয়লৰ স ান সকলক ক’ লাঁ, “ তামােলােক কােনা াণীৰ তজ

নাখাবা; িকয়েনা েত ক াণীৰ তেজই তাৰ াণ; িযেকােনােৱ তাক

খাব, তওঁ উ হ’ব।” ১৫ েদশীয় বা িবেদশীয় লাকসকলৰ মাজৰ িয

কােনােৱ িনেজ িনেজই মৰা, বা িহং ক জ ু েৱ িছৰা প ভাজন কিৰব

তওঁ িনজ ব ধইু পানীত গা ধবু আৰু স াৈলেক তওঁ অ িচ হ থািকব;

তাৰ পাছত তওঁ িচ হ’ব। ১৬ িক ু যিদ তওঁ িনজ ব বা গা েধােৱ,

তিতয়া তওঁ িনজ অপৰাধৰ ফল ভাগ কিৰব।

১৮ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ান

সকলক এই কথা কাৱা, ‘মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৩

তামােলােক যিতয়া িমচৰ দশত বাস কিৰিছলা, সই দশৰ ৰীিত‐

নীিতৰ দেৰ আচৰণ নকিৰবা। মই তামােলাকক িয কনান দশৈল ল

আিহম, সই দশৰ ৰীিত‐নীিতৰ দেৰ আচৰণ নকিৰবা আৰু তওঁেলাকৰ

িবিধ অ সােৰও নচিলবা। ৪ তামােলােক মাৰ শাসন ণালী মেত কায

কিৰবা আৰু মাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰবা, আৰু সইদেৰ আচৰণ কিৰবা;

িকয়েনা মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৫ এই হতুেক তামােলােক

মাৰ িবিধ আৰু শাসন াণালীেবাৰ সকেলােক পালন কিৰবা। কােনা

এজন লােক যিদ সইেবাৰ পালন কেৰ, তেনহেল তওঁ তাৰ াৰাই

জীয়াই থািকব। মই িযেহাৱা। ৬ তামােলােক কােনও উল তা অনাবতৃ

কিৰবৈল, িনজ বংশ পিৰয়ালৰ কােৰা ওচৰৈল নাযাবা; মই িযেহাৱা। ৭

তুিম িনজ িপতকৃ, তামাৰ মাতৰৃ উল তােৰই অনাবতৃ নকিৰবা; তওঁ

তামাৰ মাত;ৃ তওঁক লি ত নকিৰবা। ৮ তামাৰ িপতৰৃ ভায াৰ উল তা

অনাবতৃ নকিৰবা; সইদেৰ তামাৰ িপতকৃ লি ত নকিৰবা। ৯ তামাৰ

বাই, ভনী, তামাৰ িপতৰৃ জীেয়ক বা তামাৰ মাতৰৃ জীেয়ক, ঘৰত

জ াই হওঁক বা আন ঠাইেত জ া হওঁক, তওঁেলাকৰ উল তা অনাবতৃ

নকিৰবা। ১০ তামাৰ পা‐নািতেয়ৰ বা জী‐নািতেয়ৰ উল তা অনাবতৃ

নকিৰবা; িকয়েনা তওঁেলাকৰ উল তা তামাৰ িনজেৰই উল তা। ১১

তামাৰ িপতৰৃ ঔৰসত জ া তামাৰ িপতৰৃ ভায াৰ জীেয়কৰ উল তা

অনাবতৃ নকিৰবা; তাই তামাৰ ভনী। ১২ তামাৰ িপতৰৃ বােয়ক বা

ভনীেয়কৰ উল তা অনাবতৃ নকিৰবা; তাই তামাৰ িপতৰৃ ওচৰ স ীয়া।

১৩ তামাৰ মাতৰৃ বােয়ক বা ভনীেয়কৰ উল তা অনাবতৃ নকিৰবা;

িকয়েনা তাই তামাৰ মাতৰৃ ওচৰ স ীয়া। ১৪ তামাৰ িপতৰৃ ককােয়ক

বা ভােয়কৰ উল তা অনাবতৃ নকিৰবা; তুিম তওঁৰ ভায াৰ ওচৰৈল

নাযাবা; তাই তামাৰ বৰমা, বা খৰুী। ১৫ তামাৰ বাৱাৰীেয়ৰ উল তা

অনাবতৃ নকিৰবা; িকয়েনা তাই তামাৰ পা’ৰ ভায া। তাইৰ উল তা

অনাবতৃ নকিৰবা। ১৬ তামাৰ ককােয়ৰা বা ভােয়ৰাৰ ভাযাৰ উল তা

অনাবতৃ নকিৰবা; সেয় তামাৰ ককােয়ৰা বা ভােয়ৰাৰ উল তা। ১৭

কােনা মিহলা আৰু তাইৰ জীেয়কৰ উল তা অনাবতৃ নকিৰবা; উল তা

অনাবতৃ কিৰবৈল তাইৰ পা‐নািতেয়ক বা জী‐নািতেয়কক িবয়া নকিৰবা।

তওঁেলাক ওচৰ স ীয়া; এইেয় ল টতা। ১৮ িনজ িতেৰাতাৰ সিতনী

খটাবৈল তাই জীয়াই থকা কালত, উল তা অনাবতৃ কিৰবৰ অেথ তাইৰ

লগত বােয়ক বা ভনীেয়কক িবয়া নকিৰবা। ১৯আৰু কােনা মিহলাৰ

মােহকীয়া অেশৗেচেৰ অ িচ হ থকা সময়ত, তাইৰ উল তা অনাবতৃ

কিৰবৈল তাইৰ ওচৰৈল নাযাবা। ২০আৰু তুিম িনজেক অ িচ কিৰবৈল

ওচৰ‐চুবিুৰয়াৰ ভায াৰ লগত সহবাস নকিৰবা। ২১ তামাৰ স ানৰ

কােকা মালক দৱতাৰ উে েশ অি ৰ মােজিদ গমণ কৰাই, তামাৰ

ঈ ৰৰ নাম অপিব নকিৰবা; মই িযেহাৱা। ২২ তুিম মিহলাৰ লগত শয়ন

কৰাৰ দেৰ পৰুেুষ সেত শয়ন নকিৰবা। সেয় িঘণলগীয়া কম। ২৩

আৰু তুিম িনজেক অ িচ কিৰবৈল, কােনা জ ুত পিতত নহ’বা; আৰু

কােনা মিহলাই িনজেৰ সেত সংসগ কিৰবৈল, কােনা জ ুৰ আগত িথয়

নহ’ব, সেয় ভাৱৰ িবৰেু কৰা কায। ২৪ তামােলােক এই কাযেবাৰৰ

িভতৰৰ কােনা কাযৰ াৰাই িনজেক অ িচ নকিৰবা; িকয়েনা িয িয

জািতক মই তামােলাকৰ স খুৰ পৰা খিদম, তওঁেলাক এই সকেলা

কমৰ াৰাই অ িচ হ’ল। ২৫ আৰু সই দশখেনা অ িচ হ’ল; এই

হতুেক মই তাৰ অপৰাধৰ ফল তাক ভাগ কৰােলা আৰু সই দেশ

িনজ িনবাসীসকলক বিতয়াই পলােল। ২৬এই হতুেক তামােলােক

মাৰ িবিধ আৰু শাসন ণালীেবাৰ পালন কিৰবা, আৰু েদশীয় বা

তামােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশীেয়ই হওঁক, তামােলােক সই

সকেলা িঘণলগীয়া কাযৰ মাজৰ কােনা কায নকিৰবা। ২৭ িকয়েনা

তামােলাকৰ পেূব থকা লাকসকেল এই সকেলা িঘণলগীয়া কম কৰাত

সই দশ অ িচ হ’ল। ২৮ িকয়েনা সাৱধান, তামােলােক সই দশ

অ িচ কিৰেল, তামােলাকৰ পেূব থকা সই জািতক বিতয়াই পেলাৱাৰ

িনিচনাৈক, সই দেশ তামােলাকেকা বিতয়াই পলাব। ২৯ িকয়েনা

িয িয লােক এইেবাৰ িঘণলগীয়া কাযৰ মাজৰ কােনা কায কিৰব,

িঘণলগীয়া কায কৰা সই সকেলােক িনজ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ

কৰা হ’ব। ৩০ এই হতুেক তামােলাকৰ পেূব চিলত হাৱা িঘণলগীয়া

ৰীিত‐নীিতেবাৰৰ মাজৰ এেকােক তামােলােক যন নকৰা, আৰু তাৰ

াৰাই িনজেক যন অ িচ নকৰা, এই কাৰেণ মাৰ আ া পালন কিৰবা;

মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা’।”

১৯ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ সমদুায়

ম লীক এই কথা কাৱা, ‘ তামােলাক পিব হ’ব লােগ; িকয়েনা

মই তামােলাকৰ িয ঈ ৰ িযেহাৱা, মই পিব । ৩ তামােলােক িতজেন

িনজ িনজ মাতৃ আৰু িনজ িনজ িপতকৃ স ান কিৰবা আৰু মাৰ িব াম

িদনেবাৰ পালন কিৰবা। মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৪ তামােলােক

িতমােবাৰৰ ফােল মৰূ ঘৰূাবা আৰু তামােলাকৰ কাৰেণ সাঁচত ঢলা

মিূ িন াণ নকিৰবা; মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৫ যিতয়া

তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ ম লাথক বিল উৎসগ কিৰবা, তিতয়া

তামােলােক হণ হ’বৰ কাৰেণ ইয়ােক কিৰবা। ৬ তামােলােক তাক

উৎসগ কৰা িদনা বা তাৰ পাছিদনা তাক ভাজন কিৰব লািগব; ততৃীয়

িদনৈল যিদ অৱিশ থােক, তে তাক জইুত পিুৰ ভ কিৰব লািগব।

৭ ততৃীয় িদনা যিদ কেনবাৈক তাৰ অলপ খাৱা যায়, তে সেয়

িঘণলগীয়া আৰু অ া হ’ব। ৮ িক ু ভাজন কৰা জেন িনজ অপৰাধৰ

ফল ভাগ কিৰব, িকয়েনা তওঁ িযেহাৱাৰ পিব ব অপিব কিৰেল,

সই লাক জনক িনজ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব। ৯

যিতয়া তামােলােক িনজ িনজ ভুিমত উৎপ হাৱা শস দাবৰ সময়ত,

খিতৰ চুকত থকা শস স ণূৰেূপ শষ নকৰাৈক নাদাবা আৰু তামাৰ

খিতৰ এিৰ যাৱা শস বটুিলবা। ১০ আৰু িনজ িনজ া াবাৰীৰ

এিৰ যাৱা া াফল িনিছিঙবা আৰু া াবাৰীৰ সিৰ পৰা া াফল

বটুিলবা; তুিম খীয়া আৰু িবেদশীৰ কাৰেণ তাক এিৰ যাবা; মই

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ১১ তামােলােক চুৰ নকিৰবা। িমছা কথা

নকবা। আৰু ইজেন িসজনক নঠগাবা। ১২ আৰু তুিম মাৰ নাম ল

িমছা শপত খাই তামাৰ ঈ ৰৰ নাম অপিব নকিৰবা। মই িযেহাৱা।
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১৩ তুিম িনজ চুবৰুীয়াক অত াচাৰ নকিৰবা আৰু তওঁৰ ব অপহৰণ

নকিৰবা; বচৈল কাম কৰা চাকৰৰ বচ গােটই ৰািত িনিদয়াৈক থািক

ৰািতপৱুাৈল নাৰািখবা। ১৪ তুিম কলাক শাও িনিদবা আৰু অ ৰ আগত

উজিুত খাৱা মঢ়ুা নথবা, িক ু তামাৰ ঈ ৰৈল ভয় ৰািখবা; মই িযেহাৱা।

১৫ তামােলােক িবচাৰত অ ায় নকিৰবা; িবচাৰত তুিম খীয়াৰ মখুৈল

নাচাবা আৰু স া লাকক সমাদৰ নকিৰবা; িক ু তুিম ধািমক ভােৱ িনজ

চুবৰুীয়াৰ িবচাৰ িন ি কিৰবা। ১৬ তুিম িনজ লাকসকলৰ মাজত চি

ফুেৰাঁতা নহ’বা; আৰু তামাৰ ওচৰ চুবৰুীয়াৰ িবৰেু াণ হত াকাৰী

নহ’বা; মই িযেহাৱা। ১৭ তুিম িনজ ভাইক িনজ মনত িঘণ নকিৰবা;

তুিম িনজ চুবৰুীয়াক চুবৰুীয়াৰ কাৰেণ পাপৰ ভাৰ নব’বৈল, অৱেশ

তওঁক সতক কিৰবা। ১৮ তুিম িনজ স ান সকলৰ িতকাৰ নাসািধবা বা

তওঁেলাকৰ িবৰেু আেখজ নাৰািখবা; িক ু িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াক িনজৰ

িনিচনাৈক ম কিৰবা; মই িযেহাৱা। ১৯ তামােলােক মাৰ িবিধেবাৰ

পালন কিৰবা। তামাৰ প েৰ সেত, তুিম বেলগ বেলগ জািতৰ

প ৰ জাকক ফুিৰবৈল চ া কিৰব িনিদবা। তামাৰ পথাৰত এেকেডাখৰ

মািটত িবধ শস ৰ িট িনিসঁিচবা; আৰু ই কাৰ তা িমহিল কিৰ

বাৱা ব িনিপি বা। ২০ ধেনেৰ বা আন ৰেূপ মু নােহাৱা এেন িয

বাগদান কৰা বটী, তাইেৰ সেত যিদ কােনােৱ শয়ন কেৰ, তে

তওঁেলাক েয়া দ নীয় হ’ব, িক ু তওঁেলাকৰ াণদ নহ’ব; িকয়েনা

তাই মু হাৱা নাই। ২১ তিতয়া সই পৰুেুষ সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ‐

মখুৈল, িযেহাৱাৰ উে েশ িনজৰ দাষাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা মৰ‐

ছাগ আিনব। ২২ তিতয়া পেুৰািহেত িযেহাৱাৰ সা ােত সই দাষাথক

মৰ‐ছাগেটাৰ াৰাই, তওঁ কৰা পাপৰ কাৰেণ তওঁক ায়ি কিৰব;

তিতয়া তওঁ কৰা সই পাপৰ মা হ’ব। ২৩ তামােলােক যিতয়া

দশত সামাই, খাদ ৰ অেথ সকেলা কাৰ গছ ৰবুা, তিতয়া তাৰ ফল

িনিষ যন গণ কিৰবা আৰু িতিন বছৰৈলেক সেয় তামােলাকৰ মানত

িনিষ হ থািকব। তাক খাব নালােগ। ২৪ পাছত চতুথ বছৰত তাৰ

সকেলা ফল িযেহাৱাৰ শংসাথক উপহাৰ ৰেূপ পিব হ’ব। ২৫আৰু

গেছ ফল উৎপ কিৰ থািকবৰ কাৰেণ, তামােলােক প ম বছৰত তাৰ

ফল খাবা; মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ২৬ তামােলােক তেজেৰ

সেত এেকা মঙহ নাখাবা। ভ অ ভ ল ণ নামািনবা আৰু গণকৰ িবদ া

ব ৱহাৰ নকিৰবা। ২৭ তামােলােক িনজ িনজ মৰূৰ চুিল ঘৰুণীয়াৈক

নাকািটবা আৰু িনজ িনজ দািড়ৰ চুক অ ৱনীৈক খৰুাবা। ২৮ আৰু

মৰা লাকৰ কাৰেণ তামােলােক িনজ গা কাট‐ ট নকিৰবা আৰু গাত

কািট বা িবি দাগ নলগাবা; মই িযেহাৱা। ২৯ তুিম িনজ জীেয়ৰাক

বশ া হ’বৈল িদ তাইক নকিৰবা; িকয়েনা তেন কিৰেল দশ

ব িভচাৰত পিতত হ’ব আৰু দশ তােৰ পিৰপণূ হ’ব। ৩০ তামােলােক

মাৰ িব াম িদন পালন কিৰবা আৰু মাৰ ধমধামৈল ভয় ৰািখবা; মই

িযেহাৱা। ৩১ ভূত পাহা আৰু ণ‐ম জনাসকলৰ ফােল মখু নকিৰবা;

িনজেক অ িচ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁেলাকক িধবৈল তওঁেলাকৰ ওচৰৈল

নাযাবা; মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৩২ তুিম পকামৰুীয়া জনৰ

আগত উিঠ িথয় হ’বা, ব ৃ েলাকক সমাদৰ কিৰবা আৰু িনজ ঈ ৰৈল ভয়

ৰািখবা; মই িযেহাৱা। ৩৩আৰু কােনা িবেদশী লােক যিদ তামােলাকৰ

দশত তামােলাকেৰ সেত বাস কেৰ, তে তামােলােক তাক উপ ৱ

নকিৰবা। ৩৪ তামােলাকৰ মাজত েদশীয় লাক যেন, তামােলাকৰ

মাজত বাস কৰা িবেদশী লােকা তামােলাকৰ পে তেন হ’ব আৰু

তুিম সই লাকসকলক িনজৰ িনিচনাৈক ম কিৰবা; কাৰণ িমচৰ দশত

তামােলােকা িবেদশী আিছলা; মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৩৫

তামােলােক িবচাৰত, পিৰমাণত বা ওজনত বা ব ৰ জাখত অ ায়

নকিৰবা; ৩৬ তামােলােক সিঠক পা া, সিঠক দগা, িঠক ঐফা আৰু িঠক

হীন ৰািখবা; িমচৰ দশৰ পৰা তামােলাকক উিলয়াই অনা তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা মেয়ই। ৩৭ এেতেক তামােলােক মাৰ সকেলা িবিধ আৰু

সকেলা শাসন‐ ণালী পালন কিৰ, সই অ সােৰ আচৰণ কিৰবা। মই

িযেহাৱা’।”

২০ পােছ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ানসকলক

পনুৰ কাৱা, ‘ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িযেকােনােৱ বা ই ােয়লৰ

মাজত বাস কৰা িযেকােনা িবেদশীেয় িনজ স ানৰ কােনা এজনক

মালক দৱতাৰ উে েশ দান কিৰব, তওঁৰ অৱেশ াণদ হ’ব।

দশীয় লাকসকেল তওঁক িশল দিলয়াই বধ কিৰব। ৩ মেয়া সই

লাকৈল কাে াৱাৈক চাই তওঁৰ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা তওঁক

উ কিৰম; কাৰণ মাৰ ধমধাম অ িচ কিৰবৈল আৰু মাৰ পিব নাম

অপিব কিৰবৈল, তওঁ িনজ স ানৰ কােনা এজনক মালক দৱতাৰ

উে েশ দান কিৰেল। ৪ আৰু িয সময়ত সই মা েহ িনজ স ানৰ

কােনা এজনক মালক দৱতাৰ উে েশ দান কেৰ, সই সময়ত যিদ

দশীয় লাকসকেল সই মা হৰ কাযৈল চ মেুদ আৰু তওঁক বধ নকেৰ,

৫ তে মেয়ই সই মা হৈল আৰু তওঁৰ গা ীৈল কাে াৱাৈক চাই

তওঁক আৰু মালক দৱতােৰ সেত ব িভচাৰ কিৰবৰ অেথ তওঁৰ

অ গামী হাৱা আটাই ব িভচাৰীক আৰু তওঁেলাকক, লাকসকলৰ মাজৰ

পৰা উ কিৰম। ৬আৰু িয কােনা মা েহ ভূত পাহা আৰু ণ‐ম

জনাসকলৰ অ গামী হ ব িভচাৰ কিৰবৈল তওঁেলাকৰ ফালৈল মখু

কিৰব, মই সই মা হৈল কাে াৱাৈক চাই, তওঁৰ লাকসকলৰ মাজৰ

পৰা তওঁক উ কিৰম। ৭ এই হতুেক তামােলােক তামােলাকক

পিব কিৰ পিব হাৱা; িকয়েনা মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৮

তামােলােক মাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰবা আৰু সই অ সােৰ আচৰণ

কিৰবা। মই তামােলাকৰ পিব কাৰী িযেহাৱা। ৯ িকয়েনা িযেকােনােৱ

িনজ িপতৃ বা মাতকৃ শাও িদব, তাৰ অৱেশ াণদ হ’ব। িপত‐ৃমাতকৃ

শাও িদয়াৰ বােব সই ৰ পাতৰ দাষ তওঁৰ িনজৰ গােত থািকব। ১০

িয লােক পৰ ীেৰ সেত ব িভচাৰ কিৰব, িয লােক ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ

মিহলােৰ সেত ব িভচাৰ কিৰব, সই ব িভচাৰী আৰু সই ব িভচািৰণী

েয়ােৰা অৱেশ াণদ হ’ব। ১১আৰু িয মা েহ িনজ িপত‐ৃভায ােৰ

সেত শয়ন কিৰব, তওঁ িনজ িপতৰৃ উল তা কাশ কেৰ। অৱেশ

িসহঁত েয়ােৰা াণদ হব। তওঁেলাকৰ ৰ পাতৰ দাষ তওঁেলাকৰ

গােত লািগ থািকব। ১২ যিদ কােনা লােক িনজ িনজ পা‐ বাৱাৰীেয়কৰ

লগত শয়ন কেৰ, তে অৱেশ তওঁেলাক েয়ােৰা াণদ হ’ব।

তওঁেলােক ভাৱৰ িবৰেু কায কেৰ। তওঁেলাকৰ ৰ পাতৰ দাষ

তওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব। ১৩আৰু কােনা পৰুেুষ যিদ মিহলাৰ

দেৰ পৰুেুষ সেত শয়ন কেৰ, তে তওঁেলাক েয়া িঘণ লগীয়া কম

কেৰ। তওঁেলাকৰ াণদ অৱেশ হ’ব। তওঁেলাকৰ ৰ পাতৰ দাষ

তওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব। ১৪ কােনা লােক যিদ কােনা মিহলাক

আৰু তাইৰ মাকক হণ কেৰ, তে সেয় কম; তামােলাকৰ মাজত

যন এেন কম নহয়, এই কাৰেণ তওঁক আৰু তওঁেলাকক িতিনওটােক

জইুত পিুৰ ভ কৰা হ’ব। ১৫ যিদ কােনা লােক প ত পিতত হয়,

তওঁৰ অৱেশ াণদ হ’ব। আৰু তামােলােক সই প েকা বধ কিৰবা।

১৬ যিদ কােনা মিহলাই সংসগ কিৰবৈল প ৰ ওচৰৈল যায়, তে

তুিম সই মিহলাক আৰু প ক বধ কিৰবা। তওঁেলাকৰ অৱেশ াণদ

হ’ব। তওঁেলাকৰ ৰ পাতৰ দাষ তওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব। ১৭

যিদ কােনা লােক িনজৰ বােয়ক িক ভনীেয়ক, অথাৎ বােপকৰ জীেয়ক

বা মাকৰ জীেয়কক হণ কিৰ উভেয় উভয়ৰ উল তা দেখ, তে

সেয় বৰ লাজৰ িবষয়। তওঁেলাক িনজ জািতৰ স ান সকলৰ সা ােত

উ হ’ব। তওঁ িনজ বােয়ক িক ভনীেয়কৰ উল তা অনাবতৃ কৰাত,

তওঁ িনজ অপৰাধৰ ফল ভাগ কিৰব। ১৮ যিদ কােনাবাই মােহকীয়া

অেশৗচ হাৱা মিহলােৰ সেত যৗন স ক াপন কেৰ, তাইৰ উল তা

কাশ কেৰ, তে সই পৰুেুষ তাইৰ ভুমকু অনাবতৃ কৰাত আৰু সই

মিহলােয়া িনজৰ তজৰ ভুমকু অনাবতৃ কৰাত, তওঁেলাক েয়া িনজ

লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ হ’ব। ১৯ তুিম িনজ মাতৰৃ বা িপতৰৃ

বােয়ক িক ভনীেয়কৰ সেত যৗন স ক াপন নকিৰবা। িকয়েনা ইয়ােক

কিৰেল, িনজ ওচৰ‐স ীয়াৰ উল তা অনাবতৃ কৰা হয়; তওঁেলাক েয়া

িনজ িনজ অপৰাধৰ ফল ভাগ কিৰব। ২০আৰু যিদ কােনা মা েহ

িনজ বৰ‐মাক বা খৰুীেয়েকেৰ সেত শয়ন কেৰ, তে তওঁ িনজ বৰ‐
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বােপকৰ বা দদােয়কৰ উল তা অনাবতৃ কৰা হয়। তওঁেলাক িনজ িনজ

পাপৰ ফল ভাগ কিৰব; তওঁেলাক িনঃস ান হ মিৰব। ২১আৰু যিদ

কােনাবাই িনজ ককােয়ক িক ভােয়কৰ ভায াক হণ কেৰ, তে সেয়

অ িচ কম। িনজ ককােয়ক িক ভােয়কৰ ভায াৰ উল তা অনাবতৃ কৰাত,

তওঁেলাক িনঃস ান হ থািকব। ২২ এই হতুেক তামােলােক বাস

কিৰবৰ বােব িয দশৈল মই তামােলাকক ল আিহেছাঁ, সই দেশ

যন তামােলাকক বিতয়াই নেপলায় এই কাৰেণ তামােলােক মাৰ

সকেলা িবিধ আৰু সকেলা শাসন ণালী পালন কিৰবা আৰু সই অ সােৰ

আচৰণ কিৰবা। ২৩ মই তামােলাকৰ স খূৰ পৰা িয জািতক খিদম,

তওঁেলাকৰ ৰীিত‐নীিতৰ দেৰ তামােলােক আচৰণ নকিৰবা, িকয়েনা

তওঁেলােক সই সকেলা কায কৰাত, মই তওঁেলাকক িঘণ কিৰেলাঁ। ২৪

িক ু মই তামােলাকক ক’ লাঁ, তামােলােকই তওঁেলাকৰ দশ অিধকাৰ

কিৰবা; মই তামােলাকেকই অিধকাৰৰ অেথ সই গাখীৰ আৰু মৗ‐

জাল ব থকা দশ িদম। আন জািত সমহূৰ পৰা তামােলাকক পথৃক

কৰা তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা মেয়ই। ২৫ এেতেক তামােলােক িচ

অ িচ প ৰ, আৰু িচ অ িচ প ীৰ েভদ কিৰবা। মই িয িয প , প ী

আৰু ভুচৰ পাক পৰৱুা আিদ জ ু অ িচ বিুল তামােলাকৰ পৰা পথৃক

কিৰেলাঁ, সইেবাৰৰ কােনা এটাৰ াৰাই তামােলােক িনজক িঘণলগীয়া

নকিৰবা। ২৬ তামােলাক মাৰ উে েশ পিব হব লােগ; িকয়েনা মই

িযেহাৱা পিব আৰু তামােলাক মাৰ হবৈল মই তামােলাকক আন

জািতৰ পৰা পথৃক বেলগ কিৰেলাঁ। ২৭ িয পৰুষু িক ীেয় ভূত পিুহব বা

ণী হ’ব, তওঁৰ াণদ হ’ব, তওঁৰ াণদ অৱেশ হব; লাকসকেল

তওঁেলাকক িশল দিলয়াই বধ কিৰব; তওঁেলাকৰ ৰ পাতৰ দাষ

তওঁেলাকৰ গােত লািগ থািকব’।”

২১ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল: “তুিম পেুৰািহতসকলক অথাৎ

হােৰাণৰ পু সকলক কাৱা, ‘িনজ লাকসকলৰ মাজৰ কােনা

মা হ মিৰেল, তওঁৰ বােব কােনও িনজেক অ িচ কিৰব নালােগ। ২

কৱল িনজৰ ওচৰ স ীয়া এেক তজৰ, অথাৎ িনজৰ মাক, বােপক,

পেুতক, জীেয়ক, ককােয়ক আৰু ভােয়কৰ বােব িনজেক অ িচ কিৰব

পােৰ। ৩আৰু িয ক া ছাৱালী িবয়া হাৱা নাই, এেন ওচৰ স ীয়া

িনজৰ বােয়ক িক ভনীেয়ক মিৰেল, তওঁৰ বােবও িনজেক অ িচ কিৰব

পােৰ। ৪ িনজ লাকসকলৰ মাজত এজন ধান লাক হাৱাৰ কাৰেণ,

তওঁ আন লাকৰ বােব িনজেক অপিব কিৰবৰ অেথ িনজেক অ িচ

কিৰব নাৱােৰ। ৫ পেুৰািহতসকেল িনজ িনজ মৰুৰ কােনা ঠাই খৰুাই

টকলা নকিৰব, দািড়ৰ চুক খৰুাব আৰু িনজ গা কাট‐ ট নকিৰব। ৬

তওঁেলাক তওঁেলাকৰ ঈ ৰৰ উে েশ পিব হ’ব, িনজৰ ঈ ৰৰ নাম

অপিব নকিৰব। িকয়েনা তওঁেলােক িযেহাৱাৰ অি কৃত উপহাৰ, িনজৰ

ঈ ৰৰ “ভ ” উৎসগ কেৰ, এই হতুেক তওঁেলাক পিব হ’ব লােগ। ৭

পেুৰািহেত বশ া বা া মিহলা হণ নকিৰব আৰু ামীেয় ত াগ কৰা

মিহলা হণ নকিৰব, িকয়েনা তওঁ িনজ ঈ ৰৰ উে েশ পিব । ৮ এই

কাৰেণ তুিম তওঁক পিব কিৰ ৰািখবা; িকয়েনা তওঁ তামাৰ ঈ ৰৰ

‘ভ ব ’ উৎসগ কেৰ। তওঁ তামাৰ পে পিব হ’ব লােগ, িকয়েনা

তামােলাকক পিব কেৰাঁতা িযেহাৱা িয মই, মই পিব । ৯ কােনা

পেুৰািহতৰ জীেয়েক যিদ বশ া কম কিৰ িনজক অপিব কেৰ, তে

তাই িনজ বােপকেকা অপিব কৰা হয়; তাইক জইুত পাৰা যাব। ১০

আৰু িনজ ভাইসকলৰ মাজত িয ধান পেুৰািহতৰ মৰুত িয অিভেষকাথক

তল ঢলা গ’ল আৰু পিব ব েবাৰ িপি বৰ কাৰেণ িনযু কৰা হ’ল,

তওঁ িনজৰ মৰুৰ চুিল মকুিলৈক নাৰািখব আৰু িনজৰ কােপাৰ নাফািলব।

১১ তওঁ কােনা মৰা শৱৰ ওচৰৈল নাযাব; িনজ িপতৃ িক মাতৰৃ কাৰেণও

তওঁ িনজেক অ িচ নকিৰব। ১২ ধমধামৰ পৰা বািহৰ হ নাযাব আৰু িনজ

ঈ ৰৰ ধমধাম অপিব নকিৰব, িকয়েনা িনজ ঈ ৰৰ অিভেষকাথক তল

িকৰীিট ৰেূপ তওঁৰ মৰুত আেছ। মই িযেহাৱা। ১৩ ধান পেুৰািহেত

কৱল পৰুেুষ শ নকৰা ছাৱালীেহ িবয়া কিৰব। ১৪ িবধৱা বা ামীেয়

ত াগ কৰা, া বা বশ া এেন মিহলা তওঁ িবয়া নকিৰব। িক ু িনজ

লাকসকলৰ মাজৰ পৰুেুষ শ নকৰা কােনা ছাৱালী িবয়া কিৰব। ১৫

তওঁ িনজ লাকসকলৰ মাজত িনজ বংশ অপিব নকিৰব, িকয়েনা মই

তওঁক পিব কেৰাঁতা িযেহাৱা’।” ১৬ িযেহাৱাই মািচক আৰু ক’ ল,

বােল, ১৭ “তুিম হােৰাণক কাৱা, পৰুষুা েম তামাৰ বংশৰ মাজত

িযজনৰ গাত ঘণু থািকব, তওঁ িনজ ঈ ৰৰ ‘ভ ’ উৎসগ কিৰবৈল ওচৰ

নাচািপব। ১৮ িকয়েনা িযেকােনা লাকৰ ঘণু থািকব, িস ওচৰ নাচািপব;

যেন কণা, খাৰা, ফঁচা‐নকা, ১৯অিধক অ থকা, িক ভিৰ ভগা, িক

হাত ভগা, ২০ িক জাঁ, িক বাওনা বা চ ৰ ৰাগী বা খজিুল থকা, িক

িনকিৰ ব া, িক অ েকাষ কঢ়া। ২১ আিদ কিৰ কােনা ঘণু থকা িয

পৰুষু হােৰাণ পেুৰািহতৰ বংশৰ মাজত থািকব, তওঁ িযেহাৱাৰ উে েশ

অি কৃত উপহাৰ উৎসগ কিৰবৈল ওচৰ নাচািপব। তওঁৰ ঘণু আেছ; তওঁ

িনজ ঈ ৰৰ ‘ভ ’ উৎসগ কিৰবৈল ওচৰ নাচািপব। ২২ ঈ ৰৰ ‘ভ ’,

অথাৎ অিত পিব আৰু পিব ব েয়ােকা তওঁ ভাজন কিৰব পািৰব।

২৩ কৱল েভদক ব ৰ িভতৰৈল নােসামাব আৰু য েবদীৰ ওচৰ

নাচািপব, িকয়েনা তওঁৰ ঘণু আেছ; তােত তওঁ মাৰ পিব ঠাইেবাৰ

অপিব নকিৰব। িকয়েনা মই সই সকেলােক পিব কেৰাঁতা িযেহাৱা’।”

২৪ এইদেৰ মািচেয় হােৰাণক, তওঁৰ পু সকলক আৰু ই ােয়লৰ আটাই

স ানসকলক এই কথােবাৰ ক’ ল।

২২ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, বােল, ২ “ই ােয়লৰ স ানসকেল

মাৰ উে েশ িয ব পিব কেৰ, তাৰ পৰা যন িনজেক পথৃেক

ৰােখ আৰু মাৰ পিব নাম যন অপিব নকেৰ, এেন আ া তুিম হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকলক িদয়া। মই িযেহাৱা। ৩ তুিম তওঁেলাকক কাৱা,

‘ই ােয়লৰ স ানসকেল িযেহাৱাৰ উে েশ পিব কৰা পিব ব ৰ

ওচৰৈল, পৰুষুা েম তামােলাকৰ বংশৰ মাজৰ িযেকােনােৱ অ িচ হ

ওচৰ চািপব, তওঁক মাৰ স খূৰ পৰা উ কৰা হ’ব। মই িযেহাৱা। ৪

হােৰাণৰ বংশৰ মাজত িযজন লাক েৰাগী বা িযজনৰ গাৰ পৰা িকবা

ব থকা ৰাগ থােক, তওঁ িচ নহয় মােন পিব ব ৰ এেকােক ভাজন

কিৰব নাৱািৰব। আৰু মৰা শৱৰ াৰাই অ িচ হাৱা ব চুব বা িযজনৰ

বীয পাত হ’ব, ৫ বা ব ৰ াৰাই মা হ অ িচ হ’ব পৰা এেন বগাই ফুৰা

জ ু বা িযেকােনা কাৰ অেশৗচ মা হৰ পৰা লািগব পৰা অৱ া, এেন

অেশৗচ থকা মা হক যিদ চুব, ৬ সই চুৱা লগা মা হজন স াৈলেক

অ িচ হ থািকব আৰু পানীত িনজৰ গা ধেুল পিব ব ভাজন কিৰব

নাৱািৰব। ৭ বিল মাৰ গেলেহ তওঁ িচ হ’ব। বিল মাৰ যাৱাৰ

পাছত তওঁ পিব ব ভাজন কিৰব পািৰব, িকয়েনা সইেবাৰ তওঁেৰই

আহাৰ। ৮ পেুৰািহেত িনজক অ িচ কিৰবৰ অেথ কােনা মিৰ থকা বা

িহং ক জ ু েৱ িছৰা প ৰ মঙহ নাখাব। মই িযেহাৱা। ৯ এই হতুেক

তওঁেলােক মাৰ পালনীয় িনেদশনােবাৰ পালন কিৰব লােগ, নতুবা

তওঁেলােক সইেবাৰ অপিব কিৰেল, তাৰ কাৰেণ তওঁেলাক পাপত

পিৰব আৰু তাৰ বােব মিৰব। মই তওঁেলাকক পিব কেৰাঁতা িযেহাৱা।

১০ পেুৰািহত বংশৰ নােহাৱা কােনা লােক পিব ব খাব নাৱিৰব;

পেুৰািহতৰ ঘৰত থকা আলহী বা বচ‐ খাৱা চাকৰসকেলও পিব ব

ভাজন কিৰব নাৱািৰব। ১১ িক ু যিদ পেুৰািহেত ধন িদ কােনা লাকক

িকিন লয়, তে তওঁ িযেহাৱাৰ বােব ৰখা অংশৰ পৰা ভাজন কিৰব

পািৰব; আৰু তওঁৰ ঘৰৰ উপজা লাকসকল আৰু চাকৰসকেলও তওঁৰ

সেত আহাৰ খাব পািৰব। ১২ পেুৰািহতৰ জীেয়ক যিদ আন বংশৰ লাকৰ

সেত িবয়া হয়, তে উপহাৰ ৰেূপ িদয়া পিব ব তাই ভাজন কিৰব

নাৱািৰব। ১৩ িক ু পেুৰািহতৰ জীেয়ক যিদ িবধৱা বা ামীেয় ত াগ

কৰা হয় আৰু তাইৰ যিদ স ান নাথােক আৰু িনজ িপতৰৃ ঘৰৈল আিহ,

জীয়াৰীকালৰ দেৰ থােক, তে তাই িপতৰৃ আহাৰ খাব পােৰ। িক ু

পেুৰািহত বংশৰ নােহাৱা লােক সই পেুৰািহতৰ আহাৰ ভাজন নকিৰব।

১৪ যিদ কােনােৱ অজািনেত পিব ব খায়, তে তওঁ পেুৰািহতক

তাৰ িতপৰূণ কিৰব আৰু তাৰ পাঁচভাগৰ এভাগ বিচৈক িদব। ১৫

এইদেৰ ই ােয়লৰ স ানসকেল িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কৰা পিব

ব েবাৰ পেুৰািহতসকেল অপিব নকিৰব, ১৬ ই ােয়লৰ স ানসকেল

তওঁেলাকৰ পিব ব েবাৰ খাৱাৰ সময়ত, তওঁেলাকক দাষােৰাপ
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কিৰ অপৰাধৰ ফল ভাগ কৰাব নালােগ। িকয়েনা মই তওঁেলাকক পিব

কেৰাঁতা িযেহাৱা’।” ১৭ পােছ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, বােল, ১৮

“তুিম হােৰাণক, তওঁৰ পু সকলক আৰু ই ােয়লৰ সকেলা স ানক

কাৱা; তওঁেলাকক এইদেৰ কাৱা য, ‘ িত া িস কিৰবৰ অেথ

িদয়া বা ই ামেত এেনই িদয়া, িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিল ৰেূপ

অনা উপহাৰেবাৰৰ মাজৰ িনজৰ উপহাৰ যিদ ই ােয়ল বংশৰ কােনা

মা েহ, নাইবা ই ােয়লৰ মাজত বাস কৰা কােনা িবেদশীেলােক

আেন, ১৯ তে সেয় া হ’বৰ বােব গৰৰু বা মৰৰ বা ছাগলীৰ

পৰা িনঘণূ মতা প উৎসগ কিৰব লােগ। ২০ িক ু তামােলােক ঘণূ

থকা এেকােক উৎসগ নকিৰবা। িকয়েনা সেয় তামােলাকৰ পে মই

হণ নকিৰম। ২১ কােনা লােক যিদ িত া িস কিৰবৰ অেথ নাইবা

ই ামেত এেনই িদবৰ অেথ, গৰ,ু িক মৰ, িক ছাগলীৰ জাকৰ পৰা

ম লাথক বিল িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কেৰ, তে া হবৰ বােব

সেয় িনঘণূ হব লািগব। তাত কােনা ঘণূ থািকব নালািগব। ২২ কণা, িক

ঠং ভগা, িক খনু হাৱা, িক পুঁজ‐পানী ব থকা, িক খ ৱা, িক িনকিৰ

ব া, এেন প তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ নকিৰবা; আৰু

তাৰ এেকােক িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ য েবদীত

তুিলবা। ২৩আৰু অিধক অ িক কম অ থকা গৰ,ু মৰ বা ছাগলী

পাৱািল ই ামেত এেনই িদয়া উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ কিৰব পাৰা; িক ু

িত া িস কিৰবৰ অেথ সেয় হণ নহ’ব। ২৪আৰু অ েকাষ চিপ

ভঙা, িক খু া, িক মচুিৰ িচঙা, িক কটা, এেকােক িযেহাৱাৰ উে েশ

উৎসগ নকিৰবা। এইেবাৰ তামাৰ দশত উৎসগ নকিৰবা, ২৫আৰু

িবেদশীৰ হাতৰ পৰাও িকবা ল, সইেবাৰৰ মাজৰ তামােলাকৰ ঈ ৰৰ

ভ ৰেূপ উৎসগ নকিৰবা; িকয়েনা সইেবাৰত দাষ আেছ, সইেবাৰত

ঘণূ আেছ; সইেবাৰ তামােলাকৰ পে মই হণ নকিৰম’।” ২৬ পাছত

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২৭ “গৰ,ু িক মৰ, িক ছাগলী জগাৰ পাছত

সাতিদনৈলেক মাকৰ লগত থািকব লািগব। তিতয়া অ ম িদনৰ পৰা

িযেহাৱাৰ উে েশ আগ কৰা অি কৃত উপহাৰৰ বােব তাক হণ কৰা

হ’ব। ২৮ গাই গৰু হওঁক, িক মাইকী মৰ বা ছাগলী হওঁক, তাইক

তাইৰ পাৱািলেৰ সেত এেকিদনাই মািৰব নালােগ। ২৯ তামােলােক

িয সময়ত িযেহাৱাৰ উে েশ অ হ মনা বিল উৎসগ কিৰবা সই

সময়ত, হণ হবৰ বােবেহ তাক উৎসগ কিৰবা। ৩০ সেয় এেকিদনাই

তাক ভাজন কিৰব লািগব। তামােলােক ৰািতপৱুাৈল তাৰ এেকােক

অৱিশ নাৰািখবা। মই িযেহাৱা। ৩১ এই হতুেক তামােলােক মাৰ

আ ােবাৰ পালন কিৰ, সই অ সােৰ কায কিৰবা। মই িযেহাৱা। ৩২

আৰু তামােলােক মাৰ পিব নাম অপিব নকিৰবা; িক ু মই ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ মাজত পিব ীকৃত হ’ম। তামােলাকক পিব কেৰাঁতা

িযেহাৱা মেয়ই। ৩৩ তামােলাকৰ ঈ ৰ হবৰ বােব িযজেন িমচৰ দশৰ

পৰা তামােলাকক উিলয়াই আিনেল। মই িযেহাৱা।”

২৩ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কথা

কাৱা, তওঁেলাকক এই কথা কাৱা য ‘ তামােলােক িযেহাৱাৰ

িয সকেলা প পিব সভা বিুল ঘাষণা কিৰবা, মাৰ সইেবাৰ প

এই। ৩ ছিদনৰ কাম কৰা যাব; িক ু স মিদন িব াম‐িদন, অথাৎ স ণূ

িব ামৰ, সই িদনা পিব সভা হ’ব। সই িদনা তামােলােক কােনা

কাৰৰ কাম নকিৰবা; সেয় তামােলাক থকা সকেলা ঠাইেত িযেহাৱাৰ

উে েশ িব াম‐িদন হ’ব। ৪ িযেহাৱাৰ িযেবাৰ প , িযেবাৰ পিব সভা

তামােলােক িনজ িনজ িনৰিূপত সময়ত ঘাষণা কিৰবা, সইেবাৰ এই।

৫ থম মাহৰ চতুদশ িদনা সি য়া সময়ত িযেহাৱাৰ উে েশ িন াৰ‐

প হ’ব। ৬আৰু সই মাহৰ প দশ িদনা িযেহাৱাৰ উে েশ খমীৰ

িনিদয়া িপঠাৰ উৎসৱ হ’ব। তামােলােক সাত িদন ধিৰ খমীৰ িনিদয়া

িপঠা ভাজন কিৰবা। ৭ থম িদনা তামােলাকৰ পিব সভা হ’ব; সই

িদনা তামােলােক কােনা ব ৱসায়ৰ সাধাৰণ কম নকিৰবা। ৮ িক ু সাত

িদন িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ উৎসগ কিৰবা; স ম িদনা

পিব সভা হ’ব; সই িদনা তামােলােক কােনা ব ৱসায়ৰ সাধাৰণ কম

নকিৰবা’।” ৯ পােছ িযেহাৱাই মািচৰ সেত কথা পািত এইদেৰ ক’ ল,

১০ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘মই তামােলাকক িয দশ

িদম, সই দশত সামােল তামােলােক যিতয়া তাত শস দাবা, তিতয়া,

তামােলােক দাৱা শস ৰ আগভাগ বিুল এডাঙিৰ পেুৰািহতৰ িৰৈল

আিনবা। ১১ তামােলােক হণীয় হ’বৰ বােব, তওঁ িযেহাৱাৰ আগত সই

ডাঙিৰ দালাব; িব ামবাৰৰ পাছিদনাখনত পেুৰািহেত তাক দালাব। ১২

আৰু িয িদনা তামােলােক সই ডাঙিৰ দালাবা, সই িদনা িযেহাৱাৰ

উে শ হামৰ অেথ এটা এবছৰীয়া িনঘণূী মতা মৰ পাৱািল উৎসগ

কিৰবা। ১৩ তাৰ ভ নেবদ ঐফাৰ দহভাগৰ ভাগ তল িমহেলাৱা

িমিহ আটা িৰ; সেয় িযেহাৱাৰ উে শ াণৰ অেথ অি কৃত উপহাৰ

হ’ব; আৰু তাৰ পয় নেবদ এক হীন া াৰস চািৰভাগৰ এভাগ হ’ব।

১৪আৰু তামােলােক িনজ ঈ ৰৰ উে েশ এই উপহাৰ ননা িদনৈলেক;

িপঠা বা ভজা শস বা িছঙা নতুন চঁই ভাজন নকিৰবা; তামােলােক থকা

আটাই ঠাইেত এইয়া পৰুষুা েম পালন কিৰব লগীয়া িচৰকলীয়া িবিধ।

১৫ সই িব াম‐বাৰৰ পাছিদনাৰ পৰা, দালনীয় নেবদ ৰেূপ ডাঙিৰ

অনা িদনাৰ পৰা তামােলােক পৰুা সাত িব াম‐বাৰ লখ কিৰবা। ১৬

এইদেৰ স ম িব াম‐বাৰৰ পাছিদনাৈলেক তামােলােক প াশিদন লখ

কিৰবা। আৰু তিতয়া িযেহাৱাৰ উে েশ নতুন ভ নেবদ উৎসগ

কিৰবা। ১৭ তামােলােক থকা ঠাইৰ পৰা দালনীয় নেবদ ৰ অেথ ঐফাৰ

দহভাগৰ ভাগ টা িপঠা আিনবা; সইেবাৰ িমিহ আটা িৰেৰ যু ত

কৰা আৰু খমীৰ িদ ত ৰত তাও িদয়া হ’ব লােগ; সইেবাৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ থেম পকা শস ৰ আগভাগ হ’ব। ১৮আৰু তামােলােক সই

টা িপঠাৰ লগত সােতাটা এবছৰীয়া িনঘণূ মৰ পাৱািল আৰু এটা

দমৰা গৰু আৰু টা মতা মৰ উৎসগ কিৰবা; সইেবাৰৰ িনজ িনজ ভ

নেবদ আৰু পয় নেবদ েৰ সেত সইেবাৰ িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐

বিল, িযেহাৱাৰ উে েশ াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ হ’ব। ১৯আৰু

তামােলােক পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী আৰু ম লাথক

বিলৰ কাৰেণ টা এবছৰীয়া মতা মৰ‐ছাগ পাৱািল উৎসগ কিৰবা। ২০

আৰু পেুৰািহেত সই থেম পকা শস ৰ িপঠােৰ সেত িযেহাৱাৰ আগত

দালনীয় নেবদ ৰেূপ সইেবাৰ দালাব আৰু মৰ পাৱািল টােৰ

সেত পেুৰািহতৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ উে েশ পিব হ’ব। ২১আৰু সই

িদনা তামােলােক ঘাষণা কিৰবা, তামােলাকৰ পিব সভা হ’ব আৰু

তামােলােক কােনা ব ৱসায় কম নকিৰবা; এইেয় তামােলােক থকা

সকেলা ঠাইেত পৰুষুা েম পালন কিৰবলগীয়া সদাকালৰ িবিধ। ২২আৰু

তামােলােক িনজ িনজ ভুিমত উৎপ হাৱা শস দাবৰ কালত, খিতৰ

চুকত থকা শস ৰ স ণূৰেূপ নথকাৈক নাদাবা আৰু তামাৰ খিতৰ এিৰ

যাৱা শস বটুিলবা। তুিম সইেবাৰ খীয়া আৰু িবেদশীৰ কাৰেণ এিৰ

যাবা; মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা’।” ২৩ পাছত িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, ২৪ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘স ম মাহৰ থম িদনা

তামােলাকৰ স ণূ িব ামৰ িদন, িশঙা বজাই সাঁৱৰণ কেৰাওৱা িদন

আৰু পিব সভা হব। ২৫ সই িদনা তামােলােক কােনা ব ৱসায় কম

নকিৰবা; আৰু তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ উৎসগ

কিৰবা’।” ২৬ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২৭ “ সই স ম মাহৰ

দশম িদন অৱেশ ায়ি ৰ িদন হ’ব; সই িদনা তামােলােক িযেহাৱাৰ

উে েশ পিব সভা পালন কিৰবা; তামােলােক উপবাস ৰািখবা আৰু

িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ উৎসগ কিৰবা। ২৮আৰু সই িদনা

তামােলােক কােনা কাৰৰ কাম নকিৰবা িকয়েনা তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ আগত তামােলাকক ায়ি কিৰবৈল সেয় ায়ি ৰ িদন

হ’ব। ২৯ িকয়েনা িযেকােনােৱ সই িদনা উপবাস নাৰােখ, তওঁক িনজ

লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব। ৩০আৰু িযেকােনা লােক সই

িদনা কােনা কাৰৰ কাম কিৰব মই তওঁক তওঁৰ লাকসকলৰ মাজৰ

পৰা িবন কিৰম। ৩১ তামােলােক সই িদনা কােনা কাৰৰ কাম

নকিৰবা; এইেটা তামােলাকৰ সকেলা িনবাসৰ ঠাইত পৰুষুা েম পালন

কিৰব লগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ। ৩২ সই িদন তামােলাকৰ স ণূ িব ামৰ

িদন হ’ব; সই মাহৰ নৱম িদনা তামােলােক উপবাস ৰািখবা আৰু সি য়া
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সময়ত এক স াৰ পৰা আন স াৈলেক তামােলােক তামােলাকৰ সই

িব াম‐িদন পালন কিৰবা।” ৩৩আৰু িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ৩৪ “তুিম

ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘ সই স ম মাহৰ প দশ িদনাৰ পৰা

সাত িদনৈলেক িযেহাৱাৰ উে েশ পঁজা‐প হ’ব। ৩৫ থম িদনা পিব

সভা হ’ব। সই িদনা তামােলােক কােনা ব ৱসায় কম নকিৰবা। ৩৬

তামােলােক সাত িদনাৈলেক িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ উৎসগা

কিৰবা; অ ম িদনা তামােলাকৰ পিব সভা হ’ব আৰু তামােলােক

িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ উৎসগ কিৰবা; সেয় ধম‐সভা; সই

িদনা তামােলােক কােনা ব ৱসায় কম নকিৰবা। ৩৭ অি কৃত উপহাৰ,

অথাৎ হাম‐বিল, ভ নেবদ , ম লাথক বিল, আৰু পয় নেবদ

িনজ িনজ িদন উৎসগ কিৰবৈল তামােলােক পিব সভা বিুল ঘাষণা

কিৰবলগীয়া িযেহাৱাৰ প এইেবাৰ।, ৩৮ িযেহাৱাৰ িব াম‐বাৰ বাৰৰ

বািহেৰ আৰু তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ িয িয দান িদয়া, িত া

িস কিৰবৰ অেথ আৰু ই ামেত এেনই িদবৰ অেথ িযেহাৱাৰ উে েশ

তামােলােক িয িয উপহাৰ িদয়া, সই বাৰৰ কাৰেণ এই প েবাৰ পালন

কিৰবা। ৩৯ ভুিমত উৎপ হাৱা শস চেপাৱাৰ পাছত, স ম মাহৰ

প দশ িদনাৰ পৰা সাতিদন তামােলােক অৱেশ িযেহাৱাৰ উে েশ

পঁজা প পালন কিৰবা; থম আৰু অ ম িদন স ণূ িব ামৰ িব াম‐

িদন হ’ব। ৪০আৰু থম িদনা তামােলােক ৱিন গছৰ িট, খাজৰু

গছৰ পাত, ঘন পতীয়া গছৰ ডাল আৰু জিুৰৰ পাৰত থকা বাইিচ গছ

ল তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত সাতিদন আন কিৰবা। ৪১

আৰু তামােলােক বছেৰ বছেৰ সাতিদন িযেহাৱাৰ উে েশ সই উৎসৱ

পালন কিৰবা; এইেয় তামােলাকৰ পৰুষুা েম পালন কিৰবলগীয়া

িচৰ ায়ী িবিধ; স ম মাহত তামােলােক সই উৎসৱ পালন কিৰবা। ৪২

তামােলােক সাতিদন সৰু পঁজাত বাস কিৰবা। ই ােয়ল বংশত ওপজা

সকেলােৱ সাত িদন সৰু পঁজাত বাস কিৰব; ৪৩ িকয়েনা িয িবষেয়

তামােলাকৰ ভাবী‐বংশই যন জােন য মই িকদেৰ ই ােয়লৰ স ান

সকলক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনা সময়ত পঁজাত বাস কৰাইিছেলাঁ।

মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা’।” ৪৪ তিতয়া মািচেয় ই ােয়লৰ

স ানসকলক িযেহাৱাৰ সকেলা প ৰ কথা এইদেৰ জনােল।

২৪ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “সদায় দীপ লাই পাহৰ

কিৰ ৰািখবৰ কাৰেণ, খিু উিলওৱা িজত গছৰ িটৰ িন ল

তল তামাৰ ওচৰৈল আিনবৈল, তুিম ই ােয়লৰ স ানসকলক আ া

িদয়া। ৩ সা াৎ কৰা ত ুৰ িভতৰত সা ‐ফিল থকা িনয়ম‐চ কৰ

আগত থকা েভদক ব ৰ বািহৰত হােৰােণ িযেহাৱাৰ আগত গধিূল

আৰু ৰািতপৱুা সদায় তাক যু ত কিৰ থ’ব লািগব। এেয় তামােলাকৰ

পৰুষুা েম পালন কিৰবলগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ। ৪ পেুৰািহেত সাণৰ

দীপাধাৰৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ স খুত সই দীপেবাৰ সদায় যু ত কিৰ

লাই থ’বা। ৫ তুিম িমিহ আটা িৰ ল, বাৰটা িপঠা ত ৰত তাও

িদবা; েত ক িপঠাত ঐফাৰ দহভাগৰ ভাগ আটা িৰ হ’ব। ৬ তাৰ

পাছত তুিম শাৰীত ছটাৈক শাৰী কিৰ িযেহাৱাৰ আগত সাণৰ

মজখনৰ ওপৰত সইেবাৰ ৰািখবা। ৭আৰু েত ক শাৰীৰ ওপৰত

িন ল ধপূ‐ধনূা িদবা; তােত সই িপঠাৰ ওপৰত সেয় সাঁৱৰণৰ অেথ

হ’ব। সেয় িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ হ’ব। ৮আৰু পেুৰািহেত

েত ক িব াম‐বােৰ িযেহাৱাৰ আগত সই িপঠা সদায় সজাই থ’ব; সেয়

িচৰ ায়ী িনয়মৰ িচন ৰেূপ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ পে হ’ব। ৯

আৰু সেয় হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৰ উপহাৰ হ’ব। কােনা পিব

ঠাইত তওঁেলােক তাক ভাজন কিৰব; িকয়েনা িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া

অি কৃত উপহাৰ বাৰৰ মাজত সেয় অিত পিব ; সেয় তওঁৰ িচৰ ায়ী

অিধকাৰ।” ১০ পাছত মাক ই ােয়লীয়া, িক ু বােপক িমচৰীয়া, এেন

এজন মা হ ওলাই ই ােয়লৰ স ানসকলৰ মাজৈল গ’ল; তােত ছাউিনৰ

মাজত সই ই ােয়লীয়া মিহলাৰ পু ৰ সেত এটা ই ােয়লীয়া মা হৰ

দ লািগল। ১১ তিতয়া সই ই ােয়লীয়া মিহলাৰ পু ই িযেহাৱাৰ নাম

িন া কিৰ শাও িদয়াত, লাকসকেল তওঁক মািচৰ ওচৰৈল আিনেল।

তওঁৰ মাতৰৃ নাম চেলামীথ; তাই দান ফদীয়া, িদ ীৰ জীেয়ক। ১২

লাকসকেল তওঁক ব কিৰ ৰািখ, িযেহাৱাৰ মখুৰ পৰা িঠক আেদশ

পাবৈল বাট চাই থািকল। ১৩ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ১৪ “তুিম

সই শাও িদয়া জনক ছাউিনৰ বািহৰৈল ল যাৱা। পাছত িযসকেল

তওঁক শাও িদয়া িনিছল, সই সকেলােৱ তওঁৰ মৰূত হাত িদয়ক

আৰু গােটই ম লীেয় িশল দিলয়াই তওঁক বধ কৰক। ১৫আৰু তুিম

ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘িয কােনােৱ িনজৰ ঈ ৰক শাও িদব,

তওঁ িনজৰ পাপৰ ফল ভাগ কিৰব। ১৬আৰু িয জেন িযেহাৱাৰ নামৰ

িন া কিৰব, সই জনৰ অৱেশ াণদ হ’ব। গােটই সমােজ তওঁৈল

অৱেশ িশল দিলয়াব, যিদও তওঁ িবেদশী বা ই ােয়লৰ বংশত জ াই

হওঁক। িয কােনােৱ িযেহাৱাৰ নামৰ িন া কিৰব, সই জনৰ অৱেশ

াণদ হ’ব। ১৭আৰু িয জেন আন এজনক বধ কিৰব, তওঁৰ াণদ

অৱেশ হ’ব। ১৮আৰু িয জেন আন এজনৰ প ক মািৰব, তওঁ তাৰ

সলিন িদব; াণৰ সলিন াণ। ১৯আৰু যিদ কােনােৱ তওঁৰ ওচৰ‐

চুবৰুীয়াক আঘাত কেৰ, তে তওঁ যেন কিৰেল, তওঁৈলেকা তেন কৰা

যাব; ২০ অ ভঙাৰ সলিন অ ভঙা, চ ৰ সলিন চ , দাঁতৰ সলিন

দাঁত। িযদেৰ তওঁ আন জনক আঘাত কিৰেল, তওঁৈলেকা তেনই কৰা

হ’ব। ২১ িয জেন প বধ কিৰব, তওঁ তাৰ সলিন িদব আৰু িয জন

লােক বধ কিৰব, তওঁৰ াণদ হ’ব। ২২ তামােলাকৰ েদশীয় আৰু

িবেদশীয় উভয়ৰ কাৰেণ এেক ৰপূিবিধ হ’ব; িকয়েনা মই তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা’।” ২৩ তিতয়া মািচেয় ই ােয়লৰ স ান সকলৈল এই

আ া কাশ কৰাত, লাকসকেল সই শাও িদয়াজনক ছাউিনৰ বািহৰৈল

িন, িশল দিলয়াই তওঁক বধ কিৰেল। িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ

দেৰই, ই ােয়লৰ স ান সকেল কায কিৰেল।

২৫ পাছত িযেহাৱাই চীনয় প তত মািচক ক’ ল, ২ “তুিম

ই ােয়লৰ স ানসকলক কাৱা, মই তামােলাকক িয দশ িদম,

তামােলােক সই দশত সামােল, িযেহাৱাৰ উে েশ ভুিমেয় িব াম

ভাগ কিৰব। ৩ তুিম ছবছৰ িনজ পথাৰত িট ববা, আৰু ছবছৰ িনজ

বাৰীৰ া ালতােবাৰ পিৰ াৰ কিৰবা, আৰু তাৰ িট চপাবা। ৪ িক ু

স ম বছৰ িযেহাৱাৰ উে েশ ভুিমৰ স ণূ িব ামৰ িব াম‐কাল হ’ব;

সই বছৰত তুিম িনজ পথাৰত িট নব’বা, আৰু া ালতা পিৰ াৰ

নকিৰবা। ৫ তুিম িনজ পথাৰত িনেজ হাৱা শস নাদাবা, আৰু পিৰ াৰ

নকৰা া ালতাৰ িট নচপাবা; সেয় ভুিম স ণূ িব ামৰ বছৰ হ’ব। ৬

তােত, িব াম‐বছৰত হাৱা ভুিম শস তামােলাকৈল আহাৰ হ’ব; অথাৎ

তামাৰ পথাৰত উৎপ হাৱা সকেলা শস তামাৰ আৰু তামাৰ দাস,

বটী আৰু তামাৰ লগত থকা বচ খাৱা দাস আৰু িবেদশীৰ বােব যু ত

কিৰব পািৰবা। ৭আৰু তামাৰ প আৰু দশত থকা বনৰীয়া প েবাৰৰ

অেথ সইেবাৰ আহাৰ হ’ব। ৮ তুিম িনজৰ কাৰেণ সাত িব াম‐বছৰ, সাত

ণ সাত বছৰ লখ কিৰবা; তােত সাত িব াম‐বছৰৰ কাল ঊনপ াশ

বছৰ হ’ব। ৯ তিতয়া স ম মাহৰ দশম িদনা দশৰ সকেলা ফােল বৰ

মাতৰ িশঙা বজাবা; ায়ি ৰ িদনা তামােলাকৰ দশৰ সকেলা ফােল

িশঙা বজাবা। ১০ তামােলােক প াশ বছৰেটা পিব বিুল মািনবা, আৰু

গােটই দশত তাৰ সকেলা িনবাসীসকলৈল মিু ঘাষণা কিৰবা; সেয়

তামােলাকৰ কাৰেণ বষপিূত উৎসৱ হ’ব, আৰু তামােলাক িতজেন

িনজ িনজ উ ৰািধকাৰৈল উলিত যাবা আৰু দাসেবাৰক িনজ িনজ গা ীৰ

ওচৰৈল পিঠয়াই িদবা। ১১ সই প াশ বছৰেটা তামােলাকৰ কাৰেণ

বষপিূত উৎসৱ হ’ব; সই বছৰত তামােলােক িট নববা, িনেজ হাৱা

শস ও নাদাবা আৰু কলম িনিদয়া া ালতাৰ িটও নচপাবা। ১২

িকয়েনা সেয় বষপিূত উৎসৱৰ বছৰ; সেয় তামােলাকৈল পিব হ’ব।

তামােলােক সই বছৰত িনেজ উৎপ হাৱা শস পথাৰৰ পৰা আিন

খাবা। ১৩ সই বষপিূত উৎসৱৰ বছৰত তামােলােক সকেলােক িনজ

িনজ উ ৰািধকাৰেবাৰ ঘৰূাই িদবা। ১৪ যিদ তুিম িনজ চুবৰুীয়াক কােনা

মািট বচা, বা তওঁেলাকৰ পৰা িকনা, তিতয়া তামােলােক ইজেন

িসজনক অ ায় নকিৰবা। ১৫ তুিম বষপিূত উৎসৱৰ পাছত হাৱা বছৰৰ

লখ অ সােৰ লাকৰ পৰা মািট িকিনবা, আৰু শস উৎপ হাৱা বছৰৰ
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সংখ া অ সােৰ তওঁ তামাক বিচব। ১৬ বষপিূত উৎসৱৈল বিছ বছৰ

থািকেল বিছ দাম কিৰবা আৰু কম বছৰ থািকেল কম দাম কিৰবা;

িকয়েনা নতুন গৰাকীৰ ভুিমত শস উৎপ হাৱা বছৰৰ সংখ া অ সােৰ

তওঁ তামাক মািট বেচ। ১৭আৰু তামােলােক ইজেন িসজনক অ ায়

নকিৰবা, িক ু িনজ ঈ ৰক ভয় কিৰবা; িকয়েনা মই তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা। ১৮ এই কাৰেণ তামােলােক মাৰ িবিধ অ সােৰ আচৰণ

কিৰবা, আৰু মাৰ শাসন ণালী পালন কিৰ, সই অ সােৰ কায কিৰবা;

তিতয়া তামােলােক দশত িনভেয় বাস কিৰবা। ১৯আৰু ভুিমেয় িনজ

শস উৎপ কিৰব; তােত তামােলােক হঁপাহ পেলাৱাৈক খাবৈল পাবা;

আৰু দশত িনভেয় থািকবা। ২০ িক ু তামােলােক ক’ব পাৰা য, “পথাৰ

নবেল, আৰু তাত উৎপ হাৱা িট নচপােল আিম স ম বছৰত িক

খাম?” ২১ তিতয়া মই ষ বছৰত তামােলাকৰ ওপৰত আশী াদ

আিহবৈল আেদশ কিৰম, তােত ভুিমেয় সই বছৰত িতিন বছৰৈল থকাৈক

শস উৎপ কিৰব। ২২ পাছত অ ম বছৰত তামােলােক িট ববা, িক ু

তিতয়াও পৰুিণ শস খাবা; নৱম বছৰৰ শস নহয় মােন তামােলােক

পৰুিণ শস খাই থািকবা। ২৩আৰু মািট িচৰকালৰ কাৰেণ আনক বচা

নহব; িকয়েনা সই মািট মাৰ, আৰু তামােলাক মাৰ লগত অিতিথ আৰু

বাসী আছা। ২৪আৰু তামােলােক তামােলাকৰ উ ৰাধীকাৰ সকেলা

দশত মািট মাকলাবৈল মতা িদবা। ২৫ তামাৰ ই ােয়লী লগৰ যিদ

খীয়া হ তওঁৰ উ ৰািধকাৰৰ মািট তামাক িকছু বেচ, তে তাক

মাকলাব পৰা তওঁৰ ওচৰ স ীয়াই আিহ, িনজ ভােয়েক বচা সই

মািট মাকলাই িদব। ২৬আৰু যাৰ মকুিল কেৰাঁতা গৰাকী নাই, িক ু তওঁ

চহকী হাৱাত, তওঁৰ যিদ িনেজ মকুিল কিৰবা পৰা সমথ হয়, ২৭ তে

তওঁ তাক বচা বছৰ লখ কিৰ, বাকী থকা ধন বচাজনক ওেলাটাই িদব;

তিতয়া তওঁ পনুৰায় তওঁৰ িনজৰ উ ৰাধীকাৰ পাব। ২৮ িক ু যিদ

তওঁ তাক ওেলাটাই লবৈল অসমথ হয়, তে সই বচা মািট বষপিূত

উৎসৱৰ বছৰৈলেক িকনা জনৰ হাতত থািকব, পাছত বষপিূত উৎসৱৰ

বছৰত সেয় মকুিল হ’ব, তিতয়া তওঁৰ সই উ ৰাধীকাৰ তওঁ পনুৰায়

পাব। ২৯আৰু যিদ গেড়েৰ আবতৃ থকা নগৰৰ িভতৰত বাস কৰা ঘৰ

কােনােৱ বেচ, তে তওঁ বচাৰ পাছত স ণূ এবছৰৰ িভতৰত তাক

মকুিল কিৰব পািৰব; গােটই বছৰৰ িভতৰত তাক মকুিল কিৰবৈল তওঁৰ

মতা থািকব। ৩০ িক ু যিদ পৰুা এবছৰৰ িভতৰত তাক মকুিল কৰা

নহয়, তে গেড়েৰ আবতৃ থকা নগৰৰ সই ঘৰ পৰুষুা েম িচৰকালৈল

িকনা জনৰ অিধকাৰ হ’ব; সইেয় বষপিূত উৎসৱৰ বছৰেতা মকুিল নহ’ব।

৩১ িক ু গেড়েৰ আবতৃ নােহাৱা গাঁৱত থকা িযেবাৰ ঘৰ, সইেবাৰ

নগৰৰ বািহৰৰ মািটৰ লগত লখ কৰা হব; সইেবাৰ ঘৰক মাকলাব

পােৰ, আৰু বষপিূত উৎসৱৰ বছৰত সইেবাৰ মকুিল হ যাব। ৩২ তথািপ

লবীয়াসকলৰ উ ৰািধকাৰত থকা নগৰৰ ঘৰেবাৰ লবীয়াসকেল িয

কােনা সময়ত মকুিল কিৰব পািৰব। ৩৩ যিদ লবীয়াসকলৰ মাজৰ

কােনা এজেন তাক মকুিল নকেৰ, তে লবীয়াসকলৰ উ ৰািধকাৰত

থকা সই বচা ঘৰ বষপিূত উৎসৱৰ বছৰত মকুিল হ যাব, িকয়েনা

লবীয়াসকলৰ নগৰৰ ঘৰেবাৰ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত থকা

তওঁেলাকৰ উ ৰাধীকাৰ। ৩৪ িক ু তওঁেলাকৰ নগৰৰ চািৰওফােল

থকা চৰণীয়া পথাৰ বচা নহ’ব; িকয়েনা সেয় তওঁেলাকৰ িচৰকলীয়া

উ ৰাধীকাৰ। ৩৫ আৰু তামাৰ লগৰ িনবাসী যিদ খীয়া হয়, আৰু

িনজৰ কাৰেণ এেকােক যু ত কিৰব নাৱােৰ তে তওঁক িবেদশী আৰু

বাসীৰ িনিচনাৈক তামাৰ লগত জীৱন‐ধাৰণ কিৰবৈল সহায় কিৰবা;

৩৬ তওঁৰ পৰা ত বা বািঢ় নলবা, িক ু িনজ ঈ ৰক ভয় কিৰবা যােত

তামাৰ ভাই তামাৰ লগত জীৱন‐ধাৰণ কিৰ থােক। ৩৭ তুিম তৈল

তাক ধন িনিদবা, বা বািঢ়ৈল তাক অ িনিদবা। ৩৮ িযজন সবশি মান

ঈ েৰ তামােলাকক কনান দশ িদবৰ কাৰেণ, তামােলাকৰ ঈ ৰ হবৈল

তামােলাকক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, তামােলাকৰ সই

ঈ ৰ িযেহাৱা মই। ৩৯আৰু তামাৰ ভাই যিদ তামাৰ িৰত খীয়া হ,

িনজেক িনেজ বেচ, তে তুিম তওঁক ব ীৰ িনিচনাৈক কাম নকৰাবা।

৪০ তওঁ বচ খাৱা চাকৰ আৰু বাসীৰ িনিচনাৈক তামাৰ লগত থািকব

আৰু বষপিূত উৎসৱৰ বছৰৈলেক তামাক খািত িদব। ৪১ তাৰ পাছত

তওঁ িনজ স ান সকলেৰ সেত মকুিল হ িনজ গা ীৰ ওচৰৈল উভিত

যাব। ৪২ িকয়েনা তওঁেলাক, মই িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনা মাৰ

দাস; তওঁেলাকক ব ী ৰেূপ বচা নহ’ব। ৪৩ তুিম তওঁেলাকৈল কিঠন

ব ৱহাৰ নকিৰবা, িক ু িনজ ঈ ৰক ভয় কিৰবা। ৪৪ তামাৰ ব ী

আৰু বটী, তুিম তামােলাকৰ চািৰওফােল থকা জািত সমহূৰ মাজৰ

পৰা তওঁেলাকক িকিনব পািৰবা। ৪৫আৰু তামােলাকৰ মাজত বাস

কৰা আন জািতৰ স ান সকলৰ আৰু তামােলাকৰ দশত তওঁেলাকৰ

পৰা জ া তওঁেলাকৰ িয িয গা ী তামােলাকৰ লগত বাস কিৰেছ,

তওঁেলাকৰ পৰাও িকিনবা আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰত তামােলাকৰ

অিধকাৰ থািকব। ৪৬আৰু তামােলােক িনজ িনজ ভাবী স ান সকলৰ

উ ৰািধকাৰৰ বােব িদব লগা ভাগ ৰেূপ তওঁেলাকক িদব পািৰবা,

আৰু িচৰকালৈলেক তওঁেলাকক ব ী কাম কিৰব পািৰবা; িক ু িনজ

ভাই ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত হ’ ল, তামােলাক কােনও কােৰা

ওপৰত কিঠন ব ৱহাৰ নকিৰবা। ৪৭ আৰু যিদ তামােলাকৰ মাজত

কােনা বাসী বা িবেদশী লাক ধনী হয়, আৰু তাৰ ওচৰত থকা তামাৰ

ভাই দিৰ হ, সই বাসী বা িবেদশীৰ িৰত, বা িবেদশীৰ গা ীত

জ ােলাকৰ িৰত যিদ তওঁ িনজেক বেচ, ৪৮ তে বচাৰ পাছত

তাক মাকলাব পােৰ; তাৰ পিৰয়ালৰ মাজৰ কােনােৱ তওঁক মাকলাব

পােৰ; ৪৯ তওঁৰ মামােয়ক, বা মামােয়কৰ পু , বা তাৰ গা ীৰ মাজৰ

তাৰ ওচৰ‐স ীয়াই তওঁক মকুিল কিৰব পােৰ; নাইবা তওঁ যিদ ধনী

হয়, তে তওঁ িনেজ িনজেক মকুিল কিৰব পােৰ। ৫০ তওঁক বচা

বছেৰেৰ পৰা বষপিূত উৎসৱৰ বছৰৈলেক, িকনা জেন সেত িহচাপ কিৰ,

বছৰৰ সংখ া অ সােৰ মিু ৰ ধন িদব; বচ‐ খাৱা দাসৰ িনিৰেখেৰ,

তওঁ িকনাজনৰ লগত থািকব। ৫১ যিদ অেনক বছৰ বাকী থােক, তে

সই বছৰৰ সংখ া অ সােৰ িযমান ধন িদ তওঁক িকনা হিছল, তওঁ সই

ধনৰ পৰা িনজেক মকুিল কৰা ধন ওেলাটাই িদব। ৫২আৰু যিদ বষপিূত

উৎসৱৰ বছৰৈলেক অলপ বছৰেহ বাকী থােক, তে তওঁক িকনাজেন

সেত িহচাপ কিৰ, িনজৰ খািটব লগা বছৰৰ সংখ া অ সােৰ, িনজেক

মকুিল কৰা ধন ওেলাটাই িদব। ৫৩ বছেৰ বচ‐ খাৱা দসৰ দেৰ, তওঁ

তােৰ সেত থািকব; তামাৰ সা ােত তওঁ তাৰ ওপৰত, কিঠন ব ৱহাৰ

নকিৰব। ৫৪আৰু যিদ তওঁ এইেবাৰ উপােয়েৰ মু হ’ব নাৱােৰ, তে

িনজ স ান সকলেৰ সেত বষপিূত উৎসৱৰ বছৰত মকুিল হ যাব। ৫৫

িকয়েনা ই ােয়লৰ স ান সকল মােৰই দাস, তওঁেলাক িমচৰ দশৰ

পৰা মই উিলয়াই অনা মাৰ দাস; মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা’।

২৬ “ তামােলােক তামােলাকৰ কাৰেণ িতমা নাসািজবা, আৰু

কটা‐মিু বা াপন নকিৰবা, পিৰেসৱা কিৰবৰ কাৰেণ

তামােলাকৰ দশত ন া কটা কােনা িশল াপন নকিৰবা; িকয়েনা

মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ২ তামােলােক মাৰ িব াম‐বাৰ

পালন কিৰবা, আৰু মাৰ ধমধামৈল ভয় ৰািখবা; মই িযেহাৱা। ৩ যিদ

তামােলােক মাৰ িবধানেত চলা আৰু মাৰ আ া পালন কিৰ সই

অ সােৰ কায কৰা, ৪ তিতয়া মই উিচত সময়ত তামােলাকৈল বৰষণু

বৰষাম; তােত ভুিমেয় িনজৰ শস উৎপ কিৰব, আৰু বাৰীৰ িনজ

গছেবাৰত িট লািগব। ৫ তামােলাকৰ শস মৰা কাল া া িট িচঙা

কালৈলেক থািকব, আৰু তামােলােক হঁপাহ পলৱুাৈক তামােলাকৰ

আহাৰ ভাজন কিৰবা আৰু িনভেয় তামােলাকৰ দশত বাস কিৰবা। ৬

আৰু মই দশত শাি দান কিৰম; তােত তামােলাকক কােনওঁ ভয়

নােখাৱাৈক তামােলােক বৈল পাবা; মই তামােলাকৰ দশৰ পৰা

িহং ক জ ু েবাৰ নাইিকয়া কিৰম, আৰু তামােলাকৰ দশৰ মােজিদ

তেৰাৱাল নচিলব। ৭ তামােলােক তামােলাকৰ শ েবাৰক খিদ িদবা,

আৰু তামােলাকৰ আগেত তওঁেলাক তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ব। ৮

আৰু তামােলাকৰ পাঁচজেন এশ জনক আৰু তামােলাকৰ এশজেন দহ

হাজাৰ জনক খিদ িদব, আৰু তামােলাকৰ শ েবাৰ তামােলাকৰ আগত

পিতত হ’ব। ৯ মই তামােলাকৈল অ েহেৰ দিৃ কিৰ তামােলাকক
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ব বংশ কিৰম; আৰু অিতশয়ৰেূপ বিৃ কিৰম; আৰু মই তামােলাকৰ

লগত কৰা মাৰ িনয়মিট িস কিৰম। ১০আৰু তামােলােক ব িদনৰ পৰা

সাঁিচ থাৱা পৰুিণ শস ভাজন কিৰবা, আৰু নতুন শস থবৈল পৰুিণ শস

বাৰ উিলয়াবা। ১১ মই তামােলাকৰ মাজত মাৰ আবাস াপন কিৰম,

আৰু মাৰ মেন তামােলাকক িঘণ নকিৰব। ১২আৰু মই তামােলাকৰ

মাজত অহা‐ যাৱা কিৰ, তামােলাকৰ ঈ ৰ হম আৰু তামােলাক মাৰ

জা হ’বা। ১৩ িমচৰীয়াসকলৰ ব ী নহবৰ কাৰেণ িযজনাই িমচৰ দশৰ

পৰা তামােলাকক উিলয়াই আিনেল, তামােলাকৰ সই ঈ ৰ িযেহাৱা

মই; মই তামােলাকৰ যৱুিলৰ শ’লমািৰ ভািঙ, তামােলাকক মৰূ দঙাই

গমণ কিৰেলাঁ। ১৪ িক ু যিদ তামােলােক মাৰ বাক ৈল কাণ িনিদয়া,

মাৰ এই সকেলা আ ামেত কায নকৰা, ১৫ মাৰ িবিধ অ া কৰা,

আৰু মনেত মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ িঘণ কিৰ মাৰ আ ামেত কায

নকৰা, িক ু মাৰ িনয়মিট ল ন কৰা; ১৬ তে তামােলােক এেন

কৰাত মইও তামােলাকৈল এইদেৰ আচৰণ কিৰম: মই তামােলাকৰ

ওপৰত চ নাশকাৰী আৰু াণ য়কাৰী ব া লতা, য ােৰাগ আৰু

পাৰিণ ৰ িনৰপূণ কিৰম; আৰু তামােলােক িমছােয় িট ববা; িকয়েনা

তামােলাকৰ শ েৱ সইেবাৰ খাব। ১৭ আৰু মই তামােলাকৈল

কাে াৱাৈক চাম, তােত তামােলাক তামােলাকৰ শ েবাৰৰ আগত

ঘািটবা, তামােলাকক িঘণাওঁতােবােৰ তামােলাকৰ ওপৰত শাসন

কিৰব, আৰু কােনও তামােলাকক নেখিদেলও তামােলাক পলাই

যাবা। ১৮আৰু যিদ তামােলােক মাৰ বাক ৈল কাণ িনিদয়া তে মই

তামােলাকৰ পাপৰ কাৰেণ তামােলাকক আৰু সাত ণ দ িদম। ১৯

মই তামােলাকৰ গ খ কিৰম, আৰু তামােলাকৰ আকাশ লাহা

যন, আৰু মািট িপতল যন কিৰম। ২০ তােত তামােলাকৰ পিৰ ম

িবফল হ’ব; িকয়েনা তামােলাকৰ ভুিমেয় শস উৎপ নকিৰব; আৰু

দশৰ গছেবাৰত িট নালািগব। ২১ আৰু যিদ তামােলােক মাৰ

িবপৰীত আচৰণ কৰা আৰু মাৰ বাক িনবৈল অস ত হাৱা, তে

মই তামােলাকৰ পাপ অ সােৰ তামােলাকৈল আৰু সাত ণ আপদ

ঘটাম। ২২ তামােলাকৰ মাজৈল বনৰীয়া জ ু েবাৰ পিঠয়াম; সইেবােৰ

তামােলাকৰ স ান নাইিকয়া কিৰব, তামােলাকৰ প ন কিৰব, আৰু

তামােলাকৰ সংখ া কম কিৰব; আৰু তামােলাকৰ ৰাজ‐আিলেবাৰ

িনজান হ পিৰব। ২৩ ইমানেতা যিদ মাৰ িশকিন নােলাৱা, িক ু

মাৰ িবপৰীত আচৰণ কৰা, ২৪ তে মইেয়া তামােলাকৰ িবপৰীত

আচৰণ কিৰম আৰু তামােলাকৰ পাপৰ কাৰেণ, মই তামােলাকৈল

সাত ণ আপদ ঘটাম। ২৫ আৰু িনয়মিটৰ উল ন িতফল িদবৈল

তামােলাকৈল তেৰাৱাল আিনম, আৰু তামােলােক নগৰৰ মাজত গাট

খােল তামােলাকৰ মাজৈল মহামাৰী পিঠয়াম; আৰু তামােলাকক শ ৰ

হাতত শাধাই িদয়া যাব। ২৬ মই তামােলাকৰ অ ৰপূ লাখিুট ভঙা

কালত দহজনী মিহলাই এেকটা ত ৰত তামােলাকৰ িপঠা তাও িদব,

আৰু তওঁেলােক জাখ কিৰ তামােলাকৰ িপঠা তামােলাকক িদব, আৰু

তাক খাই তামােলাকৰ ভাক নপলাব। ২৭ ইমানেতা তামােলােক

যিদ মাৰ বাক ৈল কাণ িনিদ মাৰ িবপৰীত আচৰণ কৰা, ২৮ তে

মইও াধত তামােলাকৰ িবপৰীত আচৰণ কিৰম, আৰু তামােলাকৰ

পাপৰ কাৰেণ তামােলাকক সাত ণ দ িদম। ২৯ তামােলােক িনজ

িনজ পা‐জীহঁতৰ মঙহ খাবা। ৩০ মই তামােলাকৰ পিব ঠাইেবাৰ

ন কিৰম, তামােলাক য িতমা কািট পলাম, আৰু তামােলাকৰ

মিু েবাৰৰ শৱৰ ওপৰত তামােলাকৰ শৱ পলাম; আৰু মাৰ মেন

তামােলাকক িঘণ কিৰব। ৩১ মই তামােলাকৰ নগৰেবাৰ ংস কিৰম,

তামােলাকৰ ধমধামেবাৰ উ কিৰম, আৰু তামােলাকৰ গ ব ৰ

াণ হণ নকিৰম। ৩২ মই তামােলাকৰ দশখন উ কিৰম; তােত

দশত থকা তামােলাকৰ শ েবােৰ তােক দিখ আচিৰত মািনব। ৩৩

মই জািতেবাৰৰ মাজত তামােলাকক গাট গাট কিৰম, আৰু মাৰ

তেৰাৱাল উিলয়াই তামােলাকৰ পাছত খিদ যাম; তােত তামােলাকৰ

দশ উ আৰু নগৰেবাৰ ংশ কৰা হ’ব। ৩৪ যিতয়াৈলেত দশ উ

হ থািকব আৰু তামােলাক শ েবাৰৰ দশত থািকবা তিতয়াৈলেক

দেশ িনজৰ িব াম‐বছৰেবাৰ ভাগ কিৰব; সই কালত দেশ িব াম

পাই, িনজৰ িব াম‐বছৰেবাৰ ভাগ কিৰব। ৩৫ িযমান কাল সেয় উ

হ থািকব, িসমান কাল িব াম কিৰব; তামােলােক দশত বাস কৰা

কালত তামােলাকৰ িব াম‐বছৰেবাৰত িয িয িব াম ভাগ কৰা নাই,

দেশ তাক ভাগ কিৰব। ৩৬ আৰু শ ৰ দশত থকা তামােলাকৰ

মাজৰ অৱিশ লাকসকলৰ মনৈল ব া লতা পিঠয়াম; আৰু সিৰ পৰা

পাতৰ শে েয়া তওঁেলাকক পলৱুাব; যেনৈক তেৰাৱালৰ আগৰ পৰা

পলাই তেনৈক পলাব; আৰু কােনও তামােলাকক খিদ িনিনেলও

তামােলাক পিতত হ’বা। ৩৭আৰু কােনও তামােলাকক খিদ িনিনেলও

তেৰাৱালৰ আগৰ পৰা পলাওঁেত ইজেন‐িসজনৰ লগত খু া খাই পিৰবা;

আৰু শ েবাৰৰ স খুত িথয় হ’বৈল তামােলাকৰ শি নাথািকব। ৩৮

আৰু তামােলাক জািত সমহূৰ মাজত িবনাশ হ’বা, আৰু তামােলাকৰ

শ েবাৰৰ দেশ তামােলাকক াস কিৰব। ৩৯আৰু তামােলাকৰ মাজৰ

অৱিশ ভাগ িনজ িনজ অপৰাধৰ কাৰেণ শ েবাৰৰ দশত ীণ হ যাব,

আৰু তওঁেলাকৰ িনজৰ আৰু পু ‐পৰুষুসকলৰ অপৰাধৰ কাৰেণও ীণ

হ যাব। ৪০ িক ু যিদ তওঁেলােক আৰু তওঁেলাকৰ িপতেৃয় কৰা পাপ বা

মাৰ সত ল ন কৰাৰ কাৰেণ িনজ িনজ অপৰাধ ীকাৰ কেৰ, আৰু

তওঁেলােক মাৰ িবপৰীত আচৰণ কৰাত, ৪১ মইও তওঁেলাকৰ িবপৰীত

আচৰণ কিৰ তওঁেলাকক শ েবাৰৰ দশৈল অনােকা ীকাৰ কেৰ,

িবেশষৈক যিদ তওঁেলােক িনজৰ অচু ৎ মন ন কেৰ, আৰু িনজৰ পাপৰ

দ যাগ যন মােন, ৪২ তে যােকােবেৰ সেত কৰা মাৰ িনয়মিট মই

সাঁৱিৰম আৰু ইচহােকেৰ সেত কৰা মাৰ িনয়মিটও, অ াহােমেৰ সেত

কৰা মাৰ িনয়মিটও ঁৱিৰম; আৰু মই দশেকা সাঁৱৰণ কিৰম। ৪৩ দশ

তওঁেলাকৰ াৰাই পিৰত হ’ব, আৰু তওঁেলাক নথকাৈক দশ উ

হ থকা মােন িনজৰ িব াম‐বছৰেবাৰ ভাগ কিৰব; আৰু তওঁেলােক িনজ

িনজ অপৰাধ দ যাগ যন মািনব; িকয়েনা তওঁেলােক মাৰ শাসন

ণালীেবাৰ অ া কিৰেল। ৪৪ তথািপ যিতয়া তওঁেলাক শ েবাৰৰ

দশত থািকব, তিতয়াও মই শষ নথকাৈক িবন কিৰবৰ অেথ বা

তওঁেলাকৰ সেত কৰা মাৰ িনয়মিট ভািঙবৰ কাৰেণ তওঁেলাকক

অ া বা িঘণ নকিৰম; িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ৪৫

িক ু মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’বৰ অেথ তওঁেলাকৰ িয পু পৰুষুসকলক

জািত সমহূৰ আগেত িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনেলাঁ, তওঁেলাকৰ

সই পু পৰুষুসকলেৰ সেত কৰা মাৰ িনয়মিট তওঁেলাকৰ ম লৰ অেথ

সাঁৱিৰম; মই িযেহাৱা।” ৪৬ চীনয় প তত িযেহাৱাই মািচৰ াৰাই

িনজৰ আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত এইেবাৰ িবিধ, শাসন‐ ণালী

আৰু ব ৱ া াপন কিৰেল।

২৭আৰু এইদেৰ িযেহাৱাই মািচক কিছল আৰু ক’ ল, ২ “তুিম

ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘ তামাৰ িনৰিূপত মলূ অ সােৰ

যিদ কােনােৱ িযেহাৱাৰ উে েশ মা েহ িদয়া স িস কিৰব খােজ,

তলত উে খ কৰা মলূ ৰ ব ৱহাৰ কৰা। ৩ তে িবশ বছৰতৈক অিধক

আৰু ষািঠ বছৰতৈক কম বয়স হাৱা পৰুষুৰ কাৰেণ হ’ ল, পিব ানৰ

চকল অ সােৰ তামাৰ িনৰিূপত মলূ প াশ চকল ৰপূ হ’ব। ৪ িক ু

ীৰ বােব হ’ ল, তামাৰ িনৰিূপত মলূ ি শ চকল হ’ব। ৫আৰু যিদ পাঁচ

বছৰতৈক অিধকআৰু িবশ বছৰতৈক কম বয়সীয়া হয়, তে পৰুষুৰ বােব

তামাৰ িনৰিূপত মলূ িবশ চকল হ’ব আৰু ীৰ বােব দহ চকল হ’ব। ৬

আৰু যিদ এমাহতৈক অিধক আৰু পাঁচ বছৰতৈক কম বয়সীয়া হয়, তে

ল’ৰাৰ বােব তামাৰ িনৰিূপত মলূ পাঁচ চকল হ’ব আৰু ছাৱালীৰ বােব

িতিন চকল ৰপূ হ’ব। ৭আৰু যিদ ষািঠ বছৰ ও তাতৈক অিধক বয়সীয়া

হয়, তেনহেল পৰুষুৰ বােব তামাৰ িনৰিূপত মলূ পা ৰ চকল আৰু

ীৰ বােব দহ চকল ৰপূ হ’ব। ৮ িক ু যিদ লাকজন খীয়া হয় আৰু তুিম

িনৰপূণ কৰা মলূ তওঁ িদবৈল যিদ অ ম হয়, তে পেুৰািহেত তাৰ মলূ

ি ৰ কিৰব; স কৰা লাকজনৰ সমথ অ সােৰ পেুৰািহেত তাৰ মলূ

ি ৰ কিৰব। ৯আৰু যিদ িযেহাৱাৰ উে েশ কােনা প উৎসগ কিৰবৈল

খােজ আৰু সই প যিদ িযেহাৱাৰ দিৃ ত হণেযাগ হয়, তে সই
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প স ণূৰেূপ তওঁৰ হ’ব। ১০ তওঁ তাৰ অ থা বা সলিন নকিৰব,

বয়াৰ সলিন ভাল বা ভালৰ সলিন বয়া িনিদব; যিদ তওঁ কােনা ৰেূপ

প সলিন কেৰ, তে সইেটা আৰু তাৰ সলিন িদয়ােটা পিব হ’ব। ১১

আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰব নাৱাৰা কােনা অ িচ প যিদ হয়,

তে তওঁ সই প পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব। ১২ সই প ৰ ভাল

বয়া িবেবচনা কিৰ পেুৰািহেত বজাৰ দৰৰেূপ মলূ ি ৰ কিৰব। পেুৰািহেত

িনৰপূণ কৰাৰ দেৰ তাৰ মলূ ি ৰ হ’ব। ১৩ গৰাকীেয় যিদ কােনা ৰেূপ

তাক মকুিল কিৰব খােজ, তে তওঁ তামাৰ িনৰিূপত মলূ ৰ পাঁচভাগৰ

এভাগ বিছৈক িদব। ১৪আৰু যিদ কােনা লােক তওঁৰ ঘৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ পিব হবৈল ই া কেৰ, তে সই ঘৰ ভাল বয়া িবেবচনা কিৰ

পেুৰািহেত তাৰ মলূ ি ৰ কিৰব। পেুৰািহেত িনৰপূণ কৰাৰ দেৰ তাৰ মলূ

ি ৰ হ’ব। ১৫আৰু গৰাকীেয় তওঁ পিব কৰা ঘৰ যিদ মাকলাব খােজ,

তে তওঁ িনৰিূপত মলূ ৰ পাঁচভাগৰ এভাগ বিচৈক িদব; আৰু তিতয়া

সই ঘৰ তওঁৰ হ’ব। ১৬আৰু যিদ কােনােৱ িনজৰ আিধপত ৰ মািট

কােনা এভাগ িযেহাৱাৰ উে েশ পিব কিৰব খােজ, তে তাত িসচাঁ

কিঠয়া অ সােৰ তামাৰ িনৰিূপত মলূ হব। এক হামৰ যৱ িসঁিচবা পৰা

মািটৰ মলূ প াশ চকল ৰপূ হ’ব। ১৭ যিদ তওঁ যােৱল বছৰ যাৱা

মা েক িনজৰ সই ডাখৰ মািট পিব কেৰ, তে তামাৰ িনৰিূপত মলূ

অ সােৰ সেয় ি ৰ হ’ব। ১৮আৰু যিদ তওঁ যােৱল বছৰৰ িকছু কালৰ

পাছত িনজৰ মািট পিব কেৰ, তে পেুৰািহেত যােৱল বছৰৈলেক

বাকী থকা বছৰৰ সংখ া অ সােৰ তাৈল িহচাপ কিৰব আৰু িনৰিূপত

মলূ কম কৰা হ’ব। ১৯আৰু যিদ সই মািট পিব কৰাজেন কােনা

ৰেূপ তাক মকুিল কিৰব খােজ তে তওঁ িনৰিূপত মলূ ৰ পাঁচভাগৰ

এভাগ বিছৈক িদব, তােত সইেয় তওঁৰ িনজৰ হ’ব। ২০ িক ু যিদ

তওঁ সই মািট মকুিল নকেৰ বা যিদ আন কােনাজনক বিচ িদেয়,

তে তাক আৰু মাকেলাৱা নাযাব। ২১ িক ু সই মািট যােৱল বছৰত

মকুিল হ, বিজত কিৰ িদয়া মািটৰ িনিচনাৈক িযেহাৱাৰ উে েশ পিব

হ’ব; আৰু তাত পেুৰািহতৰেহ অিধকাৰ থািকব। ২২আৰু যিদ কােনােৱ

িনজৰ পি ক ভুিমৰ বািহেৰ িনেজ িকিন লাৱা মািট এেডাখৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ পিব কেৰ, ২৩ তে যােৱল বছৰৈলেক তুিম িনৰপূণ কৰা

মলূ পেুৰািহেত তাক িহচাপ কৰা িদব; তওঁ সই িদনাই, িযেহাৱাৰ

উে েশ পিব হাৱা ব ৰেূপ তামাৰ িনৰিূপত মলূ িদব। ২৪ সই মািট

যাৰ পৰা িকনা হিছল, তওঁ, সই মািটৰ যাৰ আিছল, তওঁেৱই

যােৱল বছৰত তাক পনুৰায় পাব। ২৫আৰু তুিম িনৰপূণ কৰা আটাই

মলূ পিব ান চকল অ সােৰ হব; িবশ গৰাই এক চকল হয়। ২৬

তথািপ থেম জগা বিুল িয প িযেহাৱাৰ, প েবাৰৰ মাজত সই থেম

জগা প কােনও পিব কিৰব নাৱািৰব; গৰ,ু মৰ, বা ছাগলী হওক,

সেয় িযেহাৱােৰই। ২৭ যিদ সই প অ িচ প হয়, তে উৎসগ কৰা

জেন িনৰিূপত মলূ ৰ পাঁচভাগৰ এভাগ বছৈল িদ তাক মাকলাব পােৰ।

মাকেলাৱা নহ’ ল, িনৰপূণ কৰা মলূ ত তাক বচা যাব। ২৮ তথািপ

মা হ বা প হওক বা িনজ আিধপত ৰ মািটেয়ই হওক, িয কােনা মা েহ

িনজৰ স ৰ পৰা িযেহাৱাৰ উে েশ বিজত কিৰ িদেয়, সই বিজত

ব বচা মাকেলাৱা নাযাব; েত ক বিজত ব িযেহাৱাৰ উে েশ

পিব । ২৯ মা হৰ মাজত যাক বিজত কিৰ িদয়া হয়, সই বিজত লাকক

মাকেলাৱা নাযাব; িন েয় তওঁক বধ কৰা হ’ব। ৩০আৰু ভুিমৰ শস বা

গছৰ িটেয়ই হওক, ভুিমৰ উৎপ সকেলা ব ৰ দশম ভাগ িযেহাৱাৰ

হ’ব; সেয় িযেহাৱাৰ উে েশ পিব । ৩১আৰু যিদ কােনােৱ িনজৰ

দশম ভাগৰ িকছু মাকলাব খােজ, তে তওঁ তাৰ পাঁচভাগৰ এভাগ

বিছৈক িদব। ৩২আৰু গৰু বা মৰ বা ছাগলীৰ জাকৰ আটাই দশমভাগ,

লাখিুটৰ তেলিদ যাৱা সকলৰ দশমভাগ িযেহাৱাৰ উে েশ পিব হ’ব।

৩৩ তাৰ ভাল বয়া িবচাৰ নকিৰব আৰু তাক নসলাব। িক ু যিদ তওঁ

কােনা কােৰ তাক সলায়, তে সইেটা আৰু সলিন িদয়ােটা েয়াটাও

পিব হ’ব। তাক মাকেলাৱা নাযাব’।” ৩৪ এইেবাৰ আ াই ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ বােব িযেহাৱাই চীনয় প তত মািচক িদিছল।
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১ পাছত িমচৰ দশৰ পৰা লাকসকল ওলাই যাৱাৰ ি তীয় বছৰৰ

ি তীয় মাহৰ থম িদনা, চীনয় মৰভূুিমত সা াৎ কৰা ত ুত িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, ২ “ তামােলােক গা ী অ সােৰ আৰু িপতৃ বংশৰ নামৰ

সংখ া অ সােৰ ই ােয়লৰ স ানসকলৰ গােটই ম লীৰ েত ক জনৰ

নাম অ সােৰ গণনা কৰা। ৩ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া

িযমান পৰুষু ই ােয়লৰ মাজত যু ৈল যাব পৰা অৱ াতআেছ, তওঁেলাকৰ

স দল অ সােৰ তুিম আৰু হােৰােণ তওঁেলাকক গণনা কৰা। ৪

েত ক ফদৰ এজন এজন লাক, িনজ িনজ িপতবৃংশৰ ধান লাক,

তওঁেলাকৰ িনজ িনজ ফদৰ িবষয়া িহচােব তামােলাকৰ লগত সহায়

কেৰাঁতা হ’ব লািগব। সই েত কজন িবষয়াই িনজ িনজ ফদৰ অ সােৰ

যু কিৰবৈল নতৃ িদব। ৫ িয সকল লােক তামােলাকক সহায়

কিৰবৈল আিহব, সই সহায় কেৰাঁতা লাকসকলৰ নামেবাৰ হ’ল: ৰেূবণ

ফদৰ পৰা চেদয়ৰূৰ পু ইলীচূৰ। ৬ িচিমেয়ান ফদৰ পৰা চূৰীচ য়ৰ

পু চলমীেয়ল। ৭ িযহূদা ফদৰ পৰা অ ীনাদবৰ পু নহেচান। ৮

ইচাখৰ ফদৰ পৰা চূৱাৰৰ পু নথেনল। ৯ জবলূনূ ফদৰ পৰা হেলানৰ

পু ইলীয়াব। ১০ যােচফৰ স ানসকলৰ মাজত ই িয়ম ফদৰ পৰা

অ ীহূদৰ পু ইলীচামা, আৰু আন এজন হ’ল, মনিচ ফদৰ পৰা পদাচূৰৰ

পু গ ীেয়ল। ১১ িব ামীন ফদৰ পৰা িগিদেয়ানীৰ পু অবীদান। ১২

দান ফদৰ পৰা অ ীচ য়ৰ পু অহীেয়জৰ। ১৩আেচৰ ফদৰ পৰা

আ ণৰ পু পগীেয়ল। ১৪ গাদ ফদৰ পৰা েৱলৰ পু ইিলয়াচফ। ১৫

ন ালী ফদৰ পৰা ঐননৰ পু অহীৰা। ১৬ এইসকল লােকই ম লীৰ

আমি ত লাক আিছল। তওঁেলাক িনজ িনজ িপত‐ৃবংশৰ অধ আৰু

ই ােয়লৰ গা ীসকলৰ ধান লাক। ১৭ তিতয়া মািচ আৰু হােৰােণ

নােমেৰ উে খ কৰা সই লাকসকলক লগত ল’ ল, ১৮আৰু তওঁেলাকৰ

সেত ি তীয় মাহৰ থম িদনাই গােটই ম লীক গাটােল। তিতয়া

ম লীৰ লাকসকেল িনজ িনজ গা ী অ সােৰ আৰু িপত‐ৃবংশমেত িবশ

বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া লাকসকলৰ নাম আৰু তওঁেলাকৰ

সংখ া অ সােৰ সকেলােৰ বংশাৱলী নামাকৰণ কিৰেল। ১৯এইদেৰ

মািচেয় িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ চীনয় মৰভূুিমত তওঁেলাকৰ গণনা

কিৰেল। ২০ ই ােয়লৰ থেম জ া ৰেূবণ গা ীৰ পৰা সকেলা লাকক

গণনা কৰা হ’ল, আৰু পবূপৰুষু আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ িতজন

িবশ বছৰ বা তাতৈক অিধক বয়সীয়া যু ৈল যাব পৰা লাক। ২১ ৰেূবণ

ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া ছয়চি শ হাজাৰ পাঁচশ

জন আিছল। ২২ িচিমেয়ানৰ গা ীৰ পৰা সকেলা লাকক গণনা কৰা

হ’ল, আৰু এওঁেলাক পবূপৰুষুৰ বংশৰ আৰু পিৰয়ালৰ নিথৰ পৰা যু ৈল

যাব পৰা িবশ বছৰ বা তাতৈক অিধক বয়সীয়া লাক। ২৩ িচিমেয়ানৰ

সই ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া ঊনষািঠ হাজাৰ

িতিনশ জন আিছল। ২৪ গাদ গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা কৰা হ’ল

আৰু এওঁেলাক িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ

িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক। ২৫

গাদৰ ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া প ি শ হাজাৰ

ছশ প াশ জন আিছল। ২৬ িযহূদা গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা

কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ

অ সােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক।

২৭ িযহূদা ফদৰ গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া চৗস ৰ হাজাৰ

ছশ জন আিছল। ২৮ ইচাখৰ গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা কৰা হ’ল

আৰু এওঁেলাক িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ

িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক। ২৯

ইচাখৰ ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া চৗৱ হাজাৰ

চািৰশ আিছল। ৩০ জবলূনূ গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা কৰা হ’ল

আৰু এওঁেলাক িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ

িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক। ৩১

জবলূনূ ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া সাতাৱন হাজাৰ

চািৰশ আিছল। ৩২ যােচফৰ স ান ই িয়ম গা ীৰ সকেলা লাকেক

গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ

নিথ অ সােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা

লাক। ৩৩ ই িয়ম ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া

চি শ হাজাৰ পাঁচ শ আিছল। ৩৪ মনিচৰ গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা

কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ

অ সােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক।

৩৫ মনিচ ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া বি শ হাজাৰ

শ আিছল। ৩৬ িব ামীন গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু

এওঁেলাক িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ িবশ

বছৰ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক। ৩৭ িব ামীন

ফদৰ পৰা গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া পঁয়ি শ হাজাৰ চািৰশ

আিছল। ৩৮ দান গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক

িতজেন পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ িবশ বছৰ আৰু

তাতৈক অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক। ৩৯ দান ফদৰ পৰা

গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া বাষি হাজাৰ সাত শ আিছল। ৪০

আেচৰ গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক িতজেন

পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক

অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক। ৪১আেচৰ ফদৰ পৰা গণনা

কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া আিছল একচি শ হাজাৰ পাঁচশ জন। ৪২

ন ালী গা ীৰ সকেলা লাকেক গণনা কৰা হ’ল আৰু এওঁেলাক িতজেন

পবূপৰুষুৰ বংশ আৰু পিৰয়ালৰ নিথ অ সােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক

অিধক বয়সীয়া, যু ৈল যাব পৰা লাক। ৪৩ ন ালী ফদৰ পৰা গণনা

কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া তপ হাজাৰ চািৰশ আিছল। ৪৪ মািচ

আৰু হােৰােণ এইদেৰ আটাই লাকেক গণনা কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ

সেত ই ােয়লৰ গা ী সমহূক নতৃ িদয়া, সই বাৰ জন অধ েকা

গণনা কিৰেল। ৪৫ এইদেৰ িয সকেল যু ৈল যাব পােৰ, এেন িবশ বছৰ

বা তাতৈক বয়সীয়া ই ােয়লৰ সকেলা লাকক পিৰয়াল অ সােৰ গণনা

কৰা হ’ল। ৪৬ গণনা কৰা সই লাকসকলৰ সংখ া ছয় লাখ িতিন হাজাৰ

পাঁচশ প াশ আিছল। ৪৭ িক ু লবী গা ীৰ পৰা হাৱা লবীয়াসকলক

গণনা কৰা নহ’ল। ৪৮ িকয়েনা িযেহাৱাই মািচক কিছল, ৪৯ ‘তুিম

লবী ফদক সবমঠু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত তওঁেলাকক গণনা

বা অ ভু নকিৰবা।’ ৫০ িক ু িবধানৰ িনয়ম চ ক থকা আবাস,

তাৰ সকেলা ব আৰু তাৰ স কীয় সকেলােৰ ওপৰত লবীয়াসকলক

য লবৈল িনযু কিৰবা। তওঁেলােক িনয়ম চ কৰ আবাস আৰু তাৰ

আটাই ব ৰ ভাৰ ব িনব লািগব। তওঁেলােক তাৰ পিৰচযা কিৰ আবাসৰ

চািৰওফােল ত ু তিৰ থািকব লািগব। ৫১আৰু যিতয়া িনয়ম চ কৰ

আবাসখন আন ঠাইৈল িনব লগা হয়, তিতয়া লবীয়াসকেলেহ তাক খ ‐

িবখ ৈক খিুলব। পাছত িনয়ম চ কৰ আবাসখন াপন কৰাৰ সময়ত

তওঁেলােকই তাক সািজব। আৰু িয লাক সই আবাসৰ ওচৰৈল আিহব,

তওঁৰ াণদ হ’ব। ৫২ ই ােয়লৰ স ানসকেল িনজ িনজ স দল

অ সােৰ িনজ িনজ ছাউিনৰ পতাকাৰ িৰত, ত ু তিৰব লািগব। ৫৩ িক ু

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ ওপৰত মাৰ াধ নহ’বৈল, িনয়ম চ ক থকা

সই আবাসৰ চািৰওফােল লবীয়াসকেল ত ু তিৰ থািকব লািগব। িনয়ম

চ ক থকা আবাসখন লবীয়াসকলৰ িজ াত থািকব।” ৫৪ ই ােয়লৰ

স ানসকেল সইদেৰ এই সকেলােক কিৰেল। িযেহাৱাই মািচৰ াৰাই

িদয়া আ া অ সােৰ তওঁেলােক আটাই কায কিৰেল।

২ িযেহাৱাই পনুৰায় মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, ২ “ই ােয়লৰ স ান

সকেল তওঁেলাকৰ িনজ িনজ স দলৰ িপত‐ৃবংশৰ পতাকাৰ িৰৰ

চিৰওফােল ত ু তিৰ থািকব লািগব। তওঁেলাকৰ ত ু সা াৎ কৰা ত ুৈল

মখু কিৰ থািকব লািগব। ৩ িযহূদাৰ ছাউিনৰ অধীনত থকা লাকসকেল

িনজ িনজ স দল অ সােৰ, পৱূিদেশ থকা সা াৎ কৰা ত ুৰ ফােল

অথাৎ সূয উদয় হাৱা িদেশ ত ু তিৰ িযহূদাৰ পতাকাৰ চািৰওফােল
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থািকব লািগব। অ ীনাদবৰ পু নহেচান িযহূদাৰ স ান সকলৰ অধ

হ’ব। ৪ তওঁৰ স সমহূৰ গিণত লাক আিছল চৗস ৰ হাজাৰ ছশ

জন। ৫ তওঁেলাকৰ কাষত ইচাখৰ ফেদ ত ু তিৰ থািকব লািগব। চূৱাৰৰ

পু নথেনেল ইচাখৰৰ স ান সকলৰ অধ হ’ব। ৬ নথেনলৰ স ৰ

সংখ া আিছল চৗৱ হাজাৰ চািৰশ। ৭ ইচাখৰৰ গা ীৰ কাষত জবলূনূৰ

গা ীেয় ছাউিন পািতব লািগব। হেলানৰ পু ইলীয়াব জবলূনূৰ স ান

সকলৰ অধ হ’ব। ৮ জবলূনূৰ স ৰ সংখ া আিছল সাতাৱন হাজাৰ

চািৰশ। ৯ িযহূদাৰ ছাউিনৰ গিণত লাক, িনজ িনজ স দল অ সােৰ,

স মঠু আিছল এক লাখ ছয়াশী হাজাৰ চািৰশ জন। থেম তওঁেলােক

ছাউিনৰ পৰা ান কিৰব। ১০ দি ণ িদেশ থকা স দলেবােৰ ৰেূবণৰ

ছাউিনৰ পতাকাৰ চািৰওফােল থািকব। চেদয়ৰূৰ পু ইলীচূৰ ৰেূবণৰ

স ান সকলৰ অধ হ’ব। ১১ ৰেূবনৰ স ৰ সংখ া আিছল ছয়চি শ

হাজাৰ পাঁচশ। ১২ তওঁেলাকৰ কাষত িচিমেয়ানৰ গা ীেয় ত ু তিৰ

থািকব। চূৰীচ য়ৰ পু চলমীেয়ল িচিমেয়ানৰ স ান সকলৰ অধ

হ’ব। ১৩ িচিমেয়ানৰ স ৰ সংখ া আিছল ঊনষািঠ হাজাৰ িতিনশ। ১৪

তওঁেলাকৰ কাষত গাদৰ ফদ থািকব। ৰেূৱলৰ পু ইিলয়াচফ গাদৰ

স ান সকলৰ অধ হ’ব। ১৫ গাদৰ স ৰ সংখ া আিছল প ি শ

হাজাৰ ছশ প াশ। ১৬ ৰেূবণৰ ছাউিনৰ গিণত লাক, িনজ িনজ স দল

অ সােৰ, স মঠু আিছল এক লাখ একাৱ হাজাৰ চািৰশ প াশ জন।

তওঁেলােক ি তীয় হ ছাউিনৰ পৰা ান কিৰব। ১৭ তওঁেলাকৰ

স দলৰ পাছত ছাউিনেবাৰৰ মাজত লবীয়াসকলৰ ছাউিন ৰািখ, সা াৎ

কৰা ত ু িনয়া হ’ব; িতজেন িয দেৰ ত ু তেৰ, সই দেৰ িনজ িনজ

ণীত থািক, িনজ িনজ পতাকাৰ কােষ কােষ ান কিৰব। ১৮ সা াৎ

কৰা ত ুৰ পি ম িদেশ, িনজ িনজ স দল অ সােৰ, ই িয়মৰ ফেদ

ছাউিন পািত থািকব। অ ীহূদৰ পু ইলীচামা ই িয়মৰ স ান সকলৰ

অধ হ’ব। ১৯ ই িয়মৰ স ৰ সংখ া আিছল চি শ হাজাৰ পাঁচ শ।

২০ তওঁেলাকৰ কাষত মনিচৰ ফদ থািকব। পদাচূৰৰ পু গ ীেয়ল

মনিচৰ স ান সকলৰ অধ হ’ব। ২১ মনিচৰ স ৰ সংখ া আিছল

বি শ হাজাৰ শ। ২২ তওঁেলাকৰ পাছত আিহব িব ামীনৰ ফদ।

িগিদেয়ানীৰ পু অবীদান িব ামীনৰ স ান সকলৰ অধ হ’ব। ২৩

িব ামীনৰ স ৰ সংখ া আিছল পঁয়ি শ হাজাৰ চািৰশ। ২৪ ই িয়মৰ

ছাউিনৰ গিণত লাক, িনজ িনজ স দল অ সােৰ, স মঠু আিছল এক

লাখ আঠ হাজাৰ এশ জন। তওঁেলােক ততৃীয় হ ান কিৰব। ২৫

সা াৎ কৰা ত ুৰ উ ৰ িদেশ দানৰ স দেল তওঁেলাকৰ পতাকাৰ

চািৰওফােল ছাউিন পািতব। অ ীচ য়ৰ পু অহীেয়জৰ দানৰ স ান

সকলৰ অধ হ’ব। ২৬ দানৰ স ৰ সংখ া আিছল বাষি হাজাৰ

সাতশ। ২৭ তওঁেলাকৰ কাষেত আেচৰৰ ফেদ ত ু তিৰ থািকব।

আ ণৰ পু পগীেয়ল আেচৰৰ স ান সকলৰ অধ হ’ব; ২৮আেচৰৰ

স ৰ সংখ া আিছল একচি শ হাজাৰ পাঁচ শ। ২৯ তওঁেলাকৰ পাছত

আিহব ন ালীৰ গা ী। ঐননৰ পু অহীৰা ন ালীৰ স ান সকলৰ অধ

হ’ব; ৩০ ন ালীৰ স ৰ সংখ া আিছল তপ হাজাৰ চািৰশ। ৩১ দানৰ

ছাউিনৰ গিণত লাক স মঠু আিছল একলাখ সাতাৱন হাজাৰ ছশ জন।

তওঁেলােক ছাউিনৰ পৰা িনজ িনজ পতাকা ল, শষত ান কিৰব।” ৩২

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িপত‐ৃবংশৰ স মঠু ছয় লাখ িতিন হাজাৰ পাঁচশ

প াশ জন স দল অ সােৰ ছাউিনেবাৰৰ গিণত লাক আিছল। ৩৩

িক ু িযেহাৱাই মািচক িদয়া আ া অ সােৰ, লবীয়াসকলক ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ মাজত গণনা কৰা নহ’ল। ৩৪ িযেহাৱাই মািচৰ াৰা িদয়া

আ া অ সােৰ ই ােয়লৰ স ান সকেল সই সকেলা কায কিৰেল।

তওঁেলােক িনজ িনজ গা ী আৰু িপত‐ৃবংশ অ সােৰ িনজ িনজ পতাকাৰ

তলত ত ু তিৰেল আৰু সই দেৰই ান কিৰেল।

৩ িয কালত িযেহাৱাই চীনয় পবতত মািচক কথা কিছল, সই সময়ৰ

হােৰাণ আৰু মািচৰ বংশৰ জীৱিন এেয়। ২ হােৰাণৰ পু সকলৰ

মাজত থেম জ পাৱা জনৰ নাম নাদব, তাৰ পাছত অবীহূ, ইিলয়াজৰ

আৰু ঈথামৰ। ৩ পেুৰািহতৰ কম কিৰবৈল িযসকলক তওঁ িনযু

কিৰিছল, সই অিভিষ পেুৰািহত হােৰাণৰ পু সকলৰ নাম এেয়। ৪ িক ু

নাদব আৰু অবীহূেৱ চীনয় প তৰ মৰু া ত িযেহাৱাৰ আগৈল অ হণীয়

সাধাৰণ জইু িনওেত িযেহাৱাৰ আগেত াণ ত াগ কিৰেল। নাদব আৰু

অবীহূৰ কােনা স ান নািছল, এই হতুেক, ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামেৰ

িনজ িপতৃ হােৰাণৰ সেত পেুৰািহতৰ কম কিৰেল। ৫ িযেহাৱাই মািচক

কথা কিছল। তওঁ কিছল, ৬ “হােৰাণ পেুৰািহতৰ পিৰচযাত সহায়

কিৰবৈল, তুিম লবীৰ ফদক তওঁৰ স খুৈল আনা। ৭আবাসৰ পিৰচযা

কিৰ, সা াৎ কৰা ত ুৰ আগত হেৰাণৰ আৰু গােটই ই ােয়লৰ হ িয িয

কিৰবলগীয়া আেছ, সয়া তওঁেলােক স কিৰব লািগব। ৮আবাসৰ

কায কিৰ সা াৎ কৰা ত ুৰ আটাই ব ৰ বােব িয িয য ল’ব লগীয়া

আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িয িয কিৰব লগীয়া, তাত তওঁেলােক

সহায় কিৰব লািগব। ৯আৰু তুিম লবীয়াসকলক হােৰাণ আৰু তওঁৰ

পু সকলক িদবা। ই ােয়লৰ স ান সকলৰ পিৰচযাত সহায় কিৰবৈল

স ণূৰেূপ তওঁেলাকক তওঁৈল িদয়া হ’ল। ১০ তুিম হােৰাণকআৰু তওঁৰ

পু সকলক পেুৰািহত ৰেূপ িনযু কিৰবা, িক ু আন বংশৰ িযেকােনা

লাক ওচৰৈল আিহেল তওঁৰ াণদ হ’ব।” ১১ িযেহাৱাই মািচক কথা

কিছল। তওঁ কিছল, ১২ “ চাৱা, মই ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ

পৰা লবীয়াসকলক ল’ লা। ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত গভেভদ

কিৰ অহা থেম জ পাৱা সকলৰ সলিন লবৈল মই ইয়ােক কিৰেলাঁ।

এই হতুেক লবীয়াসকল মােৰই হ’ব। ১৩ িকয়েনা সকেলা থেম

জ পাৱা সকল মােৰই। িযিদনা িমচৰ দশত সকেলা থেম জ

পাৱা সকলক ধংস কিৰিছেলাঁ, সই িদনাই মা হৰ পৰা জীৱ‐জ ু ৈলেক

ই ােয়লৰ আটাই থেম জ পাৱা সকলক মাৰ অেথ পিব কিৰেলাঁ।

এেতেক সই সকেলা মােৰই হ’ব। মই িযেহাৱা।” ১৪ চীনয় মৰু া ত

িযেহাৱাই মািচক কিছল। তওঁ কিছল, ১৫ “তুিম িনজ িনজ িপত‐ৃবংশ

আৰু গা ী অ সােৰ লবীৰ স ান সকলক গণনা কৰা। এমহীয়া আৰু

তাতৈক অিধক বয়সীয়া আটাই পৰুষুক গণনা কিৰবা।” ১৬ তােত মািচেয়

যেনৈক িযেহাৱাৰ পৰা আ া পােল, তেনৈক িযেহাৱাৰ বাক ৰ দেৰই

তওঁেলাকক গণনা কিৰেল। ১৭ লবীৰ পু সকলৰ নাম আিছল গেচান,

কহাৎ আৰু মৰাৰী। ১৮আৰু িনজ িনজ বংশ অ সােৰ গেচানৰ পেুতক

সকলৰ নাম িলবনী আৰু িচিময়ী আিছল। ১৯আৰু িনজ িনজ বংশ অ সােৰ

কহাতৰ পেুতক সকলৰ নাম অ ম, িযচহৰ, িহে াণ আৰু উ ীেয়ল। ২০

আৰু িনজ িনজ বংশ অ সােৰ মৰাৰীৰ পেুতক সকলৰ নাম মহলী আৰু

মচুী। িনজ িনজ িপত‐ৃবংশ অ সােৰ এই সকেলই লবীয়াসকলৰ বংশ।

২১ গেচানৰ পৰা িলবনীয়া সকলৰ বংশ আৰু িচিময়ীয়া সকলৰ বংশ

উৎপ হ’ল। এওঁেলােকই হ’ল গেচানীয়া সকলৰ বংশ। ২২ এওঁেলাকৰ

এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া আটাই পৰুষুেক গণনা কৰা হ’ল,

এওঁেলাকৰ গিণত লাক সাত হাজাৰ পাঁচশ জন আিছল। ২৩ গেচানীয়া

সকলৰ ই বংশই আবাসৰ পি ম িদেশ ত ু তিৰ থািকব। ২৪ লােয়লৰ

পু ইিলয়াচফ গেচানীয়া সকলৰ িপত‐ৃবংশৰ অধ হ’ব। ২৫ গেচানৰ

পিৰয়ােল আবাসৰ আৱৰণৰ িভতৰত থকা সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰৰ

প াৰ য ল’ব। পদা ত ু, তাৰ আৱৰণ আৰু েবশ ৱাৰৰ পদােবাৰৰ

য ল’ব। ২৬আবাসৰ আৰু য েবদীৰ চািৰওফােল থকা চাতালৰ আঁৰ

কােপাৰেবাৰ আৰু তাৰ ৱাৰৰ প ােবাৰৰ য ল’ব। তাৰ আটাই কামৰ

ৰছী, সা াৎ কৰা ত ুৰ এই সকেলা ব তওঁেলাকৰ িজ াত থািকব। ২৭

কহাতৰ পৰা অ ীময়া সকলৰ বংশ, িযচহৰীয়া সকলৰ বংশ, িহে াণীয়া

সকলৰ বংশ আৰু উ ীেয়লীয়া সকলৰ বংশৰ জ হ’ল; এই সকেলা

কহাতীয়া সকলৰ গা ী। ২৮ এওঁেলাকৰ এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক

বয়সীয়া আটাই পৰুষুৰ সংখ া আঠ হাজাৰ ছশ জন, পিব ানৰ িয

িয কিৰবলগীয়া, তাক এওঁেলােকই কিৰব। ২৯ কহাতৰ স ান সকলৰ

বংশেবােৰ আবাসৰ দি ণফােল ত ু কিৰ থািকব। ৩০আৰু উ ীেয়লৰ

পু ইিলচাফন কহাতীয়া গা ী সকলৰ িপত‐ৃবংশৰ অধ হ’ব। ৩১আৰু

চ ক, মজ, দীপাধাৰ বদীেবাৰ, পিব ানৰ পিৰচযা কৰা আটাই

ব েবাৰ য ল’ব। আৰু আঁৰ কিৰ ৰখা ব েবাৰ তওঁেলাকৰ িজ াত

থািকব আৰু তাৰ স কীয় সকেলা কায তওঁেলােক কিৰব। ৩২আৰু

হােৰাণ পেুৰািহতৰ পু ইিলয়াজৰ লবীয়া সকলৰ অধ েৰা অধ
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হ’ব। িযসকলৰ িজ াত পিব ান থািকব, তওঁেলাকৰ ওপৰত তওঁ

িনযু হ’ব। ৩৩ মৰাৰীৰ পৰা মহলীয়া সকলৰ বংশ আৰু মচুীয়া সকলৰ

বংশ উৎপ হ’ল। এওঁেলােকই মৰাৰীয়া সকলৰ গা ী। ৩৪ এওঁেলাকৰ

এমাহ আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া আটাই পৰুষুৰ সংখ া ছয় হাজাৰ

শ জন। ৩৫ অবীহিয়লৰ পু চুৰীেয়ল মৰাৰীৰ গা ী সকলৰ িপত‐ৃ

বংশৰ অধ হ’ব। তওঁেলােক আবাসৰ উ ৰফােল কাষত ত ু তিৰ

থািকব। ৩৬আবাসৰ ত া, তাৰ ডাং, তাৰ খুঁটা, তাৰ চুঙী আৰু তাৰ

সকেলা ব মৰাৰীৰ স ান সকলৰ িজ াত থািকব আৰু তাৰ স কীয়

আটাই কায তওঁেলােক কিৰব, ৩৭ ইয়াৰ লগেত চাতালৰ চািৰওফােল

থকা খটুােবাৰ আৰু সইেবাৰৰ চুঙী, খিুট আৰু ৰছী তওঁেলাকৰ িজ াত

থািকব। ৩৮ মািচ, হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল পৱূফােল আবাসৰ

আগত, সূয উদয় হাৱা ফােল, সা াৎ কৰা ত ুৰ আগত ত ু তিৰ থািকব।

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ পিব ানৰ িবষেয় িয কিৰব লগীয়া, তাৰ

কায তওঁেলাকৰ িজ াত থািকব। িবেদশী িয কােনা লাক তাৰ ওচৰ

চািপেল তওঁৰ াণদ হ’ব। ৩৯ মািচ আৰু হােৰােণ িযেহাৱাৰ আ াৰ

দেৰ িনজ িনজ বংশ অ সােৰ িয লবীয়া সকলক গণনা কিৰেল, লবীয়া

সকলৰ সই গিণত লাক, এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া পৰুষুৰ

সংখ া স মঠু বাইচ হাজাৰ। ৪০ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ, এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া

থেম জ পাৱা সকেলা পৰুষুক গণনা কৰা আৰু তওঁেলাকৰ নামৰ

তািলকা কৰা। ৪১আৰু মাৰ অেথ, তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলৰ থেম

জ া আটাই মা হৰ সলিন লবীয়া সকলক হণ কৰা। মেয়ই িযেহাৱা।

আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ থেম জগা আটাই প ৰ সলিন লবীয়া

সকলৰ প েবাৰ হণ কৰা।” ৪২ মািচেয় িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ থেম জ া আটাই লাকসকলক গণনা

কিৰেল। ৪৩ তওঁেলাকৰ এমহীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া থেম

জ া সকেলা পৰুষুৰ নােম সেত তওঁ গণনা কিৰেল। তওঁৰ গণনাত

সংখ া বাইশ হাজাৰ শ স ৰ জন হ’ল। ৪৪ পাছত িযেহাৱাই মািচক

কথা ক’ ল। তওঁ ক’ ল, ৪৫ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলৰ থেম জ া

আটাই লাকৰ সলিন লবীয়া সকলক লাৱা। আৰু তওঁেলাকৰ প েবাৰৰ

সলিন লবীয়া সকলৰ প েবাৰ লাৱা। লবীয়া সকল মােৰই হ’ব।

মেয়ই িযেহাৱা। ৪৬ তওঁেলাকক মকুিল কিৰবৰ বােব, ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ থেম জ পাৱা সকলৰ মাজত লবীয়া সকলৰ সংখ াতৈক বঢ়া

িয শ স ৰ জন লাক আেছ, ৪৭ তুিম তওঁেলাকৰ সলিন এজন

এজনৰ সলিন পাঁচ চকলৈক ল’বা; িবশ গৰাই এক চকল হয়। ৪৮

আৰু সই সংখ াতৈক ব ৃ লাকসকলক িয ধেনেৰ মকুিল কৰা হ’ব,

সই ধন হােৰাণক আৰু তওঁৰ পু সকলক িদবা।” ৪৯ তিতয়া লবীয়া

সকলৰ যােগিদ মকুিল কৰা লাক সকলৰ বািহেৰ িয লাক বািঢ় আিছল,

তওঁেলাকক মকুিল কৰা ধন মািচেয় সং হ কিৰেল। ৫০ তওঁ ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ থেম জ পাৱা লাকসকলৰ পৰা পিব ানৰ চকল

অ সােৰ সই ধন এক হাজাৰ িতিনশ পঁয়ষি চকল সং হ কিৰেল।

৫১ পাছত িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ মািচেয় সকেলা কিৰেল, িযেহাৱাই

িযদেৰ মািচক আ া িদিছল, মািচেয় সই মকুিল কৰা ধন হােৰাণ আৰু

তওঁৰ পু সকলক িদেল।

৪ পাছত িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক কথা কিছল। তওঁ ক’ ল,

২ “ তামােলােক লবীৰ স ানসকলৰ মাজত িনজ িনজ বংশ আৰু

িপত‐ৃবংশ অ সােৰ কহাতৰ স ানসকলৰ লাকিপয়ল গণনা কিৰবৈল

পিৰচালনা কৰা। ৩ ি শ বছৰ বয়সৰ পৰা প াশ বছৰ বয়সৈলেক

িযমান পৰুষু সা াৎ কৰা তওঁেলাকৰ লখ লাৱা। ত ুৰ কায কিৰবৈল

কমচাৰীেবাৰৰ ণীত, এই লাকসকল অ ভু হ’ব লািগব। ৪ মাৰ

বােব সংৰি ত কিৰ ৰখা অিতশয় পিব ব ৰ িবষেয় কহাতীয়াসকেল

সা াৎ কৰা ত ুৰ কাম কিৰব লািগব। ৫ যিতয়া ছাউিন উিঠব লগা

হ’ব, তিতয়া হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল ত ুৰ িভতৰত সামাই,

আঁৰ কিৰ ৰখা েভদক ব নমাই তােৰ সা ‐ফিলৰ চ ক ঢািকব। ৬

তওঁেলােক তাৰ ওপৰত তহচৰ ছালৰ এক আৱৰণ িদব। তওঁেলােক

তাৰ ওপৰত স ণূ নীল বৰণীয়া এখন ব মিল িদব। তওঁেলােক তাক

ব িনবৈল তাত কানমািৰ মৱুাব। ৭আৰু তওঁেলােক দশন িপঠাৰ মজৰ

ওপৰত এখন নীল বৰণীয়া কােপাৰ পািৰব। তাৰ ওপৰত তওঁেলােক

থাল, িপয়লা, বািট, আৰু পয় নেবদ া াৰসৰ পা থ’ব। আৰু িনত

িপঠা সদায় তাৰ ওপৰত ৰািখব। ৮ সইেবাৰৰ ওপৰত তওঁেলােক ৰঙা

বৰণীয়া কােপাৰ এখন মিল িদব আৰু তহচৰ ছালৰ এক আৱৰেণেৰ তাক

ঢািকব। আৰু তওঁেলােক তাক কিঢ়য়াই ল যাবৈল তাত কানমািৰ মৱুাই

িদব। ৯আৰু এখন নীল বৰণীয়া কােপাৰ ল, দীপাধাৰ, তাৰ দীপ,

শলাকািন‐কটা, এেঙৰৱুা ধৰা আৰু তাৰ পিৰচযা কৰা গােটই তলৰ পা

ঢািকব। ১০ তাক আৰু তাৰ সকেলা সঁজিুল তহচৰ ছালৰ এক আৱৰেণেৰ

মৰাই ল এখন ব িনয়া যতনৰ ওপৰত থ’ব। ১১ পাছত তওঁেলােক

সাণৰ বদীৰ ওপৰত নীল বৰণীয়া কােপাৰ পািৰ িদব। তহচৰ ছালৰ এক

আৱৰেণেৰ তাক ঢািকব আৰু পাছত ব িনয়া কানমািৰ মৱুাই িদব। ১২

তওঁেলােক পিব ানত পিৰচযা কিৰব লগা সকেলা সা‐সৰ াম ল,

নীল বৰণীয়া কােপােৰেৰ মৰাব। আৰু তওঁেলােক তহচৰ ছালৰ এক

আৱৰেণেৰ ঢািক, তাক ব িনয়া যতনৰ ওপৰত ৰািখব। ১৩আৰু য

বদীৰ পৰা ছাঁই উিলয়াই পলাই িদ, তাৰ ওপৰত এখন বেঙনা বৰণীয়া

কােপাৰ পািৰব। ১৪আৰু তাৰ ওপৰত তাৰ পিৰচযা কিৰব লগা আটাই

সঁজিুল আিদ বদীৰ সকেলা পা ৰািখব। তওঁেলােক অথাৎ আঙঠা‐ধৰা,

ি শলূ, ছাঁই উিলওৱা হতা, তজ ছিটওৱা পা , পােছ তওঁেলােক তাৰ

ওপৰত তহচৰ ছালৰ একআৱৰণ িদ, কানমািৰ মৱুাই িদ তাক ঢািক

ৰািখব। ১৫ ছাউিন উিঠব যাব লগা সময়ত, হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল

পিব ান আৰু ইয়াৰ সকেলা ব ঢকাৰ পাছত, কহাতৰ স ান সকেল

তাক ব িনবৈল আিহব লািগব। িক ু তওঁেলােক যিদ পিব ব েবাৰ

শ কেৰ, তেনহেল তওঁেলাক মিৰব লািগব। এইেবােৰই কহাতৰ

স ান সকলৰ সা াৎ কৰা ত ুৰ ব েবাৰ ব িনয়া কাম আিছল। ১৬

আৰু দীপৰ অেথ তল, গি ধপূ, িনত ভ নেবদ , অিভেষকাথক

তল, হােৰাণ পেুৰািহতৰ পু ইিলয়াজৰৰ িজ াত থািকব। গােটই

আবাস আৰু তাত থকা সকেলা পিব ান আৰু তাৰ সকেলা ব তওঁৰ

িজ াত থািকব।” ১৭ এইদেৰ িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক কথা

ক’ ল। তওঁ আৰু ক’ ল, ১৮ “ তামােলােক লবীয়াসকলৰ মাজৰ পৰা

কহাতীয়া গা ীৰ বংশক উ হ’বৈল িনিদবা। ১৯ তওঁেলাকক ৰি ত

কিৰ ৰািখবা, এইেবাৰ কৰাৰ াৰাই তওঁেলাক নমিৰব, িক ু জীয়াই

থািকব। যিতয়া তওঁেলােক অিত পিব ানৰ ওচৰ চােপ, ২০ তিতয়া

িক ু তওঁেলােক মৰা নপিৰবৰ বােব পিব ব েবাৰ খে কৰ বােব

চাবৈল পিব ানৰ িভতৰৈল নািহব। হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল

িভতৰত সামাই কহাতীয়াসকলৰ িতজনক িনজ িনজ কিৰবলগীয়া

কামত আৰু িনযু কিৰব।” ২১ িযেহাৱাই মািচক পনুৰ কথা ক’ ল। তওঁ

ক’ ল, ২২ “তুিম িপত‐ৃবংশ আৰু বংশা সােৰ গেচানৰ স ানসকলেৰা

লাকিপয়ল পিৰচালনা কিৰবা। ২৩ ি শ বছৰ বয়সেৰ পৰা প াশ বছৰ

বয়সৈলেক িযমান লাক সা াৎ কৰা ত ুৰ কায কিৰবৈল কমকাৰীসকলৰ

ণীত সামায়, তওঁেলাকক গণনা কৰা। ২৪ পিৰচযা আৰু ভাৰ ব ল

যাৱাই গেচানীয়া গা ীসকলৰ কাম আিছল। ২৫ তওঁেলােক আবাসৰ

কােপাৰেবাৰ সা াৎ কৰা ত ু, তাৰ আৱৰণ, তাৰ ওপৰত থকা তহচৰ

ছালৰ আৱৰণ, সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰৰ পদা এই সকেলা ব ল যাব

লািগব। ২৬আবাসৰ আৰু য েবদীৰ চািৰওফােল থকা চাতালৰ আঁৰ

কােপাৰেবাৰ আৰু তাৰ ৱাৰৰ পদা, সইেবাৰৰ ৰছী আৰু তাৰ কাম কৰা

আটাই হািতয়াৰ, এইেবাৰ তওঁেলােক বব আৰু এইেবাৰৰ স কীয় িয িয

কাম কিৰব লগা হ’ব, তােকা কিৰব লািগব। ২৭ গেচানৰ স ানসকলৰ

সকেলা ভাৰ বাৱা কায, হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলৰ আ া অ সােৰ

হ’ব। ভাৰ বাৱা আটাই ব তামােলােক তওঁেলাকৰ িজ াৈল িদবা।

২৮ গেচানৰ স ানসকলৰ গা ীৰ লাকসকেল সা াৎ কৰা ত ুৰ কিৰব

লগা কাম এেয়। আৰু তওঁেলােক কিৰব লগা কাম হােৰাণৰ পু ঈথামৰৰ

িজ াত থািকব। ২৯ পাছত িনজ িনজ গা ী আৰু িপত‐ৃবংশ অ সােৰ
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মৰাৰীৰ স ানসকলেকা তুিম গণনা কৰা, ৩০ ি শ বছৰ বয়সেৰ পৰা

প াশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান লাক সা াৎ কৰা ত ুৰ কায কিৰবৈল

কমকাৰীসকলৰ ণীত সামায়, তওঁেলাকক গণনা কৰা। ৩১আৰু

সা াৎ কৰা ত ুৰ তওঁেলাকৰ সকেলা কায অ সােৰ তওঁেলাকৰ িজ াত

থকা তওঁেলােক ব িনব লগা ব এই ‐ আবাসৰ ত া, তাৰ ডাং,

খুঁটা, চুঙী, ৩২আৰু চাতালৰ চািৰওফােল থকা খুঁটা, সইেবাৰৰ চুঙী,

খিুট, ৰছী আৰু তাৰ আটাই কাযৰ হািতয়াৰ; তামােলােক নাম ধিৰ ধিৰ,

তওঁেলােক ব িনব লগা সকেলা ব তওঁেলাকক গতাই িদবা। ৩৩

মৰাৰীৰ স ানসকলৰ গা ীৰ লাকসকেল তওঁেলাকৰ সকেলা কায

অ সােৰ সা াৎ কিৰব লগা ত ুৰ কিৰব লগা কায এেয়। তওঁেলাকৰ

কায হােৰাণ পেুৰািহতৰ পু ঈথামৰৰ িজ াত থািকব।” ৩৪ পাছত

মািচ, হােৰাণ আৰু ম লীৰ অধ সকেল কহাতৰ স ান সকলৰ গা ী

আৰু িপত‐ৃবংশ অ সােৰ গণনা কিৰেল। ৩৫ তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা

ি শ বছৰ বয়সেৰ পৰা প াশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান লাক সা াৎ

কৰা ত ুৰ কায কিৰবৈল কমকাৰীসকলৰ ণীত সামাল, তওঁেলাকক

গণনা কিৰেল। ৩৬ তিতয়া তওঁেলাকৰ গা ী অ সােৰ তওঁেলাকৰ

গিণত লাক ই হাজাৰ সাতশ প াশ জন হ’ল। ৩৭ মািচৰ যােগিদ

িদয়া িযেহাৱাৰ আ া মেত িযসকলক মািচ আৰু হােৰােণ গণনা কিৰেল,

সা াৎ কৰা ত ুৰ কাম কৰা, কহাতীয়া গা ীসকলৰ সই গিণত লাক

এইসকল। ৩৮ গেচানৰ স ান সকলৰ মাজত, িযসকলক িনজ িনজ

গা ী আৰু িপত‐ৃবংশ অ সােৰ গণনা কৰা হ’ল, ৩৯ ি শ বছৰ বয়সৰ পৰা

প াশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান লাক সা াৎ কৰা ত ুৰ কাম কিৰবৈল

কমকাৰীসকলৰ ণীত সামাল, ৪০ িনজ িনজ গা ী আৰু িপত‐ৃবংশ

অ সােৰ তওঁেলাকৰ মাজৰ সই গিণত লাক ই হাজাৰ ছশ ি শ জন

হ’ল। ৪১ িযেহাৱাই আ া কৰাৰ দেৰ মািচ আৰু হােৰােণ িযসকলক

গণনা কিৰেল, সা াৎ কৰা ত ুৰ কায কৰা গেচানৰ গা ীসকলৰ সই

গিণত লাক এইসকল। ৪২আৰু মৰাৰীৰ স ান সকলৰ গা ীসকলৰ

মাজত িযসকলক িনজ িনজ গা ী আৰু িপত‐ৃবংশ অ সােৰ গণনা কৰা

হ’ল, ৪৩ ি শ বছৰ বয়সৰ পৰা প াশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান লাক

সা াৎ কৰা ত ুৰ কায কিৰবৈল কমকাৰীসকলৰ ণীত সামাল, ৪৪

িনজ িনজ গা ী অ সােৰ তওঁেলাকলৰ মাজৰ সই গিণত লাক িতিন

হাজাৰ শ জন হ’ল। ৪৫ মািচৰ যােগিদ িযেহাৱাই আ া কৰাৰ দেৰ

মািচ আৰু হােৰােণ িযসকলক গণনা কিৰেল, মৰাৰীৰ স ান সকলৰ

গা ীসকলৰ সই গিণত লাক এইসকল। ৪৬ িনজ িনজ গা ী আৰু

িপত‐ৃবংশ অ সােৰ, মািচ, হােৰাণ আৰু ই ােয়লৰ অধ সকেল গণনা

কৰা, লবীয়া লাকসকলৰ িযমান লাকক গণনা কৰা হ’ল, ৪৭ ি শ বছৰ

বয়সৰ পৰা প াশ বছৰ বয়সৈলেক িযমান লাক সৱাকম কিৰবৈল,

সা াৎ কৰা ত ুৰ ভাৰ বাৱা কাম কিৰবৈল সামাল, ৪৮ তওঁেলাকৰ

মাজৰ সই গিণত লাক আঠ হাজাৰ পাঁচশ আশী জন হ’ল। ৪৯ িক িক

কামত আৰু িক িক ভাৰত িকমান মা হ লািগব, তাক িযেহাৱাৰ আ াৰ

দেৰ মািচৰ যােগিদ গণনা কৰা হ’ল। এইদেৰ মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ

আ া অ সােৰই তওঁেলাক তওঁৰ যােগিদ গিণত হ’ল।

৫ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মািচক কেল, ২ “তুিম িতজন েৰাগীক,

আৰু গাৰ ঘাৰ পৰা িকবা ব থকা িতজন ৰাগীক, আৰু মৰা শ চুই

অ িচ হাৱা িতজন লাকেক ছাউিনৰ পৰা বািহৰ কিৰবৈল, ই ােয়লৰ

স ান সকলক আ া িদয়া। ৩ তামােলােক পৰুষুেহ হওঁক বা ীেয়

হওঁক, েয়ােকা ছাউিনৰ পৰা বািহৰ কিৰব লািগব। তওঁেলােক যন

কােনা কােৰ ছাউিনেবাৰ অ িচ নকেৰ সই বােব তওঁেলাকক বািহৰ

কৰা, িকয়েনা মই তাত বাস কেৰাঁ।” ৪ তিতয়া ই ােয়লৰ স ান সকেল

তােক কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই মািচক িদয়া আ া অ সােৰ তওঁেলােক

সইদেৰই কায কিৰ ছাউিনৰ পৰা তওঁেলাকক বািহৰ কিৰ িদেল। ৫

িযেহাৱাই মািচক পনুৰায় ক’ ল, ৬ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা,

যিতয়া কােনা এজন পৰুেুষ হওঁক বা ীেয়ই হওঁক, যিদ কােনাবাই

মা েহ মা হক কৰা পাপৰ দেৰ কােনা পাপ কিৰ িযেহাৱাৰ অিহেত

অপৰাধ কেৰ, সই জন ব ি দাষী হয়। ৭ তিতয়া সই পৰুষু বা ীেয়

িনেজ কৰা সই পাপ ীকাৰ কিৰব লািগব, আৰু িয দাষ কিৰিছল সই

পাপৰ মলূ স ণূৰেূপ তাৰ িতপৰূণ কিৰব লািগব; আৰু পাঁচ ভাগৰ

এভাগ বিচৈক িদব লািগব। তওঁ যাৰ অিহেত দাষ কিৰেল, সই জন

লাকক িদব লািগব। ৮আৰু যাক দাষৰ বােব িতপৰূণ কিৰব লগীয়া,

সই জন লাকৰ যিদ এেন কােনা ওচৰ স ীয়া লাক নাথােক, তে

িয ায়ি ৰ মতা মৰেটাৰ াৰাই তাক ায়ি কৰা হ’ব, তওঁৰ

সই দাষৰ বােব িযেহাৱাৰ উে েশ কিৰব লগা িতপৰূণ পেুৰািহেত

পাব। ৯আৰু ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁেলাকৰ পিব ব ৰ মাজৰ

িযমান উে ালনীয় উপহাৰ মাৰ উে েশ পেুৰািহতৰ িৰৈল আিনব, সই

সকেলা সই পেুৰািহত জনৰ হ’ব। ১০ িতজনৰ পিব ীকৃত ব তওঁেৰই

হ’ব। িযেকােনা ব যিতয়া কােনা এজন লােক পেুৰািহতক িদব, তােকা

তওঁেৰই হ’ব।” ১১ িযেহাৱাই মািচক আেকৗ কেল, ১২ “তুিম ই ােয়লৰ

স ানসকলক কাৱা, ‘ধিৰ লাৱা কােনা এজন লাকৰ প ীেয় যিদ

অবােট গ’ল আৰু তওঁৰ িবৰেু সত ল ন কিৰেল; ১৩ অথাৎ আন

এজন পৰুেুষ তাইেৰ সেত শয়ন কিৰেল; সই ত তাই অ িচ হ’ল;

যিদও তাইৰ িগৰীেয়েক নেদখাৈক বা নজনাৈক বা যিদও তাইৰ সই

কম ধৰাত নপিৰল বা তাইৰ অিহেত সা ী কােনা নাই, ১৪আৰু িনজ

প ী অ িচ হ’ ল, এই বিুল তাইৰ িত িগৰীেয়কৰ অ ালাযু মন

হ’ব পােৰ, নাইবা িনজ প ী অ িচ নহেলও, িমছােত তাইৰ িত তওঁৰ

অ ালাযু মন হ’ব পােৰ। ১৫ তিতয়া এই বাৰ ত সই পৰুষু

জেন িনজ প ীক পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব। তওঁ তাইৰ কাৰেণ তাইৰ

উপহাৰ, অথাৎ ঐফাৰ দহ ভাগৰ এভাগ যৱৰ আটা িড় আিনব। িক ু

তওঁ তাৰ ওপৰত তল নাঢািলব, আৰু ৰু িনিদব; িকয়েনা সেয়

অ ালাৰ ভ নেবদ , অপৰাধ সাঁৱৰণ কৰাওঁতা ৰণাথক ভ

নেবদ । ১৬ তিতয়া পেুৰািহেত সই মিহলাক আিন িযেহাৱাৰ আগত

উপি ত কিৰব। ১৭আৰু পেুৰািহেত মািটৰ পা ত পিব জল ৰািখ,

আবাসৰ মিজয়াৰ িকছু ধিূল ল, সই জলত িদব। ১৮ পেুৰািহেত সই

মিহলা গৰাকীক িযেহাৱাৰ আগত উপি ত কিৰব আৰু তাইৰ মৰূৰ চুিল

মকুিল কিৰব। আৰু সই ৰণাথক নেবদ , অ ালাৰ ভ নেবদ

তাইৰ হাতত থ’ব, আৰু শাও জ াওতা সই িততা পানী পেুৰািহেত িনজৰ

হাতত ল’ব। ১৯আৰু পেুৰািহেত সই মিহলাক শপত খৱুাব লািগব, তওঁ

তাইক ক’ব লািগব বােল, “ কােনা পৰুেুষ যিদ তামােৰ সেত শয়ন কৰা

নাই, আৰু তুিম িনজ ামীৰ অধীন হ অবােট যাৱা নাই, তিতয়াহেল

শাও জ াওতা এই িততা পানী তামাৈল িন ল হ’ব। ২০ িক ু তুিম

যিদ িনজ ামীৰ অধীন হেয়া অবােট গ অ িচ হ’লা, আৰু তামাৰ

ামীৰ বািহেৰ আন কােনা পৰুেুষ যিদ তামাৰ লগত শয়ন কিৰেল,’ ২১

এইেবাৰ কথা ক পেুৰািহেত শাও জ াওতা শপেতেৰ সই মিহলাক

শপত খৱুাব, ‘ তে িযেহাৱাই তামাৰ কৰঙন ৱাই আৰু তামাৰ পট

উখহাই তামাৰ লাকসকলৰ মাজত তামাক শাও আৰু শপতৰ িবষয়

কিৰব; ২২আৰু এই শাও জ াওতা পানী তামাৰ পট উখহাবৈল আৰু

কৰঙন ৱাবৈল তামাৰ পটত সামাব।” তিতয়া সই মিহলাই উ ৰ

িদব, ‘হয়, যিদ মই দাষী, তেনহেল এেনই হওঁক।’ ২৩ পেুৰািহেত জেন

এইেবাৰ শাও এখিন পিুথত িলিখব আৰু তাৰ পাছত তাক সই িততা

পানীত তওঁ ধইু পলাব লািগব। ২৪ তাৰ পাছত পেুৰািহেত সই শাও

জ াওতা িততা পানী তাইক পান কৰাব; তােত সই শাও জ াওতা িততা

পানী তাইৰ পটত সামাই িততা হ’ব। ২৫ পেুৰািহেত সই মিহলাৰ হাতৰ

পৰা সই অ ালাৰ ভ নেবদ িনজ হাতত ল িযেহাৱাৰ সা ােত

দালাই য েবদীৰ ওচৰৈল আিনব লািগব। ২৬আৰু পেুৰািহেত সই

ভ নেবদ ৰ এমিুঠ ল, তাৰ ৰণাথক অংশ ৰেূপ য েবদীৰ ওপৰত

দ কিৰব; তাৰ পাছত তওঁ সই মিহলাক সই পানী পান কৰাব। ২৭

আৰু তাই যিদ িনজ ামীৰ িবৰেু কম কিৰ অ িচ হেছ, তে সই

পানী খউুৱাৰ পাছত সই শাও জ াওতা পানী তাইৰ পটত সামাই

িততা হ’ব। তাইৰ পট উখিহব আৰু কৰঙন কাই যাব। আৰু তাই িনজ

লাকসকলৰ মাজত শাওৰ িবষয় হ’ব। ২৮ িক ু যিদ সই মিহলা অ িচ

নৈহ, িচ আেছ, তে তাই শাওৰ পৰা মু হ’ব আৰু গভধাৰণ কিৰব।
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২৯ এেয় অ ালাযু িবিধ; যিতয়া কােনা মিহলাই িনজ ামীৰ অধীন

হেয়া অবােট গ অ িচ হয়, তাইৰ বােবই এই িবিধ। ৩০ যিতয়া কােনা

মা হৰ মন অ ালাযু হ, তওঁ িনজৰ প ীৰ িত অ ালােৰ েল,

সই সময়ত তওঁ িনজ প ীক িযেহাৱাৰ আগত উপি ত কিৰব, আৰু

পেুৰািহেত তাইৰ িবষেয় এই সকেলা িবিধ পালন কিৰব। ৩১ তিতয়া

িনজ প ীক পেুৰািহতৰ ওচৰৈল অনাৰ কাৰেণ সই পৰুষু অপৰাধৰ পৰা

মু হ’ব, আৰু সই িতেৰাতাই িনজ অপৰাধৰ ফল ভাগ কিৰব’।”

৬ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা,

‘ কােনা পৰুষু বা ীেয় যিতয়া িযেহাৱাৰ উে েশ িবেশষ নাচৰীয়া

ত ধিৰবৰ অেথ পথৃেক থািকব, ৩ তিতয়া তওঁ া াৰস আৰু ৰাপানৰ

পৰা িনজেক আতৰত ৰািখব লািগব। তওঁ া াৰসৰ িচকা বা ৰাৰ

িচকা পান নকিৰব আৰু া াফলৰ পৰা চিপ উিলওৱা নতুন ৰসেকা পান

নকিৰব, বা কঁচা িক কান া াফেলা নাখাব। ৪ তওঁ মাৰ উে েশ

পথৃেক থকা সকেলা কালত, িটৰ পৰা বাকিলৈলেক া াফলেৰ যু ত

কৰা কােনা ব ভাজন নকিৰব। ৫আৰু ত ধিৰ পথৃেক থকা সকেলা

কালত তওঁৰ মৰূত ু ৰ নলগাব; িযেহাৱাৰ উে েশ বেলেগ থকা িদনৰ

সংখ া পৰূ নহয়মােন তওঁ িনজৰ মৰূৰ চুিল বািঢ়বৈল িদব। ৬ তওঁ

যিতয়াৈলেক িযেহাৱাৰ উে েশ পথৃেক থােক, তিতয়াৈলেক কােনা মৰা

শৱৰ ওচৰৈল নাযাব। ৭ তওঁৰ িপতৰৃ বা মাতৰৃ, ককােয়কৰ বা ভনীেয়কৰ

মতুৃ ৰ সময়ত, তওঁ তওঁেলাকৰ কাৰেণ িনজেক অ িচ নকিৰব, িকয়েনা

তওঁৰ মৰূৰ দীঘল চুিল দিখ, তওঁ িনজ ঈ ৰৰ উে েশ য পথৃেক

আেছ সই িবষেয় সকেলােৱ জািনব। ৮ তওঁ পথৃেক হ থকা সকেলা

কালত, িযেহাৱাৰ উে েশ পিব হ থািকব। ৯আৰু যিদ কােনা এজন

মা হৰ অক াৎ তওঁৰ ওচৰত মতুৃ হয়, তিতয়া তওঁ তওঁৰ িনজ

পথৃেক থকাৰ িচন অ িচ কেৰ। তিতয়া তওঁ িচ হাৱা িদনা, িনজৰ

মৰূ ু ৰাব। সয়া স ম িদনাই তওঁ িনজ মৰূৰ চুিল ু ৰাব লািগব। ১০

অ ম িদনা তওঁ টা কেপৗ, বা টা পাৰ পাৱািল সা াৎ কৰা ত ুৰ

ৱাৰ‐মখুৈল পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনব লািগব। ১১ তিতয়া পেুৰািহেত

তােৰ এটা পাপাথক বিল ৰেূপ, আৰু আনেটা হাম বিল ৰেূপ উৎসগ

কিৰব। তিতয়া তওঁ মৰা শৱৰ ওচৰত থকাৰ পাপৰ কাৰেণ তওঁক

ায়ি কিৰব; আৰু সই িদনাই তওঁ িনজেক পনুৰ পিব কিৰব। ১২

তওঁ িনজেক পনুৰায় িযেহাৱাৰ উে েশ পথৃেক থািকব লািগব। তওঁ

দাষাথক বিল ৰেূপ এটা এবছৰীয়া মৰ‐ছাগ পাৱািল আিনব। িকয়েনা

তওঁ পবূেত িনজেক অ িচ কৰােল সই কাৰেণ তওঁ পবূেত িনজেক

িযেহাৱাৰ উে েশ পথৃেক থকা িদনেবাৰ গণ নহ’ব। ১৩ নাচৰীয়া লাক

হ পথৃেক থকাৰ কাল পৰূ হেল, তওঁ পালন কিৰব লগা িবিধ এেন‐

তওঁক সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুৈল অনা হ’ব। ১৪ তওঁ িনেজ অনা

উপহাৰ িযেহাৱাৈল দান কিৰব। তওঁ হাম বিলৰ কাৰেণ গাত কােনা দাগ

নথকা এটা এবছৰীয়া মতা মৰ‐ছাগ পাৱািল আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ

গাত দাগ নথকা এজনী এবছৰীয়া িনঘণূ চঁউৰী মৰ‐ছাগ পাৱািল, আৰু

ম লাথক বিলৰ কাৰেণ গাত দাগ নথকা এটা িনঘণূ মতা মৰ‐ছাগ দান

কিৰব লািগব; ১৫আৰু সই জ ু েবাৰৰ সেত এেকৰািহ খিমৰ িনিদয়া

িপঠা অথাৎ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়ৰ িব া থকা িপঠা কইটামান,

আৰু খমীৰ িনিদয়া তল ঢলা পাতল চকলীয়া িপঠা কইটামান, আৰু

তাৰ লগত ভ আৰু পয় নেবদ উপহাৰৰ সেত এই সকেলা উপহাৰ

িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰবৈল আিনব। ১৬ তােত পেুৰািহেত এই

সকেলা ব িযেহাৱাৰ আগৈল আিনব। তিতয়া তওঁৰ পাপাথক বিল

আৰু হাম বিল উৎসগ কিৰব। ১৭ খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ খৰািহেটােৰ

সেত ম লাথক বিলৰ মৰ‐ছাগেটা িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰব

আৰু তাৰ পাছত পেুৰািহেত তাৰ লগৰ ভ নেবদ আৰু পয় নেবদ ও

উৎসগ কিৰব। ১৮ পাছত নাচৰীয়া লাকজেন সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ

মখুত িনেজ পথৃক হ থকাৰ িচন অথাৎ তওঁৰ মৰূৰ দীঘল চুিল ু ৰাই,

সই মৰূৰ চুিল ল, ম লাথক বিলৰ তলত থকা অি ত পলাই িদব। ১৯

আৰু নাচৰীয়া লাকজেন পথৃেক থকাৰ িয িচন, তাক ু ৰৱুাৰ পাছত,

পেুৰািহেত পানীত িসেজাৱা মৰৰ আগ‐িপৰােটা, আৰু খৰািহৰ পৰা খমীৰ

িনিদয়া িব া থকা িপঠা এটা, আৰু খমীৰ িনিদয়া পাতল চাকিলয়া িপঠা

এটা ল, নাচৰীয়া লাকজনৰ হাতত িদব। ২০আৰু পেুৰািহেত সই

সকেলােক দালনীয় নেবদ ৰেূপ িযেহাৱাৰ সা ােত তওঁৰ স খুত

দান কিৰব; দালনীয় আমঠু আৰু উে ালনীয় পাছ‐িপৰাই সেত সেয়

পেুৰািহতৰ অেথ পিব হ’ব। তাৰ পাছত নাচৰীয়া লাকজেন া াৰস

পান কিৰব পািৰব। ২১ নাচৰীয়া ত ধেৰাঁতা মা হৰ আৰু পথৃেক থকাৰ

কাৰেণ িযেহাৱাক িদব লগা তাৰ উপহাৰৰ এেয় িবিধ। ইয়াৰ বািহেৰ

তওঁ িনজৰ শি অ সােৰ িদবৈল আগ কেৰ, তােকা িদব পােৰ; তওঁ িয

ত ধেৰ, সই ত অ সােৰ তওঁ িনেজ পথৃেক থকা িবিধ পালন কিৰব

লােগ’।” ২২ পাছত িযেহাৱাই পনুৰায় মািচক ক’ ল, “তুিম হােৰাণ আৰু

তওঁৰ পু সকলক কাৱা, ২৩ ‘ তামােলােক ই ােয়লৰ স ানসকলক

এইদেৰ আশী াদ কিৰবা। তামােলােক তওঁেলাকক এইদেৰ ক’বা: ২৪

িযেহাৱাই তামােলাকক আশী াদ কিৰ ৰাখক। ২৫ িযেহাৱাই তওঁৰ

িনজ পাহৰেৰ তামােলাকক উ ল কিৰ ৰাখক আৰু তামােলাকৰ িত

দয়ালু হওঁক। ২৬ িযেহাৱাই তামাৈল দিৃ কৰক আৰু তামাক শাি দান

কৰক।’ ২৭ এইদেৰ তওঁেলােক ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ওপৰত মাৰ

নাম াপন কিৰব। তিতয়া মই তওঁেলাকক আশী াদ কিৰম।”

৭ পাছত িয িদনা মািচেয় আবাস াপন কিৰ সমপ কিৰেল, তিতয়া

তওঁ সইআবাসআৰু তাৰ সকেলা ব িযেহাৱাৰ বােব অিভেষকআৰু

পিব কিৰেল। তওঁ য েবদী আৰু তাৰ সকেলা ব , সকেলােক সঁজিুল

অিভেষক আৰু পিব কিৰেল। ২ সই িদনা ই ােয়লৰ অধ সকল,

তওঁেলাকৰ িপত‐ৃবংশৰ মিুখয়ালসকেল িনজ িনজ উপহাৰ দান কিৰেল।

তওঁেলাক ফদেবাৰৰ অধ আিছল। তওঁেলাক যু ৰ বােব গিণত

লাকসকলৰ ওপৰত িনযু হিছল। ৩ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ স খুত

তওঁৰ উে েশ িনজ িনজ উপহাৰ ৰেূপ ঢাকিন থকা ছখন গাড়ী আৰু

বাৰটা ষাঁড়‐গৰু আিনেল। তওঁেলােক জন জন অধ ৈল এখন এখন

গাড়ী, আৰু িতজনৰ কাৰেণ এটা এটা ষাঁড়‐গৰু আিন আবাসৰ আগত

উপি ত কিৰেল। ৪ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক কেল, ৫ “সা াৎ কৰা

ত ুৰ কামত ব ৱহাৰ কৰাৰ কাৰেণ, তুিম তওঁেলাকৰ পৰা উপহাৰেবাৰ

লাৱা। তুিম সই সকেলােক লবীয়াসকলক িদবা, অথাৎ তওঁেলাকৰ

িতজনেক িনজ িনজ কায অ সােৰ িদবা।” ৬ পাছত মািচেয় সই

সকেলা গাড়ী আৰু ষাঁড়‐গৰেুবাৰ ল লবীয়াসকলক িদেল। ৭ গেচানৰ

স ান সকলক তওঁেলাকৰ কাযৰ েয়াজন অ সােৰ খন গাড়ী আৰু

চািৰটা ষাঁড়‐গৰু িদেল। ৮ তওঁ মৰাৰীৰ স ান সকলক চািৰখন গাড়ী

আৰু আঠটা ষাঁড়‐গৰু হােৰাণ পেুৰািহতৰ পু ঈথামৰৰ দািয় ত িদেল।

তওঁেলাকৰ কাযৰ েয়াজন অ সােৰ মািচেয় এেন কিৰেল। ৯ িক ু

কহাতৰ স ান সকলক মািচেয় এেকােক িনিদেল, িকয়েনা পিব

ানৰ ব েবাৰৰ ভাৰ হ তওঁেলাকৰ ওপৰত আিছল আৰু তওঁেলাকৰ

েয়াজনীয়া ব েবাৰ তওঁেলােক কা তৈক ভাৰ বব লগীয়া। ১০ মািচেয়

য েবদী অিভেষক কৰা িদনা, অধ সকেল তাৰ িত াৰ অেথ উপহাৰ

আিনেল আৰু িনজ িনজ উপহাৰ য েবদীৰ আগত উপি ত কিৰেল। ১১

তিতয়া িযেহাৱাই মািচক কেল, “ িতজন অধ ই এিদন য েবদীৰ

িত াৰ অেথ িনজ িনজ উপহাৰ আিনব লািগব।” ১২ তিতয়া থম িদনা

িযহূদা ফদৰ অ ীনাদবৰ পু নহেচােন িনজৰ উপহাৰ আিনেল। ১৩

তওঁৰ উপহাৰ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ ি শ চকল জাখৰ ৰপূৰ

এখন থাল, আৰু স ৰ চকল জাখ ৰপূৰ এটা বািট আিছল। এই টা

পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল।

১৪ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হাৱা দহ চকল জাখ সাণৰ এটা িপয়লাও দান

কিৰিছল। ১৫ নহেচােন হামৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা মৰ‐

ছাগ িদিছল। ১৬ তওঁ পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা এবছৰীয়া মতা ছাগলী

পাৱািল িদিছল। ১৭আৰু ম লাথক বিলৰ কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা

মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু পাঁেচাটা এবছৰীয়া মতা মৰ

পাৱািল িদিছল। এেয় অ ীনাদবৰ পু নহেচানৰ উপহাৰ। ১৮ ি তীয়

িদনা, ইচাখৰৰ অধ চূৱাৰৰ পু নথেনেল উপহাৰ আিনেল। ১৯ তওঁ
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অনা উপহাৰ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ ি শ চকলেজাখৰ ৰপূৰ

এখন থাল, আৰু স ৰ চকল জাখৰ ৰপূৰ এটা বািট আিছল। এই টা

পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল।

২০ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চকল জাখৰ সাণৰ এটা িপয়লাও

দান কিৰিছল। ২১ নথেনেল হামৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা

মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। ২২ তওঁ

পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী আিনিছল। ২৩ ম লাথক বিলৰ

কাৰেণ তওঁ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী

আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল চূৱাৰৰ

পু নথেনলৰ উপহাৰ। ২৪ ততৃীয় িদনা, জবলূনূৰ স ান সকলৰ অধ

হেলানৰ পু ইলীয়ােব উপহাৰ আিনেল। ২৫ তওঁ উপহাৰ িহচােপ পিব

ানৰ চকল অ সােৰ এশ ি শ চকল জাখ ৰপূৰ এখন থাল আৰু স ৰ

চকল জাখৰ ৰপূৰ এটা বািট আিনেল। এই ই পা ভ নেবদ ৰ

অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল; ২৬ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ

হ থকা দহ চকল জাখৰ সাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল। ২৭ তওঁ

হামৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া

মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। ২৮ পাপাথক বিলৰ কাৰেণ তওঁ এটা মতা

ছাগলী আিনিছল; ২৯আৰু ম লাথক বিলৰ কাৰেণ তওঁ টা ষাঁড়‐গৰ,ু

পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ

পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল হেলানৰ পু ইলীয়াবৰ উপহাৰ। ৩০

চতুথ িদনা, ৰেূবণৰ স ান সকলৰ অধ চেদয়ৰূৰ পু ইলীচূেৰ উপহাৰ

আিনেল। ৩১ তওঁ উপহাৰ িহচােপ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ

ি শ চকল জাখৰ ৰপূৰ এখন থাল আৰু স ৰ চকল জাখৰ ৰপূৰ এটা

বািট আিনিছল। এই টা পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ

আটা িড়েৰ ভৰা আিছল; ৩২ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চকল জাখৰ

সাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল। ৩৩ তওঁ হামৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐

গৰ,ু এটা মতা মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল;

৩৪আৰু পাপাথক বিলৰ বােব এটা মতা ছাগলী আিনিছল। ৩৫ ইলীচূেৰ

ম লাথক বিলৰ কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা

ছাগলী আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল

চেদয়ৰূৰ পু ইলীচূৰৰ উপহাৰ। ৩৬ প ম িদনা িচিমেয়ানৰ স ান

সকলৰ অধ চূৰীচ য়ৰ পু চলমীেয়েল উপহাৰ আিনেল। ৩৭ তওঁ

উপহাৰ িহচােপ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ ি শ চকল জাখৰ

ৰপূৰ এখন থাল, আৰু স ৰ চকল জাখ ৰপূৰ এটা বািট আিনিছল। এই

টা পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা

আিছল; ৩৮আৰু ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চকল জাখৰ সাণৰ এটা

িপয়লাও আিনিছল; ৩৯ তওঁ হাম বিলৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা

মতা মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল; ৪০আৰু

পাপাথক বিলৰ বােব এটা মতা ছাগলী। ৪১ তওঁ ম লাথক বিলৰ কাৰেণ

টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু পাঁচটা

এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল চূৰীচ য়ৰ পু

চলমীেয়লৰ উপহাৰ। ৪২ ষ িদনা, গাদৰ স ান সকলৰ অধ েৱলৰ

পু ইিলয়াচেফ উপহাৰ আিনেল। ৪৩ তওঁ উপহাৰ িহচােপ পিব ানৰ

চকল অ সােৰ এশ ি শ চকল জাখৰ ৰপূৰ এখন থাল, আৰু স ৰ

চকল জাখৰ এটা বািট আিনিছল। এই টা পা ভ নেবদ ৰ অেথ

তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল; ৪৪ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ

থকা দহ চকল জাখৰ এটা সাণৰ িপয়লাও আিনিছল। ৪৫ তওঁ হাম

বিলৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া

মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। ৪৬আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা

ছাগলী; ৪৭ তওঁ ম লাথক বিলৰ কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা

মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল

আিনিছল। এেয় আিছল েৱলৰ পু ইিলয়াচফৰ উপহাৰ। ৪৮ স ম

িদনা, ই িয়মৰ স ান সকলৰ অধ অ ীহূদৰ পু ইলীচামাই উপহাৰ

আিনেল। ৪৯ তওঁ উপহাৰ িহচােপ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ

ি শ চকল জাখ ৰপূৰ এখন থাল, আৰু স ৰ চকল জাখ ৰপূৰ এটা

বািট আিনিছল। এই টা পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ

আটা িড়েৰ ভৰা আিছল; ৫০ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চকল

জাখৰ সাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল। ৫১ তওঁ হাম বিলৰ অেথ

এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা মৰ

পাৱািল আিনিছল। ৫২ তওঁ পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী

আিনিছল; ৫৩আৰু ম লাথক বিলৰ কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা

মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল

আিনিছল। এেয় আিছল অ ীহূদৰ পু ইলীচামাৰ উপহাৰ। ৫৪অ ম

িদনা, মনিচৰ স ান সকলৰ অধ পদাচূৰৰ পু গ ীেয়েল উপহাৰ

আিনেল। ৫৫ তওঁ উপহাৰ িহচােপ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ

ি শ চকল জাখৰ ৰপূৰ এখন থাল, আৰু স ৰ চকল জাখৰ ৰপূৰ

এটা বািট আিনিছল; এই টা পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা

িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল। ৫৬ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চকল

জাখৰ সাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল। ৫৭ তওঁ হাম বিলৰ অেথ

এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা মৰ

পাৱািল আিনিছল; ৫৮আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী।

৫৯ তওঁ ম লাথক বিলৰ কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা, পাঁচটা মতা

ছাগলী আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল

পদাচূৰৰ পু গ ীেয়লৰ উপহাৰ। ৬০ নৱম িদনা, িব ামীনৰ স ান

সকলৰ অধ িগিদেয়ানীৰ পু অবীদােন উপহাৰ আিনেল। ৬১ তওঁ

উপহাৰ িহচােপ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ ি শ চকল জাখৰ

ৰপূৰ এখন থাল, আৰু স ৰ চাকল জাখৰ ৰপূৰ এটা বািট আিনিছল।

এই টা পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা

আিছল; ৬২ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চাকল জাখৰ সাণৰ এটা

িপয়লাও আিনিছল। ৬৩ হাম বিলৰ অেথ তওঁ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা

মতা মৰ‐ছাগ ৬৪আৰু এটা এবছৰীয়া মৰ পাৱািল আিনিছল আৰু

পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী; ৬৫ তওঁ ম লাথক বিলৰ

কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু

পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল িগিদেয়ানীয়া

পু অবীদানৰ উপহাৰ। ৬৬ দশম িদনা, দানৰ স ান সকলৰ অধ

অ ীচ য়ৰ পু অহীেয়জেৰ উপহাৰ আিনেল। ৬৭ তওঁ উপহাৰ িহচােপ

পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ ি শ চকল জাখ এখন ৰপূৰ থাল,

আৰু স ৰ চকল জাখৰ ৰপূৰ এটা বািট আিনিছল; এই টা পা ভ

নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল। ৬৮ তওঁ

ধেূপেৰ পৰূ হাৱা দহ চাকল জাখৰ সাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল। ৬৯

তওঁ হাম বিলৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা মৰ‐ছাগ আৰু

এটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল; ৭০আৰু পাপাথক বিলৰ

কাৰেণ এটা মতা ছাগলী; ৭১ তওঁ ম লাথক বিলৰ কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু

পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ

পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল অ ীচ য়ৰ পু অহীেয়জৰৰ উপহাৰ।

৭২ একাদশ িদনা, আেচৰৰ স ান সকলৰ অধ আ ণৰ পু পগীেয়েল

উপহাৰ আিনেল। ৭৩ তওঁ উপহাৰ িহচােপ পিব ানৰ চকল অ সােৰ

এশ ি শ চকল জাখ ৰপূৰ এখন থাল, আৰু স ৰ চকল জাখৰ ৰপূৰ

এটা বািট আিনিছল; এই টা পা ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা

িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল। ৭৪ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চকল

জাখ সাণৰ এটা িপয়লাও আিনিছল। ৭৫ তওঁ হাম অেথ এটা দমৰা

ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল

আিনিছল; ৭৬আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী। ৭৭ তওঁ

ম লাথক বিলৰ কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা

মতা ছাগলী আৰু পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। এেয়

আিছল আ ণৰ পু পগীেয়লৰ উপহাৰ। ৭৮ াদশ িদনা, ন ালীৰ স ান

সকলৰ অধ ঐননৰ পু অহীৰাই উপহাৰ আিনেল। ৭৯ তওঁ উপহাৰ

িহচােপ পিব ানৰ চকল অ সােৰ এশ ি শ চকল জাখৰ ৰপূৰ এখন

থাল, আৰু স ৰ চকল জাখৰ ৰবপৰ এটা বািট আিনিছল; এই টা পা

ভ নেবদ ৰ অেথ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ ভৰা আিছল।
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৮০ তওঁ ধেূপেৰ পৰূ হ থকা দহ চকল জাখৰ সাণৰ এটা িপয়লাও

আিনিছল। ৮১ তওঁ হাম বিলৰ অেথ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু এটা মতা

মৰ‐ছাগ আৰু এটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল; ৮২আৰু

পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী। ৮৩ তওঁ ম লাথক বিলৰ

কাৰেণ টা ষাঁড়‐গৰ,ু পাঁচটা মতা মৰ‐ছাগ, পাঁচটা মতা ছাগলী আৰু

পাঁচটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল আিনিছল। এেয় আিছল ঐননৰ

পু অহীৰাৰ উপহাৰ। ৮৪ মািচেয় য েবদী অিভেষক কৰা িদনা, তাৰ

িত াৰ অেথ, এই সকেলােবাৰ উপহাৰ ই ােয়লৰ অধ সকলৰ াৰাই

িদয়া হ’ল; তওঁেলােক ৰপূৰ বাৰখন থাল, ৰপূৰ বাৰটা বািট আৰু সাণৰ

বাৰটা িপয়লা দান কিৰিছল। ৮৫ তােৰ িতখন থাল এশ ি শ চকল

জাখৰ ৰপূৰ আৰু েত ক বািট স ৰ চকল জাখৰ ৰপূৰ আিছল; স মঠু

এই সকেলা পা ৰ ৰপূ পিব ানৰ চকল অ সােৰ ই হাজাৰ চািৰশ

চকল আিছল; ৮৬ েত কখন ধেূপেৰ পৰূ হাৱা সাণৰ বাৰটা িপয়লা

পিব ানৰ চকল অ সােৰ দহ চকল জাখৰ সাণৰ আিছল; আটাই

কইটা িপয়লাৰ সাণ স মঠু এশ িবশ চকল আিছল। ৮৭ তওঁেলােক

হাম বিলৰ অেথ স মঠু বাৰটা দমৰা ষাঁড়‐গৰ,ু বাৰটা মতা মৰ‐ছাগ,

বাৰটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল, আৰু এইেবাৰৰ সেত ভ নেবদ

আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ বাৰটা মতা ছাগলী দান কিৰিছল। ৮৮

তওঁেলাকৰ পাহনীয়া জ ুৰ জাকৰ পৰা তওঁেলােক ম লাথক বিলৰ

কাৰেণ স মঠু চি শটা ষাঁড়‐গৰ,ু ষািঠটা মতা মৰ‐ছাগ, ষািঠটা মতা

ছাগলী আৰু ষািঠটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল দান কিৰিছল। য েবদী

অিভেষক কৰাৰ পাছত, তাৰ িত া কৰাৰ উপহাৰ এইেবাৰ। ৮৯ পাছত

যিতয়া মািচেয় িযেহাৱাৰ সেত কথা‐বতৰা কিৰবৈল সা াৎ কৰা ত ুৰ

িভতৰৈল সামাল, তিতয়া তওঁ ঈ ৰৰ বাক ৰ শ সই সা ‐ফিলৰ

চ কৰ ওপৰত থকা পাপাবৰণৰ পৰা, কৰবূ টাৰ মাজৰ পৰা তওঁক

কাৱা িনেল। এইদেৰ তওঁ মািচক কথা ক’ ল।

৮ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম হােৰাণক কাৱা বােল, ‘ যিতয়া

তুিম দীপেবাৰ লাবা, তিতয়া সই সােতাটা দীপ দীপাধাৰৰ

স খুত পাহৰ কৰাৈক ৰািখবা’।” ৩ তিতয়া হােৰােণ সইদেৰ কিৰেল।

মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰই দীপাধাৰৰ স খুত পাহৰ

কৰাৈক তওঁ দীপেবাৰ লােল। ৪ সই দীপাধাৰ এইদেৰ সজা

হিছল: দীপাধাৰেটা তলৰ পৰা ওপৰৈল সাণেৰ িপটাই সজা হিছল

আৰু তাৰ ওপৰেটা ফুলৰ আকৃিতত সজা হিছল; িযেহাৱাই মািচক

এইদেৰই দীপাধাৰেটা সািজবৈল কিছল। ৫ িযেহাৱাই মািচক পনুৰায়

ক’ ল, ৬ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ পৰা লবীয়াসকলক ল,

তওঁেলাকক িচ কৰা। ৭ তওঁেলাকক িচ কিৰবৈল, তওঁেলাকৈল

এই কাম কৰা; তওঁেলাকৰ ওপৰত পাপ নাশক জল ছিটওৱা, আৰু

তওঁেলাকৰ িতজেন িনজ গােটই গাৰ চুিল ু ৰাই আৰু কােপাৰ ধইু

িনজেক িচ কৰক। ৮ তাৰ পাছত তওঁেলােক এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰু

আৰু তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়েৰ যু ত কৰক তাৰ ভ নেবদ

আনক; আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ আৰু এটা দমৰা গৰু লওঁক। ৯

তুিম লবীয়াসকলক সা াৎ কৰা ত ৰু আগত উপি ত কৰাবা, আৰু

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই ম লীক একি ত কৰাবা। ১০ তাৰ

পাছত লবীয়াসকলক মাৰ আগত উপি ত কৰাবা। ই ােয়লৰ স ান

সকেল লবীয়াসকলৰ গাত হাত িদব লািগব। ১১ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

পে হােৰােণ মাৰ আগত লবীয়াসকলক উৎসগ কিৰব যােত তওঁেলাক

মাৰ সৱাৰ কাযত িনযু হ’ব। ১২ পাছত লবীয়াসকেল সই টা দমৰা

ষাঁড়‐গৰৰু মৰূত হাত িদব; আৰু তুিম লবীয়াসকলক ায়ি কিৰবৰ

কাৰেণ, িযেহাৱাৰ উে েশ এটা দমৰা ষাঁড়‐গৰু পাপাথক বিল ৰেূপ

আৰু আনেটা হাম বিল ৰেূপ উৎসগ কিৰবা। ১৩ এইদেৰ তুিম হােৰাণ

আৰু তওঁৰ পু সকলৰ আগত লবীয়াসকলক উপি ত কৰাবা আৰু

তওঁেলাকক মাৰ উে েশ উৎসগ কিৰবা। ১৪ এইদেৰ তুিম ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ মাজৰ পৰা লবীয়াসকলক পথৃক কিৰবা; আৰু লবীয়াসকল

মােৰই হ’ব। ১৫ তাৰ পাছত লবীয়াসকেল সা াৎ কৰা ত ুৰ কায

কিৰবৈল সই ঠাইত সামাব। এইদেৰ তুিম তওঁেলাকক িচ কিৰবা আৰু

মাৈল তওঁেলাকক উৎসগ কিৰবা। ১৬ তুিম ইয়ােক কিৰবা িকয়েনা

তওঁেলাকক স ণূৰেূপ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ পৰা মাক িদয়া

হ’ল। তওঁেলােক ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ গভ ভদ কিৰ সকেলা

থেম জ াসকলৰ সলিন তওঁেলাকক মাৰ কাৰেণ হণ কিৰেলাঁ। ১৭

কাৰণ মা েহই হওঁক বা প েৱই হওঁক, ই ােয়লৰ মাজত থেম জ া

সকেলা মােৰই; িযিদনা মই িমচৰ দশৰ পৰা থেম জ া সকেলােক

মািৰেলাঁ, সই িদনা মাৰ কাৰেণ তওঁেলাকক পিব কিৰিছেলাঁ।। ১৮

এই কাৰেণ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ থেম জ া সকেলা স ান সকলৰ

সলিন মই লবীয়াসকলক হণ কিৰেলাঁ। ১৯আৰু সা াৎ কৰা ত ুত

ই ােয়লৰ স ান সকেল কিৰবলগীয়া কায কিৰবৈল আৰু ই ােয়লৰ

স ান সকলক ায়ি কিৰবৈল, ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ

পৰা লবীয়াসকলক, হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকলক দান ৰেূপ িদেলাঁ;

যােত ই ােয়লৰ স ান সকেল পিব ানৰ ওচৰ চািপেল ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ মাজত কােনা আপদ নঘিটব।” ২০ মািচ, হােৰাণ আৰু

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই ম লীেয় লবীয়াসকলৈল এই দেৰ

কিৰেল। িযেহাৱাই লবীয়াসকলৰ িবষেয় মািচক িদয়া সকেলা আেদশ

অ সােৰই, ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁেলাকৈল এই কায কিৰেল। ২১

লবীয়াসকেল িনজ িনজ কােপাৰ ধইু িনজেক পাপৰ পৰা মু কিৰেল;

আৰু হােৰােণ তওঁেলাকক িযেহাৱাৰ উৎসগ কিৰেল, আৰু তওঁেলাকক

িচ কিৰবৰ অেথ তওঁেলাকক ায়ি কিৰেল। ২২ তিতয়ােৰ পৰা

লবীয়াসকেল হােৰাণৰ আগতআৰু তওঁৰ পু সকলৰ আগত সা াৎ কৰা

ত ুত িনজ িনজ কায কিৰবৈল সামাল। লবীয়াসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই

মািচক িদয়া আ া অ সােৰই তওঁেলােক সইদেৰই তওঁেলাকৈল কায

কিৰেল। ২৩ পাছত িযেহাৱাই পনুৰায় মািচক কেল, ২৪ “ লবীয়াসকলৰ

িবষেয় এই িনয়ম ‐ পঁিচশ বছৰ বয়সেৰ পৰা লবীয়াসকেল সা াৎ কৰা

ত ুত কাম কিৰবৈল কমকাৰীসকলৰ ণীত সামাব। ২৫আৰু প াশ

বছৰ বয়স হ’ ল, সই কমকাৰীসকলৰ ণীৰ পৰা ওলাব আৰু সই

কাম ব কিৰব। ২৬ তওঁেলােক সা াৎ কৰা ত ুত ব ৰ বজু‐িবচাৰ

ল িনজৰ ভাইসকলৰ সহায় কেৰাঁতা হ’ব িক ু সৱাকম আৰু নকিৰব।

লবীয়াসকেল কিৰবলগীয়া কাযৰ িবষেয় তুিম তওঁেলাকৈল এইদেৰ

কিৰবা।”

৯ ই ােয়ল লাক িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত, ি তীয়

বছৰৰ থম মাহত, চীনয় মৰভূুিমত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, তওঁ

ক’ ল, ২ “ই ােয়লৰ স ান সকেল িনৰিূপত সময়ত িন াৰ‐প পালন

কিৰব লােগ। ৩ এই মাহৰ চতু শ িদনা স াপৰত িনৰিূপত সময়ত

তামােলােক তাক বছিৰ পালন কিৰবা। আৰু এই সমে ইয়াৰ িনয়ম‐নীিত

অ সৰণ কৰা আৰু সকেলা আ ােবাৰ পালন কিৰ ইয়াক তামােলােক

ধিৰ ৰািখবা।” ৪ তিতয়া মািচেয় ই ােয়লৰ স ান সকলক িন াৰ‐প

পালন কিৰবৈল আ া িদেল। ৫ তিতয়া তওঁেলােক থম মাহৰ চতু শ

িদনা স াপৰত চীনয় মৰভূুিমত িন াৰ‐প পালন কিৰেল। িযেহাৱাই

মািচক িদয়া আ াৰ দেৰই, ই ােয়লৰ স ান সকেল সই সকেলােক

কিৰেল। ৬ িক ু িকছুমান লােক মা হৰ শৱ চুই অ িচ হাৱা হতুেক

সই িদনা িন াৰ‐প পালন কিৰব নাৱািৰেল। সইবােব তওঁেলােক

সই িদনা মািচ আৰু হােৰাণৰ িৰৈল গ’ল। ৭ সই লাকসকেল তওঁক

ক’ ল, “আিম মা হৰ শৱ চুই অ িচ হেলাঁ; ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

মাজত িনৰিূপত সময়ত িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ উৎসগ কিৰবৈল আিম

িকয় বি ত হ’ম?” ৮ তােত মািচেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাক

অলপ ৰ’বা; তামােলাকৰ িবষেয় িযেহাৱাই িক আ া িদেয়, তাক েনা।”

৯ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, তওঁ ক’ ল ১০ “তুিম ই ােয়লৰ স ান

সকলক কাৱা, ক’বা, ‘ তামােলাকৰ মাজত নাইবা তামােলাকৰ ভািব‐

বংশৰ মাজত যিদ কােনােৱ শৱ চুই অ িচ হয়, বা দূৰ বাটত পিথক হ

থােক, তথািপও তওঁ িযেহাৱাৰ িন াৰ‐প পালন কিৰব লািগব’। ১১

ি তীয় মাহৰ চতু শ িদনা স াপৰত তওঁেলােক তাক পালন কিৰব।

তওঁেলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠা আৰু িততা শােকেৰ িন াৰ‐পবৰ বিল
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খাব। ১২ ৰািতপৱুাৈল তাৰ এেকােক অৱিশ নাৰািখব আৰু কােনা হাড়

নাভািঙব; তওঁেলােক িন াৰ‐প ৰ সকেলা িবিধ অ সােৰ তাক পালন

কিৰব। ১৩ িক ু িযেকােনােৱ িচ হ থােক আৰু পিথেকা নহয়, িক ু

তওঁ যিদ িন াৰ‐প পালন কিৰবৈল হলা কেৰ, তে সই মা হ

িনজ লাকসকলৰ মাজত পৰা উ কৰা হ’ব। কাৰণ, িনৰিূপত সময়ত

িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ িনিদয়াত, তওঁ িনজৰ পাপৰ ফল ভাগ কিৰব

লািগব। ১৪আৰু কােনা িবেদশী লােক তামােলাকৰ মাজত বাসী হ

থািক িযেহাৱাৰ উে েশ যিদ িন াৰ‐প পালন কিৰব খােজ, তে

তওঁ িন াৰ‐প ৰ িবিধমেত আৰু তাৰ শাসন‐ ণালী অ সােৰ তাক

পালন কিৰব; েদশত জ া, েয়ােৰা বােব তামােলাকৰ এেকটাই িবিধ

হ’ব।” ১৫আৰু িযিদনা আবাস াপন কৰা হ’ল, সই িদনা মেঘ সই

আবাস, সই সা ‐ফিল থকা ত ু ঢািক ধিৰেল, আৰু স ােবলাৰ পৰা

ৰািতপৱুাৈলেক সই আবাসৰ ওপৰত তাক জইু যন দখা গিছল। ১৬

এইদেৰ সদায় আিছল। মেঘ তাক ঢািকিছল আৰু ৰািত জইুৰ িনিচনা

দখা গিছল। ১৭ পােছ ত ুৰ ওপৰৰ পৰা সই মঘ ওপৰৈল িনয়া হ’ ল,

ই ােয়লৰ স ান সকেল যা া কেৰ। আৰু সই মঘ িয ঠাইত ৰেখ,

ই ােয়লৰ স ান সকেলও সই ঠাইেত ছাউিন পািত থােক। ১৮ িযেহাৱা

আ া অ সােৰই ই ােয়লৰ স ান সকেল যা া কেৰ আৰু তওঁৰ আ াৰ

দেৰই ছাউিন পািত থােক; সই মঘ যিতয়াৈলেক আবাসৰ ওপৰত

থােক, তিতয়াৈলেক তওঁেলাক ছাউিনত থােক। ১৯আৰু সই মেঘ

যিতয়া আবাসৰ ওপৰত ব িদন ধিৰ থােক, তিতয়া ই ােয়লৰ স ান

সকেলও যা া নকিৰ, িযেহাৱাৰ উে েশ িয কিৰব লগীয়া, তােক কেৰ।

২০আৰু সই মঘ কােনা কােনা সময়ত আবাসৰ ওপৰত অলপ িদন

থােক। তেন লত িযেহাৱাৰ আ া মেত তওঁেলােক ছাউিনত থােক আৰু

িযেহাৱাৰ আ ামেত যা াও কেৰ। ২১আৰু কােনা কােনা সময়ত মঘ

স াপৰৰ পৰা ৰািতপৱুাৈলেক থােক। আৰু ৰািতপৱুা ওপৰৈল িনয়া হ’ ল,

তওঁেলােক যা া কেৰ। িদনত িক ৰািতেয়ই হওক, মঘ ওপৰৈল িনয়া

হ’ লই তওঁেলােক যা া কেৰ। ২২ িদন বা এমাহ, নাইবা এবছৰ হওক,

িযমান িদন আবাসৰ ওপৰত মেঘ ৰিখ থােক ই ােয়লৰ স ান সকেলও

িসমান িদন যা া নকিৰ ছাউিনত থােক। িক ু তাক ওপৰৈল িনয়া হ’ লই,

তওঁেলােক যা া কেৰ। ২৩ িযেহাৱাৰ আ ামেতই তওঁেলােক ছাউিনত

থােক আৰু িযেহাৱাৰ আ া মেতই যা াও কেৰ; এইদেৰ, মািচৰ যােগিদ

িদয়া িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ কিৰব

লগীয়া কায কেৰ।

১০ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল। তওঁ ক’ ল, ২ “তুিম ৰপূৰ টা

তূৰী সাজা। সই ৰপূক িপতাই গঢ়াবা। লাকসকলক মািতবৈল

আৰু ছাউিনেবাৰ উিঠ যাবৰ বােব তুিম তাক ব ৱহাৰ কিৰবা। ৩ সই টা

তূৰী বজােল, গােটই লাকসকেল সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুত তামাৰ

িৰত গাট খাব। ৪ িক ু এটা তূৰী বজােল, অধ সকল ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ গা ীসকলৰ মলূ মা হ তামাৰ িৰত গাট খাব। ৫

আৰু তামােলােক ৰণত বেজাৱাৰ দেৰ তূৰী বজােল, পৱূফােল থকা

ছাউিনেবাৰ উিঠ যাব। ৬ আৰু ি তীয়বাৰ ৰণত বেজাৱাৰ দেৰ তূৰী

বজােল, দি ণফােল থকা ছাউিনেবাৰ উিঠ যাব। এই েম তওঁিবলােক

উিঠ যাবৈল ৰণৰ দেৰ তূৰী বজাব লািগব। ৭ লাকসকল গাট খাবৰ

হেলও, তামােলােক তূৰী বজাবা, িক ু ৰণত বেজাৱাৰ দেৰ নবজাবা।

৮ হােৰাণৰ পু পেুৰািহত সকেল সই টা তূৰী বজাব। তামােলাকৰ

পৰুষুা েম িচৰ ায়ী িবিধৰ কাৰেণ তামােলােক তাক ৰািখবা। ৯আৰু

িয সময়ত তামােলােক তামােলাকৰ দশত উপ ৱ কেৰাঁতা শ েবাৰৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল ওলাবা, সই সময়ত সই টা তূৰী ৰণত বেজাৱাৰ

দেৰ বজাবা। তিতয়া মই, তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকক

সাঁৱৰণ কিৰব আৰু তামােলাকক তামােলাকৰ শ েবাৰৰ পৰা িন াৰ

পাবা। ১০আৰু আেমাদৰ িদনেতা, প ৰ িদনত আৰু মাহৰ আৰ ণত,

তামােলাকৰ হাম‐বিলৰ আৰু ম লাথক বিলৰ কাষত তামােলােক সই

তূৰী বজাবা; তােত সেয় তামােলাকৰ ঈ ৰৰ সা ােত তামােলাকৰ

সাঁৱৰণৰ উপায় হ’ব। মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা।” ১১ পাছত

ি তীয় বছৰৰ ি তীয় মাহৰ িবশ িদনৰ িদনা সই মঘ সা ‐ফিল থকা

আবাসৰ ওপৰৰ পৰা িনয়া হ’ল। ১২ তােত, ই ােয়লৰ স ান সকেল

যা া কৰাৰ িনয়ম অ সােৰ চীনয় অৰণ ৰ পৰা ান কিৰেল; পাছত সই

মঘ পাৰণ মৰভুুিমত ৰ’ল। ১৩ মািচৰ যােগিদ িযেহাৱাই আ া িদয়াৰ

দেৰ, তওঁেলােক এই থম বাৰ যা া কিৰেল। ১৪ থেম িযহূদাৰ স ান

সকলৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা লাকসকেল িনজ িনজ স দল

অ সােৰ ান কিৰেল। আৰু অ ীনাদবৰ পু নহেচান তওঁেলাকৰ

সনাপিত আিছল। ১৫আৰু চূৱাৰৰ পু নথেনেল ইচাখৰ ফদৰ সনাপিত

আিছল। ১৬আৰু হেলানৰ পু ইলীয়াব জবলূনূ ফদৰ সনাপিত আিছল।

১৭ পােছ আবাস ভঙা হ’ল, আৰু গেচানৰ স ান সকেল আৰু মৰাৰীৰ

স ান সকেল সই আবাস ভাৰ ব ান কিৰেল। ১৮ তাৰ পাছত ৰেূবণৰ

ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা লাকসকেল িনজ িনজ স দল অ সােৰ

ান কিৰেল। আৰু চেদয়ৰূৰ পু ইলীচূৰ তওঁেলাকৰ সনাপিত আিছল।

১৯আৰু চূৰীচ য়ৰ পু চলমীেয়ল িচিমেয়ান ফদৰ সনাপিত আিছল।

২০আৰু েৱলৰ পু ইিলয়াচফ গাদ ফদৰ সনাপিত আিছল। ২১ পােছ

পিব ানৰ ব ভাৰ বওঁতা কহাতীয়া লাকসকেল ান কিৰেল। আৰু

তওঁেলােক গ নৗ পাওঁেতই, আন লাকসকেল আবাস াপন কিৰেল।

২২ পােছ ই িয়মৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা লাকসকেল িনজ

িনজ স দল অ সােৰ ান কিৰেল; আৰু অ ীহূদৰ পু ইলীচামা

তওঁেলাকৰ সনাপিত আিছল। ২৩আৰু পদাচূৰৰ পু গ ীেয়ল মনিচ

ফদৰ সনাপিত আিছল। ২৪আৰু িগিদেয়ানীৰ পু অবীদান িব ামীন

ফদৰ সনাপিত আিছল। ২৫ পােছ সকেলা ছাউিনৰ পাছত, িনজ িনজ

স দল অ সােৰ দানৰ স ান সকলৰ ছাউিনৰ পতাকাৰ অধীেন থকা

লাকসকেল ান কিৰেল; আৰু অ ীচ য়ৰ পু অহীেয়জৰ তওঁেলাকৰ

সনাপিত আিছল। ২৬ আৰু আ ণৰ পু পগীেয়ল আেচৰ ফদৰ

সনাপিত আিছল। ২৭আৰু ঐননৰ পু অহীৰা ন ালী ফদৰ সনাপিত

আিছল। ২৮ ান কৰা সময়ত ই ােয়লৰ স ান সকেল িনজ িনজ

স দল অ সােৰ এইদেৰ ান কিৰেল। ২৯ পােছ মািচেয় তওঁৰ

শ েৰক িমিদয়ন দশৰ ৰেূৱলৰ পু হাববক ক’ ল, “িযেহাৱাই আমাক

িয দশ িদম বিুল কেছ, আিম সই দশৈল যা া কিৰেছাঁ। িযেহাৱাই

ক’ ল, ‘এই দশ মই তামাক িদম’। তুিমও আমাৰ লগত ব’লা, তােত

আিম তামাৰ ম ল কিৰম; িকয়েনা িযেহাৱাই ই ােয়লৰ ম ল কিৰবৈল

িত া কিৰেছ।” ৩০ িক ু হাবােব মািচক ক’ ল, “মই তামাৰ লগত

নাযাওঁ। মই িনজ দশৰ ািতসকলৰ ওচৰৈল যাম।” ৩১ মািচেয় আেকৗ

ক’ ল, “িমনিত কিৰেছাঁ, তুিম আমাক নিৰবা; িকয়েনা মৰভুুিমত মাজত

কান ঠাইত আমাৰ ছাউিন াপন কিৰব লগা হ’ব, তাক তুিম জানা। এই

কাৰেণ তুিম আমাৰ চ ৰপূ হ’বা। ৩২আৰু যিদ তুিম আমাৰ লগত

যাৱা, তেনহেল, িযেহাৱাই আমাৰ িয ম ল কিৰব, আিম তামােকা

সই ম ল ভাগ কৰাম।” ৩৩ পাছত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ প তৰ পৰা

িতনিদনৰ বাট ান কিৰেল; আৰু িযেহাৱাৰ িনয়ম চ ক তওঁেলাকৰ

কাৰেণ িব ামৰ ঠাই িবচািৰ িবচািৰ িতন িদনৰ বাট তওঁেলাকৰ আেগ

আেগ গ’ল। ৩৪আৰু ছাউিন ভািঙ ান কৰা সময়ত িযেহাৱাৰ মঘ

িদনত তওঁেলাকৰ ওপৰত থািকিছল। ৩৫আৰু চ ক যাৱা সময়ত

মািচেয় কয়, “ হ িযেহাৱা উঠা, তামাৰ শ েবাৰ িছ িভ হওঁক আৰু

তামাক িঘণ কেৰাঁতাসকল তামাৰ আগৰ পৰা পলাই যাওঁক।” ৩৬আৰু

যিতয়াই িনযম‐পু কিট ৰ যায়, তিতয়া মািচেয় কয়, “ হ িযেহাৱা তুিম

ই ােয়লৰ হাজাৰ হাজাৰ গা ীৰ ওচৰৈল উলিট আহা।”

১১ পাছত লাকসকেল, িযেহাৱাৰ কাণত পৰাৈক বাটৰ খৰ কাৰেণ

বকা লাকৰ িনিচনাৈক আচৰণ কিৰেল, তােক িন িযেহাৱাৰ

াধ িল উিঠল; তােত তওঁেলাকৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ াধাি িল

উিঠ, ছাউিনৰ শষ ভাগত লাকসকলক াস কিৰবৈল ধিৰেল। ২এই

কাৰেণ লাকসকেল মািচৰ িৰত কাতেৰাি কিৰেল; তােত মািচেয়

িযেহাৱাৰ আগত াথনা কৰাত সই অি মাল। ৩ তিতয়া সই ঠাইৰ

নাম তিবেয়ৰা [দাহ] ৰখা হ’ল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ অি েয় তওঁেলাকৰ



গণনা পু ক93

িবৰেু দাহ কিৰিছল। ৪ তাৰ পাছত, তওঁেলাকৰ মাজত থকা িমি ত

লাকসকেল খঁ ৱা ভাৱ কিৰবৈল ধিৰেল আৰু ই ােয়লৰ স ান সকেল

পনুৰায় কাি কাি ক’ ল, “আমাক মঙহ খাবৈল কােন িদব? ৫আিম

িমচৰ দশত িবনামেূল িয িয মাছ খাইিছেলাঁ আৰু িতয়হ, খৰমজূা; পৰ,ু

িপঁয়াজ আৰু নহৰৈুল মনত পেৰ। ৬আৰু এিতয়া আমাৰ াণ কাল;

আমাৰ আগত এই মা াৰ বািহেৰ আৰু এেকােৱই নাই।” ৭ সই মা া

ধনীয়া িটৰ িনিচনা আৰু তাৰ বৰণ গ লৰু বৰণৰ িনিচনা আিছল।

৮ লাকসকেল ইফােল িসফােল ফুিৰ তাক চপায় আৰু জাঁতত িপিহ বা

খপবিল খিু িড় কিৰ টৗত িসজায় আৰু তাৰ াৰাই িপঠা বনায়; তাৰ

আ াদ তেলেৰ যু ত কৰা া আহাৰৰ আ াদৰ িনিচনা আিছল।

৯ ৰািত ছাউিনৰ ওপৰত িনয়ৰ পৰা সময়ত, িনয়ৰৰ লগত সই মা া

পিৰ থােক। ১০ পােছ মািচেয় লাকসকলৰ গা ী অ সােৰ িনজ িনজ

ত ুৰ ৱাৰৰ ওচৰত িতজেন কাি থকা িনেল। তিতয়া িযেহাৱাৰ

াধ অিতশয়ৰেূপ িল উিঠল, আৰু মািচেয়ও অসে াষ পােল। ১১

পােছ মািচেয় িযেহাৱাক জনােল, “তুিম িক কাৰেণ তামাৰ দাসক ইমান

শ িদছা? িক কাৰেণ বা মই তামাৰ দিৃ ত অ হ পাৱা নাই?

তুিম এই সকেলা লাকৰ ভাৰ মাৰ ওপৰত িদছা? ১২ মই জােনা এই

সকেলা লাকক গভধাৰণ কিৰেলাঁ, বা এই সকেলা লাকক সৱ কিৰেলাঁ,

য তুিম এওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ আগত িয দশ িদবৈল িত া

কিৰিছলা, সই দশৈল গাখীৰ খাৱা কঁচুৱাক পালন কেৰাঁতা বােপকৰ

দেৰ তওঁেলাকক বু ত বাি িনবৈল মাক আ া িদছা? ১৩ এই সকেলা

লাকক িদবৰ বােব মই ক’ত মাংস পাম? িকয়েনা এওঁেলাক সকেলােৱ

মাৰ িৰত কাি কেছ, ‘আমাক মাংস িদয়া আিম খাওঁ।’ ১৪ এই

আটাই লাকৰ ভাৰ মই অকেলই বব নাৱােৰাঁ; িকয়েনা সেয় মাৰ

শি তৈকেয়া গধৰু। ১৫ তুিম যিদ মাৈল এেন ব ৱহাৰ কৰা, তে মই

িবনয় কিৰেছাঁ, মই যিদ তামাৰ দিৃ ত অ হ া হেছাঁ, তে এিতয়া

মাক এেকবােৰ মাৰা আৰু মাৰ গিত মাক দিখবৈল িনিদবা।” ১৬

তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম লাকসকলৰ মাজত িযসকলক

ব ৃ আৰু লাকসকলৰ অধ বিুল জানা, ই ােয়লৰ এেন স ৰ জন

ব ৃ লাকক চপাই সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰৈল ল আহা; তওঁেলােক

তামাৰ লগত সই ঠাইত িথয় হওঁক। ১৭ পাছত মই সই ঠাইৈল নািম

আিহ তামােৰ সেত কথা হ’ম আৰু তামাত িয আ া আেছ, তাৰ িকছু

ল তওঁেলাকত ৰািখম; তােত, তুিম যন অকেলই লাকসকলৰ ভাৰ

নােবাৱা, এইবােব তওঁেলােক তামাৰ লগত লাকসকলৰ ভাৰ ব’ব।

১৮আৰু তুিম লাকসকলক কাৱা, ‘ তামােলােক কািলৰ বােব িনজক

পিব কৰা; িযেহাৱা য আিহব িনজেক যু ত কৰা। তিতয়া তামােলােক

মাংস খাবৈল পাবা; িকয়েনা তামােলােক কাি কাি কিছলা, ‘আমাক

মাংস খাবৈল কােন িদব? িকয়েনা িমচৰ দশত আমাৰ ভাল আিছল।’

এই হতুেক িযেহাৱাই তামােলাকক মাংস িদব; আৰু তামােলােক খাবৈল

পাবা। ১৯ তামােলােক এিদন বা িদন, বা পাঁচ িদন, বা দহ িদন, বা িবশ

িদন য তাক খাবা এেন নহয়; ২০ স ণূ এমাহৈলেক খাবা, যিতয়াৈলেক

সেয় তামােলাকৰ নােকিদ নালায় আৰু িঘণ লগা নহয়, তিতয়াৈলেক

তাক খাবা, িকয়েনা তামােলােক তামােলাকৰ মাজত থকা িযেহাৱাক

অ া কিৰ তওঁৰ আগত কাি কাি এই কথা কিছলা য, ‘আিম িকয়

িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ হ আিহেলাঁ’?” ২১ তিতয়া মািচেয় ক’ ল,

“িয লাকসকলৰ মাজত আেছাঁ, তওঁেলাক ছয় লাখ পদািতক; তথািপ

তুিম কছা, ‘স ণূ এমাহ খাবৰ বােবই মই তওঁেলাকক মঙহ িদম।’

২২ তওঁেলাকক আটাই মৰ, ছাগলী আৰু গৰৰু জাক মািৰব লােগ ন?

নাইবা তওঁেলাকক েয়াজন হাৱাৈক সাগৰৰ আটাই মাছ গাটাব লােগ

ন?” ২৩ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “িযেহাৱাৰ হাত জােনা চুিট

হ’ল? তামাৰ আগত মাৰ বাক িস হ’ব ন নহ’ব, তাক তুিম এিতয়া

দিখবৈল পাবা।” ২৪ তিতয়া মািচেয় বািহৰৈল গ, িযেহাৱাৰ বাক

লাকসকলক ক’ ল, আৰু তওঁেলাকৰ ব ৃ লাকৰ মাজৰ স ৰ জনক

গাটাই ত ুৰ চািৰওফােল িথয় কিৰেল। ২৫ তােত িযেহাৱাই মঘত নািম

তওঁক কথা ক’ ল আৰু িয আ া মািচত আিছল, তাৰ িকছু ল, সই

স ৰজন ব ৃ লাকত ৰািখেল। তােত সই আ া তওঁেলাকত থকাত,

তওঁেলােক ভাববাণী চাৰ কিৰেল; িক ু তাৰ পাছত আৰু নকিৰেল। ২৬

িক ু জন মা হ ছাউিনত থািকল, এজনৰ নাম ই দদ, আন জনৰ নাম

মদদ। এই জনেতা আ া থািকল। তওঁেলাকৰ নাম বহীত নাম িলখা

লাকসকলৰ মাজত আিছল হয়, িক ু ওলাই ত ুৰ ওচৰৈল যাৱা নািছল।

িযেয়ই নহওঁক লােগ, িক ু তওঁেলােক ছাউিনত ভাববাণী চাৰ কিৰবৈল

ধিৰেল। ২৭ তােত এজন ডকা মা েহ লিৰ গ মািচক ক’ ল, “ই দদ

আৰু মদেদ ছাউিনত ভাববাণী চাৰ কিৰেছ।” ২৮ তিতয়া মািচৰ

পিৰচাৰক, তওঁৰ মেনানীত লাক নৰ পু িযেহাচূৱাই উ ৰ িদ ক’ ল,

“ হ মাৰ ভু মািচ, তওঁেলাকক িনেষধ কৰক।” ২৯ তােত মািচেয়

তওঁ ক’ ল, “তুিম মাৰ প হ ঈষা কিৰছা ন? িযেহাৱাৰ আটাইেলাক

ভাববাদী হাৱা হ’ ল, আৰু িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ ওপৰত িনজ আ া

থািকবৈল িদয়া হ’ ল, মই কেন সে াষ পােলাঁেহঁেতন।” ৩০ পাছত মািচ

আৰু ই ােয়লৰ ব ৃ সকল ছাউিনৈল গ’ল। ৩১ পাছত িযেহাৱাৰ ওচৰৰ পৰা

বায়ু ওলাই সমু ৰ পৰা ইমান বটা চৰাই আিন ছাউিনৰ ওপৰত পলােল,

য, ছাউিনৰ চািৰওফােল ইকােষ‐িসকােষ এিদনৰ বাটৈলেক, সইেবাৰ

হাত ওখ হ মািটৰ ওপৰত পিৰল। ৩২ তােত তওঁেলােক সই ওেৰ

িদন ওেৰ ৰািত আৰু িপছিদনাও গােটই িদন উিঠ সই বটা চৰাইেবাৰ

গাটােল। তওঁেলাকৰ মাজত যেয় সকেলাতৈক তাকৰৈক গাটােল,

তােৰা দহ হামৰ আিছল। পাছত তওঁেলাকৰ ছাউিনৰ চািৰওফােল িনজৰ

বােব, তাক কাবৈল মিল িদেল। ৩৩ িক ু তওঁেলােক ই দাঁতৰ

মাজত মঙহ কােমাৰ মািৰ ধেৰাঁেতই, চােবাৱাৰ আেগেয় লাকসকলৈল

িযেহাৱাৰ াধ িল উিঠল। তােত িযেহাৱাই লাকসকলক অিতশয়

মহামাৰীৰ াৰাই আঘাত কিৰেল। ৩৪আৰু সই ঠাইৰ নাম িকে াৎ‐

হ াবা [খঁ ৱা ভাৱৰ লাকসকলৰ মদাম] ৰখা হ’ল; িকয়েনা সই

ঠাইত তওঁেলােক খঁ ৱা ভাৱৰ লাকেবাৰক মদাম িদেল। ৩৫ পাছত

লাকসকেল িকে াৎ‐হ াবাৰ পৰা হেচেৰাতৈল যা া কিৰ সই ঠাইেত

থািকল।

১২ মািচেয় চ দশীয় িয জনীক িবয়া কিৰিছল, সই গৰাকীৰ

িবষেয় িমিৰয়ম আৰু হােৰােণ মািচৰ অিহেত কথা কেল; কাৰণ

তওঁ এজনী চীয়া মিহলাৰ সেত িবয়া পািতিছল। ২ তওঁেলােক ক’ ল,

“িযেহাৱাই জােনা কৱল মািচৰ যােগিদ কথা কয়? আমাৰ যােগিদ

নকয় জােনা?” আৰু িযেহাৱাই সই কথা িনেল। ৩ পিৃথৱীত থকা

লাকসকলৰ মাজত মািচ সকেলাতৈক অিতশয় ন লাক আিছল। ৪

পােছ িযেহাৱাই পােন পােনই মািচ, হােৰাণ আৰু িমিৰয়মক ক’ ল,

“ তামােলাক িতিনওজন বািহৰ হ সা াৎ কৰা ত ুৰ িৰৈল আহাঁ।” তােত

তওঁেলাক িতিনওজন ওলাই গ’ল। ৫ তিতয়া িযেহাৱাই মঘ‐ ত

নািম আিহ, ত ুৰ ৱাৰ মখুত ি িত হ, হােৰাণ আৰু িমিৰয়মক মািতেল।

তিতয়া তওঁেলাক েয়া আগ বািঢ় গ’ল। ৬ িযেহাৱাই ক’ ল, “এিতয়া

তামােলােক মাৰ বাক না। তামােলাকৰ মাজত যিদ মাৰ কােনা

ভাববাদী হয়, তে মই িযেহাৱাই তওঁৰ আগত কােনা দশনৰ াৰাই

িনজেক িচনািক িদম, নাইবা সেপানত তওঁৰ লগত কথা হ’ম। ৭ মাৰ

দাস মািচ তেন নহয়। তওঁ মাৰ ঘৰৰ আটাই লাকৰ মাজত িব াসী।

৮ তওঁেৰ সেত মই িনগঢ়ূ বাক ৰ াৰাই কথা নহওঁ, িক ু মখুা‐মিুখ হ,

ৈক কথা হওঁ। আৰু তওঁ মাৰ আকাৰ দেখ। এই হতুেক মাৰ দাস

মািচৰ অিহেত কথা ক’বৈল তামােলােক িকয় ভয় নকিৰলা?” ৯ তােত

তওঁেলাকৈল িযেহাৱাৰ াধ িল উিঠল আৰু তওঁ ান কিৰেল।

১০ পােছ ত ুৰ ওপৰৰ পৰা মঘ িচলত, চাৱা, িমিৰয়মৰ গাত িহমৰ

দেৰ েৰাগ হ’ল ‐ তিতয়া হােৰােণ িমিৰয়মৰ ফালৈল মখু ঘৰূাই চাই

তওঁক েৰাগ হাৱােতা তওঁ দিখেল। ১১ তিতয়া হােৰােণ মািচক

ক’ ল, “হায় হায় মাৰ ভু, আিম মখুৰ দেৰ কায কিৰ িয পাপ কিৰেলাঁ,

িবনয় কিৰেছাঁ, সই পাপৰ ফল আমাক ভাগ কিৰবৈল িনিদয়ক। ১২

মাকৰ গভৰ পৰা ওেলাৱা কালত যাৰ মাংস আধা ন , এেন মৰা গভফলৰ

দেৰ এওঁক হ’বৈল িনিদয়ক।” ১৩ তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাৰ আগত
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কাতেৰাি কিৰ ক’ ল, “ হ ঈ ৰ, িবনয় কিৰেছাঁ, এওঁক কৰক।” ১৪

পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ তওঁৰ বােপেক তওঁৰ মখুত যিদ কৱল

থইু পলােলেহঁেতন, তেনহেল তওঁৰ জােনা সাত িদনৈলেক লাজ কিৰ

নাথািকলেহঁেতন? এই হতুেক তওঁ সাত িদন ছাউিনৰ বািহেৰ ব হ

থাওঁক, পাছত তওঁক পনুৰায় িভতৰৈল আিনবা।” ১৫ তিতয়া িমিৰয়মক

সািদন ছাউিনৰ বািহৰত ব কিৰ ৰখা হ’ল; যিতয়াৈলেক িমিৰয়মক

িভতৰৈল অনা নহ’ল, তিতয়াৈলেক লাকসকেল যা া নকিৰেল। ১৬

পাছত লাকসকেল হেচেৰাতৰ পৰা যা া কিৰ, পাৰণ মৰভূুিম ছাউিন

পািতেল।

১৩ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “মই ই ােয়ল স ান

সকলক িয দশ িদম, সই কনান দশ পেুত চাবৈল তুিম

কইজনমান মা হ পেঠাৱা। তামােলােক তওঁেলাকৰ িনজ িনজ িপত‐ৃ

বংশৰ েত কখন ফদৰ পৰা এজন এজন অধ ক পেঠাৱা।” ৩ তিতয়া

িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ মািচেয় পাৰণ মৰভূুিমৰ পৰা তওঁেলাকক

পিঠয়ােল। তওঁেলাক সকেলােৱ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মলূ মা হ

আিছল। ৪ তওঁেলাকৰ নাম এই এই; ৰেূবণ ফদৰ মাজৰ জ ূ ৰৰ

পু চ ৱুা। ৫ িচিমেয়ান ফদৰ মাজৰ হাৰীৰ পু চাফট। ৬ িযহূদা

ফদৰ মাজৰ িযফুি ৰ পু কােলব। ৭ ইচাখৰ ফদৰ মাজৰ যােচফৰ

পু িযগাল। ৮ ই িয়ম ফদৰ মাজৰ নৰ পু হােচয়া। ৯ িব ামীন

ফদৰ মাজৰ ৰাফূৰ পু প ী। ১০জবলূনূ ফদৰ মাজৰ চাদীৰ পু

গ ীেয়ল। ১১ যােচফ ফদৰ অথাৎ মনিচ ফদৰ মাজৰ চুচীৰ পু গ ী।

১২ দান ফদৰ মাজৰ গম ীৰ পু অ ীেয়ল। ১৩আেচৰ ফদৰ মাজৰ

মীখােয়লৰ পু চখৰূ। ১৪ ন ালী ফদৰ মাজৰ বফচীৰ পু ন ী। ১৫ গাদ

ফদৰ মাজৰ মাখীৰ পু গেূৱল। ১৬ এই এই নামৰ লাকসকল মািচেয়

পেুত দশ চাবৈল পিঠয়ােল। মািচেয় নৰ পু হােচয়াৰ নাম িযেহাচূৱা

ৰািখেল। ১৭ কনান দশ চাবৈল পেঠাৱা সময়ত মািচেয় তওঁেলাকক

ক’ ল, “ তামােলাক এই দি ণ অ েলিদ গ প তত উঠাৈগ। ১৮আৰু

সই দশ কেন ৱা আৰু তাত বাস কৰা লাকসকল বলী ন িন লী আৰু

তাকৰ ন সৰহ। ১৯আৰু তওঁেলাক িয দশত বাস কিৰেছ, সই দশ

কেন ৱা, ভাল ন বয়া আৰু িয িয নগৰত তওঁেলােক বাস কিৰেছ,

সইেবাৰ নগৰ কেনধৰণৰ, মকুিল ন গেড়েৰ আবতৃ হাৱা? ২০আৰু

িসহঁতৰ মািট কেন ৱা, সাৰৱুা ন অসােৰাৱা, তাৰ মাজত গছ‐গছিন

আেছ ন নাই, এই সকেলােক তামােলােক চাবা। তামােলােক সািহয়াল

হাৱা আৰু সই দশৰ কােনা কােনা ফল লগত আিনবা।” তিতয়া

থেম পকা া াফলৰ সময় আিছল। ২১ তােত তওঁেলােক উিঠ গ,

িছন মৰভূুিমৰ পৰা ৰেহাবৈল, হমাতৰ েৱশ ানৈলেক দশখন পেুত

চােল। ২২ তওঁেলাক দি ণ অ েলিদ গ, িহে াণৈলেক উিঠল, সই

ঠাইেত অিহমন, চচয় আৰু ত য়, এই িতিনজন অনাক’ৰ স ান আিছল।

িমচৰ দশত থকা চাৱন নগৰ াপন কৰাৰ সাত বছৰৰ আেগেয় িহে াণ

াপন কৰা হ’ল। ২৩ পাছত তওঁেলােক ইে াল উপত কাৈল আিহ সই

ঠাইেত এেথাপা া াফল থকা া ালতাৰ এটা ডাল কািট, কানমািৰ

লগাই জেন সা ী কিৰ ল’ ল আৰু িকছুমান ডািলম আৰু িডমৰু ফেলা

লগত লেল। ২৪ ই ােয়লৰ স ান সকেল সই ঠাইেত সই া াৰ

থাপা কািটেল দিখ, সই ঠাইৰ নাম ইে াল উপত কা ৰখা হ’ল। ২৫

চি শ িদনৰ পাছত, তওঁেলােক দশ চাই উলিট আিহল। ২৬ পাছত

তওঁেলােক পাৰণ মৰভূুিমৰ কােদচৈল, মািচ, হােৰাণ আৰু ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ গােটই ম লীৰ িৰৈল আিহ, তওঁেলাকক আৰু গােটই

সমাজক স াদ িদেল আৰু সই দশৰ ফল তওঁেলাকক দখৱুােল। ২৭

আৰু তওঁেলােক মািচক ক’ ল, “আপিুন িয দশৈল আমাক পঠাইিছল,

আিম সই দশৈল গিছেলাঁ। সঁচাৈক সই দশ গাখীৰ আৰু মৗেজাল ব

থকা দশ। চাওঁক এইয়া তাৰ ফল। ২৮ সই দশত থকা লাকসকল বলী

আৰু নগৰেবাৰ গেড়েৰ আবতৃ আৰু অিত ডাঙৰ। আৰু সই ঠাইেত আিম

অনাকীয়া স ান সকলেকা দিখেলাঁ। ২৯ দি ণ অ লত অমােলেক বাস

কিৰেছ। আৰু প তত িহ ীয়া, িযবচুীয়া, আৰু ইেমাৰীয়া লাকসকেল

বাস কিৰেছ। সমু ৰ দাঁিতত আৰু য নৰ পাৰত কনানীয়া লাকসকেল

বাস কিৰেছ।” ৩০ পাছত কােলেব মািচৰ আগত লাকসকলক শা

কিৰবৰ অেথ ক’ ল, “আহা, আিম এেকবােৰ উিঠ গ, তাক অিধকাৰ

কেৰাঁ; িকয়েনা তাক জয় কিৰবৈল অৱেশ আমাৰ অিধক শি আেছ।”

৩১ িক ু িয লাকসকল তওঁৰ লগত গিছল, তওঁেলােক ক’ ল, “আিম

সই লাকসকলৰ িবৰেু উিঠ যাব নাৱােৰাঁ, িকয়েনা আমাতৈক িসহঁত

বলী।” ৩২ এইদেৰ, তওঁেলােক িয দশ চাবৈল গিছল, ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ আগত সই দশ যশ কিৰ ক’ ল, “আিম িয দশৰ মােজিদ চাই

চাই গিছেলাঁ; সই দশ িনজৰ িনবাসীসকলক াস কেৰাঁতা দশ। আৰু

তাৰ মাজত আিম িযমান মা হ দিখেলাঁ, তওঁেলাক অিত ওখ ওখ লাক।

৩৩আৰু তাৰ নািফল বংশ অনাকৰ স ান নািফলসকলক দিখ, আমাৰ

মানত আিম ফিৰঙৰ িনিচনা হ’ লা; আৰু িসহঁতৰ দিৃ েতা তেন ৱাই

আিছেলাঁ।”

১৪ পাছত গােটই সমােজ বৰৈক ন কিৰেল; সই ৰািত

তওঁেলােক সকেলােৱ চ েলা টুিকেল। ২আৰু ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ সকেলােৱ মািচ আৰু হােৰাণৰ অিহেত িন া কিৰবৈল ধিৰেল।

আৰু গােটই সমােজ তওঁেলাকৰ আগেত ক’ ল, “হায় হায়, আিম এই

মৰভূুিমত মৰাতৈক িমচৰ দশেতই মৰা হ’ ল কেন ভাল আিছল! ৩

িযেহাৱাই আমাক তেৰাৱালৰ আগত পলাবৈল আৰু আমাৰ প ীসকল

আৰু আমাৰ কনমািন সকলক লটু কৰাবৈল এই দশৈল আমাক িকয়

আিনেছ? িমচৰ দশৈল উলিট যাৱা জােনা আমাৰ পে ভাল নহয়?” ৪

পাছত তওঁেলােক ইজেন িসজনক ক’ ল, “আহাঁ, আিম কােনা এজনক

ধান কিৰ ল িমচৰ দশৈল উলিট যাওঁ ব’লা।” ৫ তিতয়া মািচ আৰু

হােৰােণ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সমাজৰ, আৰু তওঁেলাকৰ গােটই

গাট খাৱা সমাজৰ আগত উবিুৰ হ পিৰল। ৬ দশ পেুত চাই

অহাসকলৰ মাজত নৰ পু িযেহাচূৱা আৰু িযফুি ৰ পু কােলেব িনজ

িনজ কােপাৰ ফািলেল। ৭ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই সমাজক

ক’ ল, “আিম িয দশ চাবৈল দশৰ মােজিদ গিছেলাঁ সেয় যাৰ পাৰ

নাই উ ম দশ। ৮ িযেহাৱাই যিদ আমাত সে াষ পায়, তে তওঁ

আমাক সই দশৈল িনব, গাখীৰ আৰু মৗেজাল বাৱা সই দশ আমাক

িদব। ৯ কৱল তামােলােক কােনা ধৰণৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু িবে াহ

আচৰণ নকিৰবা, সই দশৰ লাকসকলৈল ভেয়া নকিৰবা। িকয়েনা

তওঁেলাক আমাৰ ভ ন ৰপূ। িসহঁতৰ আ য় িসহঁতৰ পৰা িচল, কাৰণ

িযেহাৱা আমাৰ স ত আেছ; তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা।” ১০ িক ু

গােটই সমােজ তওঁেলাকক িশল দিলয়াই বধ কিৰবৈল ক’ ল, তােত

সা াৎ কৰা ত ুত িযেহাৱাৰ তাপ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আগত

কািশত হ’ল। ১১ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “এই লাকসকেল

িকমান িদন মাক হয় ান কিৰব? আৰু তওঁেলাকৰ মাজত মই দখউুৱা

আটাইেবাৰ িচন দিখও, তওঁেলােক িকমান কাল মাত অিব াস কিৰ

থািকব? ১২ মই মহামাৰীৰ াৰাই তওঁেলাকক আঘাত কিৰম আৰু

তওঁেলাকৰ আিধপত চাম আৰু তওঁেলাকতৈক তামােকই ডাঙৰ আৰু

বলৱান জািত কিৰম।” ১৩ মািচেয় িযেহাৱাক ক’ ল, “ তেন কিৰেল,

িমচৰীয়াসকেল তাক িনবৈল পাব; িকয়েনা িসহঁতেৰই মাজৰ পৰা

তুিম িনজ শি ৰ াৰাই এই লাকসকলক উিলয়াই আিনলা। ১৪আৰু

তওঁেলােক এই দশ িনবাসীসকলেকা স াদ িদব। তওঁেলােক িনেছ,

য, তুিম িযেহাৱা এই লাকসকলৰ মাজত আছা, তুিম িযেহাৱাই স খুা‐

স িুখৈক তওঁেলাকক দশন িদ থাকা, তামাৰ মঘ তওঁেলাকৰ ওপৰত

আেছ আৰু তুিম িদনত মঘ‐ আৰু ৰািত অি ত তওঁেলাকৰ আেগ

আেগ যাৱা। ১৫ এিতয়া যিদ তুিম এই লাকসকলক এজনক মৰাৰ দেৰ

মাৰা, তে এই িয আন জািত সমেূহ তামাৰ যশস াৰ কথা িনেছ,

িসহঁেত ক’ব, ১৬ ‘িযেহাৱাই এই লাকসকলক িয দশ িদবৈল শপত

কিৰিছল, সই দশৈল তওঁেলাকক িনবৈল তওঁ অসমথ হ’ল, এই কাৰেণ

অৰণ ত তওঁেলাকক মািৰেল। ১৭ এিতয়া মই এই িনেবদন কেৰাঁ, য,

িযেহাৱা াধত ধীৰ আৰু দয়ােতা মহান, অপৰাধ আৰু আ া‐ল ন মা

কেৰাঁতা, তথািপ তওঁ অৱেশ দাষীক িনে াষী নকেৰ আৰু ততৃীয় চতুথ
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পৰুষুৈলেক স ান সকলক িপতসৃকলৰ অপৰাধৰ িতফল িদওঁতা, ১৮

তুিম এই কথা কাৱামেত ভুৰ মহৎ ভাৱ দখা যাওঁক। ১৯ িবনয়

কেৰাঁ, তুিম িমচৰ দশৰ পৰা এিতয়াৈলেক এই লাকসকলক যেনৈক

মা কিৰ আিহছা, তেনৈক তামাৰ মহৎ কৃপাৰ দেৰ তওঁেলাকৰ এই

অপৰাধ মা কৰা।” ২০ তিতয়া িযেহাৱাই ক’ ল, “ তামাৰ বাক মেত

মই তওঁেলাকক মা কিৰেলাঁ। ২১ তথািপ মই যিদ সঁচাৈক জীৱ

ঈ ৰ হওঁ আৰু গােটই পিৃথৱী যিদ িযেহাৱাৰ তােপেৰ পিৰপণূ হয়,

২২ তে তওঁেলাকৰ মাজত িযমান লােক মাৰ তাপ আৰু িমচৰত

ও মৰভূুিমত দখউুৱা মাৰ িচন দিখও, এই দহবাৰ মাক পৰী া

কিৰেছ আৰু মাৰ বাক ৈল কাণ নকৰা হেছ। ২৩ তওঁেলাকৰ পবূপৰুষু

সকলক মই িয দশ িদবৈল শপত কিৰিছেলাঁ, তওঁেলাকৰ কােনও সই

দশ দিখবৈল নাপাব, মাক হয় ান কৰা সকলৰ কােনও তাক দখা

নাপাব, ২৪ িক ু মাৰ দাস কােলবৰ মন বেলগ, তওঁ স ণূৈক মাৰ

আ ামেত চিলেল; এেতেক কৱল তওঁ িয দশত সামাল, সই দশৰ

িভতৰৈল মই তওঁক িনম আৰু তওঁৰ বংশই তাক অিধকাৰ কিৰব। ২৫

অমােলকীয়া আৰু কনানীয়া লাকসকেল উপত কাত বাস কিৰেছ; কাইৈল

তামােলােক মখু ঘৰূাই চূফ সাগৰৰ বােটিদ মৰভূুিমৈল যাবা।” ২৬ পাছত

িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল। তওঁ ক’ ল, ২৭ “ মাৰ িবৰেু

িন া কিৰ থকা এই সমাজৰ ভাৰ মই িকমান কাল সিহম? ই ােয়লৰ

স ান সকেল মাৰ িবৰেু িয িয বিকিছল, তাক মই িনেলাঁ। ২৮ তুিম

তওঁেলাকক কাৱা, িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ মাৰ জীৱনৰ শপত’,

‘ তামােলােক মাৰ কাণত িয ক’লা, অৱেশ মই তামােলাকৈল তাক

কিৰম ২৯ তামােলাকৰ স ণূ সংখ া অ সােৰ গিণত হাৱা িবশ বছৰ

আৰু তাতৈকেয়া অিধক বয়সীয়া তামােলাকৰ িয সকেলা লােক মাৰ

অিহেত বিকিছল, তামােলাকৰ সই সকেলাৰ শৱ এই মৰভূুিমত পিতত

হ’ব। ৩০ মই তামােলাকক িয দশত বাস কৰাবৈল শপত কিৰিছেলাঁ,

সই দশত তামােলােক সামাবৈল নাপাবা; কৱল িযফুি ৰ পু কােলব

আৰু নৰ পু িযেহাচূৱা সামাব। ৩১ িক ু তামােলােক িনজৰ িয ল’ৰা‐

ছাৱালীেবাৰৰ িবষেয় লটু ব হ’ব বিুল কিছলা, মই তওঁেলাকক তাত

সােমাৱাম; আৰু তামােলােক িয দশ অ া কিৰলা, তওঁেলােক তাৰ

পিৰচয় পাব। ৩২ িক ু তামােলাকৰ িবষেয় হ’ ল, তামােলাকৰ শৱ

এই মৰভূুিমত পিতত হ’ব। ৩৩আৰু তামােলাকৰ স ান সকেল চি শ

বছৰ এই মৰভূুিমত িম ফুিৰ, মৰভূুিমত তামােলাকৰ শৱৰ সংখ া পৰূ

নহয়মানৈলেক তামােলাকৰ ব িভচাৰৰ ফল িসহঁেত ভাগ কিৰব। ৩৪

তামােলােক িয চি শ িদন দশ চাই ফুিৰিছলা সই িদনৰ লখ অ সােৰ

চি শ বছৰ অথাৎ এক এক বছৰ তামােলােক িনজ িনজ অপৰাধৰ ফল

ভাগ কিৰবা; আৰু মাৰ িবপ তা কেন তাক জািনবৈল পাবা। ৩৫ মই

িযেহাৱাই ইয়াক ক’ লাঁ। মাৰ িবপৰীেত গাট খাৱা এই গােটই

সমাজৈল মই ইয়াক অৱেশ কিৰম; এই অৰণ ত তওঁেলাক িনেচইৈক

িবন হ’ব, এই ঠাইেত তওঁেলাক মিৰব’।” ৩৬ পাছত দশ চাবৈল

মািচেয় পেঠাৱা িয লাকসকেল উলিট আিহ সই দশৰ যশ কিৰ

তওঁৰ অিহেত গােটই সমাজক বকাইিছল, ৩৭ দশৰ যশ কৰা সই

লাকসকল িযেহাৱাৰ আগত মহামাৰীৰ াৰাই মিৰল। ৩৮ দশ চাবৈল

যাৱা সই লাক সকলৰ মাজত কৱল নৰ পু িযেহাচূৱা আৰু িযফুি ৰ

পু কােলব জীয়াই থািকল। ৩৯ মািচেয় ই ােয়লৰ স ান সকলক সই

সকেলা কথা যিতয়া জনােল, লাকসকেল অিতশয় শাক কিৰেল। ৪০

পাছত তওঁেলােক ৰািতপৱুােত ওলাই প তৰ িটঙৈল উিঠবৈল উদ ত হ

ক’ ল, “ চাৱা, এইয়া আিম আেছাঁ, িযেহাৱাই িয ঠাইৰ িবষেয় িত া

কিৰিছল, আিম সই ঠাইৈল যাওঁ; িকয়েনা আিম পাপ কিৰেলাঁ।” ৪১ তােত

মািচেয় ক’ ল, এিতয়া িযেহাৱাৰ আ া িকয় ল ন কিৰছা? তামােলাকৰ

সই কায সা ল নহ’ব। ৪২ তামােলােক উিঠ নাযাবা, কাৰণ িযেহাৱা

তামােলাকৰ মাজত নাই; গ’ ল শ ৰ আগত পৰাজয় হ’বা। ৪৩ িকয়েনা

অমােলকীয়া আৰু কনানীয়া লাকসকল সই ঠাইত তামােলাকৰ আগত

আেছ আৰু তামােলাক তেৰাৱালৰ ধাৰত পিতত হ’বা। তামােলাক

িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল িবমখু হাৱাত িযেহাৱা তামােলাকৰ লগত

নাথািকব।” ৪৪ তথািপ তওঁেলােক সাহ কিৰ, প তৰ িটঙৈল উিঠ

গ’ল; িক ু িযেহাৱাৰ িনয়ম চ ক আৰু মািচ ছাউিনৰ পৰা নগ’ল। ৪৫

তিতয়া সই প তত থকা অমােলকীয়া আৰু কনানীয়া লাকসকল নািম

আিহ তওঁেলাকৰ িকছুমানক বধ কিৰেল, আৰু হমাৈলেক তওঁেলাকক

আঘাত কিৰ কিৰ খিদেল।

১৫ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল। তওঁ ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ

স ান সকলক কাৱা, তওঁেলাকক এই আ া িদয়া, ‘মই

তামােলাকক িয দশ িদম, তামােলােক বসিত কিৰব লগা সই দশত

সােমাৱাৰ পাছত, ৩ যিতয়া তামােলােক িত া িসি ৰ অেথ বা

িনজ ই ােৰ এেনই িদবৰ অেথ নাইবা তামােলাকৰ প ৰ িদনত,

গৰ,ু িক মৰ, িক মৰ‐ছাগৰ জাকৰ পৰা আিন িযেহাৱাক াণ িদবৰ

কাৰেণ, হাম‐বিল বা ম লাথক বিল আিদ অি কৃত উপহাৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ উৎসগ কিৰবা, ৪ তিতয়া িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ উৎসগ

কৰা লােক হাম‐বিল আৰু আন বিলৰ অেথ িদয়া েত ক মেৰ সেত,

হীনৰ চািৰভাগৰ এভাগ এভাগ তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়ৰ দহ

ভাগৰ এভাগ ভ নেবদ আিনব। ৫আৰু তুিম হীনৰ চািৰভাগৰ এভাগ

া াৰসৰ পয় নেবদ যু ত কিৰবা। ৬ বা এটা মতা মেৰ সেত, তুিম

িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ, হীনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ তল িমহেলাৱা

িমিহ আটা িড় দহ ভাগৰ ভােগেৰ ভ নেবদ যু ত কিৰবা। ৭আৰু

পয় নেবদ ৰ বােব হীনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ া াৰস উৎসগ কিৰবা।

৮আৰু িযেহাৱাৰ অেথ িত া িস কিৰবৈল, বা ম লাথক বিলৰ অেথ

যিতয়া তুিম হাম বিল বা আন বিল ৰেূপ দমৰা গৰু উৎসগ কিৰবা,

৯ তিতয়া সই দমৰাই সেত, হীনৰ আধা ভাগ তল িমহেলাৱা দহ

ভাগৰ িতিন ভাগ িমিহ আটা িড়ৰ ভ নেবদ অনা হ’ব। ১০আৰু

পয় নেবদ ৰ অেথ হীনৰ আধা ভাগ া াৰস আিনবা; সেয় িযেহাৱাৰ

উে েশ াণ িদয়া অি কৃত উপহাৰ হ’ব। ১১ েত ক দমৰা নাইবা

েত ক মতা মৰ, বা েত ক মতা মৰ পাৱািল; বা েত ক মৰ‐ছাগ

পাৱািলৰ কাৰেণ এইদেৰ কিৰব লািগব। ১২ তামােলােক িযমান প

উৎসগ কিৰবা, সইেবাৰৰ সংখ া অ সােৰ েত ক প ৈল এইদেৰ

কিৰবা। ১৩ েদশীয় লাকসকেল িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ

অি কৃত উপহাৰ উৎসগ কিৰবৰ সময়ত, তওঁেলাক আটােয় এই িনয়মৰ

দেৰ সই সকেলা যু ত কিৰব। ১৪আৰু তামােলাকৰ লগত বাস

কৰা কােনা িবেদশী লােক, নাইবা তামােলাকৰ মাজত পৰুষুা েম

বাস কৰা কােনা লােক যিদ িযেহাৱাৰ উে েশ াণ িদবৰ অেথ

অি কৃত উপহাৰ উৎসগ কিৰব খােজ, তে তামােলােক যেনৈক কৰা,

তেৱাঁ তেনৈক কিৰব। ১৫ সমাজৰ কাৰেণ হ’ ল, তামােলাক আৰু

তামােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশী লাক, উভয়েৰ এেকটা িবিধ

হ’ব: এেয় তামােলাকৰ পৰুষুা েম পালন কিৰবলগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ।

িযেহাৱাৰ আগত তামােলাক যেন, িবেদশীও তেন। ১৬ তামােলাকৰ

আৰু তামােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশী, উভেয়েৰ এেক িবিধ আৰু

এেক শাসন ণালী হ’ব’।” ১৭ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল। তওঁ

ক’ ল, ১৮ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, তওঁেলাকক এই আ া

িদয়া, ‘মই তামােলাকক িয দশৈল ল আিহেছাঁ, সই দশত সােমাৱাৰ

পাছত, ১৯ তামােলােক সই দশৰ অ ভাজন কৰা কালত, িযেহাৱাৰ

উে েশ উে ালনীয় নেবদ উৎসগ কিৰবা। ২০ তামােলােক থেম

উৎপ হাৱা শস ৰ খৰচীয়া আটাৰ এটা িপঠা উে ালনীয় নেবদ ৰেূপ

উৎসগ কিৰবা; মৰণা মৰা খালাৰ উে ালনীয় নেবদ ৰ িনিচনাৈক

ইয়ােকা উৎসগ কিৰবা। ২১ তামােলােক পৰুষুা েম থেম উৎপ

হাৱা শস ৰ িনজ িনজ খৰিচয়া আটাৰ িকছু উে ালনীয় নেবদ ৰেূপ

িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰবা। ২২ মািচক িযেহাৱাই কাৱা এই

সকেলা আ া, তামােলাক ই ােয়লৰ স ান সকেল পালন কৰা নািছলা,

যিদওবা পালন নকিৰবৈল তামােলাকৰ কােনা উে শ নািছল, ২৩

অথাৎ িযেহাৱাই িয িদনা তামােলাকক আ া িদিছল, সই িদনাৰ পৰা

তামােলাকৰ পৰুষুা েম তওঁ মািচৰ াৰাই িয িয আ া কিৰিছল, সই

সকেলােক যিতয়া তামােলােক ভূল েম পালন নকৰা। ২৪ তিতয়া
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সেয় যিদ সমােজ নজনাৈক ভূল েম কৰা হয়, তে গােটই সমােজ

িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ হামৰ কাৰেণ এটা দমৰা আৰু িনয়ম

মেত তাৰ ভ আৰু পয় নেবদ আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা

মৰ‐ছাগ উৎসগ কিৰব। ২৫আৰু পেুৰািহেত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

গােটই ায়ি কিৰব; তােত তওঁেলাকক মা কৰা হ’ব। িকয়েনা

তাক ভূল েম কৰা হ’ল আৰু তওঁেলােক সই ভূলৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ

উে েশ তওঁেলাকৰ উপহাৰ, তওঁেলাকৰ অি কৃত উপহাৰ আিনেল আৰু

িযেহাৱাৰ উে েশ তওঁেলাকৰ পাপাথক বিলও আিনেল। ২৬ এইদেৰ

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই সমাজক আৰু তওঁেলাকৰ মাজত বাস

কৰা িবেদশীক মা কৰা হ’ব; িকয়েনা সকেলা লাকৰ স েক সই

কায ভূল েম কৰা হ’ল। ২৭আৰু যিদ কােনা মা েহ ভূল েম পাপ

কেৰ, তে , িস পাপাথক বিল ৰেূপ এজনী এবছৰীয়া মৰ‐ছাগ উৎসগ

কিৰব লািগব। ২৮আৰু িযেহাৱাৰ সা ােত সই লােক ভূল েম পাপ

কৰাত, সই ভূল কৰা লাকক ায়ি কিৰবৈল পেুৰািহেত তওঁৰ বােব

ায়ি কায কিৰব; তােত তওঁক মা কৰা হ’ব। ২৯ ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ জাতীয় বা তওঁেলাকৰ মাজত াবস কৰা িবেদশী হওঁক

উভয়েৰ বােব, ভূল েম কােনা কায কৰা লাকৰ অেথ এেকটা িবিধ

হ’ব। ৩০ িক ু েদশীয় িক িবেদশীয় িয লােক কেৰাঁ বিুল পাপ কিৰব,

তওঁ িযেহাৱাক অপমান কৰা হ’ব; সই লাকক িনজ লাকসকলৰ মাজৰ

পৰা উ কৰা হ’ব। ৩১ িকয়েনা তওঁ িযেহাৱাৰ বাক হয় ান কিৰেল

আৰু তওঁৰ আ া ল ন কিৰেল; অৱেশ সই মা হক উ কৰা হ’ব

আৰু তাৰ দাষ তাৰ গােত থািকব’।” ৩২ ই ােয়লৰ স ান সকল যিতয়া

মৰভূুিমত আিছল, তিতয়া তওঁেলােক িব াম িদনত এজনক খিৰ বটুলা

পােল। ৩৩ আৰু িযসকেল তওঁক খিৰ বটুলা পাইিছল, তওঁেলােক

মািচ, হােৰাণ আৰু গােটই সমাজৰ আগৈল তওঁক আিনেল। ৩৪আৰু

তওঁেলােক তওঁক ব কিৰ ৰািখেল; িকয়েনা তওঁৈল িক কৰা উিচত,

সেয় িঠকৈক কািশত হাৱা নািছল। ৩৫ পাছত িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, “ সই মা হৰ াণদ অৱেশ হ’ব লােগ; গােটই সমােজ তাক

ছাউিনৰ বািহৰৈল িন িশল দিলয়াই বধ কিৰব। ৩৬ তিতয়া, িযেহাৱাই

মািচক আ া িদয়াৰ দেৰ, গােটই সমােজ তওঁক ছাউিনৰ বািহৰৈল

ল গ, তওঁ মৰাৈক, তওঁৈল িশল দিলয়ােল। ৩৭ পাছত িযেহাৱাই

আেকৗ মািচক ক’ ল। তওঁ ক’ ল ৩৮ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক

কাৱা, তওঁেলাকক এই আ া িদয়া; তওঁেলােক পৰুষুা েম িনজ

িনজ কােপাৰৰ চুকত আিৰবৈল সূতাৰ থাপা সাজক আৰু িনজ িনজ

কােপাৰৰ চুকত লগাব লগীয়া থাপাত নীল বৰণীয়া িফতা লগাওঁক।

৩৯ তামােলােক যন সই থাপা দিখ, িযেহাৱাৰ আ ােবাৰ সাঁৱৰণ

কিৰ পালন কৰা আৰু িনজৰ িয মন আৰু চ ৰ পাছত চিল তামােলােক

ব িভচাৰী হিছলা, সই মন আৰু চ ৰ পাছত যন আৰু নচলা। ৪০ িক ু

মাৰ সকেলা আ া সাঁৱিৰ পালন কিৰ, িনজ ঈ ৰৰ উে েশ যন পিব

হাৱা, এই কাৰেণ তামােলাকৈল সই থাপা হ’ব। ৪১ তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা হ’বৰ কাৰেণ, িযজন সবশি মান ঈ েৰ তামােলাকক

িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, মেয়ই তামােলাকৰ সই ঈ ৰ

িযেহাৱা; মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা।”

১৬ পাছত লবীৰ পিৰনািত, কহাতৰ নািতেয়ক, িযচহৰৰ পেুতক

কাৰহ আৰু ৰেূবণৰ স ান সকলৰ মাজৰ, ইিলয়াবৰ পেুতক

দাথন আৰু অবীৰাম আৰু পলতৰ পেুতক ওেন, এওঁেলােক িকছুমান

লাকক গাটাই ল’ ল। ২ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ শ প াশজন

ম লীৰ অধ আৰু সমাজ ভূ নাম লা লাকক লগত ল, মািচৰ

িবৰেু উিঠল। ৩ তওঁেলােক মািচ আৰু হােৰাণৰ িবৰেু গাট খাই

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক তামােলাকৰ পদ বৰ বিুল মািনছা।

িকয়েনা গােটই সমাজৰ িতজেনই পিব আৰু িযেহাৱা তওঁেলাকৰ

মাজত আেছ; তে তামােলােক িকয় িযেহাৱাৰ সমাজৰ ওপৰত িনজেক

ওখ কিৰছা?” ৪ যিতয়া মািচেয় সই কথা িনেল, তওঁ উবিুৰ হ

পিৰল। ৫ আৰু তওঁ কাৰহক আৰু তওঁৰ গােটই দলেটাক ক’ ল,

“িযেহাৱাৰ লাক কান আৰু কান পিব , িযেহাৱাই তাক ৰািতপৱুাই

জনাব আৰু তাক িনজৰ ওচৰ চপাব; তওঁ িযজনক মেনানীত কিৰব,

তওঁেকই িনজৰ ওচৰ চপাব। ৬ হ কাৰহ আৰু তামাৰ গােটই দল,

এই কাম কৰা; ধপূাধাৰ লাৱা ৭ তামােলােক আঙঠা‐ধৰাৈল, তাত জইু

িদ কাইৈল িযেহাৱাৰ আগত তাৰ ওপৰত ধপূ িদবা। তােত িযেহাৱাই

তওঁক মেনানীত কিৰব, সইজেনই পিব হ’ব। হ লবীয়া স ান সকল,

তামােলােক িনজেক বৰ বিুল মািনছা। ৮ পাছত মািচেয় কাৰহক

ক’ ল, হ লবীৰ স ান সকল, মাৰ কথা না: ৯ ই ােয়লৰ ঈ েৰ য

তামােলাকক ই ােয়লৰ সমাজৰ পৰা পথৃক কিৰ, িযেহাৱাৰ আবাসৰ

সৱাকম কিৰবৈল আৰু ম লীৰ আগত িথয় হ তাৰ পিৰচযা কিৰবৈল

িনজৰ ওচৰ চপাই ৰািখেছ, ই জােনা তামােলাকৰ মানত সৰু কথা? ১০

তওঁ তামাক, আৰু তামােৰ সেত তামাৰ ভাই লবীৰ স ান সকলক

িনজৰ ওচৰ চপাই ৰািখেছ, তথািপ তামােলােক পেুৰািহতৰ বাবৈলেকা

চ া কিৰছা ন! ১১ সইবােব তুিম আৰু তামাৰ গােটই দেল িযেহাৱাৰ

িবৰেু গাট খাইছা। গিতেক িকয় তামােলােক হােৰাণৰ িবৰেু আপি

কিৰছা, িযজেন িযেহাৱাক মািন চেল?” ১২ তিতয়া মািচেয় ইিলয়াবৰ

পেুতক দাথনক আৰু অবীৰামক মািতবৈল মা হ পঠােল, িক ু তওঁেলােক

ক’ ল, আিম নাযাওঁ। ১৩ তুিম আমাক মৰভূুিমত মািৰবৈল মধু বাৱা

দশৰ পৰা আিনছা, এেয় জােনা সৰু কথা? তুিম সদায় আমাৰ ওপৰত

অিধকাৰ কিৰ থািকবােন? ১৪ কৱল এেয় নহয়, তুিম আমাক মধু

বাৱা দশৈল িনয়া নাই আৰু শস ৰ খিত ও া াবাৰীেৰা অিধকাৰ

িদয়া নাই। তুিম এই লাকসকলক অ কিৰবা ন? আিম নাযাওঁ। ১৫

তােত মািচেয় অিতশয় ু হ িযেহাৱাক জনােল, বােল, “এওঁেলাকৰ

উপহাৰ হণ নকিৰবা; মই এওঁেলাকৰ পৰা এটা গাধও লাৱা নাই, আৰু

এওঁেলাকৰ এজনেকা খ িদয়া নাই।” ১৬ পাছত মািচেয় কাৰহক ক’ ল,

“তুিম আৰু তামাৰ গােটই দল কাইৈল হােৰােণ সেত িযেহাৱাৰ আগত

উপি ত হ’বা। ১৭ তামােলােক িতজেন আঙঠা‐ধৰাৈল তাৰ ওপৰত

ধপূ িদ, িনজ িনজ আঙঠা‐ধৰা িযেহাৱাৰ আগত ল আিনবা। শ প াশ

আঙঠা‐ধৰাই আগ কিৰবা; তুিম আৰু হােৰােণও িনজ িনজ আঙঠা‐ধৰা

ল’বা।” ১৮ পাছত তওঁেলাক িতজেন িনজ িনজ আঙঠা‐ধৰা ল, তাৰ

ওপৰত জইু ৰািখ, ধপূ িদ, মািচ আৰু হােৰাণৰ লগত সা াৎ কৰা ত ুৰ

ৱাৰ মখুত িথয় হ’ল। ১৯আৰু কাৰেহ সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰৰ ওচৰত

তওঁেলাকৰ অিহেত গােটই সমাজেক গাট খৱুােল; তিতয়া িযেহাৱাৰ

তাপ গােটই সমাজৈল কািশত হ’ল। ২০ পাছত িযেহাৱাই মািচ আৰু

হােৰাণক ক’ ল, ২১ “ তামােলাক এই সমাজৰ মাজৰ পৰা বেলগ হাৱা,

মই এক িনিমষেত এওঁেলাকক সংহাৰ কেৰাঁ।” ২২ তিতয়া তওঁেলােক

উবিুৰ হ পিৰ ক’ ল, “ হ ঈ ৰ, এজেন পাপ কৰাত তামাৰ প জােনা

গােটই সমাজৰ ওপৰত হ’ব লােগ?” ২৩ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল। তওঁ ক’ ল, ২৪ “তুিম সমাজক কাৱা, ‘ তামােলাক কাৰহ,

দাথন আৰু অবীৰামৰ বসিতৰ ঠাইৰ চািৰওফালৰ পৰা িচ যাৱা’।” ২৫

তিতয়া মািচ উিঠ দাথন আৰু অবীৰামৰ ওচৰৈল গ’ল; আৰু ই ােয়লৰ

ব ৃ সকেল তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল। ২৬ তওঁ সমাজক ক’ ল, “িবনয়

কেৰাঁ, তামােলােক এই লাকসকলৰ ত ুৰ ওচৰৰ পৰা আঁতিৰ যাৱা,

আৰু এওঁেলাকৰ এেকা ব চুবা; নহ’ ল এওঁেলাকৰ পাপ সমহূত িবন

হ’বা।” ২৭ তিতয়া তওঁেলােক কাৰহ, দাথন আৰু অবীৰামৰ বসিতৰ

ঠাইৰ চািৰওফালৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল, িক ু দাথন আৰু অবীৰাম ওলাই

িনজ িনজ ল’ৰা‐িতেৰাতাই সেত িনজ িনজ ৱাৰমখুত িথয় হ’ল। ২৮

পাছত মািচেয় কেল, এই সকেলা কায কিৰবৈল মাক য, িযেহাৱাই

পঠােল, তাক ইয়াৰ াৰাই জািনবৈল পাবা। িকয়েনা মই িনজ ই ােৰ

তাক কৰা নাই। ২৯আন লাক সমহূ িয মৰেণেৰ মেৰ, এই মা হ যিদ

তেন মৰেণেৰ মেৰ বা লাকসমহূৈল যেন আপদ ঘেট, এই লাক সমহূৰ

িতও যিদ তেন আপদ ঘেট, তে িযেহাৱাই মাক পেঠাৱা নাই। ৩০

িক ু িযেহাৱাই যিদ নতুন কায কেৰ, আৰু যিদ পিৃথৱীেয় িনজ মখু মিল

ইহঁতক, আৰু ইহঁতৰ সকেলােক াস কেৰ, আৰু ইহঁত জীয়াই জীয়াই

িচেয়ালৈল নািম যায়, তে এওঁেলােক য িযেহাৱাক হয় ান কিৰেল,
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তাক তামােলােক জািনবৈল পাবা। (Sheol h7585) ৩১ পাছত মািচেয়

এইেবাৰ কথা ক শষ কৰা মা েক, তওঁেলাকৰ তলত থকা মািট

ফািটল, ৩২আৰু পিৃথৱীেয় িনজ মখু মিল তওঁেলাকক আৰু তওঁেলাকৰ

পিৰয়ালেবাৰক আৰু কাৰহৰ আটাই লাকক আৰু তওঁেলাকৰ স

াস কিৰেল। ৩৩ এইদেৰ তওঁেলাক আৰু তওঁেলাকৰ লগৰ সকেলােৱই

জীয়াই জীয়াই িচেয়ালৈল নািম গ’ল; আৰু পিৃথৱী তওঁেলাকৰ ওপৰত জাপ

খাই পিৰলত, তওঁেলাক সমাজৰ মাজৰ পৰা লু হ’ল। (Sheol h7585) ৩৪

তওঁেলাকৰ চািৰওফােল থকা গােটই ই ােয়েল তওঁেলাকৰ িচঞঁৰ িন

পলাল। িকয়েনা তওঁেলােক আেৱিগক হ কিছল, “পিৃথৱীেয় িকজািন

আমােকা াস কিৰব!” ৩৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ পৰা অি ওলাই ধপূ

উৎসগ কৰা সই শ প াশ জনক াস কিৰেল। ৩৬আেকৗ িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, ৩৭ “তুিম হােৰাণৰ পু ইিলয়াজৰ পেুৰািহতক অি েয়

াস কৰা ঠাইৰ পৰা এই সকেলা আঙঠা ধৰা তুিল িনবৈল আৰু তাৰ জইু

দূৈৰত িসচঁিৰত কিৰ পলাই িদবৈল কাৱা; িকয়েনা সইেবাৰ আঙঠা ধৰা

পিব । ৩৮ িনজৰ াণৰ িবৰেু পাপ কৰা সই লাকসকলৰ আঙঠা

ধৰােবাৰ িপতাই য েবদী ঢািকবৰ বােব লাকসকেল পতা কৰক; িকয়েনা

তওঁেলােক সইেবাৰ িযেহাৱাৰ আগত উৎসগ কিৰেল; এইেহতুেক

সইেবাৰ পিব ; আৰু সইেবাৰ ই ােয়লৰ স ান সকলৈল িচন হ’ব। ৩৯

তােত সই ািসত লাকসকেল উৎসগ কৰা িপতলৰ আঙঠা ধৰােবাৰ

ইিলয়াজৰ পেুৰািহেত িনেল, ৪০আৰু মািচৰ াৰাই িযেহাৱাই িদয়া আ া

অ সােৰ, ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সাঁৱৰণৰ অেথ, অথাৎ হােৰাণৰ

বংশৰ বািহেৰ আন বংশৰ কােনা মা হ যন িযেহাৱাৰ আগত ধপূ উৎসগ

কিৰবৰ িনিমে ওচৰ নাচােপ আৰু কাৰহৰ ও তাৰ দলৰ দেৰ নহয়,

এই কাৰেণ সইেবাৰ িপতাই য েবদীৰ ঢাকিনৰ অেথ পতা কৰা হ’ল।

৪১ তথািপ পাছিদনা ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই সমােজ মািচ

আৰু হােৰাণৰ িবৰেু বিক ক’ ল, “ তামােলােকই িযেহাৱাৰ জাসকলক

বধ কিৰলা।” ৪২ তিতয়া মািচ আৰু হােৰাণৰ িবৰেু গাট খালত,

তওঁেলােক সা াৎ কৰা ত ুৈল মখু ঘৰূাই দিখেল, য, মেঘ তাক

ঢািকেছ আৰু িযেহাৱাৰ তাপ কািশত হেছ। ৪৩ তিতয়া মািচ আৰু

হােৰাণ সা াৎ কৰা ত ুৰ আগৈল গ’ল। ৪৪ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল। তওঁ ক’ ল, ৪৫ “ তামােলােক এই সমাজৰ মাজৰ পৰা আঁতিৰ

যাৱা, মই এক িনিমষেত এওঁেলাকক সংহাৰ কেৰাঁ।” তিতয়া তওঁেলাক

উবিুৰ হ পিৰল। ৪৬ মািচেয় হােৰাণক ক’ ল, “ তামাৰ আঙঠা ধৰা লাৱা

আৰু য েবদীৰ ওপৰৰ পৰা জইু ল তাত ধপূ িদ, শীে সমাজৰ িৰৈল

ল যাৱা আৰু তওঁেলাকক ায়ি কৰা; িকয়েনা িযেহাৱাৰ আগৰ পৰা

াধ বািহৰ হাৱাত মহামাৰী আৰ হ’ল।” ৪৭ গিতেক হােৰােণ মািচৰ

আ া অ সােৰ আঙঠা ধৰা ল, সমাজৰ মাজৈল লিৰ গ’ল। তিতয়া

চাৱা, তওঁেলাকৰ মাজত মহামাৰী আৰ হেছ, তিতয়া তওঁ ধপূ িদ

লাকসকলক ায়ি কিৰেল। ৪৮আৰু মৰা ও জীয়া লাকসকলৰ

মাজত তওঁ িথয় হাৱাত, মহামাৰী িনবাৰণ হ’ল। ৪৯ িযসকল লাক

কাৰহৰ দাষত মিৰিছল, সইসকলৰ বািহেৰ চৗ হাজাৰ সাত শ লাক

এই মহামাৰীত মিৰল। ৫০ মহামাৰী িনবাৰণ হাৱাৰ পাছত, হােৰাণ

সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুৈল মািচৰ িৰৈল উলিট আিহল।

১৭ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল। তওঁ ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ

স ানসকলক কথা কাৱা। তওঁেলাকৰ িপত‐ৃবংশৰ অধ সকলৰ

পৰা এক এক িপত‐ৃবংশৰ কাৰেণ এডালৈক লাখিুট, এইদেৰ বাৰডাল

লাখিুট লাৱা আৰু েত কৰ লাখিুটত তওঁৰ নাম িলখা। ৩আৰু লবীৰ

লাখিুটত হােৰাণৰ নাম িলখা। িকয়েনা তওঁেলাকৰ েত ক িপত‐ৃবংশৰ

মখু েলাকৰ বােব এডালৈক লাখিুট হ’ব। ৪ আৰু সা াৎ কৰা ত ুত

িয ঠাইত মই তামােলােকেৰ সেত সা াৎ হওঁ, সই ঠাইেত সা ‐

ফিলৰ চ কৰ আগত সই সকেলােক থবা। ৫ পাছত মাৰ মেনানীত

লাকৰ লাখিুটত কিল ধিৰব। তােত ই ােয়লৰ স ান সকেল তামােলাকৰ

িবৰেু বকা বকিন মাৰ ওচৰৰ পৰা মই দূৰ কিৰম।” ৬ পাছত মািচেয়

ই ােয়লৰ স ানসকলক এই কথােবাৰ ক’ ল। তওঁেলাকৰ অধ সকলৰ

িতজেন িনজ িনজ িপত‐ৃবংশৰ বােব এডালৈক লাখিুট, এইদেৰ বাৰডাল

লাখিুট তওঁক িদেল। আৰু হােৰাণৰ লাখিুট তওঁেলাকৰ লাখিুটেবাৰৰ

মাজত আিছল। ৭ তােত মািচেয় সই সকেলা লাখিুট ল, সা ‐ফিল

থকা ত ুত িযেহাৱাৰ আগত হ’ল। ৮আৰু পাছিদনা মািচেয় সা ‐ফিল

থকা ত ুত সামাই দিখেল, য, লবী বংশৰ িনিমে লাৱা হােৰাণৰ

লাখিুটত ঁিহ ওলাই কিল ধিৰ ফুিলল, আৰু বাদামৰ পকা িট লািগল। ৯

তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাৰ স খূৰ পৰা সই সকেলা লাখিুট উিলয়াই

ই ােয়লৰ স ানসকলৰ আগৈল আিনেল, আৰু তওঁিবলাক িতজেন

চাই চাই িনজ িনজ লাখিুট লেল। ১০ পােছ িযেহাৱাই মািচক কেল,

এই িবে াহ আচৰণ কৰা স ান সকলৰ িবৰেু িচন থািকবৰ কাৰেণ

তুিম হােৰাণৰ লাখিুটডাল পনুৰায় সা ‐ফিলৰ চ ুকৰ আগত ৰাখা;

তােত, তওঁেলাক নমিৰবৰ বােব, মাৰ িবৰেু হাৱা তওঁেলাকৰ বকিন

নাইিকয়া কিৰবা। ১১ তিতয়া মািচেয় সইদেৰই কিৰেল; িযেহাৱাই

আ া িদয়াৰ দেৰই তওঁ কায কিৰেল। ১২ পােছ ই ােয়লৰ স ান সকেল

মািচক কেল, চাওঁক, আিম মিৰেলাঁ, আিম িবন হেলাঁ, আিম সকেলােৱই

িবন হেলাঁ। ১৩ িয কােনা লাক ওচৰ চােপ, িয কােনা লাক িযেহাৱাৰ

আবাসৰ ওচৰ চােপ, তেৱঁই মৰা পেৰ, আিম সকেলােৱই মৰা পিৰম

নিক?

১৮ িযেহাৱাই হােৰাণক ক’ ল, “তুিম আৰু তামােৰ সেত তামাৰ

িপত‐ৃবংশই পিব ানত হাৱা অপৰাধৰ ভাৰ ববা। আৰু তুিমও

তামােৰ সেত তামাৰ পু সকেল পেুৰািহত পদত হাৱা অপৰাধৰ ভাৰ

ববা। ২আৰু তামাৰ ভাই লবী ফদ, অথাৎ তামাৰ িপতৃ ফদক লগত

আিনবা; তওঁেলােক তামাৰ লগ ল, তামাৰ পিৰচযা কিৰব লােগ, িক ু

তুিম আৰু তামােৰ সেত তামাৰ পু সকেল সা ‐ফিল থকা ত ুৰ

আগত থািকবা। ৩ তওঁেলােক তামাৰ আৰু গােটই ত ুৰ কিৰব লগীয়া

কায কিৰব। িক ু তওঁেলাক আৰু তামােলাক নমিৰবৰ বােব, তওঁেলাক

পিব ানৰ ব ৰ আৰু য েবদীৰ ওচৰৈল নাযাব। ৪ তওঁেলােক তামাৰ

লগ ল সা াৎ কৰা ত ুৰ আটাই দাস কমৰ স ে িয কিৰব লােগ,

অথাৎ কিৰব লগীয়া ত ুৰ সই কায কিৰব আৰু আন বংশৰ কােনা মা হ

তামােলাকৰ ওচৰ নাচািপব। ৫ ই ােয়লৰ স ান সকলৈল মাৰ যন

আৰু াধ নহয়, এই কাৰেণ তামােলােক পিব ানৰ আৰু য েবদীৰ

কিৰব লগীয়া কায কিৰবা। ৬আৰু চাৱা, মই মেয়ই তামােলাকৰ ভাই

লবীয়াসকলক ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ পৰা হণ কিৰেলাঁ।

সা াৎ কৰা ত ুৰ সৱাকম কিৰবৰ অেথ, িযেহাৱাৰ উে েশ তওঁেলাকক

তামােলাকৈল দান িদয়া হ’ল। ৭ এই হতুেক তুিম আৰু তামােৰ সেত

তামাৰ পু সকেল য েবদী স ীয় সকেলা িবষয়ত আৰু েভদক ব ৰ

িভতৰৰ সকেলা িবষয়ত িনজ িনজ পেুৰািহত পদৰ কিৰবলগীয়া কায

কিৰবা, তামােলােক িনেজই সৱাকম সকেলা কাম সমাধা কিৰবা, মই

দান ৰেূপই পেুৰািহত পদৰ কায তামােলাকক িদেলাঁ। িক ু আন বংশৰ

িয কােনা লাক ওচৰ চািপেল, তওঁৰ াণদ হ’ব।” ৮ পাছত িযেহাৱাই

হােৰাণক ক’ ল, “ চাৱা, মাৰ উে ালনীয় নেবদ অথাৎ ই ােয়লৰ

স ানসকলৰ সকেলা পিব ীকৃত ব ৰ মাজৰ পৰা অনা মাৰ উে ালনীয়

নেবদ েবাৰ পিৰচালনা কিৰবৈল িদেলাঁ। মই তামাক আৰু তামাৰ

পু সকলক এক অংশ ৰেূপ সই সকেলােক তামােলাকক িদেলাঁ

তামােলােক সইেবাৰ পাবৈল িচৰ ায়ী িবিধ হ’ব। ৯ অি ত িনিদয়াৈক

ৰখা অিত পিব ব ৰ মাজৰ এইআটাইেবাৰ তামাৰ হ’ব। মাৰ উে েশ

অনা তওঁেলাকৰ েত ক ভ নেবদ , েত ক পাপাথক বিল আৰু

েত ক দাষাথক বিল, এই সকেলা অিত পিব উপহাৰ তামাৰ আৰু

তামাৰ পু সকলৰ বােব হ’ব। ১০ সইেবাৰ মাৰ বােব সংৰি ত অিত

পিব ব , তামােলােক এইেবাৰ িন য় খাবা। িতজন পৰুেুষ সইেবাৰ

িন য় খাব লািগব। সইেবাৰ মাৰ বােব সংৰি ত তামাৰ পে পিব

হ’ব। ১১আৰু এইেবাৰ তামাৰ হ’ব: অথাৎ ই ােয়লৰ স ান সকেল দান

িদয়া সকেলা উে ালনীয় নেবদ আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা দালনীয়

নেবদ ; িচৰকালৰ অিধকাৰৰ অেথ মই তামাৰ আৰু তামােৰ সেত

তামাৰ পা‐জীসকলক সইেবাৰ িদেলাঁ; তামাৰ বংশৰ সকেলা িচ
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লােক সইেবাৰ ভাজন কিৰব পািৰব। ১২ তওঁেলােক সকেলা উ ম

তল, উ ম া া ৰস আৰু শস আিদৰ িয িয আগভাগ িযেহাৱাৰ উে েশ

িদব, সইেবাৰ মই তামাক িদেলাঁ। ১৩ তওঁেলাকৰ ভূিমত উৎপ

হাৱা ফল আিদৰ থেম পকা িয ভাগ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ

আিনব, সেয়া তামােৰই হ’ব। তামাৰ বংশৰ সকেলা িচেলােক তাক

ভাজন কিৰব পািৰব। ১৪ ই ােয়লৰ মাজত বিজত কিৰ িদয়া সকেলা ব

তামােৰই হ’ব। ১৫ মা েহই হওঁক বা প েৱই হওঁক, সকেলা াণীৰ

মাজত গভেভদ কিৰ থেম ওেলাৱা িযেবাৰক তওঁেলােক িযেহাৱাৰ অেথ

আগদান কিৰব, সই সকেলা তামােৰই হ’ব। িক ু মা হৰ থেম জ াক

তুিম অৱেশ মাকলাই িদবা, আৰু অ িচ প ৰ থেম জ ােকা তুিম

মাকলাই িদবা। ১৬ সইেবাৰৰ মাজৰ এমাহ বয়সেৰ পৰা মাকলাই িদব

লগা িতজনক পিব ানৰ চকল অ সােৰ, তুিম িনৰপূণ কৰাৰ দেৰ

পাঁচ চকল ৰপূৈল মাকলাই িদবা; সেয় িবশ গৰাই এক চকল হয়।

১৭ িক ু গৰৰু বা মৰ‐ছাগৰ বা ছাগলীৰ থেম জ াক তুিম মাকলাই

িনিদবা। সইেবাৰ পিব আৰু মাৰ উে েশ পথৃেক ৰখা হ’ল। তুিম

য েবদীৰ ওপৰত সইেবাৰৰ তজ ছিটয়াবা আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ

াণৰ অেথ অি কৃত উপহাৰৰ কাৰেণ সইেবাৰৰ তল দ কিৰবা।

১৮ সইেবাৰৰ মঙহ তামাৰ হ’ব; দালনীয় নেবদ ৰ অেথ িদয়া আমঠু

আৰু সাঁ পাছ িপৰােটা যেনৈক তামাৰ হয়, তেনৈক সইেবাৰৰ মঙেহা

তামাৰ হ’ব। ১৯ ই ােয়লৰ স ান সকেল িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কৰা

পিব ব ৰ মাজৰ আটাই উে ালনীয় নেবদ তামাক আৰু তামােৰ

সেত তামাৰ পা‐জীসকলক িচৰ কালৰ অিধকাৰৰ অেথ িদেলাঁ; তামাৰ

আৰু তামাৰ সেত তামাৰ বংশৰ পে এেয় িযেহাৱাৰ সা ােত লাণৰ

িচৰ ায়ী িনয়মৰ িচন হ’ব।” ২০ পাছত িযেহাৱাই হােৰাণক ক’ ল,

“ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মািটত তামাৰ কােনা অিধকাৰ নাথািকব, আৰু

তওঁেলাকৰ মাজত তুিম কােনা ভাগ নাপাবা; ই ােয়লৰ স ানসকলৰ

মাজত তামাৰ ভাগ আৰু উ ৰািধককাৰ মেয়ই। ২১আৰু চাৱা, লবীৰ

স ানসকেল কৰা দাস কমৰ, সা াৎ কৰা ত ুৰ কাযৰ বচ ৰেূপ মই

তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰৰ অেথ ই ােয়লৰ মাজৰ আটাই দশম ভাগ

িদেলাঁ। ২২আৰু ই ােয়লৰ স ানসকেল পাপ ব যন নমেৰ এই কাৰেণ

এিতয়াৰ পৰা তওঁেলােক সা াৎ কৰা ত ুৰ ওচৰ চািপব নালােগ। ২৩

িক ু লবীয়াসকেলই সা াৎ কৰা ত ুৰ সৱাকম কিৰব, আৰু তওঁেলােক

সই িবষেয় কােনা পাপৰ ভাৰ ব’ব; এেয় তামােলাকৰ পৰুষুা েম

পালন কিৰবলগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ; আৰু ই ােয়লৰ স ানসকলৰ মাজত

তওঁেলােক কােনা অিধকাৰ নাপাব। ২৪ িকয়েনা ই ােয়লৰ স ানসকেল

িযেহাৱাৰ উে েশ উে ালনীয় উপহাৰ ৰেূপ িয দশম ভাগ উৎসগ

কিৰব, তােক মই লবীয়াসকলৰ উ ৰাধীকাৰ ৰেূপ িদেলাঁ; এই কাৰেণ

মই তওঁেলাকক ক’ লাঁ, ‘ই ােয়লৰ স ানসকলৰ মাজত তওঁেলােক

কােনা অিধকাৰ নাপাব’।” ২৫ পাছত িযেহাৱাই মািচক কেল, ২৬

“তুিম লবীয়াসকলক এই আ া িদ কাৱা, ‘ তামােলাকক উ ৰািধকাৰৰ

অেথ ই ােয়লৰ স ানসকলৰ পৰা িয দশম ভাগ িযেহাৱাই িদেল, তাক

যিতয়া তামােলােক ই ােয়লৰ স ানসকলৰ পৰা হণ কিৰবা, তিতয়া

তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ উে ালনীয় উপহাৰ ৰেূপ সই দশম

ভাগেৰা দশম ভাগ উৎসগ কিৰবা। ২৭ তামােলােক সই উপহাৰ মৰণা

মৰা ঠাইৰ শস আৰু পৰূ কৰা া াৰস যন বিুল তামােলাকৰ

পে গিণত হ’ব। ২৮ তামােলােক ই ােয়লৰ স ান সকলৰ পৰা িয

দশম ভাগ হণ কিৰবা, তাৰ পৰা তামােলােকও এইদেৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ উে ালনীয় উপহাৰ উৎসগ কিৰবা; তাৰ পৰা িযেহাৱাৰ উে েশ

িদয়া সই উে ালনীয় উপহাৰ তামােলােক হােৰাণ পেুৰািহতক িদবা।

২৯ িযেহাৱাই পাব লগা এই সকেলা উে ালনীয় উপহাৰ তামােলােক

লাৱা দানৰ পৰাই উৎসগ কিৰবা, অথাৎ তাৰ সকেলা উ ম ভাগৰ পৰা

পিব ীকৃত ভাগ উৎসগ কিৰবা’। ৩০ এই হতুেক তুিম তওঁেলাকক

কাৱা, ‘ তামােলােক যিতয়া তাৰ পৰা উ ম ভাগ উে ালনীয় উপহাৰ

ৰেূপ উৎসগ কিৰবা, তিতয়া সেয় লবীয়াসকলৰ পে মৰণা মৰা

ঠাইত মৰা শস আৰু ৰ পৰা উিলওৱা া াৰস যন গিণত হ’ব।

৩১ তামােলােক আৰু তামােলাকৰ পিৰয়ালসকেল িয কােনা ঠাইত

তাক ভাজন কিৰব পািৰবা, িকয়েনা সেয় সা াৎ কৰা ত ুত কৰা

তামােলাকৰ কাযৰ কাৰেণ তামােলাকৰ বচ ৰপূ হ’ব। ৩২আৰু তাৰ

পৰা তাৰ উ ম ভাগ উে ালনীয় উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ কিৰেল, তাৰ

কাৰেণ পাপৰ ভাৰ নববা, আৰু িনজৰ মতুৃ নহবৈল সই িবষেয় ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ পিব ব অপিব নকিৰবা’।”

১৯ পাছত িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক ক’ ল, ২ “িযেহাৱাই আ া

িদয়া ব ৱ াৰ িবিধ এই: ই ােয়লৰ স ান সকলক, িনখুঁত, িনঘণূী

আৰু যৱুিল নােলাৱা ৰাঙলী চঁউিৰ গৰু এজনী তামাৰ িৰৈল আিনবৈল

আ া িদয়া। ৩ পাছত তামােলােক তাইক ইিলয়াজৰ পেুৰািহতক িদবা;

আৰু তওঁ তাইক ছাউিনৰ বািহৰৈল িনব, আৰু তওঁৰ সা ােত কােনা

এজন লােক তাইক বধ কিৰব। ৪ তিতয়া ইিলয়াজৰ পেুৰািহেত িনজ

আঙুিলেৰ তাৰ িকছু তজ ল, সা াৎ কৰা ত ুৰ আগৈল সাত বাৰ

ছিটয়াব; ৫ তওঁৰ সা ােত সই গৰজুনীক আন এজন পেুৰািহেত দ

কিৰব; তাইৰ গাবেৰ সেত তাইৰ ছাল, মঙহ, তজ দ কিৰব। ৬ সই

পেুৰািহেত এেডাখৰ এৰচ কাঠ, এেকাচা এেচাব বন আৰু অলপ ৰঙা

নাম ল, গৰজুনীক পাৰা জইুৰ মাজত পলাই িদব। ৭ তাৰ পাছত

পেুৰািহতজেন িনজ কােপাৰ আৰু গা ধবু। তাৰ পাছত তওঁ ছাউিনত

সামাব পািৰব; িক ু পেুৰািহতজেন স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ৮

আৰু িযজেন গৰজুনীক পিুৰব, তওঁ পানীত িনজ কােপাৰ আৰু গা ধবু আৰু

স াৈলেক অ িচ হ থািকব। ৯ পাছত কােনা এজন িচ লােক সই

গৰজুনীৰ ছাঁই গাটাই, ছাউিনৰ বািহৰত কােনা পিৰ াৰ ঠাইত ৰািখব।

তাক ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ম লীৰ কাৰেণ অ িচতা নাশক জলৰ

কাৰেণ ৰখা যাব িকয়েনা সই বিল পাপাথক বিল ৰেুপ দান কৰা হিছল।

১০আৰু িয জন লােক গৰজুনীৰ ছাঁই গাটাব, তেৱাঁ িনজৰ কােপাৰ

ধবু, আৰু স াৈলেক অ িচ হ থািকব। এেয় ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

আৰু তওঁেলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশীসকলেৰা পালন কিৰবলগা

িচৰ ায়ী িবিধ। ১১ িয কােনা লােক যিতয়া মৰা মা হৰ শৱ চুব, তওঁ

সাত িদন অ িচ হ থািকব। ১২ তওঁ ততৃীয় িদনা আৰু স মিদনা িনজেক

িচ কিৰব, তাৰ পাছত িচ হ’ব। িক ু তওঁ যিদ ততৃীয় িদনা আৰু স ম

িদনা িনজেক িচ নকেৰ, তে তওঁ িচ নহ’ব। ১৩ িয কােনােৱ

মৰা মা হৰ শৱ চুই িনজেক িচ নকিৰব, তওঁ িযেহাৱাৰ আবাস অ িচ

কিৰব; সই লাকজনক ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা উ কৰা হ’ব, িকয়েনা

তওঁৰ ওপৰত অ িচতা নাশক জল নছিটওৱাত তওঁ অ িচ হ’ল আৰু

তওঁৰ অ িচতা তওঁৰ লগেত থািকব। ১৪ যিতয়া কােনা এজন লাকৰ

ত ুৰ িভতৰত মতুৃ হ’ব তিতয়া এেন িনয়ম হ’ব‐ সই ত ুৰ িভতৰত

সােমাৱা সকেলা লাক আৰু ত ুৰ িভতৰত থকা সকেলা মা হ সাত িদন

অ িচ হ থািকব। ১৫আৰু ৰছীেৰ ব া ঢাকিন নথকা সকেলা মকুিল পা

অ িচ হ’ব। ১৬আৰু িয কােনা লােক মকুিল ঠাইত তেৰাৱালত হত

হাৱা বা এেনই মৰা লাকৰ শৱ, নাইবা নৰা মা হৰ হাড়, বা মদাম

চুব‐ তওঁ সাত িদন অ িচ হ থািকব। ১৭ আৰু সই অ িচ মা হৰ

কাৰেণ পাপাথক বিলৰ সই পাৰা ছাঁইৰ িকছু পা ত ৰািখ, তাৰ ওপৰত

ভুমকুৰ পানী িদয়া যাব। ১৮আৰু কােনা িচ লাক এজেন এেকাচা

এেচাব বন ল, সই পানীত জবুৰুীয়াই, সই ত ুৰ ওপৰত, আৰু তাত

থকা সকেলা ব ৰ আৰু আটাই াণীৰ ওপৰত আৰু হাড়, বা হত হাৱা

বা এেনই মৰা লাকৰ শৱ, নাইবা মাদাম শ কৰা সই মা হজনৰ

ওপৰেতা তাক ছিটয়াব। ১৯ সই িচ লাকজেন ততৃীয় িদনা আৰু স ম

িদনা সই অ িচ লাকজনৰ ওপৰত সই জল ছিটয়াব। পাছত স ম

িদনা সই অ িচ লাকজেন িনজেক িচ কিৰব; তওঁ িনজৰ কােপাৰ ধবু

আৰু পানীত গা ধবু। পাছত সি য়া সময়ত তওঁ িচ হ’ব। ২০ িক ু িয

জন লােক অ িচ হেয়া িনজেক িচ নকিৰব, সই লাকজনক সমাজৰ

পৰা উ কৰা হ’ব, িকয়েনা তওঁ িযেহাৱাৰ পিব ান অ িচ কিৰেল;

তওঁৰ ওপৰত অ িচতা‐নাশক জল ছিটওৱা নহ’ল; আৰু তওঁ অ িচ হ

থািকল। ২১এেয় তওঁেলােক পালন কিৰব লগীয়া িচৰ ায়ী িবিধ হ’ব।
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আৰু িয জেন অ িচতা‐নাশক জল ছিটয়াব, তওঁ িনজৰ কােপাৰ ধবু;

আৰু িয জেন সই অ িচতা‐নাশক জল চুব তেৱাঁ স াৈলেক অ িচ হ

থািকব। ২২আৰু সই অ িচ লােক িয িকছু চুব, সেয় অ িচ হ’ব; আৰু

িয লােক তাক চুব, তেৱাঁ স াৈলেক অ িচ হ থািকব।”

২০ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই ম লীেয় থম মাহত

িছন অৰণ পােল। তওঁেলােক কােদচত থািকল, সই ঠাইেত

িমিৰয়মৰ মতুৃ হ’ল আৰু তােত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। ২ সই

ঠাইত ম লীৰ কাৰেণ পানী নথকাত, লাকসকেল মািচ আৰু হােৰাণৰ

অিহেত গাট খােল। ৩ তওঁেলােক মািচেৰ সেত িববাদ কিৰ ক’ ল,

“িযেহাৱাৰ আগত আমাৰ ভাইসকলৰ মতুৃ হাৱাৰ সময়ত আমােৰা

মতুৃ হাৱা হেতন কেন ভাল আিছল! ৪আিম আৰু আমাৰ প েবাৰ

মিৰবৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ সমাজক কেলই তামােলােক এই মৰভূুিমৈল

আিনলা? ৫এই ি ত ঠাইৈল আিনবৰ বােব আমাক কেলই িমচৰৰ

পৰা উিলয়াই আিনলা? এেয় শস বা িডমৰ,ু বা া া, বা ডািলমৰ ঠাই

নহয় আৰু খাবৈলেকা পানী নাই।” ৬ পাছত মািচ আৰু হােৰােণ সমাজৰ

আগৰ পৰা সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ মখুৈল গ উবিুৰ হ পিৰল। তােত

িযেহাৱাৰ তাপ তওঁেলাকৰ আগত কািশত হ’ল। ৭আৰু িযেহাৱাই

মািচক ক’ ল, ৮ “তুিম লাখিুটডাল লাৱা, আৰু তুিম আৰু তামাৰ ককায়

হােৰােণ সমাজক গাটাই লাৱা। িশলেটােৱ পানী উিলয়াই ব যাবৰ

বােব, তামােলােক তওঁেলাকৰ চ ৰ আগেতই িশলেটাক আ া কৰা।

এইদেৰ তুিম তওঁেলাকৰ বােব িশলেটাৰ পৰা পানী উিলয়াই সমাজক

আৰু তওঁেলাকৰ প েবাৰেকা খৱুাবা।” ৯ তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাৰ

আ া অ সােৰ তওঁৰ আগত পৰা লাখিুট ল’ ল। ১০ তাৰ পাছত মািচ

ও হােৰােণ িশলেটাৰ আগত সমাজক গাটাই ল’ ল, তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “ হ িবে াহীহঁত, ন তহঁতৰ কাৰেণ আিম এই িশলৰ পৰা পানী

উিলয়াম ন?” ১১ এই বিুল মািচেয় হাত দািঙ, সই লাখিুটেৰ িশলেটাত

বাৰ কাব মািৰেল; তিতয়া অিধক পানী ওলাল আৰু সমােজ আৰু

তওঁেলাকৰ প েবােৰও পানী খােল। ১২ তিতয়া িযেহাৱাই মািচ আৰু

হােৰাণক ক’ ল, “ তামােলােক ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আগত মাক

পিব কিৰবৈল মাত দঢ়ৃৰেূপ িব াস নকিৰলা; এই হতুেক মই এই

সমাজক িদয়া দশত তামােলােক তওঁেলাকক মৱুাবা। ১৩ সই

ঠাইৰ নাম িমৰীবা [িববাদ] ৰািখেল; িকয়েনা ই ােয়লৰ স ান সকেল

িযেহাৱােৰ সেত িববাদ কিৰেল; আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ মাজত পিব

হ’ল। ১৪ পাছত মািচেয় কােদচৰ পৰা ইেদামৰ ৰজাৰ িৰৈল দূত

পঠাই ক’ ল, তামাৰ ভােয়ৰা ই ােয়লৰ এই কথা কেছ: “আমাৈল িয

সকেলা খ ঘিটল, তাক তুিম জািন আছা। ১৫আমাৰ পবূপৰুষুসকল

িমচৰৈল নািম গিছল, সই িমচৰেতআিম অেনক িদন বাস কিৰ আিছেলাঁ।

আৰু িমচৰীসকেল আমাৈল আৰু আমাৰ পবূপৰুষুসকলৈল ‐ব ৱহাৰ

কিৰেল। ১৬ তিতয়া আিম িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কেৰাঁেত, তওঁ

আমাৰ বাক ৈল কাণ িদেল, তওঁ দূত পঠাই িমচৰৰ পৰা আমাক উিলয়াই

আিনেল। আৰু এিতয়া চাৱা, আিম তামাৰ দশৰ সীমাত থকা কােদচ

নগৰত আেছাঁ। ১৭ িবনয় কেৰাঁ, তামাৰ দশৰ মােজিদ আমাক যাবৈল

িদয়া। আিম শস বা া া‐ ে িদ নাযাওঁ আৰু নাদৰ পানীও পান

নকেৰাঁ, কৱল ৰাজবােটিদ যাম। তিতয়াৈলেক তামাৰ দশৰ সীমা

পাৰ নেহাৱাৈলেক, সাঁহােত িক বাওঁহােত ঘিূৰম।” ১৮ তােত ইেদামৰ

ৰজাই তওঁক উ ৰ িদ ক’ ল, “তুিম মাৰ দশৰ মােজিদ যাব নাৱাৰা;

গ’ ল মই তেৰাৱাল ল তামাৰ িবৰেু ওলাম।” ১৯ তিতয়া ই ােয়লৰ

স ানসকেল তওঁক ক’ ল, “আিম কৱল ৰাজবােটিদ যাম, যিদ মই আৰু

মাৰ প েবােৰ তামাৰ পানী খায়, তে মই তাৰ মলূ িদম; মাক আন

এেকােক নালােগ, কৱল মাক খাজকািঢ় যাব িদয়া।” ২০ িক ু তওঁ

উ ৰ িদ ক’ ল, “তুিম ইয়াৰ মােজেৰ যাবৈল নাৱিৰবা।” পাছত ইেদামৰ

ৰজাই অেনক স ক লগত ল বা বল দখৱুাই তওঁৰ িবৰেু ওলাল।

২১ এইদেৰ ইেদামৰ ৰজাই ই ােয়লক িনজ অ লৰ মােজিদ যাবৈল

অ মিত িদবৈল অমাি হ’ল। সইবােবই ই ােয়ল তওঁৰ পৰা ঘিুৰ আন

বােটিদ গ’ল। ২২ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই সমােজ

কােদচৰ পৰা যা া কিৰ হাৰ প ত পােলৈগ। ২৩ তিতয়া ইেদাম দশৰ

সীমাৰ ওপৰত থকা হাৰ প তত িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক কথা

ক’ ল, ২৪ “হােৰাণক িনজ লাকসকলৰ লগৈল িনয়া হ’ব; িকয়েনা মই

ই ােয়লৰ স ান সকলক িদয়া দশত তওঁ সামাব নাৱািৰব। কাৰণ

িমৰীবা জলৰ ওচৰত তামােলাক েয়াই মাৰ বাক ৰ িবৰেু আচৰণ

কিৰলা। ২৫ তুিম হােৰাণক আৰু তওঁৰ পু ইিলয়াজৰক হাৰ প তৈল

ল যাৱা। ২৬আৰু হােৰাণৰ ব সােলাকাই তওঁৰ পু ইিলয়াজৰক

িপে াৱা। হােৰাণক িনজ লাকসকলৰ লগত িনয়া হ’ব, আৰু তওঁ সই

ঠাইেত মিৰব।” ২৭ তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ কিৰেল।

তওঁেলােক গােটই সমাজৰ আগেত হাৰ প তৈল উিঠ গ’ল। ২৮আৰু

মািচেয় হােৰাণৰ ব সােলাকাই তওঁৰ পু ইিলয়াজৰক িপ ােল।

আৰু হােৰাণ সই প তৰ িটঙত থকা ঠাইেত মিৰল। পােছ মািচ আৰু

ইিলয়াজৰ প তৰ পৰা নািম আিহল। ২৯ যিতয়া গােটই সমােজ

হােৰাণৰ মতুৃ হাৱা দিখেল, তিতয়া ই ােয়লৰ গােটই বংশই হােৰাণৰ

কাৰেণ ি শ িদনৈলেক ন কিৰেল।

২১ পাছত দি ণ অ লত থকা অৰাদৰ কনানীয়া ৰজাই অথাৰীমৰ

বােটিদ ই ােয়ল আিহেছ বিুল িন, তওঁেলাকৰ িবৰেু যু কিৰ

তওঁেলাকেৰ িকছুমান লাকক ব ী কিৰ িন ৰািখেল। ২ তিতয়া ই ােয়েল

িযেহাৱাৰ আগত িত া কিৰ ক’ ল, “আপিুন যিদ এই লাকসকলক

আমাৰ হাতত সমপণ কেৰ, তে আিম তওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ িনঃেশেষ

িবন কিৰম।” ৩ তিতয়া িযেহাৱাই ই ােয়লৰ বাক ৈল কাণ িদেল, সই

কনানীয়াসকলক সমপণ কিৰেল। তিতয়া লাকসকেল তওঁেলাকক আৰু

তওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ িনঃেশেষ িবন কিৰেল। সই ঠাইৰ নাম হমা

ৰখা হ’ল। ৪ পাছত তওঁেলােক ইেদাম দশ ঘিূৰবৰ অেথ, চূফ সাগৰৰ

বােটিদ হাৰ প তৰ পৰা যা া কিৰেল। আৰু বাটৰ কাৰেণ লাকসকলৰ

মন অিতশয় অৈধয হ’ল। ৫আৰু লাকসকেল ঈ ৰ ও মািচৰ িবৰেু

ক’বৈল ধিৰেল: বােল, “মৰভূুিমত মিৰবৈল তামােলােক িমচৰৰ পৰা

আমাক কেলই উিলয়াই আিনলা?” িকয়েনা আহােৰা নাই পানীও নাই

আৰু আমাৰ মেন এই সামা আহাৰ িঘণ কিৰেছ। ৬ তিতয়া িযেহাৱাই

লাকসকলৰ মাজৈল িবষা সাপ পিঠয়ােল আৰু সইেবােৰ দংিশবৈল

ধৰাত ই ােয়লৰ মাজত অেনক লাক মিৰল। ৭ লাকসকেল মািচৰ

িৰৈল আিহ ক’ ল, “আিম পাপ কিৰেলাঁ, কাৰণ আিম িযেহাৱা আৰু

তামাৰ িবৰেু কথা কেলাঁ। আমাৰ ওচৰৰ পৰা িযেহাৱাই সাপেবাৰ

দূৰ কিৰবৰ বােব, তুিম তওঁৰ আগত াথনা কৰা।” তিতয়া মািচেয়

লাকসকলৰ বােব াথনা কিৰেল। ৮ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম

এটা িবষা সাপ সািজ এডাল খিুটৰ ওপৰত িনচান ৰেূপ তুিল ৰািখবা।

তিতয়া সােপ দংশা িযেকােনা লােক যিদ তাৈল চায়, সইজন জীৱ।” ৯

তিতয়া মািচেয় িপতলৰ এটা সাপ বনাই িনচান ৰেূপ এডাল খিুটত তুিল

ৰািখেল। যিতয়া সােপ কােনা মা হক দংিশেল, তিতয়া তওঁ সই

িপতলৰ সাপৈল দিৃ কিৰ জীেল। ১০ তিতয়া ই ােয়লৰ স ান সকেল

যা া কিৰ এেবাতত ছাউিন পািতেল। ১১আৰু এেবাতৰ পৰা যা া কিৰ

সূয ওেলাৱা িদেশ মাৱাবৰ স েুখ থকা মৰভূুিমৰ ইেয়‐অবাৰীমত ছাউিন

পািতেল। ১২ তাৰ পৰা যা া কিৰ জৰদ উপত কাত ছাউিন পািতেল।

১৩ আৰু তাৰ পৰা যা া কিৰ ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমাৰ পৰা ওেলাৱা,

মৰভূুিমত থকা অেণানৰ অ পােৰ ছাউিন পািতেল, িকয়েনা মাৱাবৰ

আৰু ইেমাৰীয়াসকলৰ মাজত থকা অেণান মাৱাবৰ সীমা আিছল। ১৪

এই হতুেক িযেহাৱাৰ যু ‐পু কত কাৱা হেছ, বােল, “চুফাত বােহবক,

অেণানৰ উপত কােবাৰক, ১৫আৰু আৰ নােমেৰ লাকালয়ৈল মখু কৰা

আৰু মাৱাবৰ সীমাত লগা চাৱলীয়া উপত কােবাৰ তওঁ জয় কিৰেল।

১৬ তাৰ পৰা তওঁেলােক বৰৈল, অথাৎ িয নাদৰ িবষেয় িযেহাৱাই

মািচক কিছল, তুিম লাকসকলক গােটাৱা, মই তওঁেলাকক পানী

িদম। সই নাদৈল যা া কিৰেল।” ১৭ সই কালত ই ােয়েল এই গীত

গান কিৰেল: “ হ নাদ উঠিল উঠা; তামােলােক ইয়াৰ উে েশ গান

গাৱা। ১৮এেয় অধ সকেল খনা নাদ, লাকসকলৰ ধানসকেল ৰাজ‐
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দে েৰ আৰু িনজ িনজ লাখিুটেৰ ইয়াক খনন কিৰেল।” পাছত তওঁেলােক

অৰণ ৰ পৰা ম ানাৈল। ১৯ ম ানাৰ পৰা নহলীেয়লৈল, নহলীেয়লৰ পৰা

বােমাতৈল, ২০আৰু বােমাতৰ পৰা উপত কাইিদ মাৱাবৰ দশৈল।

সেয় িযচীেমানৰ ফালৈল মখু কিৰ থকা িপচগা প তৰ িটঙৈল গ’ল। ২১

পাছত ই ােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহানৰ িৰৈল দূতৰ াৰাই এই

কথা ক পিঠয়ােল বােল, ২২ “তুিম িনজ দশৰ মােজিদ মাক যাবৈল

িদয়া; আিম শস ে ত বা া া‐ ত নােসামাও আৰু নাদৰ পানীও

নাখাওঁ। তামাৰ সীমা পাৰ নহওঁমােন ৰাজবােট গ থািকম।” ২৩ তথািপ

চীেহানৰ ৰজাই িনজ অ লৰ মােজিদ ই ােয়লক যাবৈল িনিদেল। িক ু

চীেহােন িনজৰ সকেলা জাক গাটাই ই ােয়লৰ িবৰেু মৰভূুিমৈল

ওলাল আৰু যহচৈল গ ই ােয়েল সেত যু কিৰেল। ২৪ ই ােয়েল

তেৰাৱালৰ ধাৰত তওঁক আঘাত কিৰ, অেণানৰ পৰা যে াকৈলেক

অে ানৰ স ান সকলৰ সীমাৈলেক তওঁৰ দশ অিধকাৰ কিৰেল; কাৰণ

অে ানৰ স ান সকলৰ সীমা গেড়েৰ দঢ়ৃ আিছল। ২৫ এইদেৰ ই ােয়েল

সই সকেলা নগৰ হাত কিৰ লেল; আৰু ই ােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৰ

আটাই নগৰত, িহচেবানত আৰু তাৰ সকেলা উপত কােবাৰত বাস

কিৰবৈল ধিৰেল। ২৬ িকয়েনা িহচেবান ইেমাৰীয়াহঁতৰ ৰজা চীেহানৰ

নগৰ আিছল; সই চীেহােন মাৱাবৰ আগৰ ৰজাৰ অিহেত যু কিৰ

তওঁৰ হাতৰ পৰা অেণানৈলেক তওঁৰ আটাই দশ লিছল। ২৭ এই

কাৰেণ কিব সকেল কয়, “ তামােলাক িহচেবানৈল আহা, চীেহানৰ নগৰ

সজা আৰু দঢ়ৃ কৰা হওঁক। ২৮ িকয়েনা িহচেবানৰ পৰা অি ‐িশখা ওলাই,

চীেহানৰ পৰা িশখাই, মাৱাবৰ আৰ লগৰ াস কিৰেল, আৰু অেণানৰ

ওখ ঠাইেবাৰৰ ভুসকলক াস কিৰেল। ২৯ হ মাৱাব!, তামাৰ স াপ

হ’ল, আৰু হ কেমাচৰ জা, তুিম িবন থ’ লা; িস িনজৰ পেুতকসকলক

পলাবৈল, আৰু িনজৰ জীেয়কসকলক ব ী অৱ াত পিৰবৈল এিৰ িদেল,

ইেমাৰীয়াসকলক ৰজা চীেহানৰ হাতত সমপণ কিৰেল। ৩০আৰু আিম

তওঁেলাকৈল বাণ মািৰেলাঁ; দীেবানৈলেক িহচেবান িবন হ’ল। মদবাৈল

িব তৃ নাফহৈলেক আিম সকেলােক ংস কিৰেলাঁ।” ৩১ এইদেৰ

ই ােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৰ দশত বাস কিৰবৈল ধিৰেল। ৩২ মািচেয়

যােজৰক পেুত চাবৈল মা হ পঠােল। তাৰ পাছত লাকসকেল তাৰ

সকেলা উপনগৰ হাত কিৰ ল, তাত থকা ইেমাৰীয়াসকলক দূৰ কিৰেল।

৩৩ তিতয়া তওঁেলাক ঘিূৰ বাচানৰ বােটিদ উিঠ গ’ল। তওঁেলাকৰ

িবৰেু ইে য়ীত যু কিৰবৈল বাচানৰ ৰজা ওগ আৰু তওঁৰ সকেলা

জাসকল ওলাল। ৩৪ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “তুিম তওঁৈল

ভয় নকিৰবা; িকয়েনা মই তওঁক, তওঁৰ আটাই জাক আৰু তওঁৰ

দশেকা তামাৰ হাতত শাধাই িদেলাঁ। তুিম িহচেবানত থকা ইেমাৰীয়া

ৰজা চীেহানৈল যেন কিৰলা, তওঁৈলেকা তেন কিৰবা।” ৩৫ গিতেক

তওঁেলাকৰ তওঁৰ কােনা শষ নথকাৈক, তওঁক, তওঁৰ পেুতকসকলক

আৰু তওঁৰ আটাই জাক মািৰ, তওঁৰ দশ অিধকাৰ কিৰ ল’ ল।

২২ য ন নদীৰ পৰা আনফােল িযৰীেহাৰ ওচৰত থকা মাৱাবৰ

সমথলত ছাউিন নপতাৈলেক ই ােয়লৰ স ান সকেল যা া কিৰ

আিছল। ২ তিতয়া আটাই ই ােয়েল ইেমাৰীয়াসকলৈল কৰা আটাইেক

িচে াৰৰ পু বালােক দিখ আিছল। ৩আৰু মাৱােব লাকসকলৰ কাৰেণ

অিতশয় ভয়ত আিছল, িকয়েনা তওঁেলাক অিধক আিছল; আৰু মাৱাব

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ কাৰেণ অিতশয় ব া ল হ’ল। ৪ মাৱাবৰ

ৰজাই িমিদয়নৰ ব ৃ লাক সকলক ক’ ল, “গৰেুৱ পথাৰৰ কামল ঘাঁহ

চেলকািদ, এই লাক সকেল আমাৰ চািৰওঁফােল থকা সকেলােক খাই

শষ কিৰব।” সই কালত িচে াৰৰ পু বালাক মাৱাবৰ ৰজা আিছল। ৫

তওঁ িবেয়াৰৰ পু িবিলয়মক মািতবৈল, তওঁৰ ‐জাতীয় লাকসকলৰ

দশৈল ফৰাৎ নদীৰ পাৰত থকা পেথাৰ নগৰৈল দূত পঠাই তওঁক

ক’ ল, “ চাৱা, িমচৰৰ পৰা এক জািত ওলাই আিহেছ। চাৱা, তওঁেলােক

পিৃথৱীখন ঢকাৰ দেৰ ঢািক এই মহূূ ত আমাৰ স খূেত আেছ। ৬ মই

িনেবদন কেৰাঁ, আপিুন আিহ মাৰ কাৰেণ সই জািতক শাও িদয়ক,

িকয়েনা তওঁেলাক মাতৈক অিত বলৱ । িকজািন তওঁেলাকক জয়

কিৰ দশৰ পৰা খিদবৈল মাৰ সাধ হ’ব। িকয়েনা মই জােনা, আপিুন

িযজনক আশী াদ কেৰ, তওঁ আশী াদ পায়, আৰু িযজনক শাও িদেয়,

তওঁ শাও পায়।” ৭ পােছ মাৱাবৰ ব ৃ সকেল আৰু িমিদয়নৰ ব ৃ সকেল

ম ল চাৱাৰ বচ হাতত ল ান কিৰেল। আৰু তওঁেলােক িবিলয়মৰ

ওচৰ পাই বালাকৰ কথােবাৰ তওঁক ক’ ল। ৮ তােত তওঁ তওঁেলাকক

উ ৰ িদেল, “ তামােলাক আিজ ৰািত এই ঠাইেত থাকা। িযেহাৱাই মাক

িযহেক ক’ব, সই দেৰই মই তামােলাকক উ ৰ িদম।” গিতেক মাৱাবৰ

অধ সকল িবিলয়মৰ লগেত সই ৰািতেটা থািকল। ৯ ঈ েৰ িবিলয়মৰ

ওচৰৈল আিহ তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ লগত থকা এই লাকসকল কান?”

১০ িবিলয়েম ঈ ৰক উ ৰ িদ ক’ ল, “ মাৱাবৰ ৰজা িচে াৰৰ পু বালােক

মাৰ ওচৰৈল তওঁেলাকক ক পিঠয়াইেছ। তওঁ কেছ, ১১ ‘ চাৱা,

িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা জািতেয় পিৃথৱী ঢকা িদ মাৰ ঠাই ঢািক ধিৰেছ।

এিতয়া তুিম আিহ মাৰ কাৰেণ তওঁেলাকক শাও িদয়া। িকজািন মই যু

কিৰ তওঁেলাকক খিদব পািৰম’।” ১২ তিতয়া ঈ েৰ িবিলয়মক ক’ ল,

“তুিম তওঁেলাকৰ লগত নাযাবা। তুিম সই জািতক শাও িনিদবা; িকয়েনা

তওঁেলাক আশী াদ পাৱা লাক।” ১৩ পাছত িবিলয়েম ৰািতপৱুােত

উিঠ বালাকৰ অধ সকলক ক’ ল, “ তামােলােক িনজ দশৈল িচ যাৱা;

িকয়েনা িযেহাৱাই তামােলাকৰ লগত মাক যাবৈল অ মিত িনিদেল।” ১৪

তােত মাৱাবৰ অধ সকেল উিঠ বালাকৰ িৰৈল আিহল। তওঁেলােক

ক’ ল, “আমাৰ লগত আিহবৈল িবিলয়ম অস ত হ’ল।” ১৫ বালােক

তওঁেলাকতৈক অথাৎ থম দলিটতৈক অিধক আৰু অিতশয় স া আন

অধ সকলক পিঠয়ােল। ১৬ তওঁেলােক িবিলয়মৰ ওচৰৈল গ তওঁক

ক’ ল, “িচে াৰৰ পু বালােক এই কথা কেছ, ‘মই িনেবদন কেৰাঁ,

মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল আেপানাক এেকােৱ বাধা িনিদয়ক। ১৭ িকয়েনা

মই আেপানাক অিতশয়ৰেূপ স ািনত কিৰম আৰু িয িয আ া িদব,

তােক কিৰম; এই হতুেক িবনয় কেৰাঁ। আপিুন আিহ মাৰ কাৰেণ এই

জািতক শাও িদয়ক’।” ১৮ তিতয়া িবিলয়েম বালাকৰ দাসেবাৰক উ ৰ

িদেল, “যিদও বালােক ৰপূ আৰু সােণেৰ পৰূ হাৱা িনজৰ ৰাজ াসােদা

মাক িদেয়, তথািপ মই ু িক মহৎ কায কিৰবৈল িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

আ া উল ন কিৰব নাৱােৰাঁ। ১৯ এিতয়া িনেবদন কেৰাঁ, তামােলােকা

এই ঠাইেত আিজ ৰািতেটা থাকা, িযেহাৱাই মাক আৰু িয ক’ব, তাক

মই জািনম।” ২০ পাছত ঈ েৰ ৰািত িবিলয়মৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক

ক’ ল, “িযেহতু সই লাকসকেল তামাক মািতবৈল আিহেছ, তুিম উিঠ

তওঁেলাকৰ লগত যাৱা; িক ু মই তামাক িযহেক ক’ম, তােকেহ তুিম

কিৰবা।” ২১ িবিলয়েম ৰািতপৱুােত উিঠ িনজৰ গাধ সজাই তাত উিঠ

মাৱাবৰ অধ সকলৰ লগত ান কিৰেল। ২২ পাছত তওঁ যাৱােত

ঈ ৰৰ াধ িল উিঠল। আৰু িযেহাৱাৰ দূত তওঁৰ িবৰু কাৰী হ

বাটৰ মাজত িথয় হ’ল। তিতয়া তওঁ িনজৰ গাধত উিঠ িনজৰ জন

দােসেৰ সেত গিছল। ২৩ তিতয়া সই গাধজনীেয় খালা তেৰাৱাল

ধৰা িযেহাৱাৰ দূতক বাটৰ মাজত িথয় হ থকা দিখেল। এই হতুেক

গাধজনীেয় বাট এিৰ পথাৰৰ ফালৈল গ’ল। িবিলয়েম গাধজনীক বাটৈল

আিনবৰ কাৰেণ তাইক কাবােল। ২৪ তিতয়া িযেহাৱাৰ দূত ইফােল

গড় থকা া াবাৰীৰ ঠক বাটত িথয় হ’ল। ২৫ গাধজনীেয় িযেহাৱাৰ

দূতক আেকৗ দিখ গড়ত গা ঘঁহাই যাওঁেত, িবিলয়মৰ ভিৰ গড়ত ঘঁহা

খােল; তিতয়া তওঁ আেকৗ তাইক কাবােল। ২৬ িযেহাৱাৰ দূত আৰু

অলপমান আগৈল গ, সাঁফােল িক বাওঁফােল ঘিূৰবৈল ঠাই নােহাৱা এেন

এক চপ ঠাইত িথয় হ’ল। ২৭ তিতয়া গাধজনীেয় িযেহাৱাৰ দূতক দিখ

িবিলয়েমেৰ সেত আঁঠুকািঢ় পিৰল, িবিলয়াম খঙত িল উিঠল আৰু তওঁ

গাধজনীক লাখিুটেৰ কাবাবৈল ধিৰেল। ২৮ তিতয়া িযেহাৱাই গাধক

কথা ক’বৈল শি িদেল। গাধজনীেয় িবিলয়মক ক’ ল, “মই তামাক িক

কিৰেলাঁ য, তুিম এই িতিনবাৰ মাক কাবালা?” ২৯ িবিলয়েম গাধজনীক

ক’ ল, “তই মাক অমা কিৰছ; মাৰ হাতত তেৰাৱাল থকা হ’ ল বৰ ভাল

আিছল; সেয় হাৱা হ’ ল মই এিতয়াই তাক বধ কিৰেলাঁেহঁেতন।” ৩০

গাধজনীেয় িবিলয়মক ক’ ল, “যাৰ ওপৰত তুিম আিজৈলেক তামাৰ সম

জীৱন উিঠ আিহছা, মই জােনা সই গাধজনী নহওঁ? মই জােনা কিতয়াবা



গণনা পু ক101

তামাৈল এেন ব ৱহাৰ কিৰিছেলাঁ?” িবিলয়েম ক’ ল, “নাই কৰা।” ৩১

তিতয়া িযেহাৱাই িবিলয়মৰ চ মকুিল কিৰেল, খালা তেৰাৱাল হাতত

লাৱা িযেহাৱাৰ দূতক বাটৰ মাজত িথয় হ থকা তওঁ দিখেল; তিতয়াই

তওঁ মৰূ দাঁৱাই উবিুৰ হ পিৰল। ৩২ তিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত তওঁক

ক’ ল, “তুিম সই িতিনবাৰ িনজৰ গাধজনীক িকয় মািৰলা? চাৱা, মই

তামাৰ িবৰু কাৰী হ ওলাইেছাঁ, িকয়েনা মাৰ সা ােত তুিম অপেথ

গছা। ৩৩আৰু গাধজনীেয় মাক দিখ এই িতিনবাৰ মাৰ স খুৰ পৰা

ঘিূৰিছল। তাই মাৰ স খূৰ পৰা ঘৰূা হ’ ল মই িন েয় তামাক বধ

কিৰেলাঁেহঁেতন, িক ু তাইক জীয়াই ৰািখেলাঁেহঁেতন।” ৩৪ িবিলয়েম

িযেহাৱাৰ দূতক ক’ ল, “মই পাপ কিৰেলাঁ; িকয়েনা আপিুন য মাৰ

িবৰেু বাটত িথয় হ আেছ, তাক মই নাজািনেলাঁ। িক ু এিতয়া যিদ

ইয়াত আেপানাৰ বজাৰ হেছ, তে মই উলিট যাওঁ।” ৩৫ তিতয়া

িযেহাৱাৰ দূেত িবিলয়মক ক’ ল, “ সই লাকসকেলেৰ সেত যাৱা।

িক ু মই িয কথা তামাক ক’ম, কৱল তােকেহ ক’বা।” আৰু িবিলয়ম

বালাকৰ অধ সকেলেৰ সেত গ’ল। ৩৬ পােছ িবিলয়ম অহাৰ বাতিৰ

িন, বালােক তওঁক আগবঢ়াই িনবৈল দশৰ সীমাৰ দাঁিতত অেণানৰ

সীমাত থকা মাৱাবৰ নগৰৈল গ’ল। ৩৭ পাছত বালােক িবিলয়মক ক’ ল,

“মই আেপানাক মািতবৈল জােনা অিত যে েৰ মা হ পেঠাৱা নািছেলা?

আপিুন মাৰ ওচৰৈল িকয় নহাৈক আিছল? আেপানাক স ািনত কিৰবৈল

মই জােনা িনেচই অসমথ?” ৩৮ তােত িবিলয়েম বালাকক ক’ ল, “এইয়া

চাৱা, মই তামাৰ ওচৰৈল আিহেছাঁ। তথািপ এিতয়াও কােনা কথা

ক’বৈল জােনা মাৰ মতা আেছ? ঈ েৰ মাৰ মখুত িয বাক িদব,

তােকেহ মই ক’ম।” ৩৯ িবিলয়েম বালাকৰ লগত আিহ িকিৰয়ৎ‐ েচাৎ

পােলিহ। ৪০আৰু বালােক গৰু আৰু মৰ বিলদান কিৰ, িবিলয়ম আৰু

তওঁৰ লগৰ অধ সকলৈল মাংস পিঠয়ােল। ৪১ পাছত ৰািতপৱুােত

বালােক িবিলয়মক বালৰ পিব ঠাইেবাৰৈল ল গ’ল। তাৰ পৰা তওঁ

ই ােয়লীয়া সকলৰ মােথান এফালেহ দখা পােল।

২৩ িবিলয়েম বালাকক ক’ ল, “তুিম এই ঠাইত মাৰ কাৰেণ সােতাটা

য েবদী িন াণ কেৰাঁৱা আৰু এই ঠাইেত মাৰ বােব সােতাটা

ভতৰা আৰু সােতাটা মতা মৰ আেয়াজন কৰা।” ২ বালােক িবিলয়মৰ

কথাৰ দেৰই কিৰেল। তিতয়া বালাকআৰু িবিলয়েম েত কটা য েবদীত

এটা এটা ভতৰা আৰু এটা এটা মতা মৰ উৎসগ কিৰেল। ৩ তিতয়া

িবিলয়েম বালাকক ক’ ল, “তুিম তামাৰ হাম বিলৰ ওচৰত িথয় হাৱা,

মই যাওঁ। িকজািন িযেহাৱাই মােৰ সেত সা াৎ কিৰব। সেয় হেল তওঁ

মাক িযহেক দখৱুাই, তােকই মই তামাক ক’ম।” পােছ তওঁ গছ‐গছিন

নথকা এেন এখন ওখ ঠাইৈল গ’ল। ৪ তিতয়া ঈ েৰ িবিলয়েমেৰ সেত

সা াৎ কিৰলত, িবিলয়েম তওঁ ক’ ল, “মই সােতাটা য েবদী যু ত

কিৰেলাঁ আৰু েত কিট য েবদীত এটা এটা ভতৰা আৰু এটা এটা মতা

মৰ উৎসগ কিৰেলাঁ।” ৫ তিতয়া িযেহাৱাই িবিলয়মৰ মখুত এক বাক

িদ তওঁক ক’ ল, “তুিম বালাকৰ ওচৰৈল উলিট গ তওঁক এই কথা

কাৱা।” ৬ তিতয়া িবিলয়ম বালাকৰ ওচৰৈল উলিট গ’ল, চাৱা, সই

সময়ত মাৱাবৰ অধ সকেলেৰ সেত বালাক িনজৰ হাম বিলৰ ওচৰত

িথয় হ আিছল। ৭ তিতয়া িবিলয়েম িনজৰ ভিৱষ ৎ বাণী পদ ৰেূপ গাই

ক’ ল, “বালােক অৰামৰ পৰা মাক অনােল, মাৱাবৰ ৰজাই পবূফালৰ

প তৰ পৰা মাক অনােল। ‘আহাঁ, মাৰ কাৰেণ যােকাবক শাও িদয়া,’

তওঁ ক’ ল। আহাঁ, ই ােয়লক িধ াৰ িদয়া।’ ৮ িক ু ঈ েৰ শাও

িনিদয়া লাকক মই কেনৈক শাও িদম? আৰু িযেহাৱাই িধ াৰ িনিদয়া

লাকক মই কেনৈক িধ াৰ িদম? ৯ িকয়েনা মই িশলেবাৰৰ িটঙৰ

পৰা সইজনক দখা পাইেছাঁ; আৰু প তৰ পৰা সইজনক দিখেছাঁ।

চাৱা, তওঁেলাক অকেল বাস কৰা লাক জািত সমহূৰ মাজত তওঁেলাক

গিণত নহয়। ১০ যােকাবৰ ধিূল কােন লখ কিৰব পােৰ? বা ই ােয়লৰ

চািৰ ভাগৰ এভাগেক কােন গিণব পােৰ? ধািমকৰ মতুৃ ৰ িনিচনা মাৰ

মতুৃ হওঁক, আৰু তওঁৰ শষ গিতৰ িনিচনা মাৰ শষগিত হওঁক।” ১১

তিতয়া বালােক িবিলয়মক ক’ ল, “আপিুন মাৈল এইয়া িক কিৰেল?

মাৰ শ েবাৰক শাও িদবৈল মই আেপানাক অিনেলাঁ; আপিুন িসহঁতক

সকেলা ভােৱ আশী াদেহ কিৰেল।” ১২ তিতয়া িবিলয়ােম উ ৰ িদ

ক’ ল, “িযেহাৱাই মাৰ মখুত িয কথা িদব, সাৱধান হ মই তােক নক’ম

ন?” ১৩ পাছত বালােক তওঁক ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ, আপিুন িয

ঠাইৰ পৰা তওঁেলাকক দিখবৈল পাব, এেন ৱা আন ঠাইৈল মাৰ লগত

আহক। আপিুন তওঁেলাকৰ সকেলােক দখা পাৱা নাই, কৱল এফালেহ

দিখবৈল পাইেছ, সই ঠাইৰ পৰা মাৰ কাৰেণ তওঁেলাকক শাও িদব।”

১৪ তিতয়া বালােক তওঁক চাফীম পথাৰৰ মাজৈল িপচগাৰ িটঙৈল ল

গ’ল; সই ঠাইেত তওঁ সােতাটা য েবদী িন াণ কিৰেল আৰু েত ক

য ‐ বদীত এটা এটা ভতৰা আৰু এটা এটা মতা মৰ উৎসগ কিৰেল।

১৫ পাছত তওঁ বালাকক ক’ ল, “তুিম এই ঠাইেত তামাৰ হাম‐বিলৰ

ওচৰত িথয় হ থাকা; মই হ’ ল, সৗ তাত ঈ ৰৰ সা াৎ কেৰাঁৈগ।” ১৬

তিতয়া িযেহাৱাই িবিলয়েমেৰ সেত সা াৎ কিৰ, তওঁৰ মখুত এক

বাক িদ তওঁক ক’ ল, “তুিম বালাকৰ ওচৰৈল উলিট গ তওঁক এই কথা

কাৱা।” ১৭ িবিলয়ম তওঁৰ ওচৰৈল ঘিূৰ আিহল; সই সময়ত মাৱাবৰ

অধ সকেলেৰ সেত বালাক িনজৰ হাম‐বিলৰ িৰত িথয় হ আিছল।

তিতয়া বালােক তওঁক িধেল, িযেহাৱাই িক ক’ ল? ১৮ িবিলয়েম

িনজৰ ভিৱষ ৎ বাণী পদ ৰেূপ গাই ক’ ল, তওঁ ক’ ল, “ হ বালাক, উিঠ

না, হ িচে াৰৰ পু , মাৰ কথাৈল কাণ কৰা। ১৯ ঈ ৰ ম ষ নহয়, য

তওঁ িমছা কথা ক’ব, তওঁ মা হৰ স ােনা নহয়, য তওঁ মন ঘৰূাব।

তওঁ ক জােনা িস নকিৰব? তওঁ বাক ক জােনা সা ল নকিৰব?

২০ চাৱা, মই আশী াদ কিৰবৈল আ া পােলাঁ। তওঁ আশী াদ কিৰেল;

মই তাৰ অ থা কিৰব নাৱােৰাঁ। ২১ তওঁ যােকাবত অধম দখা নাই, বা

ই ােয়লৰ মাজত তা দখা নাই; িনজ ঈ ৰ িযেহাৱা তওঁৰ লগত

থােক, আৰু তওঁেলাকৰ মাজত ৰজাৰ জয় িন আেছ। ২২ ঈ েৰ িমচৰ

দশৰ পৰা তওঁেলাকক আিনেছ। তওঁৰ বল মঠনৰ বলৰ িনিচনা। ২৩

িন েয় যােকাবৰ মাজত ল ণ চাৱা দ ৰ নাই, ই ােয়লৰ মাজত ম ল

চাৱা কায নাই। এিতয়া যােকাব আৰু ই ােয়লৰ িবষেয় কাৱা যাব, ‘ চাৱা

ঈ েৰ কেন কায কিৰেল!’ ২৪ চাৱা, সই লাক সমহূ িসংহীৰ দেৰ

উিঠেছ, িসংহৰ দেৰ িনজৰ গা দািঙেছ; তওঁ ধৰা প নাখায়মােন ব,

আৰু বধ কৰা লাকৰ তজ পান নকেৰমােন শয়ন নকিৰব।” ২৫ তিতয়া

বালােক িবিলয়মক ক’ ল, “আপিুন তওঁেলাকক সমিূল শােৱা িনিদব আৰু

সমিূল আশী ােদা নকিৰব।” ২৬ তিতয়া িবিলয়েম উ ৰ িদ বালাকক

ক’ ল, “িযেহাৱাই মাক িয িয ক’ব, মই তােকই কিৰম, এইবিুল জােনা

মই তামাক কাৱা নািছেলা?” ২৭ তথািপ বালােক িবিলয়মক ক’ ল,

“িবনয় কিৰ কওঁ, আহক, মই আেপানাক আন ঠাইৈল ল যাওঁ। সই

ঠাইেত মাৰ কাৰেণ আপিুন তওঁেলাকক শাও িদবৈল িকজািন ঈ ৰ স ু

হ’ব পােৰ।” ২৮ গিতেক বালােক িযচীেমানৰ ফালৈল মখু কৰা িপেয়াৰৰ

িটঙৈল িবিলয়মক ল গ’ল। ২৯ িবিলয়েম বালাকক ক’ ল, “এই ঠাইত

মাৰ বােব সােতাটা য েবদী িন াণ কেৰাঁৱা আৰু ইয়ােতা মাৰ বােব

সােতাটা ভতৰা আৰু সােতাটা মতা মৰ আেয়াজন কৰা।” ৩০ তিতয়া

বালােক িবিলয়মৰ বাক অ সােৰ কায কিৰ, েত ক য েবদীেত এটা

এটা ভতৰা আৰু এটা এটা মতা মৰ উৎসগ কিৰেল।

২৪ যিতয়া িবিলয়ােম দিখেল য ই ােয়লক আশী াদ কৰাত ঈ ৰ

তু হেছ, ইয়ােক দিখ িবিলয়েম আগৰ দেৰ ল ণ চাবৰ কাৰেণ

নগ’ল। বৰং, মৰভূুিমৰ ফালৈলেহ মখু কিৰেল। ২ িবিলয়েম িনজৰ চ

তুিল ফদ অ সােৰ বাস কৰা ই ােয়লক ছাউিন পািত থকা দিখেল আৰু

ঈ ৰৰ আ া তওঁত ি িত হ’ল। ৩ তিতয়া তওঁ এই ভিৱষ ৎ বাণী পাই

িনজৰ পদ ৰেূপ গাই গাই ক’ ল, িবেয়াৰৰ পু িবিলয়েম কেছ, যাৰ চ

স ণূ মলা আিছল, সই পৰুেুষ কেছ, ৪ িয জেন ঈ ৰৰ বাক েন, িয

জেন স শি মানক দশন পায়, তওঁ মািটত পিৰ চ মিল কেছ।

৫ হ যােকাব, তামাৰ ত ুেবাৰ কেন ৰ! হ ই ােয়ল, তামাৰ

আবাসেবাৰ কেন মেনাহৰ! ৬ সইেবাৰ উপত কাৰ িনিচনা িব তৃ, আৰু

নদীৰ পাৰত থকা বাৰীেবাৰৰ সদশৃ, িযেহাৱাই ৰাৱা অগৰু গছৰ িনিচনা,
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আৰু পানীৰ ওচৰত থকা এৰচ গছৰ তুল । ৭ তওঁৰ কলহৰ পৰা পানী

উথািল খাই পিৰেছ; তওঁৰ িট অেনক পানীৰ কাষত িসঁচা হ’ব, তওঁৰ

ৰজা অগাগতৈকেয়া ওখ হ’ব, তওঁৰ ৰাজ ৰ উ িত হ’ব। ৮ ঈ েৰ িমচৰৰ

পৰা তওঁক উিলয়াই আিনেছ; তওঁৰ বল মঠনৰ বলৰ িনিচনা। তওঁ

িনজৰ িবৰু ী জািতেবাৰক াস কিৰব, আৰু তওঁেলাকৰ হাড় িড় কিৰব,

আৰু িনজৰ বাণৰ াৰাই িসহঁতক সৰকাই পলাব। ৯ তওঁ িসংহৰ দেৰ

পিৰ েল, িসংহীৰ দেৰ শয়ন কিৰেল; কােন তওঁক জগাব? তামাক

আশী াদ িদওঁতা িতজন আশী াদ া হওঁক, আৰু তামাক শাও

িদওঁতা িতজন অিভশ হওঁক। ১০ তিতয়া িবিলয়মৈল বালাকৰ াধ

িল উিঠলত, তওঁ িনজৰ হাতত চাপৰ মািৰেল। আৰু বালােক িবিলয়মক

ক’ ল, “ মাৰ শ েবাৰক শাও িদবৈল মই তামাক অিনেলাঁ, িক ু চাৱা,

িতিনবাৰ তুিম সকেলা কােৰ তওঁেলাকক আশী াদেহ কিৰলা। ১১ এই

হতুেক মাক এিতয়াই এৰা আৰু িনজ ঘৰৈল িচ যাৱা। মই তামাক

অিতশয় স ািনত কিৰম বিুল কিছেলাঁ, িক ু চাৱা, িযেহাৱাই তামাক

স ািনত হাৱাৰ পৰা আঁতৰাই ৰািখেল।” ১২ তিতয়া িবিলয়েম বালাকক

ক’ ল, “তুিম পিঠওৱা দূতেবাৰৰ আগত মই কাৱা নািছেলা ন য, ১৩

‘যিদ বালােক সাণ আৰু ৰেূপেৰ পৰূ হাৱা িনজৰ ৰাজ াসােদা মাক

িদেয়, তথািপ মই িনজ ই ােৰ ভাল বা বয়া কায কিৰবৈল িযেহাৱাৰ

আ া উল ন কিৰব নাৱােৰাঁ; িযেহাৱাই িযহেক ক’ব, মই তােকই ক’ম।’

১৪ এিতয়া চাৱা, মই এই ‐জাতীয় লাকসকলৰ ওচৰৈল যাওঁ। আহা,

এই জািতেয় পাছত তামাৰ জাসকলক িক কিৰব, তাক মই তামাক

জনাওঁ।” ১৫ িবিলয়ােম িনজৰ পদ গাই ক’ ল, িবেয়াৰৰ পু িবিলয়েম

কেছ, যাৰ চ মলা আিছল, সই পৰুেুষ কেছ। ১৬ এেয়ই এজনৰ

ভাৱবাণী িয জেন ঈ ৰৰ বাক েন, আৰু সে াপিৰ জনাৰ ত জােন, িয

জেন স শি মানক দশন পায়, সই জেন মািটত পিৰ চ মিল কেছ।

১৭ মই তওঁক দিখেছাঁ, িক ু ব মােন নাই; তওঁক দশন পাইেছাঁ, িক ু

তওঁৰ ওচৰত থকা নাই। যােকাবৰ মাজৰ পৰা এটা তৰা উদয় হ’ব,

ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা এক ৰাজ‐দ উিঠব; সেয় মাৱাবৰ দীঘ‐ িড়

কিৰব, আৰু ৰামৰূা কৰা গােটই বংশক সংহাৰ কিৰব। ১৮ তওঁৰ শ

ইেদাম এক উ ৰাধীকাৰ হ’ব, তওঁৰ শ চয়ীেৰই এক উ ৰাধীকাৰ

হ’ব; তিতয়া ই ােয়েল বীৰৰ কায কিৰব। ১৯ যােকাবৰ পৰা উৎপ

হাৱা এজেন ৰাজ কিৰব, আৰু নগৰৰ অৱিশ লাকসকলক িবন

কিৰব। ২০ তিতয়া িবিলয়েম অমােলকৈল দিৃ কিৰ িনজৰ পদ গাই

ভিৱষ ৎ বাণী গাবৈল ধিৰেল। তওঁ ক’ ল, “এই অমােলক জািত সমহূৰ

মাজত থম; িক ু তাৰ শষ‐দশা স নাশ।” ২১ তিতয়া িবিলয়েম

কনীয়া সকলৈল দিৃ কিৰ িনজৰ পদ গাই ক’ ল, “ তামাৰ িনবাস অিত

দঢ়ৃ, আৰু তামাৰ বাহ িশলত পতা। ২২ তথািপ কনীয়ােলাক িবন হ’ব,

শষত অচুেৰ তামাক ব ী কিৰ ল যাব। ২৩ তিতয়া িবিলয়ােম িনজৰ

শষ পদ িট গাই গ’ল। তওঁ ক’ ল, হায় হায়! যিতয়া ঈ েৰ ইয়াক

কিৰব, তিতয়া কান জীয়াই থািকব পািৰব? ২৪আৰু িক ীমৰ তীৰৰ

পৰা জাহাজেবাৰ আিহব; সইেবােৰ অচুৰক শ িদব, আৰু এবৰেকা

শ িদব, িক ু তওঁেলাকেৰা আৰু তােৰা িবনাশ ঘিটব।” ২৫ তিতয়া

িবিলয়েম উিঠ িচ গ’ল। তওঁ িনজৰ ঘৰৈল উলিট আিহল আৰু বালােকা

িনজৰ বােট িচ গ’ল।

২৫ পাছত ই ােয়েল িচটীমত বাস কিৰেল আৰু লাকসকেল মাৱাবৰ

জীয়ৰীসকেলেৰ সেত ব িভচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল, ২ িকয়েনা সই

জীয়ৰীসকেল তওঁেলাকক িনজ দৱতাৰ বিলদান িদয়াবৈল মািতিছল।

তিতয়া লাকসকেল ভাজন কিৰ তওঁেলাকৰ দৱতাৰ আগত িণপাত

কিৰেল। ৩ ই ােয়ল িপেয়াৰৰ বাল দৱতাত আস হাৱাত, ই ােয়লৰ

অিহেত িযেহাৱাৰ াধ িল উিঠল। ৪ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল,

“িযেহাৱাৰ চ াধ ই ােয়লৰ পৰা িচবৰ বােব, তুিম লাকসকলৰ

আটাই মলূ মা হক িন, িযেহাৱাৰ উে েশ সূযৰ স খুত তওঁেলাকক

আঁিৰ থাৱা।” ৫ তিতয়া মািচেয় ই ােয়লৰ িবচাৰক াসকলক ক’ ল,

“ তামােলাক িতজেন িপেয়াৰৰ বাল দৱতাত আস হাৱা িনজ

লাকসকলক বধ কৰা।” ৬ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকেল সা াৎ কৰা

ত ুৰ ৱাৰ মখুত ন কিৰ থােকাঁেত, মািচৰ আৰু গােটই সমাজৰ

সা ােত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ এজন পৰুেুষ িনজ ািতসকলৰ

িৰৈল এজনী িমিদয়নীয়া মিহলাক আিনেল। ৭ তােক দিখ, হােৰাণ

পেুৰািহতৰ নািতেয়ক ইিলয়াজৰৰ পু পীনহেচ সমাজৰ মাজৰ পৰা উিঠ

হাতত বৰচা ল’ ল। ৮ সই ই ােয়লীয়া পৰুষুৰ পােছ পােছ খিদ গ,

কাঁঠািলত সামাই সই ই জনক, সই ই ােয়লীয়া পৰুষুক আৰু সই

মিহলাগৰাকীৰ পটত খিুচ মািৰেল। তােত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

মাজৰ পৰা মহামাৰী িগত হ’ল। ৯আৰু িযসকল মহামাৰীত মিৰল,

তওঁেলাক চি শ হাজাৰ লাক আিছল। ১০ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল,

১১ “হােৰাণ পেুৰািহতৰ নািতেয়ক ইিলয়াজৰৰ পু পীনহেচ ই ােয়লৰ

মাজত মাৰ অ ালােৰ িল উিঠ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ পৰা মাৰ

াধ ঘৰূৱুাত মই িনজ অ ালােৰ ই ােয়লৰ স ানসকলক িবন

নকিৰেলাঁ। ১২ এই হতুেক তুিম এই কথা কাৱা, ‘িযেহাৱাই কেছ,

চাৱা, মই িপনহচক শাি দায়ক িনয়মিটৰ িত া িস কেৰাঁ; ১৩ সেয়

তওঁৰ পে আৰু তওঁৰ ভািব‐বংশৰ পে ও িচৰ ায়ী পেুৰািহত পদৰ

িনয়ম হ’ব; িকয়েনা তওঁ িনজ ঈ ৰৰ পে অ ালােৰ িলিছল আৰু

ই ােয়লৰ স ানসকলক ায়ি কিৰেল।” ১৪ হত হাৱা িয ই ােয়লীয়া

পৰুষুক সই িমিদয়নীয়া িতেৰাতাৰ লগত বধ কৰা হিছল, তওঁৰ নাম

চালৰূ পেুতক িজ ী, তওঁ িচিমেয়ানীয়াসকলৰ িপত‐ৃবংশৰ এজন অধ

আিছল। ১৫আৰু সই হত হাৱা িমিদয়নীয়া মিহলাগৰািকৰ নাম চূৰৰ

জীেয়ক ক ী, চূৰ িমিদয়নৰ মাজত িপত‐ৃবংশৰ লাকসকলৰ মলূ মা হ

আিছল। ১৬ গিতেক িযেহাৱাই মািচক কিছল আৰু ক’ ল, ১৭ “তুিম

িমিদয়নীয়া লাকসকলৈল শ তা আচৰণ কিৰ িসহঁতক হাৰ কৰা। ১৮

িকয়েনা িপেয়াৰ দৱতাৰ িবষেয় আৰু সই িপেয়াৰৰ কাৰেণ মহামাৰীৰ

িদনা হত হাৱা তওঁেলাকৰ িনজ জািতৰ ক ী নােমেৰ িমিদয়নীয়া

অধ ৰ জীেয়কৰ িবষেয়ও তওঁেলােক তামােলাকক তাৰণা কিৰ

ছেলেৰ তামােলাকৈল শ তা আচৰণ কিৰেল।”

২৬ এই মহামাৰীৰ পাছত িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণৰ পু

ইিলয়াজৰ পেুৰািহতক ক’ ল, ২ “ তামােলােক ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ গােটই ম লীৰ মাজত িনজ িনজ িপত‐ৃবংশ অ সােৰ, ই ােয়লৰ

কাৰেণ ৰণৈল যাব পৰা অৱ াত থকা িবশ বছৰ বয়সীয়া আৰু তাতৈক

অিধক বয়সীয়া িযমান লাক আেছ, তওঁেলাকক গণনা কৰা।” ৩ তিতয়া

মািচ আৰু ইিলয়াজৰ পেুৰািহেত িযৰীেহাৰ স খুত য নৰ ওচৰত

মাৱাবৰ সমথলত লাকসকলক ক’ ল, ৪ “ মািচক, আৰু িমচৰ দশৰ পৰা

ওলাই অহা ই ােয়লৰ স ান সকলক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ, িবশ

বছৰ বয়সীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া লাকক গণনা কৰা।” ৫ ৰেূবণ

ই ােয়লৰ জ পু আিছল। তওঁৰ পু হেনাকৰ পৰা হেনাকীয়া গা ী,

প ৰু পৰা প ইূয়া গা ী, ৬ িহেষাণৰ পৰা িহেষাণীয়া গা ী, ক ীয়াৰ

পৰা ক ীয়া গা ী। ৭ এই সকেলােৱই ৰেূবণৰ গা ী; তওঁেলাকৰ

মাজৰ গিণত লাক িতয়াি শ হাজাৰ সাতশ ি শজন আিছল। ৮আৰু

প ৰু স ান ইিলয়াব আিছল; ইিলয়াবৰ স ান সকল নমেূৱল, দাথন,

আৰু অবীয়াম আিছল। ৯ কাৰহৰ দেল যিতয়া িযেহাৱাৰ িবৰেু িববাদ

কিৰিছল, তিতয়া মািচ আৰু হােৰাণৰ অিহেত িববাদ কৰা ম লীভূ

লাক সই দাথন আৰু অবীৰােমই আিছল। ১০ সই সময়ত পিৃথৱীেয়

মখু মিল তওঁেলাকক আৰু কাৰহেকা াস কিৰেল, আৰু তওঁৰ পাছত

চেলাঁতাসকেলােৰ মতুৃ হ’ল; সই সময়ত অি েয় শ প াশ জনক পিুৰ

ভ কিৰেল, আৰু তওঁেলােকই দ ৃ ৰপূ হ’ল। ১১ িক ু কাৰহৰ

স ান সকলৰ হ’ ল মতুৃ হাৱা নািছল। ১২ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ

এই লাকসকল িচিমেয়ানৰ স ান: নমেূৱলৰ পৰা নমেূৱলীয়া গা ী,

যাখীনৰ পৰা যাখীনীয়া গা ী, যামীনৰ পৰা যামীনীয়া গা ী, যাখীনৰ

পৰা যাখীনীয়া গা ী, ১৩ জৰহৰ পৰা জৰহীয়া গা ী, চৗলৰ পৰা

চৗলীয়া গা ী। ১৪ িচিমেয়ানীয়া গা ীেবাৰৰ বাইশ হাজাৰ শজন লাক

আিছল। ১৫ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ এই লাকসকল গাদৰ স ান:
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চেফানৰ পৰা চেফানীয়া গা ী, হ ীয়াৰ পৰা হ ীয়া গা ী, চূনীৰ পৰা

চূনীয়া গা ী, ১৬ অজনী পৰা অজনীয়া গা ী, এৰীৰ পৰা এৰীয়া গা ী,

১৭ অেৰাদৰ পৰা অেৰাদীয়া গা ী, অেৰলাৰ পৰা অেৰলীয়া গা ী। ১৮

গাদৰ এই গা ীেবাৰৰ লাকসকলৰ সংখ া চি শ হাজাৰ পাঁচ শ লাক

আিছল। ১৯ িযহূদাৰ পু এৰ আৰু ওনন আিছল; এই জন লাকৰ কনান

দশেতই মতুৃ হিছল। ২০ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ এই লাকসকল

িযহূদাৰ স ান: চলাৰ পৰা চলানীয়া গা ী, পৰচৰ পৰা পৰচীয়া

গা ী, জৰহৰ পৰা জৰহীয়া গা ী। ২১ পৰচৰ স ান এইসকল:

িহেষাণৰ পৰা িহেষাণীয়া গা ী, হামলূৰ পৰা হামলূীয়া গা ী। ২২ িযহূদাৰ

এই গা ীেবাৰৰ লাকসকলৰ সংখ া ছয়স ৰ হাজাৰ পাঁচ শ লাক

আিছল। ২৩ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ এই লাকসকল ইচাখৰৰ স ান:

তালাৰ পৰা তালাইয়া গা ী, পু াৰ পৰা পনুীয়া গা ী, ২৪ যাচূবৰ

পৰা যাচূবীয়া গা ী, িচে াণৰ পৰা িচে াণীয়া গা ী। ২৫ ইচাখৰৰ এই

গা ীেবাৰৰ লাকসকলৰ সংখ া চৗষ ী হাজাৰ িতিনশ লাক আিছল।

২৬ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ এই লাকসকল জবলূনূৰ স ান: চৰদৰ

পৰা চৰদীয়া গা ী, এেলানৰ পৰা এেলানীয়া গা ী, যহেললৰ পৰা

যহেললীয়া গা ী। ২৭জবলূনূৰ এই গা ীেবাৰৰ লাকসকলৰ সংখ া

ষাঠী হাজাৰ পাঁচশ লাক আিছল। ২৮ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ যােচফৰ

পু মনিচ আৰু ই িয়ম আিছল। ২৯ মনিচৰ স ান এইসকল: মাখীৰৰ

পৰা মাখীৰীয়া গা ী, সই িগিলয়দৰ পৰা িগিলয়দীয়া গা ী। ৩০

িগিলয়দৰ স ান এইসকল: ঈেয়জৰৰ পৰা ঈেয়জৰীয়া গা ী, হলকৰ

পৰা হলকীয়া গা ী ৩১অ ীেয়লৰ পৰা অ ীেয়লীয়া গা ী, চখমৰ পৰা

চখমীয়া গা ী, ৩২ চমীদাৰ পৰা চমীদাইয়া গা ী, আৰু হফৰৰ পৰা

হফৰীয়া গা ী। ৩৩ সই হফৰৰ পু চলফাদৰ কােনা পু স ান

নািছল, কৱল জীেয়ক আিছল। সই চলফাদৰ জীেয়কসকলৰ নাম মহলা,

নাৱা, হ া, িম া, আৰু িতচা আিছল। ৩৪এইসকেলই মনিচৰ গা ী

আিছল যাৰ লাকসকলৰ সংখ া বাৱ হাজাৰ সাত শ জন লাক আিছল।

৩৫ িনজ িনজ গা ী অ সিৰ এই লাকসকল ই িয়মৰ স ান: চুেথলহৰ

পৰা চুেথলহীয়া গা ী, বখৰৰ পৰা বখৰীয়া গা ী, তহনৰ পৰা তহনীয়া

গা ী, ৩৬আৰু চুেথলহৰ স ান সকল এই, এৰণৰ পৰা এৰণীয়া গা ী।

৩৭ ই িয়মৰ স ান সকলৰ এই গা ীেবাৰৰ বি শ হাজাৰ পাঁচ শ

লাক আিছল। িনজ িনজ গা ী অ সােৰ এই লাকসকেলই যােচফৰ

স ান। ৩৮ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ িব ামীনৰ স ান এই লাকসকল:

বলাৰ পৰা বলাইয়া গা ী, অচেবলৰ পৰা অচেবলীয়া গা ী, অহীৰামৰ

পৰা অহীৰামীয়া গা ী, ৩৯ চুফুফমৰ পৰা চুফমীয়া গা ী, হূফমৰ পৰা

হূফমীয়া গা ী। ৪০আৰু বলাৰ স ান অদ আৰু নামন আিছল; অদৰ

পৰা অদীয়া গা ী আৰু নামনৰ পৰা নামনীয়া গা ী। ৪১ িনজ িনজ গা ী

অ সােৰ এওঁেলােকই িব ামীনৰ স ান; তওঁেলাকৰ সংখ া প ি শ

হাজাৰ ছশ জন লাক আিছল। ৪২ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ দানৰ

স ান এই লাকসকল: চূহমৰ পৰা চুহমীয়া গা ী। িনজ িনজ গা ী

অ সােৰ এওঁেলােকই দানৰ গা ী। ৪৩ চুহমীয়াৰ আটাই গা ীৰ সংখ া

চৗষ ী হাজাৰ চািৰশ জন লাক আিছল। ৪৪ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ

আেচৰৰ স ান এই লাকসকল: িয াৰ পৰা িয ীয়া গা ী, িযচিবৰ পৰা

িযচিবয়া গা ী, বৰীয়াৰ পৰা বৰীয়াইয়া গা ী। ৪৫ বৰীয়াৰ স ান এই

লাকসকল: হবৰৰ পৰা হবৰীয়া গা ী, ম ীেয়লৰ পৰা ম ীেয়লীয়া

গা ী। ৪৬আেচৰৰ জীেয়কৰ নাম চৰহ আিছল। ৪৭আেচৰৰ এই

গা ীেবাৰৰ স ান সকলৰ সংখ া প হাজাৰ চািৰশ জন লাকআিছল।

৪৮ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ ন ালীৰ স ান এই লাকসকল: যহিচেয়লৰ

পৰা যহিচেয়লীয়া গা ী, গণূীৰ পৰা গণূীয়া গা ী, ৪৯ যচৰৰ পৰা

যচৰীয়া গা ী, িচে মৰ পৰা িচে মীয়া গা ী। ৫০ িনজ িনজ গা ী

অ সােৰ এই লাকসকল ন ালীৰ গা ী; তওঁেলাকৰ গিণত লাক

প ি শ হাজাৰ চািৰশ জন আিছল। ৫১ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত

গণনা কৰা লাকসকলৰ সংখ া ছয় লাখ এক হাজাৰ সাতশ ি শ জন

আিছল। ৫২ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ৫৩ “নামৰ সংখ া অ সােৰ

উ ৰািধকাৰৰ অেথ এই লাকসকলৰ মাজত দশ ভাগ কৰা হ’ব। ৫৪

অিধকেক থকা লাকসকলৰ গা ীক অিধকৈক উ ৰািধকাৰ িদবা, আৰু

কমৈক থকা লাকসকলৰ গা ীক কমৈক িদবা; িতজন পিৰয়ালৰ িযমান

গিণত লাক, তাক সই িহচােপ তাৰ উ ৰাধীকাৰ িদবা। ৫৫ িক ু িচিঠ

খলৰ াৰাই দশ ভাগ কৰা হ’ব; িনজ িনজ িপতৃ বংশৰ নাম অ সােৰ

তওঁেলােক উ ৰাধীকাৰ পাব। ৫৬ লাক অিধক বা কেম হওঁক, িচিঠ

খলৰ াৰাইেহ তওঁেলাকৰ উ ৰাধীকাৰ তওঁেলাকৰ মাজত ভাগ বাঁিট

িদয়া হ’ব।” ৫৭ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ লবী ফদৰ মাজত গিণত

লাক এই সকল: গেচানৰ পৰা গেচানীয়া গা ী, কহাতৰ পৰা কহাতীয়া

গা ী, মৰাৰীৰ পৰা মৰাৰীয়া গা ী। ৫৮ লবীয়া গা ী এই লাকসকল:

িলবনীয়া গা ী, িহে াণীয়া গা ী মহলীয়া গা ী, মচুীয়া গা ী আৰু

কাৰহীয়া গা ী। ৫৯ অ মৰ স ান কহাত আিছল; অ মৰ ভায াৰ নাম

যােকবদ; তওঁ লবীৰ জীেয়ক; তওঁৰ মােক তওঁক লবীসকলৈল

িমচৰ দশত জ ােল; তওঁ অ মৈল হােৰাণ, মািচ আৰু তওঁেলাকৰ

বােয়ক িমিৰয়মক জ ােল। ৬০ হােৰাণৈল নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ

আৰু ঈথামৰ জি ল। ৬১ িক ু নাদব আৰু অবীহূেয় িযেহাৱাৰ সা ােত

সাধাৰণ জইু উৎসগ কেৰাঁেত তওঁেলাকৰ মতুৃ হ’ল। ৬২ তওঁেলাকৰ

মাজত এমাহ বয়সীয়া আৰু তাতৈক অিধক বয়সীয়া পৰুষুসকলৰ সংখ া

তইশ হাজাৰ জন হ’ল আিছল। িকয়েনা, ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত

তওঁেলাকক কােনা উ ৰািধকাৰ িনিদয়াৰ কাৰেণ, ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ মাজত তওঁেলাক গিণত নহ’ল। ৬৩ এই সকল লাকক মািচ

আৰু পেুৰািহত ইিলয়াজৰৰ াৰাই গণনা কৰা হ’ল; তওঁেলােক িযৰীেহাৰ

স খুত য নৰ ওচৰত মাৱাবৰ সমথলত ই ােয়লৰ স ান সকলক

গণনা কিৰেল। ৬৪ িক ু চীনয় মৰু া ত ই ােয়লৰ স ান সকলক গণনা

কৰা মািচ আৰু হােৰাণ পেুৰািহতৰ াৰাই িয লাকসকলক গণনা কৰা

হিছল, তওঁেলাকৰ এজেনা এই লাকসকলৰ মাজত নািছল। ৬৫ কাৰণ

িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ িবষেয় কিছল য তওঁেলােক িন েয় মৰু া ত

মিৰব। এই হতুেক তওঁেলাকৰ মাজত িযফুি ৰ পু কােলব আৰু নৰ

পু িযেহাচূৱাৰ বািহেৰ এজেনা অৱিশ নাথািকল।

২৭ পাছত যােচফৰ পু মনিচৰ গা ীৰ মাজৰ মনিচৰ ব ৃ পিৰনািত,

মাখীৰৰ পিৰনািত, িগিলয়দৰ নািত হফৰৰ পু চলফাদৰ জীেয়ক

িয মহলা, নাৱা, হ া, িম া আৰু িতচা, তওঁেলাক মািচৰ ওচৰৈল

আিহল। ২ তওঁেলােক মািচ, পেুৰািহত ইিলয়াজৰ, অধ সকল আৰু

গােটই ম লীৰ আগত সা াৎ কৰা ত ুৰ ৱাৰ স খুত িথয় হ এই কথা

ক’ ল বােল, ৩ “আমাৰ িপতৰৃ মৰু া ত মতুৃ হ’ল; তওঁ কাৰহৰ দলৰ

মাজত, িযেহাৱাৰ িবৰেু আলচ পতাসকলৰ দলৰ মাজত নািছল, তওঁৰ

িনজ পাপেতেহ মতুৃ হিছল; অথাৎ তওঁৰ িনজ পাপৰ কাৰেণই তওঁৰ

মতুৃ হিছল। ৪আমাৰ িপতৰৃ পু স ান নথকাত তওঁৰ গা ীৰ মাজৰ

পৰা তওঁৰ নাম িকয় লাপ পাব? আমাৰ িপতৃ বংশৰ ভাইসকলৰ মাজত

আমােকা আমাৰ উ ৰাধীকাৰ িদয়ক।” ৫ তিতয়া মািচেয় সই িবষেয়

িযেহাৱাৰ আগত তওঁেলাকৰ কথা ক’ ল। ৬ তিতয়া িযেহাৱাই মািচক

কেল, ৭ “চলফাদৰ জীেয়কসকেল িঠেকই কেছ। তুিম তওঁেলাকৰ

িপতৃ বংশৰ ভাইসকলৰ মাজত অৱেশ তওঁেলাকক উ ৰািধকাৰ িদবা

আৰু তওঁেলাকৰ িপতৰৃ উ ৰাধীকাৰ তওঁেলােক যন পাই সই িবষেয়

িনি ত কিৰবা। ৮আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, ‘ কােনা এজন

লাকৰ যিদ মতুৃ হয় আৰু তওঁৰ যিদ কােনা পু নাথােক তিতয়া

তামােলােক তওঁৰ উ ৰািধকাৰ তওঁৰ জীেয়কক গতাই িদবা। ৯

যিদ তওঁৰ জীেয়ক নাথােক, তে তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়কক তওঁৰ

উ ৰািধকাৰ িদবা। ১০ যিদ তওঁৰ কােনা ভাই বা ককাই নাথােক,

তে তওঁৰ িপতৰৃ ভাইসকলক তওঁৰ উ ৰািধকাৰ িদবা। ১১ যিদ

তওঁৰ িপতৰৃ কােনা ভাই বা ককাই নাথােক, তে তাৰ গা ীৰ মাজৰ

আটাইতৈক ওচৰৰ স ীয়া লাক জনক তওঁৰ উ ৰাধীকাৰ িদবা; আৰু

তওঁ তাক িনজ অিধকাৰ কিৰব। মািচৈল কাৱা িযেহাৱাৰ আ াৰ দেৰ

এেয় ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িবষয়ক িবিধ হ’ব’।” ১২ িযেহাৱাই

মািচক পনুৰায় কেল, “তুিম অবাৰীম প তত উিঠ, িয দশ মই ই ােয়লৰ
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স ান সকলক িদেলাঁ, তাক চাৱা। ১৩ তাক দখাৰ পাছত তামাৰ ভাই

হােৰাণৰ িনিচনাৈক তামােকা িনজ লাকসকলৰ ওচৰৈল িনয়া হ’ব। ১৪

িকয়েনা িছন মৰু া ত ম লীৰ িববাদত, িশলৰ পৰা জল ব যাৱা সময়ত

তামােলােক লাকসকলৰ আগত মাক পিব ৰেূপ মা কিৰবৈল িদয়া

আ া উল ন কিৰলা।” সই জল িছন অৰণ ৰ কােদচত থকা িমৰীবাৰ

জল। ১৫ তিতয়া মািচেয় িযেহাৱাক ক’ ল, ১৬ “ হ িযেহাৱা, আপিুন

সকেলােৰ শৰীৰত থকা আ াৰ ঈ ৰ, আপিুন ম লীৰ ওপৰত এজন

লাকক িনযু কৰক, িয জন লােক ১৭ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আগত

অহা‐ যাৱা কিৰব পােৰ আৰু তওঁেলাকক বািহৰৈল‐িভতৰৈল িনব পােৰ

যােত িযেহাৱাৰ ম লী ৰখীয়া নােহাৱা মৰৰ জাকৰ িনিচনা নহয়।” ১৮

তিতয়া িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ মাৰ আ াই বাস কৰা নৰ পু

িযেহাচূৱাক ল তওঁৰ মৰূত হাত িদয়া, ১৯আৰু ইিলয়াজৰ পেুৰািহত

আৰু গােটই ম লীৰ আগত তওঁক উপি ত কিৰ তওঁেলাকৰ আগেত

তওঁেলাকক আগবঢ়াই িনবৈল তওঁক আেদশ িদয়া। ২০ ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ গােটই ম লীেয় তওঁৰ আ া মািনবৰ কাৰেণ তওঁক

িনজ স ানৰ ভাগী কৰা। ২১ তওঁ পেুৰািহত ইিলয়াজৰ স খুত িথয়

হ’ব, আৰু ইিলয়াজেৰ তওঁৰ কাৰেণ ঊৰীমৰ িবচাৰৰ াৰাই িযেহাৱাক

িধব, তিতয়া তওঁ আৰু তওঁৰ লগত ই ােয়লৰ সকেলা স ান সকেল,

গােটই ম লীেয় সেত ইিলয়াজৰৰ আ ােত বািহৰৈল‐িভতৰৈল অহা‐

যাৱা কিৰব।” ২২ পাছত মািচেয় িযেহাৱাই িদয়া আ াৰ দেৰই কায

কিৰেল; তওঁ িযেহাচূৱাক িন, গােটই ম লীৰ আগত উপি ত কিৰেল।

২৩ তওঁ তওঁৰ মৰূত হাত িদ, মািচৰ াৰাই কাওৱা িযেহাৱাৰ বাক

অ সােৰ তওঁক আেদশ িদেল।

২৮ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ানসকলক

আ া িদয়া আৰু কাৱা, ‘ তওঁেলােক যন মাৰ উপহাৰ আৰু

মাৰ াণাথক মাৰ ভ ৰপূ মাৰ অি কৃত উপহাৰ িনজ িনজ

িনয়িমত সময়ত মাৰ অেথ উৎসগ কিৰবৰ বােব তওঁেলাক যন সজােগ

থােক’। ৩এই হতুেক তুিম ইয়ােকা তওঁেলাকক কাৱা য, ‘ তামােলােক

িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰব লগা অি কৃত উপহাৰ এই, িতিদেন

িনত হামৰ অেথ টা এবছৰীয়া িনঘণূ মতা মৰ পাৱািল ল’বা। ৪

এটা মৰ পাৱািল ৰািতপৱুা উৎসগ কিৰবা আৰু আনেটা মৰ পাৱািল

সি য়া পৰত উৎসগ কিৰবা। ৫ আৰু ভ নেবদ ৰ কাৰেণ হীনৰ

চািৰভাগৰ এভাগ খিু উিলওৱা তল িমহেলাৱা ঐফাৰ দহ ভাগৰ এভাগ

িমিহ আটা িড় ল’বা। ৬ এেয় িনত হাম; িযেহাৱাৰ উে েশ াণাথক

অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ চীনয় প তত এই আ াই িনৰিূপত হিছল। ৭

আৰু তাৰ থম মৰ পাৱািলৰ কাৰেণ হীনৰ চািৰ ভাগৰ এভাগ তাৰ পয়

নেবদ হ’ব; তুিম পিব ানত িযেহাৱাৰ উে েশ পয় নেবদ ৰেূপ

ৰাগীয়াল ৰস ঢািল িদবা। ৮আৰু ি তীয় মৰ পাৱািলেটা সি য়া পৰত

উৎসগ কিৰবা; ৰািতপৱুা িদয়া ভ নেবদ আৰু তাৰ পয় নেবদ ৰ

দেৰ তােকা িযেহাৱাৰ উে েশ াণাথক অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ

কিৰবা। ৯আৰু িব াম‐িদনত টা এবছৰীয়া িনঘণূ মতা মৰ পাৱািল,

আৰু তল িমহেলাৱা ঐফাৰ দহ ভাগৰ ভাগ ভ নেবদ আৰু তাৰ পয়

নেবদ উৎসগ কিৰবা; । ১০ িনত হাম আৰু পয় নেবদ ৰ বািহেৰও

িত িব াম‐বােৰ এই হাম হ’ব। ১১আৰু েত ক মাহৰ আৰ িণেত

তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ হামৰ বােব টা দমৰা গৰ,ু এটা মতা

মৰ আৰু সােতাটা িনঘণূ মতা মৰ পাৱািল, এই সকেলােক উৎসগ

কিৰবা। ১২আৰু েত ক দমৰা গৰৰু কাৰেণ ভ নেবদ ৰেূপ ঐফাৰ

দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়, আৰু মতা মৰেটাৰ

কাৰেণ ভ নেবদ ৰেূপ দহ ভাগৰ ভাগ, তল িমহেলাৱা িমিহ

আটা িড়, ১৩আৰু েত ক মৰ পাৱািলৰ কাৰেণ ভ নেবদ ৰেূপ

দহ ভাগৰ এভাগ, তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড় উৎসগ কিৰবা; সেয়

াণাথক হাম‐বিল, িযেহাৱাৰ উে েশ অি কৃত উপহাৰ। ১৪আৰু

েত ক দমৰা গৰৰু কাৰেণ হীনৰ আধা ভাগ, আৰু মতা মৰেটাৰ কাৰেণ

হীনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ আৰু েত ক মৰ পাৱািলৰ কাৰেণ হীনৰ

চািৰভাগৰ এভাগ া াৰস সইেবাৰৰ পয় নেবদ হ’ব; এেয় বছৰৰ

েত ক মাহত কিৰব লগীয়া মােহকীয়া হাম। ১৫আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ

পাপাথক বিল ৰেূপ এটা মতা ছাগলী উৎসগ কিৰবা। িনত হাম আৰু

তাৰ পয় নেবদ ৰ বািহেৰও ইয়াক কিৰব লািগব। ১৬ পাছত থম

মাহৰ চতু শ িদনা িযেহাৱাৰ িন াৰ‐প হ’ব। ১৭আৰু সই মাহৰ

প দশ িদনা উৎসৱ হ’ব, সাত িদন খমীৰ িনিদয়া িপঠা ভাজন কিৰব

লািগব। ১৮ থম িদনা পিব সভা হ’ব; সই িদনা তামােলােক কােনা

ব ৱসায় কম নকিৰবা। ১৯ িক ু িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিলৰ অেথ

অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ টা দমৰা গৰ,ু এটা মতা মৰ আৰু সােতাটা

এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা; সইেবাৰ িনঘণূ প হ’ব।

২০আৰু েত ক দমৰা গৰৰু কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিনভাগ, মতা মৰেটাৰ

কাৰেণ দহ ভাগৰ ভাগ। ২১আৰু মৰ পাৱািল সাঁেতাটাৰ েত ক

পাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ এভাগ, তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড়

সইেবাৰৰ ভ নেবদ হ’ব। ২২আৰু তামােলাকক ায়ি কিৰবৈল

পাপাথক বিল ৰেূপ এটা মতা ছাগলী উৎসগ কিৰবা। ২৩ িনত হামৰ

অেথ ৰািতপৱুাৰ িয হাম‐বিল, তাৰ বািহেৰও এই সকেলােক উৎসগ

কিৰবা। ২৪ এই িনয়ম অ সােৰ তামােলােক সাত িদনৈলেক িত িদেন

িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ ভ ৰপূ অি কৃত উপহাৰ উৎসগ

কিৰবা; িনত হাম আৰু তাৰ পয় নেবদ ৰ বািহেৰও ইয়াক উৎসগ

কিৰবা। ২৫আৰু স ম িদনা তামােলাকৰ পিব সভা হ’ব। সই িদনা

তামােলােক কােনা ব ৱসায় কম নকিৰবা। ২৬ িয িদনা তামােলােক

সাত স াহৰ অ ত হাৱা প ত িযেহাৱাৈল কােনা নতুন ভ নেবদ

উৎসগ কৰা, থেম পকা ফল িদয়া সই িদনা তামােলাকৰ পিব সভা

হ’ব। সই িদনা কােনা ব ৱসায় কম নকিৰবা। ২৭ িক ু িযেহাৱাৰ

উে েশ াণৰ অেথ হাম‐বিল ৰেূপ টা দমৰা গৰ,ু এটা মতা মৰ

আৰু সােতাটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল ২৮আৰু েত ক দমৰা গৰৰু

কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, মতা মৰেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ ভাগ।

২৯আৰু মৰ পাৱািল সাঁেতাটাৰ েত ক পাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ

এভাগ, তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড় সইেবাৰৰ ভ নেবদ উৎসগ

কিৰবা। ৩০আৰু তামােলাকক ায়ি কিৰবৈল এটা মতা ছাগলী

উৎসগ কিৰবা। ৩১ িনত হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ নেবদ ৰ বািহেৰও

তামােলােক এই সকেলােক আৰু এইেবাৰৰ পয় নেবদ উৎসগ কিৰবা;

এই সকেলা িনঘণূ প হ’ব লািগব’।”

২৯আৰু স ম মাহত, মাহৰ থম িদনা িযেহাৱাৰ স ানৰ অেথ

তামােলাকৰ পিব সভা হ’ব। সই িদনা তামােলাকৰ কােনা

দনি ন ব ৱসায় কম নকিৰবা। সই িদনা তামােলাকৰ তূৰী বেজাৱা

িদন হ’ব। ২ সই িদনা তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ

হাম‐বিল ৰেূপ এটা দমৰা গৰ,ু এটা মতা মৰ আৰু সােতাটা িনঘণূ

এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল ৰািখবা। ৩আৰু সই দমৰা গৰেুটাৰ কাৰেণ

দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, মতা মৰেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ ভাগ, ৪আৰু

মৰ পাৱািলৰ সাঁেতাটাৰ েত ক পাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ এভাগ,

তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড় সইেবাৰৰ ভ নেবদ উৎসগ কিৰবা।

৫আৰু তামােলাকক ায়ি কিৰবৈল পাপাথক বিল ৰেূপ এটা মতা

ছাগলী উৎসগ কিৰবা। ৬ নতুন জানৰ হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ নেবদ ,

িনত হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ নেবদ আৰু সইেবাৰৰ পয় নেবদ ৰ

বািহেৰও, সইেবাৰৰ িবিধমেত তামােলােক াণৰ অেথ িযেহাৱাৰ

উে েশ অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ সই সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ৭ সই

স ম মাহৰ দশম িদনা িযেহাৱাৰ স ানৰ অেথ তামােলাকৰ পিব সভা

হ’ব; সই িদনা তামােলােক িনজ িনজ াণক খ িদবা আৰু কােনা কায

নকিৰবা। ৮ িক ু িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ হাম‐বিল ৰেূপ এটা

দমৰা গৰ,ু এটা মতা মৰ আৰু সােতাটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল

উৎসগ কিৰবা; আৰু সইেবাৰ িনঘণূ প হ’ব লািগব। ৯আৰু দমৰা

গৰেুটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ, মতা মৰেটাৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ

ভাগ, ১০আৰু মৰ পাৱািল সাঁেতাটাৰ েত ক পাৱািলৰ কাৰেণ দহ
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ভাগৰ এভাগ, তল িমহেলাৱা িমিহ আটা িড় সইেবাৰৰ ভ নেবদ

হ’ব। ১১আৰু পাপাথক বিল ৰেূপ এটা মতা ছাগলী উৎসগ কিৰবা।

ায়ি ৰ পাপাথক বিলৰ, িনত হাম বিলৰ, তাৰ ভ নেবদ ৰ আৰু

সইেবাৰৰ পয় নেবদ ৰ বািহেৰও, এই সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ১২

আৰু স ম মাহৰ প দশ িদনা িযেহাৱাৰ স ানৰ উে েশ তামােলাকৰ

পিব সভা হ’ব। সই িদনা তামােলােক কােনা দনি ন ব ৱসায় কম

নকিৰবা আৰু তামােলােক সাত িদনৈলেক িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসৱ

পালন কিৰবা। ১৩ আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ অেথ অি কৃত

উপহাৰ ৰেূপ হাম‐বিলৰ কাৰেণ তৰটা দমৰা গৰ,ু টা মতা মৰ আৰু

চৗধ টা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা; আৰু সইেবাৰ

েত কিটেয়ই িনঘণূী প হ’ব লািগব। ১৪ আৰু দমৰা গৰু তৰটাৰ

েত ক গৰৰু কাৰেণ দহ ভাগৰ িতিন ভাগ আৰু মতা মৰ টাৰ েত ক

মৰৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ ভাগ, ১৫আৰু মতা মৰ পাৱািল চৗধ টাৰ

েত ক মৰ পাৱািলৰ কাৰেণ দহ ভাগৰ এভাগ, তল িমহেলাৱা িমিহ

আটা িড় সইেবাৰৰ ভ নেবদ হ’ব। ১৬আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ

এটা মতা ছাগলী উৎসগ কিৰবা। িনত হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ ও পয়

নেবদ ৰ বািহেৰও তামােলােক এই সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ১৭

আৰু পিব সভাৰ ি তীয় িদনা বাৰটা দমৰা গৰ,ু টা মতা মৰ আৰু

চৗধ টা এবছৰীয়া িনঘণূ মতা মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা; আৰু সইেবাৰ

েত কিট িনঘণূ প হ’ব লািগব। ১৮আৰু দমৰা গৰৰু, মৰৰ আৰু মৰ

পাৱািলৰ সংখ া অ সােৰ িবিধমেত সইেবাৰৰ ভ আৰু পয় নেবদ

হ’ব; আৰু পাপাথক বিলৰ িনিমে এটা মতা ছাগলী আ া িদয়াৰ দেৰই

উৎসগ কিৰবা। ১৯ িনত হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ ও সইেবাৰৰ পয়

নেবদ ৰ বািহেৰও তামােলােক এই সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ২০আৰু

পিব সভাৰ ততৃীয় িদনা এঘাৰটা দমৰা গৰ,ু টা মতা মৰ আৰু চৗধ টা

এবছৰীয়া িনঘণূ মতা মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা, আৰু সইেবাৰ িনঘণূ

প হ’ব লািগব। ২১আৰু দমৰা গৰৰু, মৰৰ আৰু মৰ পাৱািলৰ সংখ া

অ সােৰ িবিধমেত সইেবাৰৰ ভ আৰু পয় নেবদ হ’ব। ২২আৰু

পাপাথক বিলৰ অেথ এটা মতা ছাগলী, উৎসগ কিৰবা। িনত হাম‐বিল

আৰু তাৰ ভ ও পয় নেবদ ৰ বািহেৰও তামােলােক এই সকেলােক

উৎসগ কিৰবা। ২৩আৰু পিব সভাৰ চতুথ িদনা দেহাটা দমৰা গৰ,ু

টা মতা মৰ আৰু চৗধ টা এবছৰীয়া িনঘণূী মতা মৰ পাৱািল উৎসগ

কিৰবা আৰু েত কিট িনঘণূ প হ’ব লািগব। ২৪আৰু দমৰা গৰৰু,

মৰৰ, আৰু মৰ পাৱািলৰ সংখ া অ সােৰ িবিধ অ সােৰ সইেবাৰৰ

ভ আৰু পয় নেবদ হ’ব। ২৫আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা

ছাগলী উৎসগ কিৰবা। িনত হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ ও পয় নেবদ ৰ

বািহেৰও তামােলােক এই সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ২৬আৰু প ম

িদনা নটা দমৰা গৰ,ু টা মতা মৰ আৰু চৗধ টা এবছৰীয়া িনঘণূ মতা

মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা, আৰু েত কিট িনঘণু প হ’ব লািগব। ২৭

আৰু দমৰা গৰৰু, মৰৰ, মৰ পাৱািলৰ সংখ া অ সােৰ িবিধ অ সােৰ

সইেবাৰৰ ভ আৰু পয় নেবদ হ’ব; ২৮আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ

এটা মতা ছাগলী উৎসগ কিৰবা। িনত হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ ও

পয় নেবদ ৰ বািহেৰও তামােলােক এই সকেলােক উৎসগ কিৰবা।

২৯আৰু পিব সভাৰ ষ িদনা আেঠাটা দমৰা গৰ,ু টা মতা মৰ আৰু

চৗধ টা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা আৰু েত কিট

িনঘণূ প হ’ব লািগব। ৩০আৰু দমৰা গৰৰু, মৰৰ আৰু মৰ পাৱািলৰ

সংখ া অ সােৰ িবিধমেত সইেবাৰৰ ভ আৰু পয় নেবদ হ’ব। ৩১

আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী উৎসগ কিৰবা। িনত

হাম‐বিল আৰু তাৰ ভ ও পয় নেবদ ৰ বািহেৰও তামােলােক এই

সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ৩২আৰু স ম িদনা সােতাটা দমৰা গৰ,ু টা

মতা মৰ আৰু চৗধ টা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা আৰু

েত কিট িনঘণূ প হ’ব লািগব। ৩৩আৰু দমৰা গৰৰু, মৰৰ আৰু মৰ

পাৱািলৰ সংখ া অ সােৰ িবিধমেত সইেবাৰ ভ আৰু পয় নেবদ

হ’ব। ৩৪আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী উৎসগ কিৰবা।

িনত হাম বিল আৰু তাৰ ভ নেবদ আৰু তাৰ পয় নেবদ েবাৰৰ

বািহেৰও তামােলােক এই সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ৩৫ অ ম িদনা

তামােলাকৰ আৰু এখন ধমীয় সভা হ’ব। সইিদনা তামােলােক কােনা

দনি ন ব ৱসায়ৰ কম নকিৰবা। ৩৬ িক ু িযেহাৱাৰ উে েশ াণৰ

অেথ অি কৃত উপহাৰ ৰেূপ হাম বিলৰ কাৰেণ এটা দমৰা গৰু এটা

মতা মৰ আৰু সােতাটা এবছৰীয়া মতা মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা

আৰু েত কিট িনঘণূ প হ’ব লািগব। ৩৭আৰু দমৰা গৰৰু, মৰৰ

আৰু মৰ পাৱািলৰ সংখ া অ সােৰ িবিধমেত সইেবাৰৰ ভ আৰু

পয় নেবদ হ’ব। ৩৮আৰু পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা মতা ছাগলী

উৎসগ কিৰবা। িনত হাম আৰু তাৰ ভ ও পয় নেবদ ৰ বািহেৰও

তামােলােক এই সকেলােক উৎসগ কিৰবা। ৩৯ স িস কিৰবৰ

কাৰেণ িদয়া আৰু ই ামেত এেনই িদয়া তামােলাকৰ উপহাৰৰ বািহেৰ,

তামােলাকৰ ভ ও পয় নেবদ ৰ কাৰেণ আৰু তামােলাকৰ ম লাথক

বিলৰ কাৰেণ এইেবাৰ তামােলাকৰ িনজৰ িনৰিূপত প েবাৰত িযেহাৱাৰ

উে েশ উৎসগ কিৰবা।” ৪০ মািচেয় িযেহাৱাৰ পৰা পাৱা সকেলা

আ া অ সােৰ ই ােয়লৰ স ান সকলক এই সকেলা কথা ক’ ল।

৩০ পাছত মািচেয় ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ফদৰ মলূ লাকসকলক

ক’ ল। তওঁ ক’ ল, িযেহাৱাই এই আ া িদেছ। ২ কােনা পৰুেুষ

যিদ িযেহাৱাৰ উে েশ স কেৰ বা ত‐ব েনেৰ িনজ াণ ব

কিৰবৈল শপত কেৰ, তে তওঁ িনজৰ বাক ব থ নকিৰ, িনজৰ মখুৰ

পৰা ওেলাৱা আটাই বাক িস কিৰব লািগব। ৩আৰু কােনা মিহলাই

যিদ জীয়াৰী কালত িপতৰৃ ঘৰত থােকাঁেত িযেহাৱাৰ উে েশ কােনা

স কেৰ বা ত‐ব েনেৰ িনজেক ব কেৰ ৪আৰু তাইৰ িপতেৃয় যিদ,

তাই স কৰা, বা ত‐ব েনেৰ তাই িনজেক ব কৰা কথা িনও,

তাইক এেকা নৈক মেন মেন থােক, তে তাইৰ সকেলা স িস

কিৰব লািগব আৰু ব েনেৰ তাই িনজেক ব কেৰ, তােকা িস কিৰব

লািগব। ৫ িক ু না িদনা যিদ তাইৰ িপতেৃয় তাইক িনেষধ কেৰ, তে

তাইৰ স বা িয ব েনেৰ তাই িনজেক ব কিৰেল, সই আটাই কথা

িস কিৰব নালািগব; আৰু তাইৰ িপতেৃয় িনেষধ কৰা হতুেক িযেহাৱাই

তাইক মা িদব। ৬আৰু তাই স ৰ অধীন থকা বা অিবেবচনাৰেূপ

মখুৰ পৰা ওেলাৱা বােক েৰ িনজেক ব কৰা কালত, যিদ তাইক িবয়া

িদয়া হয়, ৭আৰু তাইৰ ামীেয় তাক িনও, না িদনা তাইক এেকা

নৈক মেন মেন থােক, তে তাইৰ স েবাৰ িস কিৰব লািগব বা িয

িয ব েনেৰ তাই িনজেক ব কিৰেল, তােকা িস কিৰব লািগব। ৮ িক ু

না িদনা যিদ তাইৰ ামীেয় তাইক িনেষধ কেৰ, তে তাই িয স ৰ

অধীন আৰু অিবেবচনাৰেূপ িনজৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা িয বাক ৰ াৰাই

তাই িনজেক ব কিৰেল, ামীেয় তাক ব থ কিৰব আৰু িযেহাৱাই তাইক

মা িদব। ৯ িক ু বাঁৰী বা ামীেয় ত াগ কৰা মিহলাই স আিদ

ব েনেৰ িনজেক ব কৰা সকেলা কথা িস কিৰব লািগব। ১০আৰু

তওঁ যিদ ামীৰ ঘৰত থােকাঁেত স কেৰ বা শপত কিৰ িনজেক ত

ব েনেৰ ব কেৰ, ১১আৰু তাইৰ ামীেয় সই িবষেয় িন তাইক এেকা

নৈক যিদ মেন মেন থােক, তাইক িনেষধ নকেৰ, তে তাইৰ সকেলা

স িস কিৰব লািগব। আৰু তাই িয ব েনেৰ িনজেক ব কিৰেল,

তােকা িস কিৰব লািগব। ১২ িক ু না িদনা তাইৰ ামীেয় যিদ সই

সকেলােক কােনা ৰেূপ ব থ কেৰ, তে তাইৰ স আৰু তাইৰ ত‐

ব নৰ িবষেয় তাইৰ মখুৰ পৰা িয বাক ওলাইিছল, তােকা িস কিৰব

নালািগব। তাইৰ ামীেয় তাক ব থ কিৰেল আৰু িযেহাৱাই তাইক মা

িদব। ১৩ মিহলাৰ েত ক স আৰু িনজেক খ িদবৈল িনজেক ব

কৰা শপত তাইৰ ামীেয় িস ও কিৰব পােৰ, তাইৰ ামীেয় তাক ব থও

কিৰব পােৰ। ১৪ িক ু তাইৰ ামীেয় যিদ কইবা িদনৈলেক তাইক এেকা

নৈক সকেলাভােৱ মেন মেন থােক, তে তাইৰ সকেলা স আৰু

িনজেক ব কৰা সকেলা কথা িস কিৰব লগীয়া কেৰ। িকয়েনা না

িদনা এেকা নৈক মেন মেন থকাত, িস তাক িস কিৰব লগীয়া কিৰেল।

১৫ িক ু তাক নাৰ পাছত যিদ কােনাৰেূপ িস তাক ব থ কেৰ, তে

ামীেয় তাইৰ অপৰাধৰ ফল ভাগ কিৰব। ১৬ ামী আৰু ভায াৰ িবষেয়,
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িপতেৃয় আৰু যৗৱন কালত তওঁৰ ঘৰত থকা জীেয়কৰ িবষেয় িযেহাৱাই

মািচক আ া িদয়া িবিধ এইেবাৰ।

৩১ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

কাৰেণ িমিদয়নীয়াসকলৰ িতকাৰ সাধা; তেন কিৰ উিঠ তামাৰ

মতুৃ হ’ব আৰু িনজ লাকসকলৰ মাজত তামাক িনয়া হ’ব।” ৩ তিতয়া

মািচেয় লাকসকলক ক’ ল, “িযেহাৱাৰ কাৰেণ িমিদয়নৰ িতকাৰ

সািধবৈল, িমিদয়নৰ িবৰেু যু যা া কিৰবৰ কাৰেণ তামােলাকৰ মাজৰ

িকছুমান লাকক যু ৈল সি ত কৰা। ৪ তামােলােক ই ােয়লৰ

েত কখন ফদৰ পৰা এক এক হাজাৰ লাকক যু ৈল পিঠয়াবা।” ৫

তিতয়া ই ােয়লৰ েত ক গা ী অ সােৰ এক এক হাজাৰ লাকক

যু ৰ বােব যু ত কৰা হ’ল। এইদেৰ যু ৈল সি ত হাৱা বাৰ হাজাৰ

জন লাকক উিলওৱা হ’ল। ৬ তাৰ পাছত মািচেয়, েত কখন ফদৰ

পৰা এক এক হাজাৰ লাকৰ সেত পেুৰািহত ইিলয়াজৰৰ পু পীনহচক

যু ৈল পিঠয়ােল; পিব ানৰ ব , ৰণ বাদ ৰ অেথ কািল সই পীনহচৰ

হাতত আিছল। ৭ মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ তওঁেলােক

িমিদয়নৰ িবৰেু যু কিৰ তওঁেলাকৰ সকেলা পৰুষুেক বধ কিৰেল। ৮

আৰু তওঁেলােক আন আন হত লাকৰ লগত িমিদয়নৰ ৰজাসকলক,

অথাৎ ইবী, ৰকম, চূৰ, হূৰ আৰু ৰবা, এই িমিদয়নীয়া পাঁচজন ৰজাক

বধ কিৰেল; আৰু িবেয়াৰৰ পু িবিলয়মেকা তওঁেলােক তেৰাৱােলেৰ বধ

কিৰেল। ৯ ই ােয়লৰ স সকেল িমিদয়নৰ সকেলা মিহলা, তওঁেলাকৰ

ল’ৰা‐ ছাৱালী ব ী কিৰ ল গ’ল, আৰু তওঁেলাকৰ গৰ,ু মৰ‐ছাগৰ

জাক আিদ সকেলা স ি লিুট ল গ’ল। ১০ তওঁেলােক িয িয ঠাইত

বাস কিৰিছল, তওঁেলাকৰ সই সকেলা নগৰ আৰু তওঁেলাকৰ আটাই

ছাউিনেবাৰ লাই িদেল। ১১ তওঁেলােক লটু‐ ব আৰু বনদীেবাৰক

আৰু তােৰ সেত সকেলা প ৰ জাকেবাৰ লগত ল’ ল। ১২ তওঁেলােক

িযৰীেহাৰ স খুত য নৰ পাৰৰ মাৱাবৰ সমথলত থকা ছাউিনৈল, মািচ,

পেুৰািহত ইিলয়াজৰ আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গােটই ম লীৰ

িৰৈল, সই ব ী কিৰ িনয়া লাকেবাৰ, যু ত ধৰা প েবাৰ, আৰু লিুট

লাৱা স ি েবাৰ আিনেল। ১৩ তিতয়া মািচ, পেুৰািহত ইিলয়াজৰ

আৰু ম লীৰ আটাই অধ সকেল তওঁেলাকক সা াৎ কিৰবৈল ছাউিনৰ

বািহৰৈল ওলাই গ’ল। ১৪ তিতয়া যু ৰ পৰা উভিট অহা সহ পিত আৰু

শতপিত, এই সনাপিতসকলৰ ওপৰত মািচৰ খং উিঠল। ১৫ মািচেয়

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক মিহলাসকলক জীয়াই ৰািখছা নিক?

১৬ চাৱা, িবিলয়মৰ পৰামশত তওঁেলােক িপেয়াৰ দৱতাৰ কথাত

ই ােয়লৰ স ান সকলক িযেহাৱাৰ িবৰেু সত ল ন কৰাইিছল; সই

কাৰেণই িযেহাৱাৰ ম লীত মহামাৰী হ আিছল। ১৭ এিতয়া এই হতুেক,

তামােলােক িশ েবাৰৰ মাজৰ আটাই ল’ৰােবাৰক বধ কৰা, আৰু পৰুষুেৰ

সেত শয়ন কৰা সকেলা মিহলাক বধ কৰা। ১৮ িক ু ছাৱালীসকলৰ

মাজৰ িযেবােৰ পৰুষুেৰ সেত কিতয়াও শয়ন কৰা নাই, তওঁেলাকক

তামােলােক িনজৰ কাৰেণ ৰাখা। ১৯ তামােলােক সাত িদনৈলেক

ছাউিনৰ বািহৰত ছাউিন পািত থাকা; তামােলাকৰ িযমান লােক বধ

কিৰছা বা হত হাৱা লাকেকা চুইছা, তামােলাকৰ সই সকেলােৱ আৰু

ব ী কিৰ অনা লাকসকলক ততৃীয় আৰু স ম িদনা িচ কৰা। ২০

আৰু সকেলা কােপাৰ, ছােলেৰ সজা বা মৰ‐ছাগৰ নােমেৰ যু ত কৰা

বা কােঠেৰ সজা আটাই ব ৰ িবষেয় তামােলােক িনজৰ কাৰেণ িচ

কৰা।” ২১ পাছত পেুৰািহত ইিলয়াজেৰ ৰণৈল যাৱা লাকসকলক ক’ ল,

“িযেহাৱাই মািচক িদয়া ব ৱ াৰ এয়াও এক িবিধ বােল: ২২ কৱল

সাণ, ৰপূ, িপতল, লাহা, বগীতাম, ২৩আৰু সীহ আিদ িযেবাৰ ব জইুত

েপােৰ, সই সকেলােক জইুৰ মােজিদ িনবা, তিতয়া সয়া িচ হ’ব।

তাৰ পাছত তামােলােক তাক অ িচতা‐নাশক জলৰ াৰাই িচ কিৰব

লািগব; িক ু িয িয ব জইুত পােৰ, তাক থেম তামােলােক সই

পানীেৰ িচ কিৰবা। ২৪আৰু স ম িদনা তামােলােক িনজ িনজ কােপাৰ

ধবুা, তিতয়া তামােলাক িচ হ’বা; তাৰ পাছত তামােলােক ছাউিনত

সামাব পািৰবা।” ২৫ িযেহাৱাই পনুৰায় মািচক ক’ ল, ২৬ “তুিম,

পেুৰািহত ইিলয়াজৰ আৰু ম লীৰ িপত‐ৃবংশৰ অধ সকল, যু ত ধৰা

মা হ বা প সই আটাই লটু‐ ব ৰ লখ লাৱা; ২৭আৰু সইেবাৰ ভাগ

কিৰ, এভাগ ৰণৈল যাৱা লাকসকল আৰু এভাগ গােটই ম লীৰ মাজত

ভাগ কিৰ িদয়া; ২৮আৰু যু ৈল যাৱা লাকসকলৰ পৰা মা হ, গৰ,ু গাধ,

আৰু মৰ‐ছাগ বা ছাগলীৰ পাঁচ শ পাঁচ শ াণীৰ মাজৰ এটা এটা াণী

িযেহাৱাৰ কাৰেণ কৰ ৰেুপ লাৱা; ২৯ তওঁেলাকৰআধা ভাগৰ পৰা তাক

ল, িযেহাৱাৰ উে ালনীয় উপহাৰ ৰেূপ পেুৰািহত ইিলয়াজৰক িদয়া।

৩০আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আধা ভাগৰ পৰা মা হ, গৰ,ু গাধ আৰু

মৰ‐ছাগৰ জাক আিদ আটাই াণীেৰই প াশটা প াশটাৰ মাজৰ পৰা

এটা ল িযেহাৱাৰ আবাসৰ ৰখীয়া লবীয়াসকলক িদয়া।” ৩১ তিতয়া

মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ মািচ আৰু পেুৰািহত ইিলয়াজেৰ

সই কায কিৰেল। ৩২ ৰণৱুাসকেল লিুট অনা স ি ৰ বািহেৰ ধিৰ অনা

াণীৰ সংখ া এইদেৰ: ছয় লাখ পঁয়স ৰ হাজাৰ মৰ‐ছাগ ৩৩ বাস ৰ

হাজাৰ ষাঁড়‐গৰ,ু ৩৪ এষ ী হাজাৰ গাধ, ৩৫আৰু কিতয়াও পৰুেুষ সেত

শয়ন নকৰা ছাৱালীৰ সংখ া স মঠু বি শ হাজাৰ আিছল। ৩৬ যু ৈল

যাৱা স সকলৰ আধা ভাগ াণীৰ সংখ া িতিন লাখ সাতি শ হাজাৰ

পাঁচ শ মৰ‐ছাগ; ৩৭ সই মৰ‐ছাগেবাৰৰ পৰা লাৱা িযেহাৱাৰ কৰ

ছশ পঁয়স ৰটা। ৩৮ ষাঁড়‐গৰু ছয়ি শ হাজাৰ; সইেবাৰৰ মাজৰ পৰা

লাৱা িযেহাৱাৰ কৰ বাস ৰটা। ৩৯ গাধেবাৰৰ সংখ া ি শ হাজাৰ পাঁচশ

আিছল আৰু সইেবাৰৰ মাজৰ পৰা লাৱা িযেহাৱাৰ কৰ এষ ীটা। ৪০

মা হৰ সংখ া ষা হাজাৰ গৰাকী মিহলা আৰু তওঁেলাকৰ পৰা লাৱা

িযেহাৱাৰ কৰ বি শটা। ৪১ তাৰ পাছত মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া

অ সােৰ, সই কৰ তওঁ িযেহাৱাৰ উে ালনীয় উপহাৰ ৰেূপ পেুৰািহত

ইিলয়াজৰক িদেল। ৪২আৰু যু ৈল যাৱা লাকসকলৰ ভাগৰ পৰা িয

আধা ভাগ মািচেয় ই ােয়লৰ স ান সকলৰ কাৰেণ ৰািখেল‐ ৪৩ ম লীৰ

সই আধা ভাগৰ সংখ া িতিন লাখ সাতি শ হাজাৰ পাঁচশ মৰ‐ছাগ,

৪৪ ছয়ি শ হাজাৰ ষাঁড়‐গৰ,ু ৪৫ ি শ হাজাৰ পাঁচশটা গাধ ৪৬আৰু

কিতয়াও পৰুষুৰ সেত শয়ন নকৰা ষা হাজাৰ মিহলা আিছল। ৪৭

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ পৰা সই আধা ভাগৰ পৰা মা হ আৰু প ৰ

প াশটা প াশটাৰ মাজৰ এটা এটা ল মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া

অ সােৰ তওঁ িযেহাৱাৰ আবাসৰ ৰখীয়া লবীয়াসকলক িদেল। ৪৮ তাৰ

পাছত সহ পিত আৰু শতপিত, স সমহূৰ হাজাৰ হাজাৰৰ ওপৰত

সই সনাপিতসকল মািচৰ ওচৰৈল আিহল। ৪৯ তওঁেলােক তওঁক

কেল, “আেপানাৰ এই দাসেবােৰ িনজৰ িনজৰ অধীেন থকা স েবাৰৰ

লখ ল’ ল আৰু আমাৰ মাজৰ এজেনা হেৰাৱা নাই। ৫০এই হতুেক

আিম িতজেন িয সাণৰ অল াৰ, অথাৎ নপৰু, খাৰ,ু আঙিঠ, ল,

হাৰ, এইেবাৰ িয পাইেছাঁ, তাক আিম িযেহাৱাৰ আগৈল, িনজৰ িনজৰ

াণ ায়ি কিৰবৈল িযেহাৱাৰ উপহাৰ ৰেুপ আিনেলাঁ।” ৫১ তিতয়া

মািচ আৰু পেুৰািহত ইিলয়াজেৰ তওঁেলাকৰ পৰা সই সাণ, অথাৎ

িশ কােৰ বেনাৱা সই সকেলা অল াৰেবাৰ ল’ ল। ৫২ সহ পিত আৰু

শতপিতসকেল িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কৰা উে ালনীয় উপহাৰৰ

সই সাণ ষা হাজাৰ সাতশ প াশ চকল আিছল; ৫৩ িকয়েনা

স সকলৰ িতজেন িনজৰ কাৰেণ লটু ব আিনিছল। ৫৪ পাছত মািচ

আৰু পেুৰািহত ইিলয়াজেৰ সহ পিত আৰু শতপিত, এই সনাপিতসকলৰ

পৰা সই সাণ ল, িযেহাৱাৰ আগত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ৰণাথক

িচন হ’বৈল, তাক সা াৎ কৰা ত ুত ৰািখেল।

৩২ ৰেূবণৰ স ান সকলৰ আৰু গাদৰ স ান সকলৰ অিতশয় অিধক

প ৰ জাক আিছল; এই কাৰেণ তওঁেলােক যিতয়া যােজৰ আৰু

িগিলয়দ দশখন দিখেল, তওঁেলােক তওঁেলাকৰ প েবাৰৰ কাৰেণ

সই ঠাই ভাল দিখেল। ২ সই কাৰেণ গাদ আৰু ৰেূবণৰ স ান সকেল

আিহ মািচক, পেুৰািহত ইিলয়াজৰক আৰু ম লীৰ অধ সকলক ক’ ল,

৩অটােৰাৎ, দীেবান, যােজৰ, িন া, িহচেবান, ইিলয়ািল, িচবাম, নেবা আৰু

িবেয়ান, ৪ এই িয িয দশ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ ম লীৰ আগত পৰাজয়

কিৰেল, এেয় প েবাৰৰ বােব যাগ ঠাই; আৰু আিম, আেপানাৰ িয
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দাসকল, আমাৰ অিধক প ৰ জাক আেছ।” ৫ তওঁেলােক আেকৗ ক’ ল,

“আিম যিদ আেপানাৰ দিৃ ত অ হ পাইেছাঁ, তিতয়াহেল উ ৰািধকাৰৰ

অেথ আেপানাৰ এই দাসেবাৰক এই দশ দান কৰক। আমাক য ন পাৰ

কিৰ িনিনব।” ৬ তিতয়া মািচেয় গাদৰআৰু ৰেূবণৰ স ান সকলক ক’ ল,

“ তামােলাকৰ ভাইসকেল যু কিৰবৈল যাৱাৰ সময়ত তামােলােক

এই ঠাইত বাস কিৰবা ন? ৭ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ান সকলক

িদয়া দশৈল তওঁেলােক পাৰ হ নাযাবৈল তওঁেলাকৰ মন কেলই

িনৰৎুসাহ কিৰছা? ৮ িয কালত মই তামােলাকৰ িপতসৃকলক দশ চাবৰ

কাৰেণ কােদচ‐বেণয়াৰ পৰা পিঠয়াইিছেলাঁ সই কালত তওঁেলােকও

সইদেৰ কিৰিছল। ৯ িকয়েনা তওঁেলােক ইে াল উপত কাৈলেক গ

দশ চাই, িযেহাৱাই িদয়া সই দশত নােসামাবৈল ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ মন িনেৰাৎসাহ কিৰিছল। ১০ এই কাৰেণ সই িদনা িযেহাৱাৰ

াধ িল উিঠল আৰু তওঁ শপত কিৰ, এই কথা কিছল, ১১ ‘মই

অ াহাম, ইচহাক আৰু যােকাবক িয দশ িদম বিুল শপত কিৰিছেলাঁ,

িমচৰৰ পৰা অহা লাকসকলৰ মাজত িবশ বছৰ আৰু তােতাতৈক অিধক

বয়সীয়া কােনা এজন লােকও সই দশ দিখবৈল নাপাব, িকয়েনা

তওঁিবলােক মাৰ পথত স ণূৰেূপ নচিলেল; ১২ কৱল কিন ীয়া

িযফুি ৰ পু কােলব আৰু নৰ পু িযেহাচূৱাই সই দশ দিখব, কাৰণ

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ পথত স ণূৰেূপ চিলেল’। ১৩ এইদেৰ ই ােয়লৈল

িযেহাৱাৰ াধ িল উঠাত, িযেহাৱাৰ দিৃ ত কম কৰা আটাই বংশৰ

শষ নােহাৱাৈলেক, তওঁ চি শ বছৰ ধিৰ তওঁেলাকক অৰণ ত মণ

কৰােল। ১৪ এিতয়া চাৱা, ই ােয়লৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ চ াধ

আৰু বঢ়াবৈল, পাপী লাকসকলৰ িনিচনা তামােলােক তামােলাকৰ

িপতসৃকলৰ ঠাইত উিঠছা। ১৫ িকয়েনা, তামােলােক যিদ এইদেৰ তওঁৰ

পাছৰ পৰা িবমখু হাৱা, তেনহেল তওঁ পনুৰায় ই ােয়লক অৰণ ত

ত াগ কিৰব; তিতয়া তামােলােক এই সকেলা লাকক িবন কৰাবা।”

১৬ তিতয়া তওঁেলােক মািচৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “আিম এই ঠাইত

িনজ প েবাৰৰ কাৰেণ গঁৰাল সািজম, আৰু আমাৰ পিৰয়ালেবাৰৰ কাৰেণ

নগৰেবাৰ িন াণ কিৰম; ১৭আৰু আিম ই ােয়লৰ স ান সকলক িনজ

ঠাইৈল িনিনয়া মােন আিম িনেজ ৰণৈল সােজা হ, তওঁেলাকৰ আেগ

আেগ যাম; কৱল আমাৰ পিৰয়ালেবাৰ দশ িনবাসীসকলৰ ভয়ত গেঢ়েৰ

আবতৃ নগৰেবাৰত বাস কিৰব। ১৮ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িতজেন

িনজ িনজ উ ৰািধকাৰৰ ভাগ নােপাৱাৈল আিম িনজ িনজ ঘৰৈল উভিট

নািহম। ১৯আিম য নৰ িসপােৰ থকা সই দশৰ উ ৰািধকাৰৰ ভাগ

তওঁেলাকৰ সেত নলওঁ, িকয়েনা পৱূ িদেশ য নৰ এইপােৰ আিম

উ ৰািধকাৰৰ ভাগ পােলাঁ।” ২০ তিতয়া মািচেয় তওঁেলাকক ক’ ল,

“ তামােলােক কাৱা এই কায যিদ কৰা, তামােলােক যিদ সি ত

হ িযেহাৱাৰ সা ােত যু ৈল যাব িনজেক সাজু কৰা, ২১ তিতয়া

তামােলাকৰ িতজন যু ৈল সাজু হাৱা লােক িযেহাৱাৰ সা ােত

য ন পাৰ হ যাব লািগব যিতয়াৈল তওঁ িনজ শ েবাৰক িনজৰ আগৰ

পৰা দূৰ নকেৰ ২২আৰু তওঁৰ আগত যিতয়াৈল দশ বশীভূত নহয়।

তাৰ পাছত তামােলাক উভিট আিহব পািৰবা। িযেহাৱাৰ দিৃ ত আৰু

ই ােয়লৰ দিৃ ত তামােলাক িনে াষী হ’বা, আৰু িযেহাৱাৰ সা ােত এই

দশ তামােলাকৰ উ ৰাধীকাৰ হ’ব। ২৩ িক ু যিদ তামােলােক সই

দেৰ নকৰা, তে চাৱা, তামােলােক িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰবা,

আৰু তামােলাকৰ পােপ য তামােলাকক িবচািৰ ওিলয়াব, সই িবষেয়

িন য় জািনবা। ২৪ তামােলােক িনজ িনজ পিৰয়ালৰ কাৰেণ নগৰ, আৰু

মৰ‐ছাগ আৰু ছাগলীৰ জাকৰ কাৰেণ গঁৰাল সাজা; আৰু তামােলাকৰ

মখুৰ পৰা ওেলাৱা বাক ৰ দেৰই সই কায কৰা।” ২৫ তিতয়া গাদৰ

আৰু ৰেূবণৰ স ান সকেল মািচক ক’ ল, “আমাৰ ভুেৱ িয আ া

কিৰেল, আেপানাৰ এই দাসেবােৰ সইদেৰই কিৰব। ২৬আমাৰ ল’ৰা‐

ছাৱালী, আমাৰ প ীসকল আৰু মৰ‐ছাগ, ছাগলী গৰু আিদৰ আটাই

প ৰ জাকেবাৰ এই ঠাইৰ িগিলয়দৰ নগৰেবাৰত থািকব। ২৭ িক ু

আমাৰ ভুৰ কথাৰ দেৰ, আেপানাৰ এই দাসেবাৰৰ সকেলােৱ সাজু

হ যু কিৰবৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ সা ােত পাৰ হ যাব।” ২৮ তিতয়া

মািচেয় তওঁেলাকৰ িবষেয় পেুৰািহত ইিলয়াজৰক, নৰ পু িযেহাচূৱাক

আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সকেলা িপত‐ৃবংশৰ অধ সকলক উপেদশ

িদেল। ২৯ মািচেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “গাদৰ আৰু ৰেূবণৰ স ান

সকলৰ িতজেন যু ৈল সি ত হ, িযেহাৱাৰ সা ােত তামােলাকৰ

লগত যিদ য ন পাৰ হ যায়, তে দশ তামােলাকৰ আগত বশীভূত

হ’ ল, তামােলােক অিধকাৰ কিৰবৰ অেথ তওঁেলাকক এই িগিলয়দ দশ

িদবা। ৩০ িক ু যিদ তওঁেলাক সি ত হ, তামােলাকৰ লগত পাৰ

নহয়, তে তওঁেলােক তামােলাকৰ মাজত কনান দশত উ ৰাধীকাৰ

পাব।” ৩১ তিতয়া গাদৰ আৰু ৰেূবণৰ স ান সকেল উ ৰ িদেল,

“িযেহাৱাই আেপানাৰ এই দাসেবাৰক িয আ া কিৰেছ, আিম সইদেৰই

কিৰম। ৩২আিম সি ত হ, িযেহাৱাৰ সা ােত পাৰ হ কনান দশত

সামাম, িক ু আমাৰ উ ৰাধীকাৰ য নৰ ইপাৰত আমাৰ থািকব।”

৩৩ পাছত মািচেয় গাদৰ আৰু ৰেূবণৰ স ান সকলক, আৰু যােচফৰ

পু মনিচৰ আধা ফদক ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহানৰ ৰাজ আৰু

বাচানৰ ৰজা ওগৰ ৰাজ িদেল। আৰু িনজ িনজ অ েল সেত নগৰ থকা

দশেবাৰ, এইদেৰ চািৰওফােল থকা দশৰ আটাই নগৰেবাৰ িদেল।

৩৪ গাদৰ স ান সকেল দীেবান, অটােৰাৎ, অেৰােয়ৰ, ৩৫ অটােৰাৎ‐

চাফন, যােজৰ, যে হা, ৩৬ বৎ‐িন া আৰু বৎ‐হাৰণ, গেড়েৰ আবতৃ

এই নগৰেবাৰ পনুৰায় িন াণ কিৰেল আৰু মৰ‐ছাগেবাৰ জাকৰ কাৰেণ

গঁৰালেবাৰ সািজেল। ৩৭আৰু ৰেূবণৰ স ান সকেল িহচেবান, ইিলয়ািল,

িকিৰয়াথিয়ম, ৩৮ নেবা, আৰু বাল‐িমেয়ান, আৰু িচবমাও পনুৰায় িন াণ

কিৰেল; তওঁেলােক পনুৰায় িন াণ কৰা নগৰৰ নাম নতুনৈক িদেল।

৩৯আৰু মনিচৰ পু মাখীৰৰ স ান সকেল িগিলয়দৈল গ, তাক হাত

কিৰ ল’ ল, আৰু তাত থকা ইেমাৰীয়াসকলক দূৰ কিৰেল। ৪০ পাছত

মািচেয় মনিচৰ পু মাখীৰক িগিলয়দ দশ িদেল; তওঁৰ লাকসকেল

তাৰ মাজত বাস কিৰেল। ৪১আৰু মনিচৰ স ান যায়ীেৰ গ, তওঁেলাকৰ

সৰু গাওঁেবাৰ হাত কিৰ ল’ ল, আৰু সইেবাৰৰ নাম হে াৎ‐যায়ীৰ [অথাৎ

যায়ীৰৰ গাওঁ] ৰািখেল। ৪২ আৰু নাবেহ গ, কনাৎ নগৰ আৰু তাৰ

গাওঁেবাৰ হাত কিৰ ল’ ল, আৰু িনজৰ নামৰ দেৰই তােৰা নাম নাবহ

ৰািখেল।

৩৩ ই ােয়লৰ স ান সকেল মািচ আৰু হােৰাণৰ অধীনত িনজ

স দলঅ সােৰ িমচৰ দশৰ পৰা ওলাইআেহাঁেত, তওঁেলােক

িয িয যা া কিৰিছল, সই সকেলা যা াৰ িবৱৰণ এই। ২ মািচেয়

িযেহাৱাৰ আ ামেতই তওঁেলাকৰ সকেলা যা া অ সােৰ তওঁেলােক

থািক ৰাওনা হাৱা ঠাইৰ তািলকা িলিখেল। তওঁেলােক থািক ৰাওনা হাৱা

ঠাই অ সােৰ তওঁেলাকৰ এই এই যা া। ৩ থম মাহত, থম মাহৰ

প দশ িদনা ই ােয়লৰ স ান সকেল ৰািমেচচৰ পৰা যা া কিৰ িন াৰ‐

প ৰ পাছিদনা আটাই িমচৰীয়া লাকৰ সা ােত িযেহাৱাৰ পৰা মী

বা েৰ ওলাই গ’ল। ৪ তিতয়া িমচৰীয়াসকেল, িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ

মাজত বধ কৰা তওঁেলাকৰ থেম ওপজােবাৰৰ মৰা শৱ পিুত আিছল,

আৰু িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰেকা দ িদিছল। ৫ ৰািমেচচৰ

পৰা যা া কিৰ, ই ােয়লৰ স ান সকেল চুে াতত ছাউিন পািতেল। ৬

আৰু চুে াতৰ পৰা যা া কিৰ, মৰভূুিমৰ দাঁিতত থকা এথমত ছাউিন

পািতেল। ৭আৰু এথমৰ পৰা যা া কিৰ, বাল‐চেফানৰ আগত থকা পী‐

হহীেৰাতৈল ঘিূৰ আিহ িমগেদালৰ স খুত ছাউিন পািতেল। ৮ তিতয়া

পী‐হহীেৰাতৰ স খুৰ পৰা যা া কিৰ, সমু ৰ মােজিদ গ মৰভূুিমত

সামাল আৰু এথন অৰণ ত িতন িদনৰ বাট যা া কিৰ, মাৰাত ছাউিন

পািতেল। ৯আৰু মাৰাৰ পৰা যা া কিৰ, এলীম পােল; এলীমত বাৰটা

জলৰ ভূমকূ আৰু ষাঠী জাপা খাজৰু গছ আিছল; তওঁেলােক সই ঠাইত

ছাউিন পািতেল। ১০ পাছত এলীমৰ পৰা যা া কিৰ, চূফ সাগৰৰ ওচৰত

ছাউিন পািতেল। ১১আৰু চূফ সাগৰৰ পৰা যা া কিৰ, চীন অৰণ ত

ছাউিন পািতেল। ১২ পাছত চীন মৰভূুিমৰ পৰা যা া কিৰ দফকাত ছাউিন

পািতেল। ১৩আৰু দফকাৰ পৰা যা া কিৰ, আলচূত ছাউিন পািতেল। ১৪

আৰু আলচূৰ পৰা যা া কিৰ, ৰফীদীমত ছাউিন পািতেল; সই ঠাইত
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লাকসকলৰ খাবৈল পানী নািছল। ১৫ পাছত তওঁেলােক ৰফীদীমৰ পৰা

যা া কিৰ, চীনয় মৰভূুিমত ছাউিন পািতেল। ১৬আৰু চীনয় মৰভূুিমৰ পৰা

যা া কিৰ, িকে াৎ‐হ াবাত ছাউিন পািতেল। ১৭আৰু িকে াৎ‐হ াবাৰ

পৰা যা া কিৰ, হেচেৰাতত ছাউিন পািতেল। ১৮আৰু হেচেৰাতৰ পৰা

যা া কিৰ, িৰৎমাত ছাউিন পািতেল। ১৯আৰু িৰৎমাৰ পৰা যা া কিৰ,

িৰে ান‐ পৰচত ছাউিন পািতেল। ২০আৰু িৰে ান‐ পৰচৰ পৰা যা া

কিৰ, িলবনাত ছাউিন পািতেল। ২১আৰু িলবনাৰ পৰা যা া কিৰ, িৰ াত

ছাউিন পািতেল। ২২আৰু িৰ াৰ পৰা যা া কিৰ, কেহলাথাত ছাউিন

পািতেল। ২৩আৰু কেহলাথাৰ পৰা যা া কিৰ, চফৰ প তত ছাউিন

পািতেল। ২৪ পাছত তওঁেলােক চফৰ প তৰ পৰা যা া কিৰ, হৰাদাত

ছাউিন পািতেল। ২৫আৰু হৰাদাৰ পৰা যা া কিৰ, মেখেলাতত ছাউিন

পািতেল। ২৬আৰু মেখেলাতৰ পৰা যা া কিৰ, তহতত ছাউিন পািতেল।

২৭ আৰু তহতৰ পৰা যা া কিৰ, তৰহত ছাউিন পািতেল। ২৮ আৰু

তৰহৰ পৰা যা া কিৰ, িমৎকাত ছাউিন পািতেল। ২৯আৰু িমৎকাৰ

পৰা যা া কিৰ, হচেমানাত ছাউিন পািতেল। ৩০আৰু হচেমানাৰ পৰা

যা া কিৰ, মােচেৰাতত ছাউিন পািতেল। ৩১আৰু মােচেৰাতৰ পৰা

যা া কিৰ, বেনই‐যাকনত ছাউিন পািতেল। ৩২আৰু বেনই‐যাকনৰ পৰা

যা া কিৰ, হাৰহি দগদত ছাউিন পািতেল। ৩৩আৰু হাৰহি দগদৰ

পৰা যা া কিৰ, যটবাথাত ছাউিন পািতেল। ৩৪আৰু যটবাথাৰ পৰা

যা া কিৰ, অে াণাত ছাউিন পািতেল। ৩৫আৰু অে াণাৰ পৰা যা া

কিৰ, ইিচেয়ান‐ গবৰত ছাউিন পািতেল। ৩৬আৰু ইিচেয়ান‐ গবৰৰ

পৰা যা া কিৰ, িছন মৰভূুিমত থকা কােদচত ছাউিন পািতেল। ৩৭আৰু

কােদচৰ পৰা যা া কিৰ, ইেদাম দশৰ কাষত থকা হাৰ প তত ছাউিন

পািতেল। ৩৮ এই সময়ত হােৰাণ পেুৰািহত িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ

হাৰ প তত উিঠ, িমচৰৰ পৰা ই ােয়লৰ স ান সকল ওলাই অহাৰ

চি শ বছৰৰ প ম মাহৰ থম িদনা সই ঠাইেত মিৰল। ৩৯ হাৰ

প তত হােৰাণ মৰা সময়ত, তওঁৰ এশ তইশ বছৰ বয়স হিছল। ৪০

আৰু কনানৰ দি ণ মৰভূুিমত থকা অৰাদৰ কনানীয়া ৰজাই ই ােয়লৰ

স ান সকল অহা স াদ পােল। ৪১ পাছত তওঁেলােক হাৰ প তৰ

পৰা যা া কিৰ, চে ানাত ছাউিন পািতেল। ৪২আৰু চে ানাৰ পৰা

যা া কিৰ, পেুনানত ছাউিন পািতেল। ৪৩ আৰু পেুনানৰ পৰা যা া

কিৰ, এেবাতত ছাউিন পািতেল। ৪৪আৰু এেবাতৰ পৰা যা া কিৰ,

মাৱাবৰ সীমাৰ ওচৰত থকা ইেয়‐অবাৰীমত ছাউিন পািতেল। ৪৫

আৰু ইয়ীমৰ পৰা যা া কিৰ, দীেবান‐গাদত ছাউিন পািতেল। ৪৬আৰু

দীেবান‐গাদৰ পৰা যা া কিৰ, অে ানিদ াথিয়মত ছাউিন পািতেল। ৪৭

আৰু অে ানিদ াথিয়মৰ পৰা যা া কিৰ, নেবাৰ স খুত থকা অবাৰীম

প তৰ মাজত ছাউিন পািতেল। ৪৮আৰু অবাৰীম প তেবাৰৰ পৰা

যা া কিৰ, িযৰীেহাৰ স খুত থকা য নৰ ওচৰত মাৱাবৰ সমথলত

ছাউিন পািতেল। ৪৯আৰু তওঁেলােক য নৰ ওচৰত বৎ‐িযচীেমাতৰ

পৰা আেবল‐িচটীমৈলেক মাৱাবৰ সমথলত ছাউিন পািতেল। ৫০ তিতয়া

িযৰীেহাৰ স খুত য নৰ ওচৰত মাৱাবৰ সমথলত িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, ৫১ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক কাৱা, তওঁেলাকক এই আ া

িদয়া, ‘ তামােলােক যিতয়া য ন পাৰৈহ কনান দশত সামাবা, ৫২

তিতয়া তামােলাকৰ আগৰ পৰা সই দশ িনবাসী সকেলা লাকক দূৰ

কিৰবা। আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা ন া কটা িশলেবাৰ আৰু আটাই সাঁচত

ঢলা িতমােবাৰ ন কিৰবা আৰু তওঁেলাকৰ আটাই ওখ ঠাইেবাৰ উ

কিৰবা। ৫৩আৰু তামােলােক সই দশ অিধকাৰ কিৰ, তাৰ মাজত

বাস কিৰবা; িকয়েনা মই উ ৰািধকাৰৰ অেথ সই দশ তামােলাকক

িদেলাঁ। ৫৪আৰু তামােলােক িচিঠ‐ খেলেৰ িনজ িনজ গা ী অ সােৰ

দশ অিধকাৰ কিৰ ল’বা; অিধকক অিধক উ ৰাধীকাৰ আৰু তাকৰক কম

উ ৰাধীকাৰ িদবা; আৰু যাৰ ভাগ িয ঠাইত পেৰ, তাৰ ভাগ সই ঠাইেত

হ’ব; তামােলােক িনজ িনজ িপত‐ৃবংশ অ সােৰ তাক অিধকাৰ কিৰ

ল’বা। ৫৫ িক ু তামােলােক যিদ তামােলাকৰ আগৰ পৰা সই দশ

িনবাসীসকলক দূৰ নকৰা, তে তামােলােক িযসকলক অৱিশ ৰািখবা,

তওঁেলােকই তামােলাকৰ চ ত কাঁইট আৰু তামােলাকৰ গাৰ কাষত

ল ৰপূ হ’ব আৰু তামােলােক িনবাস কৰা সই দশত তওঁেলােক

তামােলাকক শ িদব। ৫৬আৰু মই তওঁেলাকৈল িয কিৰবৰ মন

কিৰেছাঁ, তাক তামােলাকৈল কিৰম’।”

৩৪ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ান

সকলক এই আ া িদয়া, তওঁেলাকক এই কথা কাৱা, ‘ যিতয়া

তামােলাক কনান দশত সামাবা, তামােলােক অিধকাৰৰ অেথ পাব লগা

দশ এই, চািৰসীমা অ সােৰ এেয় কনান দশ, ৩ তিতয়া ইেদামৰ কাষত

থকা িছন মৰভূুিমৰ পৰা তামােলাকৰ দি ণ অ ল হ’ব; তামােলাকৰ

দি ণ সীমা লৱণ‐সমু ৰ অ ৰ পৰা পৱূফােল হ’ব। ৪আৰু তামােলাকৰ

সীমা প ত পাৰ হ যাৱা অ ীম নােমেৰ ঠাইৰ দি েণ ঘিূৰ িছনৈলেক

যাব আৰু কােদচ‐বেণয়াৰ দি ণফােল ওলাব আৰু হচৰ‐অ ৰ ওলাই

অচেমানৈলেক যাব। ৫ পাছত এই সীমা অচেমানৰ পৰা িমচৰ জিুৰৈল

ঘিূৰ আিহব আৰু সমু ত এই সীমা শষ হ’ব। ৬আৰু তামােলাকৰ পি ম

সীমা হ’ ল, মহাসাগৰ আৰু তাৰ অ ল; এেয় তামােলাকৰ পি ম সীমা

হ’ব। ৭ আৰু তামােলাকৰ উ ৰ সীমা এই; তামােলােক মহাসাগৰ

পৰা হাৰ প ত ল কিৰবা। ৮ পাছত হাৰ প তৰ পৰা হমাতৰ

েৱশ ানৈলেক িঠক কিৰবা আৰু তাৰ পৰা সই সীমা ওলাই চদাদ পাব।

৯আৰু সই সীমা বািহৰ হ িজে াণৈল যাব আৰু হচৰ‐ঐননত তাৰ শষ

হ’ব। এেয় তামােলাকৰ উ ৰ সীমা হ’ব। ১০আৰু তামােলােক হচৰ‐

ঐননৰ পৰা চফামৈলেক তামােলাকৰ পৱূ সীমা িঠক কিৰবা। ১১ পাছত

সই সীমা চফামৰ পৰা ঐনৰ পৱূফাল হ িৰ াৈল নািম যাব; সেয় আৰু

নািম িকে ৰৎ সাগৰৰ পৱূ চুকত লািগব। ১২ পাছত সই সীমা য নৈল

নািম লৱণ‐সমু ত তাৰ শষ হ’ব। সই চািৰফালৰ সীমা অ সােৰই

তামােলাকৰ দশ হ’ব’।” ১৩ পনুৰায় মািচেয় ই ােয়লৰ স ান সকলক

এই আ া কিৰেল, “িয দশ তামােলােক িচিঠ‐ খেলেৰ অিধকাৰ কিৰবা,

িয দশ িযেহাৱাই ন ফদ আৰু আধা ফদক িদবৈল আ া কিৰেছ,

সেয় এই দশ। ১৪ িকয়েনা িনজ িনজ িপত‐ৃবংশ অ সােৰ ৰেূবণৰ

স ান সকলৰ ফদ আৰু িনজ িনজ িপত‐ৃবংশ অ সােৰ গাদৰ স ান

সকলৰ ফদ আৰু মনিচৰ আধা ফেদ িনজ িনজ উ ৰািধকাৰ ল’ ল।

১৫ িযৰীেহাৰ স খুত য নৰ পৱূ পাৰত সূয ওেলাৱা ফােল সই আৈঢ়

ফেদ িনজ িনজ উ ৰািধকাৰ ল’ ল।” ১৬ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল,

১৭ িযসকেল দশ ভাগ কিৰ তামােলাকক িদব, তওঁেলাকৰ নাম এই,

ইিলয়াজৰ পেুৰািহত আৰু নৰ পু িযেহাচূৱা। ১৮আৰু উ ৰািধকাৰৰ

অেথ দশ ভাগ কিৰবৈল েত ক ফদৰ এজন এজন অধ ল’বা। ১৯

সই লাকসকলৰ নাম এই: িযহূদা ফদৰ িযফুি ৰ পু কােলব। ২০

আৰু িচিমেয়ানৰ স ান সকলৰ ফদৰ অ ীহূদৰ পু চমেূৱল। ২১আৰু

িব ামীন ফদৰ িকে ানৰ পু ইলীদদ। ২২আৰু দানৰ স ান সকলৰ

ফদৰ অধ য ীৰ পু বু ী। ২৩আৰু যােচফৰ পু সকলৰ মাজত

মনিচৰ স ান সকলৰ ফদৰ অধ এেপাদৰ পু হ ীেয়ল। ২৪আৰু

ই িয়মৰ স ান সকলৰ ফদৰ অধ িচ নৰ পু কমেূৱল। ২৫আৰু

জবলূনূৰ স ান সকলৰ ফদৰ অধ পণাকৰ পু ইিলচাফন। ২৬আৰু

ইচাখৰৰ স ান সকলৰ ফদৰ অধ অ নৰ পু প ীেয়ল। ২৭আৰু

আেচৰৰ স ান সকলৰ ফদৰ অধ চেলামীৰ পু অহীহূদ। ২৮আৰু

ন ালীৰ স ান সকলৰ ফদৰ অধ অ ীহূদৰ পু পদেহল। ২৯ কনান

দশত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ কাৰেণ উ ৰাধীকাৰ ভাগ কিৰ িদবৈল

িযেহাৱাই এই সকেলা লাকক আ া কিৰেল।

৩৫ পাছত িযেহাৱাই মাৱাবৰ সমথলত িযৰীেহাৰ স খুত য নৰ

ওচৰত মািচক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ স ান সকলক

তওঁেলাকৰ থকা আিধপত ৰ পৰা কইখনমান নগৰ, বাস কিৰবৰ

কাৰেণ লবীয়াসকলক িদবৈল আৰু সই নগেৰ সেত তাৰ চািৰওফােল

থকা চৰণী ঠাই তওঁেলাকক িদবৈল আ া িদয়া। ৩ তিতয়া, তওঁেলােক

িনবাস কিৰবৰ কাৰেণ সই সকেলা নগৰ হ’ব আৰু সই নগৰৰ চৰণী

ঠাই তওঁেলাকৰ গৰ,ু মৰ, মৰ‐ছাগ আিদ প চৰাবৰ বােব হ’ব। ৪
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আৰু তামােলােক িয িয নগৰ লবীয়াসকলক িদবা, তাৰ চৰণী ঠাই

নগৰৰ চািৰওফােল গড়ৰ বািহেৰ এক হাজাৰ হাতৈলেক হ’ব। ৫আৰু

তামােলােক নগৰৰ বািহেৰ, পৱূিদেশ ই হাজাৰ হাত আৰু দি ণ িদেশ

ই হাজাৰ হাত, পি ম িদেশ ই হাজাৰ হাত আৰু উ ৰ িদেশ ই

হাজাৰ হাত জিুখ িদবা; তাৰ মাজ ঠাইত নগৰ থািকব; এেয় তওঁেলাকৰ

নগৰৰ চৰণী ঠাই হ’ব। ৬ তামােলােক িয িয নগৰ লবীয়াসকলক িদবা,

সইেবাৰ নগৰৰ মাজত, মা হ বধী পলাবৰ কাৰেণ ছখন আ য় নগৰ হ’ব

লািগব; আৰু তাৰ বািহেৰও িবয়াি শখন নগৰ তামােলােক তওঁেলাকক

িদবা। ৭ তামােলােক স মঠু আঠচি শখন নগৰ আৰু তাৰ চৰণী ঠােয়

সেত িদবা। ৮আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আিধপত ৰ পৰা িয িয নগৰ

িদবা, সইেবাৰ নগৰৰ িবষেয় হ’ ল, তামােলােক অিধকাৰ কৰা অিধক,

কমৰ পৰা কম ল’বা; এইদেৰ েত ক ফেদ িনেজ পাৱা িনজ আিধপত

অ সােৰ, িনজ িনজ নগৰেবাৰৰ পৰা কইখনমান নগৰ লবীয়াসকলক

িদবা।” ৯ পাছত িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, ১০ “তুিম ই ােয়লৰ স ান

সকলক কাৱা, তওঁেলাকক এই আ া িদয়া, ‘ তামােলােক যিতয়া য ন

পাৰ হ কনান দশত সামাবা, ১১ তিতয়া অ ানত কােনা লাকৰ াণ

হািন কৰা কােনা নৰ‐বধী পলাই যাবৈল, তামােলােক তামােলাকৰ

কাৰেণ কইখনমান নগৰ আ য়‐নগৰ িনৰপূণ কিৰবা। ১২আৰু মা হ

বধীেটা িবচাৰৰ অেথ সমাজৰ আগৈল নৗ আেহাঁেতই যন নমেৰ, এই

কাৰেণ সই নগৰ িতকাৰ সাধকৰ হাতৰ পৰা তামােলাক ৰ া পাৱা

আ য় ান হ’ব। ১৩আৰু িয িয নগৰ তামােলােক িদবা, সইেবাৰৰ

মাজৰ তামােলাকৰ ছখন আ য়‐নগৰ হ’ব। ১৪ তামােলােক তাৰ মাজৰ

িতিনখন নগৰ য নৰ পৱূ পাৰত আৰু আন িতিনখন কনান দশত িদবা।

সইেবাৰ আ য়‐নগৰ হ’ব। ১৫ িযেকােনােৱ অ ানত মা হক বধ কেৰ,

িস যন সই ঠাইৈল পলাব পােৰ, এই কাৰেণ ই ােয়লৰ স ান সকলৈল,

িবেদশীৈল আৰু তওঁেলাকৰ মাজত বাস কৰা লাকৈল সই ছখন নগৰ

আ য় ান হ’ব। ১৬ িক ু যিদ িস লাহাৰ অে েৰ তাক মৰাৈক মােৰ,

তে িস মা হ বধী; তেন মা হবধীৰ অবেশ াণদ হ’ব। ১৭ নাইবা

িযেহেৰ মা হ মািৰব পােৰ, িস হাতত এেন িশল ল যিদ তাক মৰাৈক

মােৰ, তে িস মা হ বধী; অৱেশ তেন মা হ বধীৰ াণদ হ’ব। ১৮

নাইবা িযহৰ াৰাই মিৰব পােৰ, এেন কাঠৰ ব ল যিদ তাক মৰাৈক

মােৰ, তে িস মা হ বধী; অৱেশ তেন মা হ বধীৰ াণদ হ’ব। ১৯

ৰ পাতৰ িতকাৰসাধেক িনেজ তেন মা হ বধীক বধ কিৰব পািৰব; িস

তাক লগ পােলই বধ কিৰব পািৰব। ২০আৰু যিদ িস িহংসা কিৰ তাক

আঘাত কেৰ, বা খাপ িদ থািক তাৰ ওপৰৈল িকবা ব দিল মােৰ আৰু িস

যিদ তােত মেৰ, ২১ নাইবা শ ভাব কিৰ তাক হােতেৰ মৰাৈক মােৰ,

তে , িযজেন তাক মােৰ, অৱেশ তাৰ াণদ হ’ব; িস মা হ বধী;

ৰ পাতৰ িতকাৰসাধেক তেন মা হ বধীক লগ পােলই তাক বধ কিৰব

পািৰব। ২২ িক ু যিদ শ ভাব নকৰাৈক অক ােত তাক আঘাত কেৰ, বা

খাপ িদ নথকাৈক তাৰ গাৈল িকবা দিল মােৰ, ২৩ বা িযহৰ াৰাই মিৰব

পােৰ, এেন িশল তাৰ ওপৰত তাক নেদখাৈক পলায় আৰু তােত িস

মেৰ, তথািপ িস তাৰ শ বা অিন কাৰী নহ’ব। ২৪ তিতয়া সমােজ সই

হাৰকৰ আৰু ৰ পাতৰ িতকাৰ সাধকৰ মাজত এই শাসন অ সােৰ

িবচাৰ কিৰব। ২৫আৰু সমােজ ৰ পাতৰ িতকাৰ সাধকৰ হাতৰ পৰা

সই মা হ বধীক উ াৰ কিৰব; আৰু িস িয ঠাইৈল পলাইিছল, িনজৰ সই

আ য় নগৰৈল সমােজ তাক পনুৰায় পঠাই িদব; আৰু পিব তেলেৰ

অিভিষ হাৱা ধান পেুৰািহতৰ মতুৃ নহয়মানৈলেক িস সই নগৰেত

থািকব। ২৬ িক ু এই মা হ বধী যিদ কােনা সময়ত পলাই যাৱা আ য়

নগৰৰ সীমাৰ বািহৰ হয়, ২৭আৰু ৰ পাতৰ িতকাৰ সাধেক আ য়

নগৰৰ সীমাৰ বািহেৰ তাক পাই যিদ বধ কেৰ, তে িস ৰ পাতৰ দাষী

নহ’ব। ২৮ িকয়েনা ধান পেুৰািহতৰ মতুৃ নােহাৱাৈলেক িস িনজৰ

আ য় নগৰত থািকব লািগিছল; িক ু ধান পেুৰািহতৰ মতুৃ ৰ পাছত

সই মা হ বধী িনজ আিধপত ৰ দশৈল উলিট যাব পািৰব। ২৯আৰু

তামােলাকৰ পৰুষুা েম, তামােলােক িনবাস কৰা সকেলা ঠাইেত এেয়

তামােলাকৰ িবচাৰৰ িবিধ হ’ব। ৩০ িয মা েহ কােনা লাকক বধ কেৰ,

সই মা হ বধীক সা ীৰ মেুখই বধ কৰা হ’ব; িক ু এজন সা ীৰ কথা

কােনা লাকৰ িবৰেু াণদ ৰ বােব া নহ’ব। ৩১আৰু াণদ ৰ

যাগ মা হ বধীৰ াণৰ বােব তামােলােক কােনা ায়ি নল’বা;

িক ু তাৰ াণদ অৱেশ হ’ব। ৩২আৰু িয মা হ আ য় নগৰৈল পলাই

গ’ল, সই মা হ পেুৰািহত নৗ মেৰাঁেতই দশত বাস কিৰবৈল উলিট

আিহবৰ বােব ায়ি নল’বা। ৩৩ এইদেৰ, তামােলােক থকা দশ

অ িচ নকিৰবা; িকয়েনা তেজ দশ অ িচ কেৰ আৰু তাত িয ৰ পাত

কৰা হয় তাৰ কাৰেণ ৰ পাতৰ িবেন দশৰ ায়ি হ’ব নাৱােৰ। ৩৪

এই হতুেক, তামােলােক িনবাস কৰা িয দশৰ মাজত মই বাস কেৰাঁ,

সই দশ তামােলােক অ িচ নকিৰবা; িকয়েনা মই িযেহাৱাই ই ােয়লৰ

মাজত বাস কেৰাঁ’।”

৩৬ পাছত যােচফৰ স ান সকলৰ গা ীেবাৰৰ মাজৰ মনিচৰ

নািতেয়ক মাখীৰৰ পু িগিলয়দৰ গা ীৰ িপত‐ৃবংশৰ মলূ

ব ি সকেল মািচৰ আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িপত‐ৃবংশৰ মলূ

ব ি িয অধ সকল, ২ তওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহ এই কথা ক’ ল,

“ই ােয়লৰ স ান সকলক আিধপত ৰ অেথ এই দশ িচিঠ খলাই

িদবৈল, িযেহাৱাই মাৰ ভুক আ া কিৰেল আৰু আমাৰ ভাই চলফাদৰ

আিধপত তওঁৰ জীেয়কসকলক িদবৈল মাৰ ভুেৱ িযেহাৱাৰ পৰা

আ া পােল। ৩ িক ু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আন ফদৰ কােনা

লােকেৰ সেত যিদ তওঁেলাক িবয়া হয় তে আমাৰ িপতৰৃ আিধপত ৰ

পৰা তওঁেলাকৰ অিধকাৰ কটা যাব আৰু তওঁেলাক িয ফদৰ হ’ব, সই

ফদৰ উ ৰািধকাৰৰ লগত তাক যাগ কৰা হ’ব; এইদেৰ তওঁক আমাৰ

উ ৰািধকাৰৰ ভাগৰ পৰা কটা যাব। ৪আৰু যিতয়া ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ যােৱল বছৰ হ’ব, তিতয়া তওঁেলাক িয ফদৰ হ’ব, সই ফদৰ

উ ৰািধকাৰৰ লগত তওঁেলাকৰ উ ৰাধীকাৰ যাগ কৰা হ’ব; এইদেৰ

আমাৰ িপতৰৃ ফদৰ ভাগৰ পৰা তওঁেলাকৰ উ ৰাধীকাৰ কটা যাব।” ৫

তােত মািচেয় িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ ই ােয়লৰ স ান সকলক এই

আ া কিৰেল, “ যােচফৰ স ান সকলৰ ফেদ িঠক কেছ। ৬ িযেহাৱাই

চলফাদৰ জীেয়কসকলৰ িবষেয় এই আ া কিৰেছ, ‘ তওঁেলােক যাক

ভাল পায়, তােৰ সেত িবয়া হ’ব পািৰব িক ু কৱল িনজৰ িপত‐ৃবংশৰ

কােনা গা ীৰ মাজতেহ িবয়া হ’ব পািৰব।’ ৭ এইদেৰ ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ কােনা আিধপত এক ফদৰ পৰা আন ফদৈল নাযাব; িকয়েনা

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িতজেন িনজ িনজ িপত‐ৃবংশৰ আিধপত েত

থািকব লািগব। ৮আৰু ই ােয়লৰ স ান সকেল িতজেন যন িনজ

িনজ িপতৰৃ আিধপত ভাগ কেৰ, এই কাৰেণ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

কােনা ফদৰ মাজত আিধপত পাৱা িতজনী জীেয়ক িনজ িপত‐ৃবংশৰ

গা ীৰ মাজৰ কােনা পৰুেুষ সেত িবয়া হ’ব লািগব। ৯ তিতয়া এক

ফদৰ পৰা আন ফদৈল কােনা আিধপত নাযাব; িকয়েনা ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ েত ক ফদ িনজ িনজ আিধপত েত থািকব লািগব।” ১০

চলফাদৰ জীেয়কসকেল মািচক িদয়া িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ কায

কিৰেল। ১১ িকয়েনা মহলা, িতচা হ া, িম া আৰু নাৱা, চলফাদৰ এই

জীেয়ক কইজনীেয় িনজৰ বৰ বােপক িক দদােয়কৰ পেুতকসকলৰ

সেত িবয়া হ’ল। ১২ যােচফৰ পু মনিচৰ স ান সকলৰ গা ীৰ মাজত

তওঁেলাকৰ িবয়া হাৱাত, তওঁেলাকৰ আিধপত , তওঁেলাকৰ িপত‐ৃ

গা ীৰ ফদেতই থািকল। ১৩ িযেহাৱাই িযৰীেহাৰ স খুত য নৰ ওচৰত

মাৱাবৰ সমথলত মািচৰ াৰাই ই ােয়লৰ স ান সকলক এই সকেলা

আ া আৰু শাসন‐ ণালী িদেল।
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১ মািচেয় য ন নদীৰ িসপােৰ মৰভূুিম অ লত সকেলা

ই ােয়লীয়াসকলক এইেবাৰ কথা কিছল। এই ঠাই চুফৰ স খুত

আিছল। এফােল পাৰণ মৰভূুিম আৰু আনফােল তাফল, লাবন, হেচেৰাত

আৰু দী‐জাহব নগৰেবাৰৰ মাজত যদন নদীৰ উপত কাৰ সমথল ভূিমত

তওঁ এই বাতা িদিছল। ২ হােৰব পাহাৰৰ পৰা চয়ীৰ প তমালাৰ

পেথিদ কােদচ‐বেণয়াৈল যাবৈল এঘাৰ িদন লােগ। ৩ ই ােয়লীয়াসকেল

িমচৰ দশ ত াগ কৰাৰ চি শ বছৰ হ’ল। সই বছৰৰ এঘাৰ মাহৰ থম

িদনা িযেহাৱাই ই ােয়লীয়া সকলৰ স েক মািচক িয সকেলা আ া

িদিছল, সই সকেলা কথা তওঁ তওঁেলাকৰ ওচৰত কাশ কিৰেল। ৪

িযেহাৱাই ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা িহচেবান িনবাসী চীেহানক আৰু অ ােৰাৎ

িনবাসী বাচানৰ ৰজা ওগক ইে য়ীত বধ কৰাৰ পাছত মািচেয় এই

কথা ক’ ল। ৫ িবধানৰ এই সকেলােবাৰ কথা মািচেয় য নৰ িসপােৰ

মাৱাব দশত ঘাষণা কিৰবৈল আৰ কিৰেল। ৬ তওঁ ক’ ল, হােৰব

পাহাৰত, “আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আমাক কিছল, ‘ তামােলােক যেথ

কাল এই পাহাৰত বাস কিৰছা। ৭ এিতয়া তামােলােক ঘিূৰ যা া কৰা।

ইেমাৰীয়াসকেল বাস কৰা পাহাৰীয়া অ লৈল যাৱা। তাৰ ওচৰ পাজৰৰ

সকেলা ঠাইৈলেক যাৱা। তাৰ ওচৰৰ যদন নদীৰ উপত কাৰ সমথল,

পাহাৰীয়া অ ল, িন ভূিম অ ল, নেগভ আৰু সমু তীৰৈল যাৱা।

কনানীয়াসকলৰ দশৰ লগেত িলবােনানৰ পাহাৰৈলেক ইউে িটচ নামৰ

মহানদী পয যাৱা। ৮ না, মই সই দশ তামােলাকৰ আগত

ৰািখেছাঁ; মই িযেহাৱাই তামােলাকৰ পবূপৰুষু অ াহাম, ইচহাক আৰু

যােকাবৈল আৰু পাছত তওঁেলাকৰ ভাবী‐বংশৈলেকা িয দশ িদম

বিুল শপত খাইিছেলা, তামােলােক গ তাক অিধকাৰ কৰা।’” ৯ সই

সময়ত মই আেপানােলাকক কিছেলাঁ, “ মাৰ পে আেপানােলাকৰ ভাৰ

অকেল ব িনয়ােটা স ৱ নহয়। ১০আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ জনসংখ া অিধকৈক বিৃ কিৰেল আৰু চাওঁক, আিজ

আেপানােলাক আকাশৰ তৰাৰ িনিচনা অসংখ হ’ল। ১১আেপানােলাকৰ

পবূপৰুষু সকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই বতমানতৈক আেপানােলাকৰ সংখ া

আৰু হাজাৰ েণ বিৃ কৰক; তওঁৰ িত া অ সােৰই আেপানােলাকক

তওঁ আশী াদ কৰক। ১২ িক ু মই অকেল কেনৈক আেপানােলাকৰ

সকেলা বাদ‐িববাদ মীমাংসা কৰাৰ ভাৰ আৰু বাজা বহন কিৰম? ১৩

আেপানােলােক আেপানােলাকৰ েত কেটা ফদৰ পৰা কইজনমান

ানৱান, িব আৰু খ ািতপণূ লাকক বািচ লওঁক; মই আেপানােলাকৰ

ওপৰত তওঁেলাকক মিুখয়াল পািতম।” ১৪আেপানােলােক তাৰ উ ৰত

মাক কিছল, “আপিুন িয কথা কেছ তােক কৰা ভাল।” ১৫ সেয় মই

আেপানােলাকৰ ফদেবাৰৰ পৰা ানৱান আৰু খ ািতপণূ লাকসকলক

ল আেপানােলাকৰ ওপৰত মিুখয়াল পািতেলা। েত ক ফদৰ পৰা

হাজাৰপিত, শতপিত, প াশপিত, দশপিত আৰু অ া পদািধকাৰী

ব ি ক িনযু কিৰেলাঁ। ১৬ আেপানােলাকৰ িবচাৰকসকলক সই

সময়ত মই এই আ া িদিছেলাঁ, “আেপানােলােক বাদ‐িববাদৰ সময়ত

ভাইসকলৰ ই প ৰ কথা িন ায়ভােৱ িবচাৰ কিৰব; সই িববাদ

ই ােয়লীয়া ভাইসকলৰ মাজেতই হওঁক বা এজন ই ােয়লীয়া আৰু িভ

জািতৰ িবেদশীৰ মাজেতই হওঁক। ১৭ িববাদৰ সময়ত আেপানােলােক

কােৰা প নল’ব আৰু ডাঙৰ‐সৰু সকেলােৰ কথা সমােন িনব। িবচাৰৰ

কায কৃতেত ঈ ৰৰ; সেয় আেপানােলােক মা হৰ মখুৈল চাই ভয়

নাখাব। যিদ কােনা িববাদ আেপানােলাকৰ কাৰেণ কিঠন যন লােগ,

তে সই িবচাৰ মাৰ ওচৰৈল আিনব, মই সই িবচাৰ কিৰম।” ১৮

আেপানােলােক কিৰবলগীয়া সকেলােবােৰই মই তিতয়া আেপানােলাকক

আ া িদিছেলাঁ। ১৯ ইয়াৰ পাছত আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ

আিম হােৰব পাহাৰ এিৰ ইেমাৰীয়াসকলৰ পাহাৰীয়া অ লৰ অিভমেুখ

যা া কিৰিছেলাঁ। আেপানােলােক িয ডাঙৰ আৰু িবপদসং ল মৰভূুিম

দিখিছল, তাৰ মােজিদ আিম গ কােদচ‐বেণয়া পাইিছেলাঁ। ২০ তাৰ

পাছত মই আেপানােলাকক কিছেলাঁ, “আেপানােলাক ইেমাৰীয়া পাহাৰী

অ ল আিহ পােল। আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আমাক এই দশ িদবৈল গ

আেছ। ২১ চাওঁক, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িদয়া গােটই দশ

আেপানােলাকৰ আগত আেছ। আেপানােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ কথা অ সােৰ আেপানােলােক গ দশখন অিধকাৰ কৰক;

আেপানােলােক ভয় নকিৰব, িনৰাশ নহ’ব।” ২২ তিতয়া আেপানােলাক

সকেলােৱ আিহ মাক কিছেল, “ কইজনমান লাকক আেগেয় পঠাই

িদয়া হওঁক যােত তওঁেলােক দশখন চাই মিল আিহ আমাক কব পােৰ

কান পেথেৰ গ আিম আ মণ কৰা উিচত আৰু কান কান নগৰেবাৰ

আিম স খুত পাম।” ২৩আেপানােলাকৰ এই াৱ মাৰ ভাল লািগিছল;

সেয় মই আেপানােলাকৰ েত ক ফদৰ পৰা এজনৈক মঠু বাৰজন

লাকক বািচ লিছেলাঁ। ২৪ তওঁেলােক পাবত দশৰ ওপৰৈল উিঠ

গিছল আৰু ইে ালৰ উপত কাৈল আিহ ভালদেৰ দশখন অ স ান

কিৰ আিহিছল। ২৫ তওঁেলােক হাতত সই দশৰ িকছু িকছু ফল ল

নািম আিহ আমাক কিছল, “আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয দশ আমাক

িদেছ, ই সঁচাৈকেয় এক উ ম দশ।” ২৬ িক ু আেপানােলােক সই দশ

আ মণ কিৰবৈল অ ীকাৰ কিৰিছল। আেপানােলােক আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ াৰ িবৰু াচৰণ কিৰিছল। ২৭ আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ত ুত আপি দশাই কিছল, “িযেহাৱাই আমাক ঘণৃা

কেৰ। সেয় তওঁ আমাক িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনিছল যােত

ইেমাৰীয়াসকলৰ শি ৰ াৰা আিম পৰািজত হ স ণূ িবন হওঁ। ২৮

এিতয়া আিম ক’ ল যাব পােৰাঁ? ভাইসকেল আমাৰ মন ভািঙ িদেল।

িকয়েনা তওঁেলােক কিছল, ‘ সই ঠাইৰ অিধবাসীসকল আমাৰ তুলনাত

অিতশয় ডাঙৰ আৰু দীঘল; তওঁেলাকৰ নগৰেবােৰা ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু

তাৰ চৗিদশ আকাশ ল া াচীেৰেৰ আবতৃ। তাত বােজও, আিম সই

ঠাইত অনাকীয়াৰ বংশধৰ দত কায় লাকসকলেকা দিখেলাঁ।’” ২৯

তিতয়া মই আেপানােলাকক কিছেলাঁ, “আেপানােলােক ভয় নকিৰব,

সই লাকসকলৈল ভয় নকিৰব। ৩০আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

আেপানােলাকৰ আেগ আেগ আেছ আৰু তওঁ আেপানােলাকৰ হ যু

কিৰব। িমচৰ দশত আেপানােলাকৰ চ ৰ স খুত তওঁ িয কিৰিছল,

ইয়ােতা তওঁ সই এেক কায কিৰব। ৩১ পনুৰ আেপানােলােক মৰভূুিমত

দিখিছল য, কেনদেৰ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই স খুত থািক

আেপানােলাকক ল গিছল; যেনৈক িপতেৃয় পু ক কালাত তুিল ল

যায়, তেনৈকেয় আেপানােলাক যাৱা সকেলা ঠাইেত, গােটই পথত এই

ঠাই নােপাৱাৈলেক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক ল

আিনেল।” ৩২ তথািপও ইমানেতা আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা নকিৰেল। ৩৩ িযেহাৱা! িয জন আেপানােলাকৰ

যা াপথত আেগ আেগ গিছল, যােত তওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণ

িশিবৰ পািতবৰ ঠাই িবচািৰ পায় আৰু িয পেথিদ আেপানােলাক যাৱা

উিচত, সই পথ দখৱুাই আেপানােলাকক ল যাবৈল তঁেৱই ৰািত

অি ৰ মােজেৰ আৰু িদনত মঘৰ মােজিদ আেপানােলাকৰ আেগ আেগ

গিছল। ৩৪আেপানােলাকৰ কথা িন িযেহাৱাই ািধত হ শপত খাই

এইদেৰ কিছল, ৩৫ “িয উ ম দশ তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদম

বিুল মই শপত খাইিছেলাঁ, িন য়ৈক এই বংশৰ লাকসকলৰ মাজৰ

এজেনও সই উ ম দশ দখা নাপাব। ৩৬ কৱল িযফুি ৰ পু কােলেব

তাক দিখব; কােলেব িয ঠাইৰ মােজিদ খাজ কািঢ় গিছল, সই ভূিম

মই তওঁক আৰু তওঁৰ উ ৰপৰুষুসকলক িদম। কাৰণ তওঁ িযেহাৱাৰ

পথত স ণুভােৱ চিলেল।” ৩৭আেপানােলাকৰ বােব িযেহাৱাই মাৰ

ওপৰেতা ু হ কিছল, “তুিমও সই ঠাইত সামাবৈল নাপাবা। ৩৮

িক ু পিৰচাৰক িহচােব তামাৰ আগত থকা নৰ পু িযেহাচূৱাইেহ

সই দশত েৱশ কিৰব; তুিম িযেহাচূৱাক উৎসািহত কিৰবা, িকয়েনা

দশখন অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁেৱই ই ােয়লীয়াসকলক নতৃ িদ

আগবঢ়াই িনব। ৩৯ তােৰাপিৰ তামােলােক কিছলা, তামােলাকৰ সৰু

সৰু ল’ৰা– ছাৱালীেবাৰ িত হ’ব; িক ু িশ েবােৰ সই দশত েৱশ

কিৰব। কাৰণ, িসহঁতৰ ভাল বা বয়া বজুাৰ ান বতমােনা হাৱা নাই।
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িসহঁতেকই মই এই দশ িদম আৰু িসহঁেতইেহ তাক অিধকাৰ কিৰব।

৪০ িক ু তামােলােক হ’ ল চূফ সাগৰৈল যাৱা বােটিদ ঘিূৰ মৰভূুিমৰ

ফােল যা া কৰা।” ৪১ িযেহাৱাৰ এই কথা িন আেপানােলােক মাক

কিছল, “আিম িযেহাৱাৰ িবৰেু পাপ কিৰেলাঁ; আিম যু কিৰবৈল উিঠ

যাম আৰু আিম আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িদয়া আ া অ সােৰই সকেলা

কায কিৰম।” এই বিুল আেপানােলাক িতজেন যু ৰ অ ‐শ ল পাবত

অ ল আ মণ কিৰবৈল যু ত হিছল। ৪২ তিতয়া িযেহাৱাই মাক

কিছল, “তুিম তওঁেলাকক কাৱা, ‘ তামােলােক আ মণ নকিৰবা আৰু

যু ও নকিৰবা। িকয়েনা মই তামােলাকৰ লগত নাথািকম’; সেয় যিদ

তামােলাক যাৱা, তামােলাক শ েবাৰৰ হাতত পৰািজত হ’বা।” ৪৩

মই আেপানােলাকক সই কথা জনাইিছেলাঁ, িক ু আেপানােলােক তাক

িনেল। আেপানােলােক িযেহাৱাৰ আ াৰ িবৰু াচৰণ কিৰেল; িক ু

আেপানােলাক অিভমানী লাক আৰু পাবত অ লৈল উিঠ গিছল। ৪৪

সই প তত বাসকৰা ইেমাৰীয়াসকল আেপানােলাকৰ িবৰেু ওলাই

আিহিছল আৰু মৗ‐মািখৰ দেৰ আেপানােলাকক খিদ পঠাইিছল। চয়ীৰত

হমাৈলেক আেপানােলাকক আঘাত কিৰ খিদ িনিছল। ৪৫ তিতয়া

আেপানােলােক উলিট আিহ িযেহাৱাৰ আগত কাি িছল, িক ু িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ ন িনেল; তওঁ আেপানােলাকৰ নৈল কাণ

িনিদেল। ৪৬ এইদেৰ আেপানােলাক কােদচত অেনক িদন ধিৰ আিছল

আৰু তােতই দীঘিদন অিতবািহত কিৰিছল।

২ িযেহাৱাই যেনৈক আমাক িনেদশ িদিছল, সইদেৰ আিম ঘিূৰ চূফ

সাগৰৰ বােটিদ মৰভূুিমৈল যা া কিৰিছেলাঁ আৰু ব িদন ধিৰ আিম

চয়ীৰ পবতমালাত ঘিূৰ ফুিৰিছেলাঁ। ২ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মাক

কিছল, ৩ “ তামােলােক অেনক িদন ধিৰ এই পাহাৰী এেলকাত ঘিূৰলা;

এিতয়া উ ৰ ফােল ঘৰূা। ৪ তুিম লাকসকলক এই আ া িদয়া, ‘ চয়ীৰত

বাস কৰা তামােলাকৰ ভাই এেচৗৰ বংশধৰসকলৰ সীমাৰ ওচেৰিদ

এিতয়া তামােলাক যাব লােগ; তােত তওঁেলােক তামােলাকৈল ভয়

কিৰব; তামােলাকক দিখ তওঁেলাক আতি ত হ’ব; সেয় তামােলাক

সাৱধােন থািকবা। ৫ তামােলােক এেচৗৰ বংশধৰৰ সেত যু নকিৰবা;

িকয়েনা তওঁেলাকৰ দশৰ কােনা অংশই মই তামােলাকক িনিদওঁ;

এেনিক ভিৰ থব পৰা ঠাইৰ পিৰমােণা িনিদওঁ। কাৰণ চয়ীৰ এই পাবত

অ ল মই এেচৗক অিধকাৰ কিৰবৈল িদেলাঁ। ৬ তামােলােক আহাৰৰ

কাৰেণ তওঁেলাকৰ পৰা ধন িদ আহাৰ িকিন খাবা; সইদেৰ পানীও

তওঁেলাকৰ পৰা িকিন পান কিৰবা। ৭ িকয়েনা, মনত ৰািখবা য

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকৰ হােত কৰা সকেলা কাযত

তামােলাককআশী াদ কিৰেছ; এই বহৃৎ মৰভূুিমৰ মােজিদ তামােলােক

খাজকািঢ় ফুৰা সময়ৰ ঘটনােবাৰ তওঁৰ অৱগত। এই চি শটা বছৰ

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা তামােলাকৰ লগত আেছ আৰু তামােলাকৰ

এেকােৰ অভাৱ হাৱা নাই।” ৮ সেয় আিম আমাৰ ভাই চয়ীৰৰ

বািস া এেচৗৰ বংশধৰৰ ওচেৰিদ পাৰ হ আিহেলাঁ। আিম এলৎ ও

ইিচেয়ান‐ গবৰ নগৰৰ পৰা অৰাবাৰ বাট ত াগ কিৰ মাৱাবৰ মৰভূুিমৈল

যাৱা পথৰ ফােল ঘিূৰিছেলাঁ। ৯ তাৰ পাছত িযেহাৱাই মাক কিছল,

“ তামােলােক মাৱাবীয়াসকলক িবৰ নকিৰবা। তওঁেলাকৰ িবৰেু যু

নকিৰবা। তওঁেলাকৰ দশৰ কােনা অংশই মই তামােলাকক অিধকাৰ

কিৰবৈল িনিদওঁ; কাৰণ, তওঁেলাক লাটৰ বংশধৰ আৰু মই তওঁেলাকক

অিধকাৰৰ অেথ আৰ নগৰ িদেলাঁ।” ১০ পেূব এই ঠাইত এমীয়াসকেল

বাস কিৰিছল; এমীয়া জািতৰ লাকসকল আিছল শি শালী, সংখ াত

অিধক আৰু অনাকীয়াসকলৰ দেৰ দীঘকায়। ১১ অনাকীয়াসকলৰ দেৰ

এমীয়সকলেকা ৰফায়ীয়া বিুল গিণত কৰা হিছল; িক ু মাৱাবীয়াসকেল

তওঁেলাকক এমীয়া বিুল কয়। ১২ চয়ীৰেতা পেূব হাৰীয়াসকেল বাস

কিৰিছল, িক ু পাছত এেচৗৰ বংশধৰসকেল তওঁেলাকৰ সই ঠাইত

আিধপত িব াৰ কিৰেল। িযেহাৱাই অিধকাৰ সূে ই ােয়লীয়াসকলক িয

দশ িদিছল তাত তওঁেলােক িয কায কিৰিছল, এেচৗৰ বংশধৰসকেলও

সই এেক কায কিৰিছল। তওঁেলাকৰ আগৰ পৰা হাৰীয়াসকলক িবন

কিৰ তওঁেলােক সই ঠাইত িনেজ বাস কিৰবৈল ধিৰেল। ১৩ পাছত

িযেহাৱাই কিছল, “এিতয়া তামােলােক উিঠ জৰদ জিুৰ পাৰ হ যাৱা।”

তিতয়াআিম জৰদ জিুৰ পাৰ হেলাঁ। ১৪কােদচ‐বেণয়াৰ পৰা জৰদ জিুৰ

পাৰ হাৱাৈলেক আিম যা া কৰা আঠি শ বছৰ হ’ল; এই আঠি শ বছৰত

আমাৰ ছাউিনত িযসকল যা া পৰুষু আিছল, তওঁেলাক সকেলা িযেহাৱাৰ

শপতঅ সােৰ সই জ ৰ সকেলা লাক উ হ’ল। ১৫ ছাউিনৰ মাজৰ

পৰা সই জ ক উ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁেলাক িনঃেশষ নােহাৱা

পয িযেহাৱাৰ হাত তওঁেলাকৰ িবৰেু আিছল। ১৬ সেয়, সকেলা

যা াৰ মতুৃ হ’ল আৰু তওঁেলাক লাকসকলৰ মাজৰ পৰা গ’ল। ১৭

িযেহাৱাই মাক কিছল, ১৮ “আিজ তামােলােক মাৱাবৰ সীমােয়িদ আৰ

নগৰ পাৰ হ যাব লােগ। ১৯ তামােলােক যিতয়া অে ানৰ লাকসকলৰ

কাষত গ উপি ত হ’বা, তিতয়া তওঁেলাকক িবৰ নকিৰবা আৰু

তওঁেলাকৰ িবৰেু যু ও নকিৰবা। িকয়েনা, অে ানীয়াসকলৰ দশৰ

কােনা অংশই মই তামােলাকক অিধকাৰ কিৰবৈল িনিদওঁ; কাৰণ,

লাটৰ বংশধৰসকলক মই অিধকাৰৰ অেথ এই নগৰ িদেলাঁ।” ২০

সই দশেকা ৰফায়ীয়াসকলৰ দশ বিুল গিণত কৰা হয়, কাৰণ পেূব

ৰফায়ীয়াসকেল তাত বাস কিৰিছল। িক ু অে ানীয়াসকেল তওঁেলাকক

জমুজমুীয়া বিুলেহ কয়। ২১ এই জািতৰ লাকসকল আিছল শি শালী,

সংখ াত অিধক আৰু অনাকীয়াসকলৰ দেৰই দীঘকায়। িক ু িযেহাৱাই

তওঁেলাকক উ কিৰেল; অে ানীয়াসকেল জমুজমুীয়াসকলক উ

কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ ঠাইত িনজৰ আিধপত িব াৰ কিৰ সই ঠাইত

বসিত কিৰেল। ২২ িযেহাৱাই চয়ীৰ‐িনবাসী এেচৗৰ বংশধৰসকলৰ

কাৰেণও এই এেক কায কিৰিছল। সই সময়ত িযেহাৱাই এেচৗৰ

লাকসকলৰ স খুৰ পৰা হাৰীয়াসকলক উ কিৰিছলআৰু তওঁেলােক

সই ঠাইৰ আিধপত ল’ ল; আিজ পয তওঁেলাক সই ঠাইেত বাস কিৰ

আেছ। ২৩ কে াৰৰ পৰা কে াৰীয়াসকেল আিহ অবীয়াসকলক উ

কিৰ তওঁেলাকৰ সই ঠাইত বসিত কিৰিছল। অ ীয়াসকল তিতয়া

গাজা পয সকেলা গাওঁেবাৰেত বাস কিৰ আিছল। ২৪ তাৰ পাছত

িযেহাৱাই কিছল, “ তামােলাক উঠা আৰু যা া কিৰ অেণান উপত কা

পাৰ হ যাৱা। চাৱা, মই িহচেবানৰ ৰজা ইেমাৰীয়া চীেহানক আৰু

তওঁৰ দশেকা তামােলাকৰ হাতত সমপণ কিৰেলাঁ; তামােলােক

তাক অিধ হণ কিৰবৈল আৰ কৰা; সেয় তওঁৰ িবৰেু যু আৰ

কৰা। ২৫আিজৰ পৰা মই আকাশৰ তলত থকা সম জািতৰ মাজত

তামােলাকৰ স ে এক ভীিত আৰু াসৰ স াৰ কিৰম। তামােলাকৰ

িবষেয় না মা েকই তওঁেলাকৰ কঁপিন উিঠব আৰু তামােলাকৰ কাৰেণ

অত আতি ত হ’ব।” ২৬ সেয় মই কেদেমাৎ মৰভূুিমৰ িহচেবানৰ

ৰজা চীেহানৈল লাক পঠাই শাি ৰ াৱ িদ কিছেলাঁ, ২৭ “আেপানাৰ

দশৰ মােজিদ মাক ৰাজআিলেয়িদ যাবৈল িদয়ক; মই সাঁ বা বাওঁ

কােনাফােল ঘিূৰম। ২৮আেপানােলােক ধনৰ িবিনময়ত মাক খাবৈল

আহাৰ আৰু পান কিৰবৈলও পানী বিচব। কৱল আেপানাৰ দশৰ

মােজিদ মাক খাজকািঢ় যাবৈল িদয়ক। ২৯ চয়ীৰ‐িনবাসী এেচৗৰ

বংশধৰসকেল আৰু আৰ নগৰ িনবাসী মাৱাবীয়াসকেল মাক তওঁেলাকৰ

দশৰ মােজিদ খাজকািঢ় যাবৈল িদয়াৰ দেৰ আপিুনও মাক ঈ ৰ

িযেহাৱাই িয দশ আমাক িদেছ, য ন নদী অিত ম কিৰ সই দশ

নােপাৱা পয আেপানাৰ দশৰ মােজিদ পাৰ হ যাবৈল িদয়ক।” ৩০

িক ু িহচেবানৰ ৰজা চীেহােন িনজ দশৰ মােজিদ যাবৈল আমাক অ মিত

িনিদেল; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁৰ মন কিঠন কিৰ

দয় অটল কিৰ ৰািখিছল, যােত তওঁ আেপানােলাকৰ হাতত পেৰ।

আিজ এই সময়ত তওঁ তােকই কিৰেছ। ৩১ পাছত িযেহাৱাই মাক

কিছল, “ না, মই চীেহান আৰু তওঁৰ দশ তামাৰ হাতত শাধাই

িদবৈল আৰ কিৰেলাঁ। তুিম এিতয়া তওঁৰ দশত বাস কিৰবৰ অেথ

সই দশ অিধ হণ কৰা।” ৩২ তিতয়া আমাৰ িবপে যু কিৰবৈল

চীেহান আৰু তওঁৰ সকেলা লাক যহচ নামৰ ঠাইৈল ওলাই আিহিছল।

৩৩আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁক আমাৰ হাতত শাধাই িদেল; তােত

আিম তওঁক, তওঁৰ পু সকলক আৰু তওঁৰ লাকসকলেকা আঘাত
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কিৰ পৰা কিৰিছেলাঁ। ৩৪ সই সময়ত আিম তওঁৰ সকেলা নগৰ

অিধকাৰ কিৰ লিছেলাঁ; নগৰৰ সকেলা অিধবাসীৰ লগেত মিহলা, সৰু

ল’ৰা‐ ছাৱালীক িনঃেশেষ িবন কিৰিছেলাঁ, কােকা অৱিশ নাৰািখেলাঁ;

৩৫ কৱল প ধনেবাৰ আৰু নগৰৰ পৰা লটু কৰা ব েবাৰ আিম িনজৰ

কাৰেণ ল আিহিছেলা। ৩৬ অেণান উপত কাৰ দাঁিতত অেৰােয়ৰ নগৰ

আৰু সই উপত কাৰ মাজত থকা নগৰৰ পৰা িগিলয়দৈলেক আিম জয়

কিৰব নাৱাৰা এেন কােনা নগৰ বাকী নাথািকল। আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আমাৰ স খুত থকা সকেলা শ প ৰ ওপৰত আমাক জয়ী কৰাইিছল।

৩৭ কৱল অে ানৰ বংশধৰসকলৰ দশ, যে াক নদীৰ কাষৈল, পাবত

অ লৰ নগৰেবাৰৈল আৰু অ া িয সকেলা ঠাইৈল আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই িনেষধ কিৰিছল, তাৰ ওচৰৈল আেপানােলাক যাৱা নাই।

৩ তাৰ পাছত আিম ঘিুৰ বাচান দশৰ ফােল যাৱা বােটিদ গ’ লা।

আমাৰ লগত যু কিৰবৈল বাচানৰ ৰজা ওগ আৰু তওঁৰ সকেলা

লাক ইে য়ী নগৰৈল আমাক আ মণ কিৰবৰ কাৰেণ ওলাই আিহিছল।

২ তিতয়া িযেহাৱাই মাক কিছল, “তুিম তওঁৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা

মই তওঁৰ ওপৰত তামাক িবজয়ী কিৰেলাঁ; তওঁক, তওঁৰ লাকসকলক

আৰু তওঁৰ দশ তামাৰ অধীনত শাধাই িদেলাঁ; তুিম িহচেবান িনবাসী

ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহানক যেন কিৰিছলা, এওঁৈলেকা তেন

কিৰবা।” ৩ এইদেৰ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই বাচানৰ ৰজা ওগক আৰু

তওঁৰ সকেলা লাকক আমাৰ অধীনত শাধাই িদিছল; তােত আিম

তওঁক আৰু তওঁৰ সকেলা লাকেক আঘাত কিৰ বধ কিৰিছেলাঁ;

এজনেকা অৱিশ নাৰািখেলাঁ। ৪ সই সময়ত আিম ওগৰ সকেলােবাৰ

নগৰ অিধকাৰ কিৰ লিছেলাঁ; তওঁৰ ষািঠখন নগৰৰ সকেলােৱই আিম

দখল কিৰিছেলাঁ; এটাও বাদ নপিৰল। অেগাবৰ সম অ ল অথাৎ

বাচান দশৰ ৰজা ওগৰ ৰাজ আিম অিধকাৰ কিৰ লিছেলাঁ। ৫ সই

নগৰেবাৰ ওখ ওখ াচীেৰেৰ ঘিৰ থাৱা আিছল আৰু তাত ৱাৰ আিছল;

ৱাৰেবাৰ শলখােৰ ব কিৰ ৰখা আিছল; তাৰ উপিৰও ব েতা াচীৰ

নথকা নগেৰা আিছল। ৬আিম সই সকেলা নগৰ স ণূৰেূপ ংস

কিৰিছেলাঁ। আিম িহচেবানৰ ৰজা চীেহানৈল যেন কিৰিছেলাঁ, তেনৈক

নগৰৰ সকেলা অিধবাসীৰ লগেত মিহলা, সৰু ল’ৰা‐ ছাৱালী সকেলােক

িনঃেশেষ িবন কিৰিছেলাঁ। ৭ িক ু সকেলা প ধন আৰু নগৰৰ লটু

কৰা ব েবাৰ আিম িনজৰ কাৰেণ ল আিহিছেলা। ৮ সই সময়ত আিম

অেণান নদীৰ উপত কাৰ পৰা হেমাণ পাহাৰৈলেক য ন নদীৰ িসপাৰৰ

এেলকা ইেমাৰীয়াসকলৰ জন ৰজাৰ হাতৰ পৰা অিধকাৰ কিৰিছেলাঁ।

৯ (চীেদানৰ লাকসকেল এই হেমাণ পাহাৰক িচিৰেয়ান বিুল কয় আৰু

ইেমাৰীয়াসকেল চনীৰ বােল।) ১০ সই সমথলভূিমৰ সকেলােবাৰ নগৰ,

সম িগিলয়দ এেলকা আৰু বাচানৰ ৰজা ওগৰ ৰাজ ৰ সকেলা নগৰ,

চলখা আৰু ইে য়ীৈলেক গােটই বাচান দশ আিম অিধকাৰ কিৰেলাঁ।

১১ অৱিশ ৰফায়ীয়া লাকসকলৰ মাজত কৱল বাচানৰ ৰজা ওেগই

জীিৱত আিছল; তওঁৰ িবচনাখন লাহােৰ িনিমত আিছল; সই িবচনা

মা হৰ হাতৰ মাপ অ সােৰ দীঘেল ন হাত, বহেল চািৰ হাত আিছল।

সইখন এিতয়াও জােনা অে ানৰ বংশধৰসকেল বাস কৰা ৰ া নগৰত

নাই? ১২ সই সময়ত আিম অিধকাৰ কৰা ঠাই অেণানৰ উপত কাৰ

ওচৰত অেৰােয়ৰ নগৰৰ পৰা িগিলয়দৰ পাবত অ লৰ আধা অংশ

আৰু তাৰ নগৰেবাৰ মই ৰেূবন আৰু গাদ ফদক িদেলাঁ। ১৩ িগিলয়দ

দশৰ বাকী অংশ আৰু অেগাবৰ সম অ ল অথাৎ বাচান দশৰ ৰজা

ওগৰ ৰাজ মই মনিচৰ আধা ফদক িদেলাঁ। (বাচানৰ সই অ লক

ৰফায়ীয়াসকলৰ দশ বালা হয়। ১৪ যায়ীৰ নামেৰ মনিচৰ এজন বংশধেৰ

গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকলৰ সীমাৈলেক গােটই অেগাব অ লেটা

অিধকাৰ কিৰ িনজৰ নাম অ সােৰ সই ঠাইৰ নাম, এেনিক বাচানেৰা

নাম হে াৎ‐যায়ীৰ ৰািখিছল। আিজৈলেক এই নাম আেছ।) ১৫ মই

মাখীৰক িগিলয়দ িদেলাঁ। ১৬ অেণানৰেূবন আৰু গাদ ফদৰ লাকক

মই িগিলয়দৰ পৰা অেণান উপত কাৰ মাজৰ সীমা পয আৰু যে াক

নদীৈলেক িদেলাঁ। যাে াক নদীখন অে ানৰ বংশধৰসকলৰ সীমা। ১৭

ইয়াৰ আন সীমােবাৰ হেছ য ন নদীৰ উপত কাৰ সমথলভূিম; িক ৰতৰ

পৰা অৰাবা সাগৰৈলেক আৰু পবূফালৰ িপচগা পাবত অ লৰ এঢলীয়া

ঠাইৈলেক। ১৮ সই সময়ত মই আেপানােলাকক এইবিুল ক আেদশ

িদিছেলাঁ, “আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই ঠাই আেপানােলাকৰ

অিধকাৰৰ অেথ িদেল; িক ু আেপানােলাকৰ যা াসকেল সি ত

হ, আেপানােলাকৰ অ া ই ােয়লীয়া ভাইসকলৰ আেগ আেগ নদী

পাৰ হ যাব লািগব। ১৯ অৱেশ , মই আেপানােলাকক িযেবাৰ নগৰ

িদেলাঁ, সই নগৰেবাৰত আেপানােলাকৰ ভাযা, ল’ৰা‐ ছাৱালীৰ লগেত

আেপানােলাকৰ প ধনেবাৰ থািকব। মই জােনা য আেপানােলাকৰ

ব ত প ধন আেছ। ২০ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িজৰিণৰ ভূিম িদয়াৰ

দেৰ আেপানােলাকৰ ভাইসকেলও য নৰ িসপােৰ আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকক িদয়া িজৰিণৰ ভূিম অিধকাৰ নকৰা পয

আেপানােলােক তওঁেলাকক সহায় কিৰব লািগব। তাৰ পাছতেহ মই

আেপানােলাকক িদয়া িনজৰ িনজৰআিধপত ৈলআেপানােলাক েত েকই

ঘিূৰ আিহব।” ২১ সই সময়ত মই িযেহাচূৱাক এই আ া িদ কিছেলাঁ,

“ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই সই জন ৰজাৈল কৰা সকেলা কায

তুিম িনজ চ েৰ দিখলা; তামােলােক পাৰ হ িয ৰাজ ৈলেক যাবা,

সই ৰাজ েবাৰৈলেকা িযেহাৱাই সইদেৰ কিৰব। ২২ তামােলােক

তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনেজ

তামােলাকৰ পে যু কিৰব।” ২৩ সই সময়ত মই িযেহাৱাক িমনিত

কিৰ কিছেলাঁ, ২৪ “ হ মাৰ ভু িযেহাৱা, আপিুন য িকমান মহান আৰু

আেপানাৰ হাত িকমান য শি শালী, তাক আপিুন আেপানাৰ দাসক

দখৱুাবৈল আৰ কিৰেছ। আপিুন িয মহৎ আৰু শি স কাযেবাৰ

কিৰেছ, তেন কায কিৰব পৰা এেন কান দৱতা গত বা পিৃথৱীত

আেছ? ২৫ মই আেপানাৰ ওচৰত িবনয় কিৰেছাঁ, মাক য ন নদী

পাৰ হবৈল আৰু সই উ ম দশ ত কিৰবৈল িদয়ক। মাক সই

ৰ পাবত দশ আৰু িলবােনান দশন কিৰবৈল িদয়ক।” ২৬ িক ু

আেপানােলাকৰ কাৰেণই িযেহাৱা মাৰ ওপৰত ু হ আিছল; তওঁ

মাৰ িবনয় িনবৈল অ ীকাৰ কিৰেল। িযেহাৱাই মাক কিছল, “ তামাৰ

বােব ইমােনই যেথ ! এই স ত মাক আৰু কােনা কথা নক’বা; ২৭

তুিম িপচগাৰ চূড়াৈল উিঠ যাৱা আৰু তাৰ পি মফােল, উ ৰফােল,

দি ণফােল আৰু পবূ ফােল চ তুিল চাৱা। এই সকেলা তুিম িনজৰ

চ েৰ ত কিৰবা। িক ু তুিম য ন নদী অিত ম নকিৰবা। ২৮

তাৰ পিৰবেত, তুিম িযেহাচুৱাক িনেদশ িদবা। তুিম অৱেশ ই তওঁক

উৎসািহত আৰু সবল কিৰবা। িকয়েনা তেৱঁই এই লাকসকলক নতৃ

িদ আেগ আেগ গ পাৰ কিৰ িনব। তুিম কৱল দশখন দখােহ পাবা,

িক ু িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক সই দশ অিধকাৰ কৰাব।” ২৯ সেয়

আিম বৎ‐িপেয়াৰৰ িবপৰীত ফালৰ উপত কাত থািক গ’ লা।

৪ এিতয়া, হ ই ােয়লীয়াসকল নক! আেপানােলাক যন জীয়াই থােক

আৰুআেপানােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰঈ ৰ িযেহাৱাইআেপানােলাকক

িদয়া দশত েৱশ কিৰ আেপানােলােক যন তাক অিধকাৰ কিৰব

পােৰ, সেয় মই আেপানােলাকক িয িবধান আৰু অ শাসনেবাৰৰ িবষেয়

িশকাব িবচািৰেছাঁ, সইেবাৰ মািন চিলব। ২ মই আেপানােলাকক িয

আ া িদেছা তাৰ লগত এেকা যাগ িনিদব আৰু তাৰ পৰা এেকা

বাদ িনিদব। আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িয সকেলা আ া মই

আেপানােলাকক িদেছা, সইেবাৰ আেপানােলােক মািন চিলব। ৩

আেপানােলােকেতা বাল‐িপেয়াৰৰ কাৰেণ িযেহাৱাই িক িক কিৰিছল,

তাক িনজ চ েৰই দিখেল; আেপানােলাকৰ মাজৰ িযমান লােক

বাল‐িপেয়াৰক অ সৰণ কিৰিছল, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

তওঁেলাক সকেলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা উ কিৰেল। ৪ িক ু

আেপানােলাক িযসকেল আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক খামিুচ ধিৰ

আিছল, আেপানােলাক সকেলা এিতয়াও জীয়াইআেছ। ৫ নক, মই মাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া মািন আেপানােলাকক িবধান আৰু অ শাসনেবাৰৰ

িবষেয় িশকাইেছাঁ; িয দশ অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ আেপানােলােক
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েৱশ কিৰবৈল গ আেছ, সই দশত যন এইেবাৰ মািন চিলব পােৰ।

৬আেপানােলােক সইেবাৰ পালন কিৰ সই মেত কায কিৰব; িকয়েনা

এইসকেলা পালন কৰাৰ যােগিদ আন আন জািতৰ লাকসকলৰ দিৃ ত

আেপানােলাকৰ ান আৰু বিু কাশ পাব। তওঁেলােক এই সকেলা

িবধানৰ িবষেয় িন ক’ব, “সঁচাৈকেয় এই মহাজািতৰ লাকসকল ানী

আৰু বিু মান।” ৭ চাওঁক, যেনৈক আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক আিম

মািতেলই আমাৰ কাষত পাওঁ, তেনৈক এেন কান মহাজািত আেছ

িয সকলৰ এজন দৱতা তওঁেলাকৰ অিত ওচৰত থােক? ৮ মই

আিজ আেপানােলাকৰ আগত িয সকেলা িবধান িশকাইেছাঁ, তেন ৱা

ধমময় িবধান আৰু অ শাসন আন কান মহাজািতৰ আেছ? ৯ িযমান

িদনৈলেকআেপানােলাক জীয়াই থািকব, িসমান িদনৈলেকআেপানােলােক

িনজৰ িবষেয় সতকতােৰ চিল আেপানােলাকৰ আ াক যে েৰ ৰ া

িদব; আেপানােলােক িনজ চ েৰ িয িয দিখেল, সইেবাৰ যন পাহিৰ

নাযায় আৰু আেপানাৰ দয়ৰ পৰা যন সইেবাৰ লু নহয়। অৱেশ ই

আেপানােলােক আেপানােলাকৰ স ান‐স িত আৰু আেপানােলাকৰ

নািত‐নািতনীসকলক এই সকেলােবাৰৰ িবষেয় িশকাব। ১০ িয িদনা

হােৰব পবতত আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত

উপি ত হিছল, সই িদনেটাৰ কথা আেপানােলােক মনত ৰািখব। সই

িদনা িযেহাৱাই মাক কিছল, “তুিম লাকসকলক মাৰ ওচৰত একেগাট

কৰা। মই তওঁেলাকক মাৰ কথা িনবৈল িদম যােত তওঁেলােক এই

পিৃথৱীত থােকাঁেত জীৱনৰ সকেলা কালত মােকই ভয় কিৰ চিলব আৰু

তওঁেলাকৰ স ান সকলেকা মাৰ আ াৰ িবষেয় িশ া িদব পােৰ।” ১১

সেয় আেপানােলােক ওচৰ চািপ আিহ সই পবতেটাৰ তলত িথয় হিছল।

তিতয়া পবতেটাত জইু িলিছল আৰু সই জইু আকাশ পয সািৰত

হিছল; ক’লা ঘন মঘ আৰু ঘাৰ অ কােৰ পবতেটা জিুৰ পলাইিছল।

১২ সই সময়েত িযেহাৱাই জইুৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকক কথা

কিছল; আেপানােলােক িযেহাৱাৰ মাত িনিছল; িক ু আেপানােলােক

তওঁৰ কােনা আকাৰ দখা পাৱা নািছল, কৱল এক মাতৰ শ েহ

িনিছল। ১৩ তওঁ আেপানােলাকৰ ওচৰত িনজৰ িনয়ম অথাৎ দহ আ া

ঘাষণা কিৰিছল আৰু সই দহ আ া আেপানােলাকক পালন কিৰবৈল

িনেদশ িদিছল। তওঁ সই আ ােবাৰ খন িশলৰ ফিলত িলিখিছল। ১৪

সই সময়ত িযেহাৱাই আেপানােলাকক িবিধ আৰু িনয়মেবাৰ িশকাবৈল

মাক আেদশ িদেল যােত আেপানােলােক িয দশ অিধকাৰ কিৰবৈল

গ আেছ, সই ঠাইত সইেবাৰ মািন চিলব পােৰ। ১৫ িয িদনা হােৰব

পবতত িযেহাৱাই জইুৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকক কথা কিছল,

তিতয়া আেপানােলােক তওঁৰ কােনা আকাৰ দখা পাৱা নািছল;

সেয় আেপানােলাক িনেজ অিত সাৱধান হওঁক। ১৬ সাৱধান হওঁক!

আেপানােলাক িনেজ নহ’ব; কােনা াণীৰ আকৃিতেৰ খািদত কৰা

কটা িতমা বা পৰুষু িক ীৰ আকাৰ িনমাণ কিৰ, ১৭ পিৃথবীত থকা

কােনা প ৰ আকৃিতেৰ বা আকাশত উিড় ফুৰা ডউকা লগা চৰাইৰ

আকৃিতেৰ ১৮ নাইবা কােনা সৰীসপৃ জীৱ বা ভূিমৰ তলৰ পানীত

থকা কােনা মাছৰ আকৃিত িনমাণ কিৰ নহ’ব। ১৯আকাশৰ ফােল

যিতয়া আেপানােলােক চ তুিল চায় আৰু সূয, চ , তৰা আিদ কিৰ

আকাশৰ বািহনীেবাৰ দেখ, তিতয়া আেপানােলাক সাৱধান হ’ব।

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আকাশৰ তলত থকা সকেলা জািতেক

িদয়া এই সকেলােবাৰ ব ৈল আকিষত হ সইেবাৰক সৱা আৰু ভি ‐

পজূা কৰাৰ পৰাও সাৱধান হ’ব। ২০ িযেহাৱাই লাহা গেলাৱা অি শালৰ

দেৰ সই িমচৰ দশৰ পৰা আেপানােলাকক তওঁৰ িনজৰ উ ৰািধকাৰৰ

লাক কিৰ উিলয়াই আিনেল। যেনৈক আিজ আেপানােলাক আেছ। ২১

তাৰ উপিৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ িযেহাৱা মাৰ ওপৰত ু হিছল

আৰু তওঁ িত া কিৰ কিছল য মাক য ন নদী অিত ম কিৰ

যাব িনিদব। আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ

অিধকাৰ কিৰবৈল িদেছ, মই সই উ ম দশত েৱশ কিৰব নাৱািৰম।

২২ মই এই ঠাইেতই মিৰম; মই য ন নদী পাৰ হ যাব নাৱািৰম;

িক ু আেপানােলােক নদী পাৰ হ গ সই উ ম দশ অিধকাৰ কিৰব।

২৩ এই কাৰেণ আেপানােলােক মেনােযােগেৰ িনজৰ কাৰেণ সতক হ

থাকক, ভু ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ লগত িয িনয়মৰ চুি

কিৰিছল তাক নাপাহেৰ আৰু ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িনেষধ

কৰা কােনা ব ৰ আকৃিতেৰ কটা িতমা যন নাসােজ। ২৪ িকয়েনা

আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা াস কেৰাঁতা অি ৰপূ আৰু িনজৰ ময দা

ৰখাত উেদ াগী ঈ ৰ। ২৫ িয সকলআপিুন জ িদয়া িশ আৰু পা‐নািত

হ’ব আপিুনও সই ঠাইত ব কাল বাস কৰাৰ পাছত, যিদ আেপানােলােক

হ কােনা ব ৰ আকৃিতেৰ কটা িতমা সািজ তওঁৰ দিৃ ত িয

বয়া তােক কিৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক উে িজত কিৰ াধ জ ায়। ২৬

মই আিজ আেপানােলাকৰ িবৰেু আকাশ আৰু পিৃথবীক সা ী কিৰ

কেছাঁ, আেপানােলােক িয দশ অিধকাৰ কিৰবৈল য ন নদী পাৰ হ

যাব; সই দশত আেপানােলাকৰ বিৃ নহব শীে ই িবন হ’ব; আৰু

স ণুভােৱ সকেলা ংস হ’ব। ২৭ িযেহাৱাই আেপানােলাকক মা হৰ

মাজত িসচঁিৰত কিৰব আৰু িযেহাৱাই িয ঠাইৈল আেপানােলাকক ল

যাব, তাত ক’ম সংখ ক লাকেহ জািতেবাৰৰ মাজত থািকব। ২৮ সই

ঠাইত আেপানােলােক, মা হৰ হােতেৰ িনমাণ কৰা কাঠ আৰু িশলৰ

দৱ‐মিু েবাৰ িযেবােৰ নেদেখ, িযেবােৰ েন, িযেবােৰ খাব নাৱােৰ

আৰু গা ও ল’ব নাৱােৰ এেন কাঠ আৰু িশলক সৱা পজুা কিৰব।

২৯ িক ু সই ঠাইত থািক যিদ আেপানােলােক িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাক

িবচােৰ, তে , আেপানােলােক তওঁক পাব। আেপানােলােক যিদ িনজৰ

সম দয়েৰ আৰু আ ােৰ িবচােৰ তেহ তওঁক পাব। ৩০ যিতয়া

আপিুন স তত পিৰব, আৰু এই সকেলা ঘটনা আেপানাৈল ঘিটব, তিতয়া

সই ভিৱষ ত কালত আপিুন িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল উলিটব; আৰু তওঁৰ

ক ঠ ৰ িনবৈল পাব। ৩১ িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

দয়ালু ঈ ৰ; তওঁ আেপানাক হতাশ নকেৰ আৰু ংসও নকেৰ, আৰু

আেপানােলাকৰ িপতসৃকলৰ লগত িয িত া কিৰ শপত খাইিছল তাক

তওঁ নাপাহেৰ। ৩২ এই কাৰেণ পেূব হ যাৱা িদনৰ িবষেয় এিতয়া

চাওঁক, আেপানাৰ আগত য আিছল; আগেত িযিদনা, ঈ েৰ পিৃথৱীত

মা হ সিৃ কিৰেল আৰু আকাশৰ আৰ িণৰ পৰা অ ৈলেক সাধক, যিদ

কােনাবাই এেন মহৎ কায জােনা কিতয়াবা কিৰব পািৰেছ, অথবা মহৎ

কাযৰ কথা িনবৈল পাইেছ? ৩৩আেপানােলাকৰ মাজৰ কােনােলাক

অি ৰ মাজৰ পৰা, ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ক ঠ ৰ িন কােনা জািত জীয়াই

থকা আপিুন িনেছ ন? ৩৪ ঈ ৰ িযেহাৱাই কিতয়াবা এখন দশৰ

পৰা আন এখন দশৈল তওঁক ল যাবৈল চ া কিৰেছ ন, তওঁ তওঁৰ

িবচাৰ, িচন আৰু আচিৰত কায, যু আৰু মতাশালী হাত, আৰু তওঁৰ

মহান শি দশন কিৰ আৰু ভয়ানক কাযৰ াৰাই িমচৰত িযেহাৱাই

আেপানাৰ স খুত এই সকেলা কায কৰা নািছল ন? ৩৫ িযেহাৱা য

ঈ ৰ, তওঁৰ বািহেৰ আন কােনা ঈ ৰ নাই ইয়াক জািনবৰ কাৰেণ

এই সকেলা আেপানাকেহ দখউুৱা হ’ল। ৩৬ তওঁ আেপানাক িশ া

িদবৰ কাৰেণ গৰ পৰা িনজৰ বাণী নােল। পিৃথবীত িনজৰ অন

অি িশখা আেপানাক দখৱুােল; আৰু অি িশখাৰ মাজৰ পৰা তওঁৰ

ক ঠ ৰ িনবৈল পােল। ৩৭ কাৰণ তওঁ আেপানাৰ পবূপৰুষুসকলক

ম কিৰিছল, এই কাৰেণ আেপানাৰ অথাৎ তওঁেলাকৰ পাছত ভািৱ‐

পৰূষুসকলক মেনািনত কিৰিছল। এই কাৰেণ আেপানােলাকক তওঁ

আেপানােলাকৰ লগত থািক মহাপৰা েমেৰ িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ

কিৰ আিনেল; ৩৮আেপানাতৈক বহৃত আৰু মতাশালী জাতীেবাৰৰ

মাজৰপৰা আেপানাক উিলয়াই তওঁৰ দশৈল আিনেল, তওঁেলাকৰ

দশ আিধপত ৰেূপ িদবৈল; িযেবাৰ হ’ল িঠক আিজও তেন হবৈল

ধিৰেছ। ৩৯ এই হতুেক, আেপানােলােক অৱেশ ই াত হওঁক, ওপৰত

থকা গত আৰু তলত থকা পিৃথবীত িযেহাৱা য ঈ ৰ; তওঁৰ বািহেৰ

আন কােনা ঈ ৰ নাই। ৪০ সেয় আিজ মই আেপানােলাকক িয িবিধ

আৰু আ ােবাৰৰ আেদশ িদেলাঁ, সইেবাৰ আেপানােলােক অৱেশ ই

মািন চিলব। আেপানাৰ আৰু ভাবীস ান সকলৰ যন ম ল হয়, ঈ ৰ

িযেহাৱাই িয দশ আেপানােলাকক িচৰকালৰ কাৰেণ িদেছ, তাত যন

আেপানােলাক দীঘাযু হয়। ৪১ ইয়াৰ পাছত মািচেয় য ন নদীৰ পবূ
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ফােল িতনখন নগৰ বািচ বেলগ কিৰ ৰািখেল। ৪২ সেয় যিদ কােনা

ব ি েয় ঘটনা েম, আগৰ কােনা শ তা নথকােতা আন এজনক

বধ কেৰ, আৰু তওঁ পলাই গ সই িতিনখন নগৰৰ মাজৰ এখনত

সামাই বািচ থািকব। ৪৩ সই নগৰ কইখন আিছল: অৰণ ৰ সমথল

ভূিমত থকা ৰেূবণীয়াসকলৰ কাৰেণ বচৰ; আৰু গাদীয়াসকলৰ বােব

িগিলয়দত থকা ৰেমাৎ, মনিচয়াসকলৰ বােব বাচানত থকা গালন। ৪৪

এইেবাৰ িবিধ‐ব ৱ া ই ােয়লৰ স ান সকলৰ স খূত মািচেয় াপন

কিৰিছল। ৪৫ এইেবাৰ চুি কিৰ িশ া, িবিধ‐িবধান মািচেয় ই ােয়লৰ

স ান সকলক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই অনা সময়ত িদিছল। ৪৬ যিতয়া

তওঁেলাক য নৰ পবূফােল অথাৎ বৎ‐িপেয়াৰৰ িবপৰীতৰ উপত কাত,

িচেহান দশত বস‐বাসকৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা, িয জন িহচেবান‐

িনবািস আিছল। িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই অহা সময়ত ই ােয়লৰ স ান

সকেল তওঁেলাকক পৰািজত কিৰিছল। ৪৭ তওঁেলােক চীেহান অিধকাৰ

কিৰ ল’ ল আৰু ইয়াৰ বািহেৰও বাচানৰ ৰজা ওগৰ দশ অিধকাৰ কিৰ

লিছল। ইেমাৰীয়াসকলৰ এই ৰজা জন য ন নদীৰ পবূিদশত বাস

কিৰিছল। ৪৮ এই অ লেটা অেণানৰ পৰা আৰ , উপত কাৰ দাঁিতত

থকা অেৰােয়ৰৰ পৰা চীেয়ান অথাৎ হেমাণ প তৈলেক িব ািৰত হ

আেছ; ৪৯ এই পবতৈলেক থকা সকেলা দশ আৰু িপচগাৰ চাৱলীয়া

ঠাইেবাৰৰ তলত থকা য ন নদীৰ পবূফালৰ সম যদন উপত কা এই

দশৰ অ ভু আিছল।

৫ তিতয়া মািচেয় গােটই ই ােয়লীয়াসকলক মািত আিন ক’ ল,

“ হ ই ােয়ল, আিজ মই িয িয িবিধ আৰু ব ৱ া আেপানােলাকক

জনাম সইেবাৰ নক আৰু িশিক পালন কিৰ সই মেত কায কিৰব। ২

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই হােৰবত আমাৰ লগত এিট িনয়ম কিৰেল। ৩

িযেহাৱাই আমাৰ পবূ–পৰুষুসকলৰ লগেত এই চুি কৰা নাই, িক ু আিজ

আিম িযমান লাক জীয়াই আেছাঁ, আমাৰ সকেলােৰ সেত কিৰেল। ৪

িযেহাৱাই প তত অি ৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকৰ সেত মখুামিুখৈক

কথা কিছল। ৫ সই সময়ত জইুৰ ভয়ত আেপানােলােক পবতৰ ওপৰৈল

উঠা নািছল বােব মই আেপানােলাকৰ আৰু িযেহাৱাৰ মাজত িথয় হ

তওঁৰ কথা আেপানােলাকৰ আগত কাশ কিৰিছেলাঁ। তিতয়া িযেহাৱাই

কিছল: ৬ ‘মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। িমচৰ দশৰ দাস ৰ

পৰা মেয়ই তামােলাকক বািহৰ কিৰ আিনেলা। ৭ মাৰ আগত আন

কােনা দৱতা নাথাকক। ৮ তামােলােক িনজৈল কােনা কটা িতমা,

ওপৰত থকা গত, তলত থকা পিৃথবীত, আৰু পিৃথবীৰ তলত থকা

পানীত িয িয আেছ, সইেবাৰৰ আকৃিতেৰ কােনা মিু নাসািজবা।

৯ সইেবাৰৰ আগত তামােলােক িণপাত নকিৰবা আৰু সইেবাৰৰ

সৱাপজূাও নকিৰবা; িকয়েনা কৱল মই িযেহাৱা, তামােলাকৰ ঈ ৰ।

মই িনজ ময াদা ৰখাত উেদ াগী; িযসকেল মাক িঘণ কেৰ, তওঁেলাকৰ

তাৰ শাি মই তওঁেলাকৰ ততৃীয় আৰু চতুথ পৰুষুৈলেক িদওঁ। ১০

িক ু মাক ম কৰা ও মাৰ আ া পালন কৰাসকলক মই হাজাৰ

হাজাৰ পৰুষুৈলেক দয়া কেৰাঁ। ১১ তামােলােক অনথকৰেূপ িনজ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ নাম নল’বা; িকয়েনা িযেকােনােৱ তওঁৰ নাম অনথকৰেূপ লয়,

িযেহাৱাই তওঁক িনেদাষী নকিৰব। ১২ তামােলাকক ঈ ৰ িযেহাৱাই

িদয়া আ া অ সােৰ িব াম‐িদন পালন কিৰ পিব কৰা। ১৩ স াহৰ

ছয়িদন পিৰ ম কিৰ তামােলাকৰ সকেলা কায স কিৰবা; ১৪ িক ু

স ম িদন তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ এক িব াম‐িদন; সই

িদনা তামােলােক তামােলাকৰ পা বা জী, দাস বা দাসী, আৰু গৰু

বা গাধ, নাইবা আন কােনা প , আৰু তামােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ

িভতৰত থকা িবেদশী, কােনােৱ এেকা কাম নকিৰবা, তামােলাকৰ দাস‐

দাসীেয়ও যন তামােলাকৰ িনিচনাৈক িব াম পাব। ১৫ সাঁৱৰণ কৰা,

তামােলােকা িমচৰ দশত দাসআিছলা আৰু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

মতাশালী হাতৰ শি দশন কিৰ তাৰ পৰা তামােলাকক উিলয়াই

আিনেল; এই কাৰেণই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকক

িব াম‐িদন পালন কিৰবৈল আ া িদেছ। ১৬ িনজ িপত‐ৃমাতকৃ স ান

কিৰবা; ঈ ৰ িযেহাৱাই তামাক িদয়া আ া অ সােৰ, সই আেদশ মািন

চিলেল তামােলাকৰ আয়সু দীঘল হ’ব আৰু তামােলাকৰ ম ল হ’ব ১৭

তামােলােক নৰবধ নকিৰবা। ১৮ তামােলােক ব িভচাৰ নকিৰবা। ১৯

তামােলােক চুৰ নকিৰবা। ২০ তামােলােক ওচৰ চুবৰুীয়াৰ অিহেত

িমছা সা িনিদবা। ২১আনৰ ভাযাৈল লাভ নকিৰবা; আন লাকৰ

ঘৰ‐ ৱাৰ, খিত‐বািত, দাস‐দাসী, গৰ‐ুগাধ বা আন কােনা ব ৈলেক

লাভ নকিৰবা।’ ২২ এইেবাৰ আ া সই পবতৰ ওপৰত জইু, মঘ আৰু

ঘাৰ অ কাৰৰ মাজৰ পৰা িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ গােটই সমাজৰ

আগত বৰ মােতেৰ ঘাষণা কিৰিছল; ইয়াৰ বািহেৰ তওঁ আৰু এেকােক

কাৱা নািছল। পাছত তওঁ সইেবাৰ খন িশলৰ ফিলত িলিখ মাক

িদেল। ২৩ সইিদনা যিতয়া প তত জইু িলিছল আৰু অ কাৰৰ মাজৰ

পৰা আেপানােলােক তওঁৰ সই ক ঠ ৰ িনবৈল পাইিছল, তিতয়া

আেপানােলাকৰ সকেলা পিৰচাৰক আৰু ফদৰ মখু লাকসকল মাৰ

ওচৰৈল আিহিছল ২৪আেপানােলােক কিছল, ‘আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আমাৰ আগত িনজৰ তাপ আৰু মিহমা দখৱুােল, আৰু জইুৰ মাজৰ পৰা

আিম তওঁৰ মাত িনেলাঁ; আিজ আিম জািনেলাঁ য, ঈ েৰ মা হৰ লগত

কথা পতাৰ পাছেতা মা হ জীয়াই থািকব পােৰ। ২৫ িক ু এিতয়া আিম

িকয় মিৰবৈল যাম? িকয়েনা এই মহান জইুেয় আমাক াস কিৰ পলাব;

যিদ আৰু বিছ সময় আিম আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ক ঠ ৰ েনা, তে

আিম িন েয় মিৰম। ২৬ ম লাকৰ মাজত এেন কান লাক আেছ

য, আমাৰ দেৰ অি ৰ মাজৰ পৰা কাৱা জীৱ ঈ ৰৰ ক ঠ ৰ নাৰ

পাছেতা জীয়াই আেছ? ২৭আপিুন, আপিুনেয়ই ওচৰৈল গ, আমাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই কাৱা সকেলা কথা িন আঁহক; তওঁ আেপানাক িয

িয ক’ব, সই সকেলা কথা আমাক জনায় িদব; আিম সইেবাৰ িন

সইদেৰ চিলম।’ ২৮ এইবিুল যিতয়া আেপানােলােক মাক ক’ ল,

তিতয়া িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সই কথা িন মাক ক’ ল, ‘এই

লাকসকেল তামাক িয িয ক’ ল তাক মই িনেলাঁ। তওঁেলােক িয কেছ

ভাল কথাই কেছ। ২৯ মাক ভয় কিৰবৈল আৰু মাৰ আ া পালন

কৰাৰ এই মেনাভাৱ যন তওঁেলাকৰ সদায় থােক; তােত তওঁেলাক

আৰু তওঁেলাকৰ স ান সকল িচৰকাল শেল থািকব! ৩০ তুিম গ

তওঁেলাকক িনজ িনজ ত ুৈল উলিট যাবৈল কাৱা। ৩১ িক ু তুিম

হ’ ল মাৰ ওচৰত এই ঠাইেত িথয় হ থাকা; মই তামাক সই সকেলা

আ া, িনয়ম আৰু ব ৱ া িদম িযেবাৰ তুিম তওঁেলাকক িশকাব লািগব

যােত অিধকাৰ কিৰবৈল িয দশ মই তওঁেলাকক িদম, সই দশত

তওঁেলােক সইেবাৰ পালন কিৰ চিলব।’ ৩২ এেতেক, আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয িয আ া িদেল, আেপানােলােক

যে েৰ সইেবাৰ পালন কৰক; তাৰ পৰা সাঁ িক বাওঁফােল ঘিূৰব। ৩৩

আেপানােলাক যন জীয়াই থািকব পােৰ, আেপানােলাকৰ যন ম ল হয়,

আৰু িয দশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰব, তাত যন অেনক কাল

জীয়াই থািকব পােৰ, সইবােব আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয িয

পথত আেপানােলাকক চিলবৈল আ া িদেল, সই পথেত আেপানােলাক

চিলব।”

৬আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এইেবাৰ আ া, িনয়ম আৰু ব ৱ া

আেপানােলাকক িশকাবৰ কাৰেণ মাক িনেদশ িদেল যােত যদন

নদী পাৰ হ িয দশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰবৈল গ আেছ, সই

দশত আেপানােলােক সইেবাৰ পালন কিৰ চিলব। ২আেপানােলােক,

আেপানােলাকৰ ল’ৰা‐ ছাৱালী আৰু তওঁেলাকৰ বংশধৰসকেল যন

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখ মই িদয়া সকেলা িনয়ম

আৰু আ ােবাৰ গােটই জীৱন কালত পালন কেৰ আৰু তাৰ ফলত

আেপানােলাকৰ আয়সু যন দীঘল হয়। ৩ সেয়, হ ই ােয়লীয়াসকল,

মেনােযােগেৰ নক আৰু সইেবাৰ মািন চলক। আেপানােলাকৰ পবূ‐

পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ শপত অ সােৰ গাখীৰ মধু বাৱা দশত

আেপানােলাকৰ যন ম ল হয়আৰু আেপানােলাক যন ব বংশ হয়। ৪ হ

ই ােয়লীয়াসকল, নক আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা এজেনই; ৫আেপানােলাক

সকেলােৱই আেপানাৰ সকেলা মন, সকেলা াণ, আৰু সকেলা শি েৰ
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সেত িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কৰক। ৬আিজ মই আেপানােলাকক

িদয়া আ াৰ সকেলা কথা আেপানােলাকৰ দয়ত ৰািখব লােগ। ৭

আেপানােলােক িনজৰ স ান সকলক যে েৰ সইেবাৰ িশকাব; আপিুন

ঘৰত বেহাঁেত বা বাটত যাওঁেত, আৰু শাওঁেত বা উেঠােত, সইেবাৰৰ

িবষেয় কথা‐বতৰা হ’ব। ৮আেপানাৰ হাতত িচন ৰেূপ সইেবাৰ বাি ব,

আৰু সইেবাৰ আেপানাৰ ই চ ৰ মাজত ভুষণ ৰপূ হ’ব লােগ। ৯

আেপানাৰ ঘৰৰ ৱাৰৰ খটুাত আৰু বািহৰৰ ৱাৰত সইেবাৰ িলিখ

ৰািখব। ১০আেপানােলাকৰ পবূ–পৰুষু অ াহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৰ

আগত ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ িদবৈল শপত কিৰিছল,

সই দশৈল তওঁ আেপানােলাকক ল যাব; সই ঠাইত এেন ডাঙৰ

আৰু ৰ নগৰেবাৰ আেছ, যাক আেপানােলােক সজা নাই। ১১ এেন

ধৰণৰ সকেলা উ ম ব েৰ ঘৰেবাৰ পণূ হ আেছ, িযহক আেপানােলােক

ভেৰাৱা নাই; এেন নাদ আেছ, িযহক আেপানােলােক খনা নাই; এেন

া াবাৰী িজতগছেবাৰ আেছ, িযহক আেপানােলােক ৰাৱা নাই; তাত

এই সকেলা খাই তৃ হ’ব। ১২ িক ু সাৱধান হ’ব, আেপানােলােক

িযেহাৱাক যন পাহিৰ নাযায়, িয জেন আেপানােলাকক িমচৰ দশৰ

দাস ৰ ব নগহৃৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল। ১৩আেপানােলােক িনজ

ঈ ৰ িযেহাৱাক ভয় কিৰব, কৱল তওঁেৰই আৰাধনা কিৰব, আৰু

তওঁৰ নােমেৰই শপত খাব। ১৪ আেপানােলােক, আেপানােলাকৰ

চািৰওফােল থকা জািতেবাৰৰ দৱতােবাৰৰ পাছত নচিলব; ১৫ িকয়েনা,

আেপানােলাকৰ মাজত থকা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা িনজৰ ময দা

ৰখাত উেদ াগী; আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ াধ আেপানােলাকৰ

িবৰেু িল উিঠব, তােত তওঁ পিৃথবীৰ পৰা আেপানােলাকক উ

কিৰব। ১৬আেপানােলােক ম াত যেনৈক িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাক পৰী া

কিৰিছল, তেনৈক তওঁক পৰী া নকিৰব। ১৭আেপানােলােক িনজ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেদশ কৰা আ া, শাসন‐ ণালী আৰু িনয়মেবাৰ অৱেশ ই

যে েৰ পালন কিৰব লািগব। ১৮ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয িয ায় আৰু

সজ কাম আেপানােলােক তােক কিৰব, তেহ আেপানােলাকৰ ম ল

হ’ব আৰু িযেহাৱাই িয দশ িদম বিুল আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলক

শপত কিৰিছল, আেপানােলােক সই উ ম দশ অিধকাৰ কিৰব; ১৯

িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা আেপানােলাকৰ

সকেলা শ ক আেপানােলােক দূৰ কিৰব পািৰব। ২০ ভিৱষ েত যিতয়া

আেপানােলাকৰ স ােন িধব, য, “আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িদয়া আ া,

িবিধ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰৰ অথ িক?” ২১ তিতয়া আেপানােলােক িনজ

স ানক ক’ব, “আিম িমচৰ দশত ফেৰৗণৰ দাস আিছেলাঁ; পাছত ঈ ৰ

িযেহাৱাই মতাশালী হােতেৰ িমচৰৰ পৰা আমাক উিলয়াই আিনেল।

২২ ঈ ৰ িযেহাৱাই আমাৰ চ ৰ স খুেত িমচৰৈল, ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ

বংশৈল, মহৎ আৰু ভয় ৰ শযু িচন আৰু অ ুত ল ণ দখৱুােল।

২৩ সই ঠাইৰ পৰা তওঁ আমাক বািহৰ কিৰ আিনেল যােত িয দশ িদম

বিুল তওঁ আমাৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ আগত শপত কিৰিছল, সই দশৈল

আিন তাক আমাক িদব পােৰ। ২৪আিজৰ দেৰ সদায় আমাৰ ম ল হবৈল

আৰু আমাক জীয়াই ৰািখবৈল িযেহাৱাই আমাক এই সকেলা িনয়ম পালন

কিৰবৈল আৰু তওঁক ভয় কিৰ চিলবৈল আ া িদেছ। ২৫আিম যিদ িনজ

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেদশ কৰা আ াৰ দেৰ তওঁৈল ভয় ৰািখ এই সকেলা

পালন কিৰ সই মেত কায কেৰাঁ, তে সেয় হ’ব আমাৰ ধািমকতা।”

৭আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ অিধকাৰ কিৰবৈল

উিলয়াই আিনেল, সই দশত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আেপানােলাকক ল যাব আৰু অেনক জািতক আেপানােলাকৰ স খুৰ

পৰা দূৰ কিৰব। এই জািতেবাৰ হ’ল িহ ীয়া, িগগাচীয়া, ইেমাৰীয়া,

কনানীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া, আৰু িযবচুীয়া। এই সাতটা জািত

আেপানােলাকতৈক বহৃৎ আৰু শি শালী। ২ তওঁ যিতয়া যু ত

তওঁেলাকক আেপানােলাকৰ হাতত আিন িদব আৰু আেপানােলাকক

িবজয়ী কিৰব, তিতয়া আেপানােলােক তওঁেলাকক সমেূল ংস কিৰ

পলাব। তওঁেলাকৰ সেত কােনা সি নকিৰব আৰু তওঁেলাকক দয়া

নেদখৱুাব; ৩ নাইবা তওঁেলাকৰ সেত িববাহৰ স াপন নকিৰব;

আেপানােলাকৰ ছাৱালীেবাৰক তওঁেলাকৰ পেুতকৈল িবয়া িনিদব, আৰু

িনজৰ ল’ৰাৰ কাৰেণও তওঁেলাকৰ ছাৱালীক িবয়া কৰাই নািনব। ৪

িকয়েনা সই ছাৱালীেবােৰ আেপানােলাকৰ ল’ৰােবাৰক মাক অ সৰণ

কৰাৰ পৰা আঁতৰাই িনব আৰু আন দৱ‐ দৱীৰ সৱা পজূা কৰাব;

সেয় হ’ ল, আেপানােলাকৈল িযেহাৱাৰ াধ িলত হ’ব, আৰু তওঁ

আেপানােলাকক শীে িবন কিৰব। ৫ বৰং আেপানােলােক তওঁেলাকৈল

এই ব ৱহাৰ কিৰব; তওঁেলাকৰ য ‐ বদীেবাৰ ভািঙ পলাব, তওঁেলাকৰ

পজূাৰ েবাৰ ডাখৰ ডাখৰ কিৰব, আেচৰা মিূ েবাৰ কািট পলাব,

আৰু কটা িতমােবাৰ জইুত পিুৰ পলাব। ৬ িকয়েনা আেপানােলাক

িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পিব লাক; পিৃথবীত থকা সকেলা জািতৰ মাজৰ

পৰা, িনজৰ এক িবেশষ জািত হ’বৈল, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আেপানােলাককেহ মেনানীত কিৰ আিনেল। ৭আন সকেলা জািততৈক

আেপানােলাক লখত অিধক বিুল য িযেহাৱাই আেপানােলাকক হ

কিৰেল বা মেনানীত কিৰেল, এেন নহয়; িকয়েনা আন সকেলা জািতৰ

তুলনাত আেপানােলাক লখত তাকৰেহ আিছল। ৮ িক ু িযেহাৱাই

আেপানােলাকক ম কেৰ, আৰু আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ওচৰত

তওঁ িয শপত কিৰিছল, তাক ৰ া কিৰবৰ কাৰেণ তওঁ ইয়াক কিৰেল।

সইবােবই তওঁ এক মতাশালী হােতেৰ আেপানােলাকক বািহৰ কিৰ

আিনেল আৰু িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ অধীনত দাস ৰ ব নগহৃৰ পৰা উ াৰ

কিৰেল। ৯এেতেকআেপানােলােক জািনব য, ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানাৰ

ঈ ৰ; তওঁক ম কৰা আৰু তওঁৰ আ া পালন কৰাসকলৰ পে

তওঁ হাজাৰ হাজাৰ পৰুষুৈলেক দয়া আৰু িনয়মিট ৰ া কেৰাঁতা িব

ঈ ৰ; ১০ িক ু তওঁক িঘণ কৰাসকলক িবন কিৰ তওঁ তওঁেলাকক

িতফল িদেয়; তওঁক িঘণ কৰা লাকৈল তেন কৰাত তওঁ পলম

নকেৰ; িযেহাৱাই তওঁৰ সা ােতই তওঁেলাকক িতফল িদব। ১১ এই

হতুেক, মই আিজ আেপানােলাকক িয সকেলা আ া, িবিধ, আৰু শাসন‐

ণালী িদেছা, সই সকেলােক মািন চিল সইদেৰ কায কিৰব। ১২

যিদ আেপানােলােক এই সকেলা িনয়মেবাৰৈল মেনােযাগ িদেয় আৰু

সইেবাৰ যে েৰ পালন কিৰ সই মেত কায কেৰ, তে আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ওচৰত িয িত া

কিৰিছল, সই অ সােৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ তওঁ িয িনয়ম াপন

কিৰেল, তাক িব তােৰ ৰ া কিৰব। ১৩ তওঁ আেপানােলাকক ম

কিৰব, আশী াদ কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ সংখ া বিৃ কিৰব; িয

দশ িদম বিুল আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ আগত তওঁ শপত

কিৰিছল, সই দশত আেপানােলাকৰ গভফল, খিতৰ ফল, শস , নতুন

া াৰস, তল, আেপানােলাকৰ প েবাৰৰ লগেত মৰ আৰু ছাগলী

পাৱালীৰ সংখ া বিৃ আিদ সকেলােত তওঁ আশী াদ কিৰব। ১৪

সকেলা জািততৈক আেপানােলােক অিধক েণ আশী াদ পাব আৰু

আেপানােলাকৰ মাজত কােনা পৰুেুষই স ানহীন নহ’ব বা মিহলা

সকেলা ব া নহ’ব। ল’ৰা স ান সকল আৰু জাকৰ প েবাৰৰ পাৱািল

নােহাৱাৈক নাথািকব। ১৫ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা সকেলা

ৰাগ দূৰ কিৰব; িমচৰত িয সকেলা িবষম ৰাগ আেপানােলােক দিখেল,

সইেবাৰ তওঁ আেপানােলাকৰ ওপৰত িনিদব, িক ু আেপানােলাকক

িঘণ কেৰাঁতা সকলৰ ওপৰতেহ িদব। ১৬ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ হাতত িয সকেলা জািতক শাধাই িদ জয়যু

িদব, আেপানােলােক তওঁেলাক সকেলােক াস কিৰব; তওঁেলাকৈল

আেপানােলােক কৃপা‐দিৃ নাৰািখব; তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰক সৱা‐

পজূাও নকিৰব, িকয়েনা সয়া আেপানােলাকৈল এক ফা ৰপূ হ’ব। ১৭

আেপানােলােক যিদ িনজৰ মনেত ক’য়, য, “এই জািত সমহূ আমাতৈক

সংখ াত অিধক, আিম কেনৈক তওঁেলাকক উৎখাত কিৰম?” ১৮

িক ু আেপানােলােক তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰব; আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই ফেৰৗণ আৰু গােটই িমচৰ দশৈল িয িয কিৰিছল, তাক সাঁৱৰণ

কিৰব। ১৯আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয সকেলা খ‐ক , অ ুত

িচন, আচিৰত কায, শি শালী আৰু মতাশালী হাতৰ দশনৰ াৰা

আেপানােলাকক বািহৰ কিৰ আিনিছল, তাক আেপানােলােক িনজ চ েৰ
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দিখিছল। আেপানােলােক এিতয়া িয জািতেবাৰক দিখ ভয় খাইেছ,

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকৈলেকা সইদেৰ কিৰব। ২০

ইয়াৰ বািহেৰও, িযসকল অৱিশ লাক আেপানােলাকৰ পৰা লকুাই

থািকব, তওঁেলাক িবন নহয় মােন আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

তওঁেলাকৰ মাজৈল কােদা পঠাই িদব। ২১আেপানােলােক তওঁেলাকক

ভয় নকিৰব; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা িযজন মহান আৰু

ভয় ৰ ঈ ৰ তওঁ আেপানােলাকৰ মাজত আেছ। ২২আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা সই জািতেবাৰক েম

েম দূৰ কিৰব; তওঁেলাক সকেলােক আেপানােলােক এেকলেগ পৰা

নকিৰব, কাৰণ তেন কিৰেল আেপানােলাকৰ চািৰওফালৰ বনৰীয়া

জ ু েবাৰৰ সংখ া বািঢ় যাব। ২৩ িক ু ঈ ৰ িযেহাৱাই ভীষণ িবশ ৃ লতাৰ

মাজত তওঁেলাকক ংস নকৰাৈলেক যু ে ত আেপানােলাকৰ হাতত

তওঁেলাকক পৰাজয় কিৰবৈল শাধাই িদব। ২৪ তওঁেলাকৰ ৰজাসকলক

আেপানােলাকৰ হাতত শাধাই িদব; তােতআেপানােলােকআকাশৰ তলৰ

পৰা তওঁেলাকৰ নাম লু কিৰব। আেপানােলােক তওঁেলাকক িবন

নকেৰ মােন আেপানােলাকৰ আগত কােনা লাক িথয় হ’ব নাৱািৰব। ২৫

আেপানােলােক তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৰ খািদত মিু েবাৰ জইুত পিুৰ

ভ কিৰব; আেপানােলাক যন ফা ত নপেৰ, এই কাৰেণ সইেবাৰত

থকা ৰপূ বা সাণৈল লাভ নকিৰব আৰু তাক িনজৰ কাৰেণ নল’ব;

িকয়েনা সইেবাৰ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ অিতশয় িঘণলগীয়া

ব । ২৬আেপানােলােক িঘণলগীয়া কােনা ব িনজৰ ঘৰৈল আিন তাৰ

উপাসনা নকিৰব। সইেবাৰক আেপানােলােক মেন‐ ােণ ঘণৃা আৰু তু

কিৰব, কাৰণ সইেবাৰক ংসৰ বােব পথৃক কৰা হেছ।

৮আিজ মই আেপানােলাকক িয আ া িদেছা, সই সকেলা আ া

আেপানােলােক মািন চিলব যােত আেপানােলাক জীয়াই থািক

সংখ াত বিৃ পায় আৰু িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ

আগত িয দশ িদম বিুল শপত কিৰিছল, সই দশত েৱশ কিৰ

অিধকাৰ কিৰব পােৰ। ২আেপানােলােক অৱেশ ই মনত ৰখা উিচত, য

ঈ ৰ িযেহাৱাই চি শ বছৰৈলেক মৰু া ৰত আেপানােলাকক নতৃ

িদ পিৰচািলত কিৰিছল। তওঁ আেপানােলাকক ন কিৰবৈল আৰু

আেপানােলােক িযেহাৱাৰ আ া মািন চিলব ন নাই তাক পৰী া কিৰ

জািনবৈল তওঁ এই কায কিৰিছল। ৩ ভাকত ক িদ আৰু িয মা াৰ

কথা আেপানােলােক আৰু আেপানােলাকৰ পবূপৰূষুসকেল জনা নািছল

তাক খাৱাই িযেহাৱাই আেপানােলাকক ন কিৰিছল। এই কাযেবাৰৰ

াৰাই তওঁ আেপানােলাকক জনাব িবচািৰিছল য, মা হ কৱল িপঠােৰ

িনজীেয়, িক ু মা হৰ জীৱন িযেহাৱাই কাৱা বাক ৰ াৰাইেহ জীেয়।

৪ এই চি শ বছৰত, আেপানােলাকৰ গাৰ কােপাৰ ফািট যাৱা নািছল

আৰু আেপানােলাকৰ ভিৰও ফুলা নািছল। ৫এই কথা আেপানােলােক

অৱেশ ই মনত ৰখা উিচত য বােপেক যেনৈক িনজ পেুতকক শাসন

কেৰ, িঠক তেনৈকেয় আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱােয়া আেপানােলাকক

শাসন কিৰব। ৬আেপানােলােক ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া পালন কিৰব,

তওঁৰ পথত চিলব আৰু তওঁক ভয় কিৰব। ৭ িকয়েনা আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এখন উ ম দশৈল আেপানােলাকক ল গেছ; সই দশ

পাহাৰ আৰু উপত কাৰ মােজিদ ব যাৱা জলৰ সাঁত আৰু জিুৰ থকা দশ;

মািটৰ তলত ওেলাৱা পানীৰ ভুমকুৰ দশ। ৮ সই দশ ঘ ঁ ধান আৰু

যৱ ধান উৎপ হাৱা দশ, আৰু া ালতা, িডমৰ,ু ডািলম গছ থকা দশ,

িজত গছ আৰু মৗ উৎপ হাৱা দশ। ৯ সই দশতআেপানােলােক

অভাৱত নপৰাৈক আহাৰ খাবৈল পাব আৰু আেপানােলাকৰ েয়াজনীয়

সকেলা ব েয়ই আেপানােলােক পাব। সই ঠাইৰ িশলেবাৰ লাহাৰ আৰু

সই ঠাইৰ পাহাৰেবাৰৰ পৰা আেপানােলােক খনন কিৰ তাম পাব।

১০আেপানােলােক তাত ভাজন কিৰ তৃ হ’ব আৰু আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই িদয়া উ ম দশৰ কাৰেণ তওঁৰ ধ বাদ কিৰব। ১১

আেপানােলাক সাৱধান হ’ব; আিজ মই আেপানােলাকক তওঁৰ িয সকেলা

আ া, িনেদশ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰ িদেছা, সইেবাৰ যন অমা

কিৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক পাহিৰ নাযাব। ১২

অ থা, এেন ৱা নহওঁক য আেপানােলােক ভাজন কিৰ তৃ হ’ব আৰু

ৰ ঘৰ সািজ তাত বাস কিৰব। ১৩ যিতয়া আেপানােলাকৰ গৰ‐ুছাগলী,

মৰ‐ছাগ জাকৰ বিৃ পাব, আেপানােলাকৰ অিধক সাণ ৰপূ হব আৰু

আেপানােলাকৰ সকেলা স ি বিৃ পাব, ১৪ তিতয়া আেপানােলাকৰ

দয় অহংকাৰী হ উিঠব আৰু িয জেন আেপানােলাকক িমচৰ দশৰ

ব ীগহৃৰ পৰা উিলয়াই আিনেল আেপানােলাকৰ সই ঈ ৰ িযেহাৱাক

আেপানােলােক পাহিৰ যাব। ১৫ তওঁ আেপানােলাকক কান, জলহীন,

িবষা সাপ আৰু কেকাঁৰািবছা ভৰা িবশাল আৰু ভয়ানক মৰু া ৰৰ

মােজিদ িযেহাৱাই আেপানােলাকক লআিনেল। সই ভয়ানক মৰু া ৰত

ব েতা িবষা সাপ আৰু কেকাঁৰািবছা আিছল। তওঁ কিঠন িশলৰ পৰা

আেপানােলাকৰ কাৰেণ পানী বািহৰ কিৰ উিলয়াইিছল। ১৬ তওঁ সই

মৰভূুিমত আেপানােলাক মা া খাবৈল িদিছল ‐ িযেটা আেপানােলাকৰ

পবূপৰুষুসকেল কিতয়াও দখা নািছল। িযেহাৱাই আেপানােলাকক

পৰী া কিৰবৰ কাৰেণ আৰু ন কিৰবৰ কাৰেণ তওঁ এইদেৰ কিৰিছল

যােত শষত আেপানােলাকৰ সকেলা ভাল হয়। ১৭ আেপানােলােক

হয়েতা মনেত ক’ব পােৰ, “ মাৰ িনজৰ শি ত আৰু িনজৰ হাতৰ কমেৰেহ

এই ধন‐স ি পােলাঁ।” ১৮ িক ু আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাক সাঁৱৰণ কিৰব; িকয়েনা তওঁেৱই আেপানােলাকক এই স ি

লাভ কিৰবৈল সামথ কিৰেল, আৰু আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ

আগত িয িনয়মৰ শপত খাই কিছেল, তওঁ তাক এিতয়া পণূ কিৰেছ। ১৯

আেপানােলােক যিদ কিতয়াবা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক পাহিৰ

গ আন দৱতােবাৰৰ পাছত চেল আৰু সইেবাৰৰ সৱা‐পজূা কেৰ,

তে আিজ মই আেপানােলাকৰ িবৰেু এই কথা িন য় কিৰ কেছা য,

আেপানােলাক ংস হ যাব। ২০আেপানােলাকৰ স খুত িযেহাৱাই িয

সকেলা জািতক িবন কিৰেছ, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ বাক িনেল তেনদেৰই িবন হ’ব।

৯ হ ই ােয়লীয়াসকল নক; িয সকেলা জািতআেপানােলাকতৈক বহৃৎ

আৰু শি শালী, আেপানােলােক এিতয়া তওঁেলাকৰ আকাশল া

দৱােলেৰ আবতৃ বহৃৎ নগৰেবাৰ অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ য ন নদী

পাৰ হ’বৈল গ আেছ। ২ সই ঠাইৰ লাকসকল অনাকীয়। তওঁেলাক

শি শালী আৰু ওখ। আেপানােলােক অনাকীয়াসকলৰ িবষেয় জােন।

তওঁেলাকৰ িবষেয় এইবিুল কাৱা আেপানােলােক িনিছল য, “অনাকীয়

স ান সকলৰ আগত িথয় হ’ব পৰা কান লাক আেছ?” ৩ িক ু

আিজ আেপানােলােক এই কথা জািন ৰাখক য, আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা াসকাৰী অি ৰ িনিচনাৈক আেপানােলাকৰ আেগ আেগ

যাওঁতা; তওঁ তওঁেলাকক ংস কিৰ িদব; তঁেৱই আেপানােলাকৰ

স খুত তওঁেলাকক তল কিৰব। আেপানােলাকৰ ওচৰত িযেহাৱাই

িয আ াস িদিছল সই অ সােৰ আেপানােলােক তওঁেলাকক খিদ

পিঠয়াব আৰু মহূূতেত তওঁেলাকক িবন কিৰব। ৪আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ স খুৰ পৰা তওঁেলাকক খদাই

পেঠাৱাৰ পাছত আেপানােলাকৰ কােনও যন মনেত এেন কথা

নকয়, মাৰ ধািমকতাৰ কাৰেণই িযেহাৱাই মাক এই দশ অিধকাৰ

কিৰবৈল ল আিনেছ।’ আচলেত এইসকেলা জািতৰ লাকসকলৰ তাৰ

কাৰেণই িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ স খুৰ পৰা তওঁেলাকক খদাই

পঠাব। ৫আেপানােলাকৰ ধািমকতা বা অ ৰৰ সততাৰ কাৰেণই য

আেপানােলােক তওঁেলাকৰ দশ অিধকাৰ কিৰবৈল গেছ, সেয় নহয়,

বৰং এই জািতেবাৰৰ তাৰ কাৰেণেহ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ স খুৰ পৰা তওঁেলাকক খদাব যােত আেপানােলাকৰ

তওঁ আেপানােলাকৰ পবূপৰুষু অ াহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৰ ওচৰত িয

িত া কিৰিছল, তাক পণূ কিৰব পােৰ। ৬ এই হতুেক আেপানােলােক

জািনব য, আেপানােলাকৰ ধািমকতাৰ বােবই য ঈ ৰ িযেহাৱাই এই

উ ম দশ আেপানােলাকৰ অিধকাৰৰ অেথ িদেছ, সেয় নহয়; িকয়েনা

আেপানােলাক এক ঠৰিডঙীয়া জািত। ৭ আেপানােলােক মৰভূুিমত
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আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ কেনদেৰ াধ জগাই তুিলিছল, তাক

মনত ৰাখক, কিতয়াও পাহিৰ নাযাব। িমচৰ দশ এিৰ অহা িদনেৰ

পৰা আৰ কিৰ এই ঠাই পাৱাৈলেক আেপানােলােক িযেহাৱাৰ িবৰেু

িবে াহ আচৰণ কিৰ আিহেছ। ৮ হােৰবেতা আেপানােলােক িযেহাৱাৰ

াধ জ াইিছল; তােত িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ওপৰত ািধত

হ আেপানােলাকক ংস কিৰব খিুজিছল। ৯ িয সময়ত িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ সেত াপন কৰা িনয়ম িলখা িশলৰ ফিল খন হণ

কিৰবৈল মই পবতৈল উিঠ গ চি শ িদন আৰু চি শ ৰািত সই ঠাইেত

আিছেলাঁ। তিতয়া মই আহাৰ িক পানী নােখাৱাৈকেয় আিছেলাঁ। ১০

িযেহাৱাই িনজৰ আঙুিলেৰ িলখা এেন খন িশলৰ ফিল মাক িদেল;

িযিদনা আেপানােলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ স খুত গাট খাইিছল,

সইিদনা তওঁ পাহাৰৰ ওপৰত জইুৰ মাজৰ পৰা আেপানােলাকক িয

িয আ া ঘাষণা কিৰিছল, সইেবাৰ সই ফিল খনত িলখা আিছল।

১১ সই চি শ িদন আৰু চি শ ৰািতৰ শষত িযেহাৱাই মাক এই

িশলৰ ফিল খন িদিছল। ১২ িযেহাৱাই মাক কিছল, “উঠা, তুিম

শীে ই এই ঠাইৰ পৰা তলৈল নািম যাৱা; িকয়েনা তুিম তামাৰ িয

লাকসকলক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনলা, তওঁেলাক হেছ।

মই আ া কৰা পথ এিৰ তওঁেলােক িনজৰ কাৰেণ সাঁচত ঢলা এটা

মিূ িন াণ কিৰ লেছ।” ১৩ িযেহাৱাই মাক পনুৰ কিছল, “মই এই

লাকসকলৈল চাই দিখেলাঁ, তওঁেলাক এক ঠৰিডঙীয়া জািত। ১৪ তুিম

মাক বাধা িনিদবা; মই তওঁেলাকক িবন কিৰম আৰু আকাশৰ তলৰ

পৰা তওঁেলাকৰ নাম লু কিৰম; তাৰ পাছত তামাৰ পৰাই মই এক

শি শালী আৰু মহান জািত সিৃ কিৰম।” ১৫ সেয় মই পবতৰ পৰা

উলিট তলৈল নািম আিহেলাঁ; তিতয়াও পবতত জইু িল আিছল আৰু

মাৰ খন হাতত িনয়ম িলখা খন ফিল আিছল। ১৬ তাৰ পাছত মই

দিখেলাঁ, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু পাপ

কিৰ পজূাৰ অেথ আেপানােলােক সাঁচত ঢলা এটা দামিুৰ িন াণ কিৰেল;

িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয পথত চিলবৈল আ া িদিছল, মহূুতেত

আেপানােলােক সই পথৰ পৰা আঁতিৰ গিছল। ১৭ তােত মই সই ফিল

খন মাৰ হাতৰ পৰা দিলয়াই পলাই িদিছেলাঁ; আেপানােলাকৰ চ ৰ

আগেত সই খন ভািঙ পলাইিছেলাঁ। ১৮ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া,

এেন সকেলা পাপ কিৰ আেপানােলােক তওঁৰ াধ জগাই তুিলিছল

বােব মই পনুৰ িযেহাৱাৰ স খুত পবূৰদেৰ চি শ িদন চি শ ৰািত

উবিুৰ হ পিৰিছেলাঁ; আহাৰ‐পানী এেকা নােখাৱাৈক আিছেলাঁ। ১৯

িযেহাৱাৰ চ াধত মই ভয় খাইিছেলা; িকয়েনা, আেপানােলাকক

িবন কিৰবৈল তওঁ আেপানােলাকৰ িবৰেু ািধত হ পিৰিছল। িক ু

সই সময়েতা িযেহাৱাই মাৰ িনেবদন িনিছল। ২০ ংস কিৰ পলাব

পৰাৈক িযেহাৱা হাৰণুৰ ওপৰেতা অিতশয় ু হিছল; মই তিতয়া

হােৰাণৰ িনিমে ও াথনা কিৰিছেলাঁ। ২১ মই আেপানােলাকৰ পাপ,

অথাৎ আেপানােলােক িন াণ কৰা দামিুৰেটা জইুত পিুৰ িদিছেলাঁ। তাৰ

পাছত মই তাক ধিুলৰ িনিচনাৈক িড় কিৰ পবতৰ পৰা ব অহা নদীৰ

সাঁতত ধিুলেবাৰ পলাই িদিছেলাঁ। ২২ ইয়াৰ পাছত, তিবেয়ৰাত, ম াত

আৰু িকে াৎ‐হ াবাত আেপানােলােক িযেহাৱাক াধ জগাই তুিলিছল।

২৩ তাৰ পাছত, িযেহাৱাই কােদচ‐বেণয়াৰ পৰা আেপানােলাকক পেঠাৱাৰ

সময়ত ক’ ল, “ তামােলাক উিঠ যাৱা, মই তামােলাকক িয দশ িদেছা

তামােলােক তাক অিধকাৰ কৰা।” িক ু সই সময়ত আেপানােলােক

িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ াৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল। আেপানােলােক

তওঁক িব ােসা নকিৰেল আৰু তওঁৰ কথাৈল কাণষাৰ িনিদেল। ২৪ মই

যিতয়ােৰ পৰা আেপানােলাকক জািনেছাঁ, তিতয়ােৰ পৰা আেপানােলাক

সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ অবাধ হেছ। ২৫ িযেহাৱাই আেপানােলাকক

ংস কিৰম বিুল কাৱাৰ কাৰেণ মই িযেহাৱাৰ আগত চি শ িদন আৰু

ৰািত উবিুৰ হ পিৰ আিছেলাঁ। ২৬ মই িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ

কিছেলাঁ, “ হ মাৰ ভু িযেহাৱা, তুিম তামাৰ লাকসকলক ংস কিৰ

নেপলাবা। তওঁেলাক তামােৰই; িনজ মিহমােৰ মু কিৰ, তামাৰ

মতাশালী হােতেৰ িমচৰৰ পৰা উিলয়াই অনা তামাৰ উ ৰািধকাৰী

লাকসকলক ংস নকিৰবা। ২৭ তামাৰ দাস অ াহাম, ইচহাক, আৰু

যােকাবক সাঁৱৰণ কৰা; এই লাকসকলৰ ঠৰিডঙীয়া ভাৱ, তা আৰু

পাপৈল দিৃ নকিৰবা; ২৮ কিৰেল, তুিম আমাক িয দশৰ পৰা উিলয়াই

আিনলা, সই দশৰ লাকসকেল ক’ব, ‘িযেহাৱাই তওঁেলাকক িয দশ

িদম বিুল িত া কিৰিছল, সই দশৈল িনবৈল অসমথ হাৱাৰ কাৰেণ

আৰু তওঁেলাকক িঘণ কৰাৰ কাৰেণ তওঁ মৰু া ৰত তওঁেলাকক বধ

কিৰবৈল উিলয়াই আিনেল।’ ২৯ িক ু তথািপও তওঁেলাক তামােৰই

লাক আৰু আিধপত , যাক তুিম তামাৰ পৰা মী শি ৰ াৰা আৰু

তামাৰ মতাৰ দশেনেৰ উিলয়াই আিনিছলা।”

১০ সই সময়ত িযেহাৱাই মাক কিছল, “তুিম আগৰ বাৰৰ দেৰই

খন িশলৰ ফিল কািট লাৱা আৰু পবতৰ ওপৰত মাৰ ওচৰৈল

উিঠ আহাঁ। তাৰ লগেত কাঠৰ এটা চ েকা িন াণ কিৰ ল’বা। ২ তুিম

আেগেয় িয খন িশলৰ ফিল ভািঙ পলালা তাৰ ওপৰত িয কথা িলখা

আিছল, মই তােক এই ফিল খনত িলিখ িদম। পাছত তুিম সই খন

ল চ কত ভৰাই থবা।” ৩ সইবােব মই িচটীম কাঠৰ এটা চ ক

সািজিছেলাঁ আৰু আগৰ দেৰই িশলৰ খন ফিল কািট লিছেলাঁ; তাৰ

পাছত ফিল খন হাতত ল পবতৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ লা। ৪ িযেহাৱাই

থম ফিল টাৰ ওপৰত িয কথা িলিখিছল, এই টাৰ ওপৰেতা তােক

িলিখ ফিল খন মাক িদেল। এই কথােবােৰই হেছ তওঁৰ দহ আ া িয

তওঁ আেপানােলাক সকেলা একেগাট হাৱা িদনা পবতৰ ওপৰত জইুৰ

মাজৰ পৰা আেপানােলাকক কিছল। ৫ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ আ া

অ সােৰ মই পবতৰ পৰা উভিট নািম আিহ মই তয়াৰ কৰা সই চ কৰ

িভতৰত ফিল খন থেলাঁ; সইেবাৰ এিতয়াও তােত আেছ।’ ৬ তাৰ

পাছত ই ােয়লীয়াসকল বােৰাৎবেনই যাকনৰ পৰা মােচৰাৈল যা া

কিৰিছল; সই ঠাইেত হােৰাণৰ মতুৃ হিছলআৰু তওঁক মদাম িদয়া হ’ল;

তওঁৰ পু ইিলয়াজেৰ তওঁৰ সলিন পেুৰািহতৰ কায কিৰবৈল ধিৰেল। ৭

সই ঠাইৰ পৰা তওঁেলােক দেগাদাৈল যা া কিৰিছল আৰু তাৰ পৰা

যটবাথাৈল গিছল। যটবাথাত ব েতা জিুৰ আিছল। ৮ সই সময়ত,

িযেহাৱাই তওঁৰ িনয়ম চ ক ব িনবৰ কাৰেণ, পেুৰািহতৰ কায কিৰবৰ

উে েশ তওঁৰ স খুত িথয় হবৈল আৰু তওঁৰ নামত লাকসকলক

আশী াদ কিৰবৈল লবীয়া ফদক মেনানীত কিৰেল। এই সকেলা কাম

তওঁেলােক এিতয়াৈলেক কিৰ আেছ। ৯ সই কাৰেণ লবীয়াসকেল

তওঁেলাকৰ ই ােয়লীয়া ককাই ভাইসকলৰ মাজত স ি ৰ কােনা ভাগ

বা দশৰ অিধকাৰ পাৱা নাই। আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ কথা

অ সােৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰআিধপত । ১০পবূৰ দেৰই সইবােৰা মই

চি শ িদন আৰু চি শ ৰািত পবতৰ ওপৰত আিছেলাঁ আৰু সই সময়েতা

িযেহাৱাই মাৰ িনেবদন িনিছল।আেপানােলাকক ংস কিৰ িদয়াৰ ই া

িযেহাৱাৰ নািছল। ১১ িযেহাৱাই মাক কিছল, “তুিম উিঠ লাকসকলক

পিৰচালনা কিৰ আেগ আেগ যা া কৰা; মই তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ

ওচৰত িয দশ িদবৈল িত া কিৰিছেলাঁ সই দশৈল গ তওঁেলােক

যন তাক অিধকাৰ কেৰ।” ১২ ই ােয়লীয়াসকল, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই এিতয়া আেপানােলাকৰ পৰা িক িবচািৰেছ? তওঁ কৱল

িবচািৰেছ যন আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ভয়

কেৰ, তওঁৰ সকেলা পথত চেল, তওঁক ম কেৰ, আেপানােলাকৰ

সকেলা মন আৰু ােণেৰ সেত ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কেৰ; ১৩

লগেত আেপানােলাকৰ ভালৰ কাৰেণ আিজ মই আেপানােলাকৰ ওচৰত

িযেহাৱাৰ িয সকেলা আ া আৰু িবিধ আেপানােলাকক িদেছা, সই

সকেলােক যন পালন কেৰ। ১৪ নক, আকাশ আৰু তাৰ ওপৰৰ

সকেলােবােৰই, পিৃথৱী আৰু তাত থকা সকেলােবােৰই আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ। ১৫ কৱলআেপানােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ িত িযেহাৱা

স ু আিছল বােবই তওঁ তওঁেলাকক ম কিৰিছল। তওঁ তওঁেলাকৰ

পাছত, তওঁেলাকৰ বংশধৰ আেপানােলাকক আন সকেলা জািতৰ মাজৰ

পৰা বািচ ল’ ল। আিজও আেপানােলাক তওঁৰ সই মেনানীত জািত।

১৬ সেয়, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ অ ঃকৰণৰ চু ত কৰক;
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আেপানােলাক ঠৰিডঙীয়া নহ’ব। ১৭ িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা, ঈ ৰেৰা ঈ ৰ আৰু ভুেৰা ভু, মহান ঈ ৰ; পৰা মী আৰু

ভয় ৰ ঈ ৰ; কােৰা মখুৈল নাচায় আৰু উৎেকােচা নলয়। ১৮ তওঁ

িপতহৃীন আৰু িবধৱাৰ িবচাৰ িন ি কেৰাঁতা আৰু িবেদশীক এেন

দেৰ ম কেৰ য তওঁেলাকক অ ‐ব ও িদেয়। ১৯আেপানােলােকও

িবেদশীক ম কিৰব; িকয়েনা িমচৰ দশত আেপানােলােকা িবেদশী

আিছল। ২০আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱােকই ভয়

কিৰব আৰু তওঁেৰই আৰাধনা কিৰব; তওঁেতই লািগ থািকব আৰু তওঁৰ

নােমেৰই িত া কিৰব। ২১ তওঁেৱইআেপানােলাকৰ শংসা, তওঁেৱই

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ। আেপানােলােক িনজ চ েৰ িয সকেলা মহৎ আৰু

ভয় ৰ কাযেবাৰ দিখেছ তাক তওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণই কিৰেছ।

২২ আেপানােলাকৰ িয পবূ–পৰুষুসকল িমচৰৈল গিছল তওঁেলাক

সংখ াত মা স ৰ জন আিছল আৰু এিতয়া আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সংখ া আকাশৰ তৰােবাৰৰ দেৰ অসংখ

কিৰেল।

১১ “আেপানােলােক িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কিৰব আৰু তওঁ

িয িবচািৰেছ, তাক কিৰব আৰু তওঁৰ িনেদশ, িনয়ম, শাসন‐

ণালী আৰু আ ােবাৰ িনেতৗ পালন কিৰব। ২ মই আেপানােলাকৰ

স ানসকলৰ কাৰেণ কাৱা নাই, িযসকেল ঈ ৰ িযেহাৱাৰ শাি , তওঁৰ

মহান কায, তওঁৰ শি শালী হাত আৰু পৰা ম দশনৰ কথা জনা

নািছল আৰু দখাও নািছল; ৩ িমচৰৰ দশত িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৈল

কৰা তওঁৰ িচন আৰু কাযেবােৰা তওঁেলােক দখা নািছল। ৪ িযেহাৱাই

িমচৰীয় স দলৈল, তওঁেলাকৰ ঘাঁৰা আৰু ৰথেবাৰৈল িয কিৰিছল

আৰু স দেল যিতয়া আেপানােলাকৰ পােছ পােছ খিদ আিহিছল,

তিতয়া কেনৈক তওঁ চূফ সাগৰৰ পানীত তওঁেলাকক স ণূেক ডুবাই

িদিছল আৰু কেনৈক তওঁেলাকক ংস কিৰিছল, তােকা দখা নাই।

৫ আেপানােলােক এই ঠাইৈল আিহ নােপাৱাৈলেক আেপানােলাকৰ

কাৰেণ তওঁ মৰু া ৰৰ মাজত িক কিৰিছল, তােকা আেপানােলাকৰ

স ানসকেল দখা নাই। ৬ ৰেূবণ ফদৰ ইিলয়াবৰ পেুতক দাথন আৰু

অবীৰামৰ িত তওঁ িয কিৰিছল অথাৎ সম ই ােয়লীয়া লাকৰ

মাজত পিৃথৱীেয় মখু মিল তওঁেলাকক আৰু তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ

লাকসকলক, তওঁেলাকৰ ত ু আৰু সকেলােবাৰ াণীক িযদেৰ াস

কিৰিছল সয়াও তওঁেলােক দখা নািছল। ৭ িক ু িযেহাৱাৰ সই

মহৎ মহৎ কাযেবাৰ আেপানােলােকই িনজ চ েৰ দিখিছল। ৮ এই

হতুেক, মই আিজ আেপানােলাকক িয সকেলা আ া িদেছা তাক

পালন কিৰব যােত িয দশ অিধকাৰ কিৰবৈল আেপানােলােক যদন নদী

অিত ম কিৰ যাব, সই ঠাইৈল গ আেপানােলাক শি শালী হ তাক

অিধকাৰ কিৰ ল’ব পােৰ আৰু ৯ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পবূপৰুষু আৰু

তওঁেলাকৰ বংশধৰৰ ওচৰত ‐মধু বাৱা িয দশ িদয়াৰ িত া

কিৰিছল, সই দশত যন আেপানােলাক অেনক িদন জীয়াই থািকব

পােৰ। ১০ িকয়েনা িয দশ অিধকাৰ কিৰবৈল আেপানােলাক গেছ,

সইখন িয দশৰ পৰা আেপানােলাক ওলাই আিহেছ সই িমচৰ দশৰ

িনিচনা নহয়; য’ত আেপানােলােক শস িসঁিচ, শাকিন বাৰীত যেনৈক

কৰা হয় তেনৈক ভিৰেৰ পানী িদয়াৰ কায কিৰিছল। ১১ িক ু যদন

নদী পাৰ হ িয দশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰবৈল গেছ, সই

ঠাই পাহাৰ আৰু উপত কােৰ ভৰা। সই দেশ পানী আকাশৰ পৰা

পানী পায়; ১২আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই সই দশৰ য লয়;

বছৰৰ আৰ িণৰ পৰা শষৈলেক সকেলা সময়ত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ চ সই দশৰ ওপৰত থােক। ১৩ গিতেক আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কিৰবৈল আৰু সম মন আৰু ােণেৰ তওঁৰ

সৱা‐আৰধনা কিৰবৈল িয আ া আিজ মই আেপানােলাকক িদেলাঁ

তাক আেপানােলােক িব তােৰ পালন কিৰব। ১৪ তিতয়া িযেহাৱাই

সিঠক কালত আেপানােলাকৰ দশৰ ওপৰতআগতীয়া আৰু শষতীয়া

বৰষণু পঠাব। তােত আেপানােলােক চুৰ শস , নতুন আ ুৰৰ ৰস

আৰু তল গাটাব পািৰব। ১৫আেপানােলাকৰ প ধনেবাৰৰ কাৰেণও

িযেহাৱাই পথাৰত ঘাঁহ হবৈল িদব; আেপানােলােকও তৃ হাৱাৈক খাবৈল

পাব। ১৬আেপানােলাকৰ দয় যন ছলনাত পিৰ া হ নাযায় আৰু

আেপানােলােক আন দৱতােবাৰৰ উপাসনা কিৰ সইেবাৰৰ আগত যন

িণপাত নকিৰব, তাৰ বােবআেপানােলাক িনজৰ িবষেয় সাৱধান হ’ব; ১৭

তেন কিৰেল আেপানােলাকৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ াধ িলত হ উিঠব

আৰু তওঁ আকাশৰ ৱাৰ ব কিৰ িদব, যাৰ ফলত বৰষণু নহ’ব আৰু

ভুিমেয় িনজ ফল উৎপ নকিৰব। িয উ ম দশ িযেহাৱাইআেপানােলাকক

িদব, তাৰ পৰা আেপানােলাক অিত শীে ই িনি হ যাব। ১৮ এেতেক

আেপানােলােক মাৰ এই কথােবাৰ িনজ িনজ দয়ত আৰু মনত গাঁিথ

ৰািখব; িচন ৰেূপ সইেবাৰ হাতত বাি ব আৰু আেপানােলাকৰ চ ৰ

মাজত তীকৰেূপ ভূিষত কিৰব। ১৯আেপানােলাকৰ িনজৰ স ানসকলক

সকেলা সময়েত, ঘৰত বেহাঁেত বা বাটত যাওঁেত, শাওঁেত বা উেঠােত বা

কােনা কায কেৰাঁেত সইেবাৰৰ িবষেয় িশ া িদব। ২০আেপানােলােক

ঘৰৰ ৱাৰৰ চৗকাঠত আৰু নগৰৰ েৱশ ৱাৰত সইেবাৰ িলিপব কিৰ

থ’ব। ২১ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পবূ–পৰুষুসকলৰ ওচৰত িয দশ

িদয়াৰ িত া কিৰিছল সই দশত আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ

স ান সকল িযমানকাল এই পিৃথবীৰ ওপৰত আকাশ থািকব িসমানকাল

জীয়াই থািকব। ২২ িকয়েনা এই িয আ ােবাৰ মই আেপানােলাকক

আেদশ িদেছাঁ, আেপানােলােক যিদ যে েৰ সই গােটই ব ৱ া পালন

কিৰ সই মেত কায কিৰ িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কেৰ, তওঁৰ সকেলা

পথত চেল, আৰু তওঁত লািগ থােক, ২৩ তে িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ

আগৰ পৰা এই আটাই জািতেবাৰক দূৰ কিৰব, আৰু আেপানােলােক

আেপানােলাকতৈক মহান আৰু শি শালী জািতেবাৰক উে দ কিৰব। ২৪

আেপানােলােক িয িয ঠাইত ভিৰ িদব, সই সকেলা ঠাই আেপানােলাকেৰ

হ’ব; মৰভূুিমৰ পৰা িলবােনান পয আৰু ইউে িটচ নদীৰ পৰা ভূমধ

সাগৰৈলেক আেপানােলাকৰ সীমা হ’ব। ২৫ আেপানােলাকৰ আগত

কােনা লাক িথয় হ’ব নাৱািৰব; আেপানােলােক সই দশত যৈলেক

যাব, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক কাৱা বাক

অ সােৰ তওঁেলাকৰ মনত আেপানােলাকৰ সমে এক ভয় আৰু

আত ভাৱৰ সিৃ কিৰব। ২৬ চাৱা, আিজ মই আেপানােলাকৰ আগত

আশী াদ আৰু শাও ৰািখেছাঁ। ২৭আিজ মই আেপানােলাকৰ ওচৰত

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িয আ ােবাৰ িদেলাঁ, সইেবাৰৈল যিদ

আেপানােলােক মেনােযাগ িদেয়, তে আেপানােলােক আশী াদ পাব।

২৮ িক ু যিদ আেপানােলােক িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ ােবাৰৈল কাণ

িনিদেয়, আৰু মই আিজ আেপানােলাকক িয পথত চিলবৈল আ া িদেছাঁ,

তাৰ পৰা আঁতিৰ আেপানােলােক নজনা আন দৱতাৰ পাছত চেল,

তে আেপানােলােক শাও পাব। ২৯আেপানােলােক িয দশ অিধকাৰ

কিৰবৈল গেছ, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই যিতয়া সই দশত ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানােলাকক যিতয়া ল যাব, তিতয়া গিৰ ীম পবতত

সই আশী াদ, আৰু এবাল প তত সই শাও কাশ কিৰব। ৩০ সই

ই পবত য নৰ িসপাৰত পি মফালৰ বাটৰ পি মত িগলগলৰ স খুত

অৰাবা‐িনবাসী কনানীয়াসকলৰ দশৰ মাজত মািৰৰ এেলান গছেবাৰৰ

ওচৰত নহয় ন? ৩১ িকয়েনা ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ

িদেছ, তাক অিধকাৰ কিৰবৰ অেথ আেপানােলােক তাত সামাবৈল য ন

পাৰ হ যাব। আেপানােলােক তাক অিধকাৰ কিৰ তােত বসিত কিৰব।

৩২ এই কাৰেণ, মই আিজ আেপানােলাকৰ আগত িয িয িবিধ আৰু শাসন‐

ণালী কাশ কিৰেছাঁ, সই সকেলােক পালন কিৰ সই অ সােৰ কায

কিৰব।”

১২আেপানােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয দশ

আেপানােলাকক অিধকাৰৰ অেথ িদেছ, সই দশত গােটই

জীৱনকাল আেপানােলােক এই সকেলা িবিধ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰ মািন

চিলব। ২আেপানােলােক িয জািতেবাৰক উে দ কিৰব, তওঁেলােক ওখ

পবতত, পাহাৰত আৰু সউজীয়া গছৰ তলত িয সকেলা দৱ‐ দৱীৰ
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পজূা কেৰ, সই ঠাইেবাৰ আেপানােলােক স ণূৈক ংস কিৰব। ৩

তওঁেলাকৰ য ‐ বদীেবাৰ ভািঙ পলাব, তওঁেলাকৰ িশলৰ েবাৰ

ডাখৰ ডাখৰ কিৰব, তওঁেলাকৰ আেচৰা মিূ েবাৰ জইুত পিুৰ পলাব,

তওঁেলাকৰ দৱতাৰ সকেলা কটা‐ িতমােবাৰ কািট পলাব আৰু এই

দেৰ সই ঠাইৰ পৰা তওঁেলাকৰ নাম লু কিৰব। ৪আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উপসনা সই লাকসকেল কৰাৰ দেৰ

নকিৰব। ৫ িক ু ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম াপন কিৰবৰ কাৰেণ

আেপানােলাকৰ সকেলা ফদৰ মাজত িয ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাই

তওঁৰ বসিতৰ ঠাই হ’ব। আেপানােলােক অৱেশ ই তওঁৰ উপসানাৰ

কাৰেণ সই ঠাইৈল যাব। ৬ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ হাম‐

বিল, বিল উৎসগ, দশমভাগ আৰু আেপানােলাকৰ হােতেৰ আগবেঢ়াৱা

নেবদ , স পৰূণৰ নেবদ , ই াকৃত িবেশষ দান আৰু গৰ‐ুছাগলী,

মৰ আিদৰ জাকৰ থেম জগা পাৱািল সই ঠাইৈল ল যাব। ৭

সই ঠাইেতই আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুত আেপানােলােক

আৰু আেপানােলাকৰ পিৰয়ালৰ সকেলােৱ আহাৰ হণ কিৰব আৰু

আেপানােলােক হাত িদয়া সকেলা কাযত তওঁ িদয়া আশী াদক ল

আেপানােলােক আন উ াস কিৰব। ৮আিম এিতয়া ইয়াত িয িয কায

কিৰেছাঁ, সইেবাৰৰ দেৰ আেপানােলােক সই ঠাইত নকিৰব; িতজেন

িনজৰ চ ত িয ভাল দেখ তােক নকিৰব। ৯ িকয়েনা আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই িব ামৰ কাৰেণ িয আিধপত আেপানােলাকক িদবৈল

গেছ, আেপানােলােক এিতয়াও সই ঠাইত েৱশ কৰা নাই। ১০

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাইআিধপত িহচােব িয দশআেপানােলাকক

িদেছ, আেপানােলােক য ন নদী পাৰ হ যিতয়া সই দশত বাস কিৰব,

তিতয়া তওঁ অ◌ােপানােলাকৰ চািৰওফােল থকা শ েবাৰৰ কাষৰ পৰা

আেপানােলাকক িব াম িদব আৰু আেপানােলােক িনৰাপেদ সই ঠাইত

বাস কিৰব পািৰব। ১১ তাৰ পাছত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

তওঁৰ নাম াপনৰ কাৰেণ িয ঠাই বািছ লব, সই ঠাইৈল মই আেদশ কৰা

সকেলা ব ল আিহব অথাৎ িনজ িনজ হামবিল, বিল উৎসগ, দশমভাগ,

আেপানােলাকৰ হােতেৰ আগবেঢ়াৱা নেবদ , িযেহাৱাৰ উে েশ কৰা

সকেলা স পৰূণৰ নেবদ । ১২ সই ঠাইত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ স খুত আেপানােলােক, আেপানােলাকৰ ল’ৰা‐ ছাৱালী,

দাস‐দাসী, আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত বাস কৰা লবীয়া

লাকসকল, িয সকলৰ িনজৰ বিুলবৈল কােনা ভাগ বা আিধপত নাই,

আেপানােলাক সকেলােৱই আন কিৰব। ১৩ িনজৰ িবষেয় সাৱধান হ’ব।

িয কােনা ানেত আেপানােলােক হাম‐বিল উৎসগ নকিৰব; ১৪ িক ু

আেপানােলাকৰ ফদৰ মাজত িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, কৱল

সই ঠাইেতেহ হাম‐বিল উৎসগ কিৰব আৰু সই ঠাইেতেহ মই আেদশ

কৰা সকেলা আ া পালন কিৰব। ১৫ তিতয়ােহ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানােলাকক আশী াদ কিৰ িয সকেলা প িদব, সইেবাৰ

আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ৱাৰৰ িভতৰত নগৰত মািৰ মাংস

ভাজন কিৰব পািৰব; যেনৈক আেপানােলাকৰ িচ আৰু অ িচ সকেলা

লােকই কৃ সাৰ আৰু হিৰণাৰ মাংস খায়। ১৬ িক ু আেপানােলােক

তজ নাখাব; তাক পানীৰ দেৰ মািটত ঢািল পলাব। ১৭আেপানােলাকৰ

শস , নতুন া াৰস বা তলৰ দশমভাগ নাইবা গৰ‐ুছাগলী, মৰ আিদৰ

থেম জগা পাৱািল, স িস কিৰবৰ কাৰেণ িদয়া কােনা নেবদ ,

ই াকৃত িবেশষ দান বা আেপানােলাকৰ হােতেৰ আগবেঢ়াৱা নেবদ

আেপানােলােক িনজৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত খাব নাৱািৰব; ১৮ িক ু

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুত আেপানােলােক, আেপানােলাকৰ

ল’ৰা‐ ছাৱালী, দাস‐দাসী, আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত বাস

কৰা লবীয়া লাকসকেল সইেবাৰ ভাজন কিৰব আৰু আেপানােলােক

হাত িদয়া সকেলা কাযত তওঁ িদয়া আশীবাদক ল আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুত আন উ াস কিৰব। ১৯ নক,

আেপানােলােক িযমান িদন আেপানােলাকৰ দশত বাস কিৰব, িসমান

িদনৈলেক লবীয়াসকলক ত াগ নকিৰব। ২০আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই কৰা িনজ িত াৰ দেৰ সীমা িব াৰ কৰাৰ পাছত যিতয়া

আেপানােলােক মাংস খাবৈল ই া কিৰ ক’ব, “মাংস খাম,” তিতয়া

আেপানােলােক ই া মেনেৰ মাংস খাব পািৰব। ২১আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম াপন কিৰবৰ অেথ িয ঠাই বািছ ল’ব, সেয়

যিদ আেপানােলাকৰ ওচৰৰ পৰা ব ত দূৈৰত হয়, তে মই িদয়া

আ া অ সােৰ আেপানােলােক িযেহাৱাই আেপানােলাকক িদয়া গৰ‐ু

ছাগলী, মৰ আিদ জাকৰ পৰা প ল মািৰব পািৰব আৰু আেপানােলাকৰ

নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত মনৰ ই াৰ দেৰ ভাজন কিৰব পািৰব। ২২

কৃ সাৰ আৰু হিৰণাৰ মাংস খাৱাৰ দেৰই আেপানােলােক তাক খাব;

িচ বা অ িচ সকেলা লােকই তাক ভাজন কিৰব পািৰব। ২৩ িক ু

সাৱধান! তজ নাখাব; িকয়েনা তেজই হেছ জীৱনৰ াণ; এই হতুেক

মঙেহেৰ সেত াণ নাখাব। ২৪আেপানােলােক তাক নাখাই পানীৰ

দেৰ মািটত ঢািল িদব। ২৫আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ ভাবী

স ান সকলৰ ম ল হ’বৰ কাৰেণ আেপানােলােক তজ পান নকিৰব;

তিতয়া িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ভাল তাক কৰা হ’ব। ২৬ িযেহাৱাই মেনানীত

কৰা ঠাইত কৱল আেপানােলাকৰ পিব ব আৰু সংক কৰা নব দ

িনব লািগব। ২৭আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ য ‐ বদীৰ ওপৰত

আেপানােলােক আেপানােলাকৰ হামবিল অথাৎ মঙহ আৰু তজ উৎসগ

কিৰব; আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ য ‐ বদীৰ ওপৰত বিলৰ তজ

ঢািল িদব লািগব; িক ু তাৰ মাংস আেপানােলােক খাব পািৰব। ২৮

আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ পাছত আেপানােলাকৰ ভাবী স ান

সকলৰ যন িচৰকাল ম ল হয়, সেয় মই িদয়া এই সকেলা আ া

আেপানােলােক যে েৰ পালন কিৰব; কাৰণ তেন কিৰেলআেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায় আৰু ভাল তাক কৰা হ’ব। ২৯ িয জািত

সমহূৰ আিধপত ল’বৈল আেপানােলাক গেছ, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা তওঁেলাকক এেকবােৰ ংস

কিৰ িদব। যিতয়া আিধপত ভাগ কিৰ তওঁেলাকৰ দশত বাস কিৰব,

৩০ তিতয়া সাৱধান হ’ব যােত আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা তওঁেলাক

িবন হ যাৱাৰ পাছত তওঁেলাকৰ দৱ‐ দৱীৰ িবষেয় িবচাৰ িনবৈল গ

আেপানােলােক এইবিুল িধ ফা ত নপিৰব “এই জািতেবােৰ কেনদেৰ

িনজৰ দৱতােবাৰৰ আৰাধনা কেৰ? শষত ক’ব ‘মেয়া তেনৈক কিৰম’।”

৩১আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা তওঁেলােক

কৰাৰ দেৰ নকিৰব। িকয়েনা তওঁেলােক তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৰ

উে েশ িয িঘণলগীয়া কায কেৰ, সই সকেলােবাৰ িযেহাৱাই িঘণ কেৰ;

এেনিক, তওঁেলােক তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ িনজৰ ল’ৰা‐

ছাৱালীেবাৰক জইুত পিুৰ উৎসগ কেৰ। ৩২ মই আেপানােলাকক িয িয

আ া িদেছাঁ, আেপানােলােক সই সকেলােক পালন কিৰব; ইয়াৰ লগত

আেপানােলােক এেকা কথা যাগ িনিদব আৰু ইয়াৰ পৰা এেকা কথা বাদ

িনিদব।

১৩ যিদ আেপানােলাকৰ মাজত কােনা ভাববাদী বা সেপান দিখ

ভিৱষ তৰ কথা কব পৰা এেন কােনাবাই িচন বা অ ুত ল ণ

দখৱুায়, ২আৰু সই লাকজেনও যিদ িচন বা অ ুত ল ণৰ মাণ

দখৱুাই আেপানােলাকক কয় আহাঁ “আিম আন দৱতােবাৰৰ পাছত

চিল িয বাৰৰ িবষেয় আেপানােলােক নাজােন সইেবাৰৰ সৱা‐পজূা

কেৰাঁৈগ,” ৩ তে আেপানােলােক সই ভাববাদী বা সেপান দখা

লাকৰ কথা িনব। িকয়েনা আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাক সকেলা মেনেৰ আৰু সকেলা ােণেৰ ম কেৰ ন নকেৰ,

তাক জািনবৰ কাৰেণেহ আেপানােলাকৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক

পৰী া কেৰ। ৪আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱােৰই

পাছত চিলব, তওঁেকই ভয় কিৰব, তওঁেৰই আ ােবাৰ পালন কিৰব,

তওঁেকই অ সৰণ কিৰব, তওঁেৰই আৰাধনা কিৰব আৰু তওঁক

কিতয়াও পিৰত াগ নকিৰব। ৫ তেন ভাববাদী বা সেপান দখা লাকক

াণদ িদয়া হ’ব; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, িযজেন িমচৰ

দশৰ পৰা আেপানােলাকক উিলয়াই আিনেল আৰু ব ী ৰ গহৃৰ পৰা
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আেপানােলাকক মু কিৰেল, তওঁেৰই িবৰেু সই লােক উচটিন িদেছ;

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয পথত চিলবৈল আেপানােলাকক আ া

িদেছ, তওঁ সই পথৰ পৰা আেপানােলাকক এফলীয়া কিৰবৈল চ া

কিৰেছ; সেয় আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা তেন তাক লাপ কিৰব। ৬

যিদ আেপানাৰ িনজৰ ভাই বা আেপানাৰ ল’ৰা িক ছাৱালী নাইবা ি য়

ভাযা িক আেপানাৰ াণৰ ব ু েৱ আেপানাক িবপেথ িনবৰ কাৰেণ িযসকল

দৱতাক আেপানােলােক আৰু আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকেল নাজােন,

সইসকলৰ বােব গাপেন বিৃ িদ কয় য, ব’লা, আিম গ আন দৱতাৰ

পজূা কেৰাঁ; ৭ পিৃথৱীৰ এক সীমাৰ পৰা অ সীমা পয আেপানাৰ

চািৰওফালৰ ওচৰৰ বা দূৈৰৰ লাকসকেল যাক সৱা কেৰ, তেন িয

কােনা দৱতাৰ পজূা কেৰ, ৮ তে আেপানােলােক সই মা হৰ কথাত

স ত নহ’ব আৰু তওঁৰ কথাৈল কাণ িনিদব; তওঁৈল দয়া নেদখৱুাব;

কৃপাও নকিৰব আৰু তওঁক লু ৱাই নাৰািখব। ৯ িক ু অৱেশ ই সই

জনক বধ কিৰব। তওঁক বধ কিৰবৈল আপিুন িনজৰ হােতেৰই আৰ

কিৰব; তাৰ পাছত সকেলােৱ যাগ িদব। ১০ িযজেন আেপানােলাকক

িমচৰ দশৰ ব ী ৰ গহৃৰ পৰা উিলয়াই আিনেল; আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ পাছত চলাৰ পৰা আেপানােলাককএফলীয়া কিৰবৈল চ া কৰাৰ

কাৰেণ তওঁক আেপানােলােক িশল দিলয়াই হত া কিৰব। ১১ তােত

ই ােয়লীয়া সকেল সই কথা িন ভয় খাব আৰু আেপানােলাকৰ মাজত

কােনও তেন কম পনুৰ নকিৰব। ১২আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

িয নগৰেবাৰ আেপানােলাকক বাস কিৰবৰ অেথ িদেছ, তাৰ কােনা

এখনৰ িবষেয় যিদ িনবৈল পায় য: ১৩ সই ঠাইৰ ই ােয়লবাসীৰ

মাজত কইজনমান েলাক ওলাই সই ঠাইৰ িনবাসীসকলক এই বিুল

ক িবপেথ িনেছ, “আহঁক, আিম গ ইতৰ দৱতাক পজূা কেৰাঁ যাৰ িবষেয়

আেপানােলােক নাজােন।” ১৪ তেন ৱাই যিদ হয়, তে িবষয়েটা

ভালদেৰ িবচাৰ কিৰ আেপানােলােক পৰী া আৰু তদ কিৰব। সেয় যিদ

সঁচা বিুল মািণত হয় য এই ঘণৃনীয় কাম আেপানােলাকৰ মাজত হেছ,

১৫ তে আেপানােলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ সই নগৰ‐িনবাসীসকলক

হাৰ কিৰ, প আিদ তাৰ মাজত থকা সকেলােক তেৰাৱােলেৰ িনঃেশেষ

িবন কিৰব। ১৬ সই ঠাইৰ সকেলা লটু ব আেপানােলােক নগৰৰ

চকৰ মাজত গাটাই সই নগৰ আৰু তাৰ লটু ব ৰ সকেলােবাৰ িনজ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ জইুত পিুৰব; সই নগৰ িচৰকালৰ কাৰেণ যন

ভ াৱেশষ হ থািকব; তাক পনুৰায় কিতয়াও সজা নহ’ব। ১৭ িযেহাৱাই

যন তওঁৰ চ াধৰ পৰা া হয়, সইবােব আেপানােলাকৰ হাতত

যন এই লটু ব েবাৰৰ এটাও দখা নাযায়; তিতয়া তওঁ আেপানােলাকক

কৃপা আৰু দয়া কিৰব লগেত আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ আগত কৰা

শপতৰ দেৰ আেপানােলাকৰ বংশ বিৃ কিৰব। ১৮ তওঁ এইদেৰ কিৰব,

যিতয়া আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ মাত িন মই

আিজ আেপানােলাকক িয সকেলা আ া িদেছা, তাক পালন কিৰব আৰু

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ভাল, তাক কিৰ বাধ হ’ব।

১৪আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স ান।

আেপানােলােক মৰা মা হৰ কাৰেণ শাক কাশ কিৰবৈল িনজৰ

শৰীৰত কাট ট নকিৰব বা মৰূৰ চুিল খৰুাব। ২ িকয়েনা আেপানােলাক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ এক পিব জািত; পিৃথবীত থকা

সকেলা জািতৰ মাজৰ পৰা িযেহাৱাই আেপানােলাকক মেনানীত কিৰেল

যােত আেপানােলাক তওঁৰ িনজৰ িবেশষ স ি হয়। ৩আেপানােলােক

কােনা িঘণলগীয়া ব নাখাব। ৪আেপানােলােক খাব পৰা প এইেবাৰ;

গৰ,ু মৰ, ছাগলী, ৫ হিৰণা, কৃ সাৰ, যহমৰু প , বনৰীয়া ছাগলী, দীেচান

প , টেৱা আৰু পবতীয়া মৰ‐ছাগ। ৬ িযেবাৰ জ ুৰ খৰুা স ণূৈক

ফাল আৰু ঘাঁহ পা েল, সই সকেলা প আেপানােলােক খাব পািৰব।

৭ তথািপও এইেবাৰৰ মাজত িযেবােৰ ঘাঁহ পা েল বা খৰুা ফাল হাৱা

প েবাৰৰ মাজত আেপানােলােক এইেবাৰ খাব নালােগ: উট, শহা আৰু

চাফন প । কাৰণ সইেবােৰ ঘাঁহ পা েল হয়, িক ু খৰুা ফাল নহয়;

সইেবাৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণ অ িচ। ৮ গাহিৰ অ িচ। কাৰণ তাৰ

খৰুা ফাল হেলও িস ঘাঁহ পা িল নাথােক, িস আেপানােলাকৰ পে

অ িচ। আেপানােলােক সইেবাৰৰ মাংস নাখাব, সইেবাৰৰ শৱেকা

চুব। ৯ পানীত বাস কৰা াণীেবাৰৰ মাজত িযেবাৰৰ পািখ আৰু

বাকিল আেছ, সইেবাৰ আেপানােলােক খাব পািৰব। ১০ িক ু িযেবাৰৰ

পািখ আৰু বাকিল নাই, সইেবাৰ নাখাব। সইেবাৰ আেপানােলাকৰ

কাৰেণ অ িচ। ১১আেপানােলােক সকেলািবধৰ িচ চৰাই খাব পািৰব।

১২ িক ু আেপানােলােক এইেবাৰ খাব নাৱািৰব: ঈগল, শ ণ, শন,

১৩ শ ৰ িচলনী, ৰঙা িচলনী, সকেলািবধৰ মিটয়া িচলনী, ১৪ সকেলা

িবধৰ কাউৰী, ১৫ উট চৰাই, ৰািত‐ শন, গ া‐িচলনী, সকেলািবধৰ

শন জাতীয়; ১৬ ফঁচা, , বগা‐ ফঁচা, ১৭ হাড়িগলা, ঢাঁৰা কাউৰী,

মাছেৰাকা, ১৮ বৰেটােকালা, সকেলা িবধৰ বগলী, ৰাজহংস আৰু বা লী।

১৯ জাক বাি উিৰ ফুৰা সকেলা পত আেপানােলাকৰ কাৰেণ অ িচ

হ’ব; সইেবাৰ খাব নালােগ। ২০ িক ু আন পািখ থকা িচ ণীেবাৰ

আেপানােলােক খাব পািৰব। ২১ িনেজ মিৰ পিৰ থকা কােনা প

আেপানােলােক নাখাব। িকয়েনা আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ উে েশ এক পিব জািত। িক ু আেপানাৰ নগৰৰ ৱাৰৰ

িভতৰত থকা কােনা িবেদশীক তাক িদব পািৰব আৰু তওঁেলােক তাক

খাব পািৰব নাইবা আেপানােলােক কােনা িবেদশীৰ ওচৰত তাক িব ী

কিৰব পািৰব। ছাগলী পাৱািলৰ মাংস তাৰ মাকৰ গাখীৰত িনিসজাব।

২২ বছেৰ বছেৰ উৎপ হাৱা খিতৰ শস ৰ দশম ভাগ আেপানােলােক

পথৃক কিৰ থব। ২৩ িয ঠাই আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ নামৰ

বাস ান কিৰবৰ কাৰেণ মেনানীত কিৰেল, সই ঠাইত আেপানােলাকৰ

শস , নতুন া াৰস, তলৰ দশম ভাগ আৰু িনজৰ গৰ,ু মৰ‐ছাগ,

ছাগলীৰ থেম জগােবাৰক আেপানােলােক ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুত

খাব: তােত আেপানােলােক ঈ ৰ িযেহাৱাক ভয় ভি কিৰবৈল িশিকব।

২৪ িক ু িয ঠাই আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম াপন

কিৰবৰ অেথ মেনানীত কিৰব, যিদ সই ঠাই ব দূৈৰত হয় আৰু তাৰ

কাৰেণ আেপানােলাকৰ যা াও ইমান দীঘলীয়া হয় য আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আশী াদত পাৱা দশম ভাগৰ ব

তাৈল িনব নাৱািৰব। ২৫ তে সই উৎসিগত ব িবি কিৰ তাৰ ধন

ল আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ মেনানীত ঠাইৈল

যাব। ২৬আেপানােলােক সই ধেনেৰ িনজৰ ই ামেত ব িকিনব, যেন

গৰ,ু মৰ‐ছাগ, ছাগলী নাইবা া াৰস বা ৰা বা আেপানােলাকৰ মনৰ

ই াৰ িয কােনা ব । সইেবাৰ িকিন আেপানােলােক আেপানােলাকৰ

সপিৰয়ালক ল সই ঠাইেত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত

আহাৰ হণ কিৰ আন কিৰব। ২৭আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ

িভতৰত থকা িয লবীয়াসকল তওঁেলাকক নাপাহিৰব; িকয়েনা িনজৰ

বিুলবৈল তওঁেলাকৰ কােনা অংশ বা আিধপত নাই। ২৮ েত ক

ততৃীয় বছৰৰ শষত, আেপানােলাকৰ সই বছৰৰ উৎপািদত শস ৰ দশম

ভাগ উিলয়াই আিন আেপানােলােক নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত জমা কিৰব।

২৯ তােত লবীয়াসকল, িয সকলৰ িনজৰ বিুলবৈল কােনা আিধপত

নাই, তওঁেলাকৰ লগেত সই নগৰৰ িবেদশী বািস াসকল, িবধৱা আৰু

িপতহৃীন ল’ৰা‐ ছাৱালীেবােৰ তিৃ েৰ খাবৈল পাব। আেপানােলাকৰ হােত

কৰা এই সকেলা কাযত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আশী াদ

কিৰবৰ কাৰেণ ইয়ােক কিৰব।

১৫আেপানােলােক েত ক সাত বছৰৰ মৰূত ধাৰ মা কিৰব।

২ সই ধাৰ মা কৰাৰ িনয়ম এই, িতজন ধাৰ িদওঁতাই

িনজৰ ওচৰ চুবৰুীয়াক িদয়া ধাৰ মা কিৰব; তওঁ িনজৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়া

ভাইৰ পৰা তাক আদায় নকিৰব, িকয়েনা িযেহাৱাৰ ধাৰ মাৰ সময়

ঘাষণা কৰা হ’ল। ৩আেপানােলােক পৰজািতৰ পৰা দািব কিৰ ঋণ

আদায় কিৰব পােৰ; িক ু ভাইৰ ওচৰত আেপানােলাকৰ িয ঋণ আেছ,

সয়া এিৰ িদব। ৪ যােহাক আেপানােলাকৰ মাজত কােনা দিৰ েলাক

নাথািকব। িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক

অিধকাৰৰ কাৰেণ িয দশ আিধপত ৰেূপ িদেছ, িযেহাৱাই সই

দশত আেপানােলাকক িন য় আশী াদ কিৰব। ৫ যিদ তামােলােক
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কায়মেনাবােক ঈ ৰ িযেহাৱাৰ কথা না, তামােলােক তওঁৰ সকেলা

আ া পালন কৰা; এই আেদশ মই আিজ তামােলাকক িদেলাঁ। ৬

িকয়েনা ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ আগত িয দেৰ িত া কিৰিছল

সইদেৰই আেপানােলাকক আশী াদ কিৰব। তিতয়া আেপানােলােক

অেনক জািতক ঋণ িদব। িক ু অ লাকৰ পৰা আেপানােলােক ঋণ

ল’ব লগা নহ’ব। আেপানােলােক ব েতা জািতৰ ওপৰত শাসন কিৰব

পািৰব, িক ু তওঁেলাকৰ কােনা এজেনও আেপানােলাকক শাসন কিৰব

নাৱািৰব। ৭ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ িদেছ, তাৰ কােনা

নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত যিদ কােনা ভাই আেপানােলাকৰ দখাত খীয়া,

তিতয়া আেপানােলােক তওঁৈল দয় কিঠন নকিৰব, সই খীয়া ভাইৈল

আেপানােলাকৰ হাত ব নকিৰব। ৮ িক ু আপিুন তওঁৈল হাত মকুিল

কিৰ, তওঁৰ অভাৱ পৰূ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁক িয েয়াজন, অৱেশ

িসমান তওঁক ধাৰ িদব লােগ। ৯ সাৱধান হওঁক স ম বছৰ, ধাৰ মা

কৰা বছৰ ওচৰ হেছ, এই বিুল িনজৰ দয়ত নীহ ভাব উদয় নহওক;

নহ’ ল িনজৰ খীয়া ভাইৈল ‐দিৃ ৰািখ তওঁক এেকােক িনিদব, আৰু

তওঁ আেপানাৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰব; তােত আেপানাৰ

পাপ হ’ব। ১০আপিুন তওঁক অৱেশ িদব; িদওঁেত মনত বজাৰ নকিৰব।

িকয়েনা এই কাযৰ কাৰেণ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানাৰ সকেলা কমত,

আৰু আপিুন হাত িদয়া আটাই কাযত আেপানাক আশী াদ কিৰব। ১১

িকয়েনা খীয়া মা হ দশৰ পৰা আতৰ নহ’ৱ, এই কাৰেণ মই আেপানাক

এই আ া িদেছাঁ, য, আপিুন িনজৰ দশত থকা খীয়া আৰু দিৰ

ভাইৈল হাত মকুিল কিৰ ৰািখব। ১২ যিদ তামাৰ ভাই এজন ই ীয়া

পৰুষু বা এজনী ই ীয়া মিহলা আেপানাৰ হাতত বচা হয়, আৰু তওঁ

আেপানাক ছয় বছৰ খািট িদেয়, তে আপিুন স ম বছৰত তওঁক

মকুিল কিৰ িবদায় িদব। ১৩ মকুিল কিৰ িবদায় িদয়া সময়ত, তাক

দা হােত নপঠাব। ১৪আেপানােলােক আেপানােলাকৰ মৰ‐ছাগ আৰু

ছাগলী জাকৰ পৰা, মৰণামৰা খালাৰ পৰা আৰু া া ৰ পৰা তাক

ভালৈক িদ পঠাব। আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক

আশী াদ কৰাৰ দেৰই তওঁক িদ িদ’ব। ১৫আপিুন অৱেশ ই মনত

ৰখা উিচত য িমচৰ দশত আেপানােলাক ব ী অৱ াত আিছল, আৰু

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক মু কিৰেল; তাক সাঁৱৰক; এই কাৰেণ

মই আিজ আেপানােলাকক এই আ া িদেছাঁ। ১৬ িক ু আেপানাৰ আৰু

আেপানােলাকৰ পিৰয়ালৰ লাকসকলৰ িত ভাল পাৱাৰ কাৰেণ আৰু

আেপানােলাকৰ ওচৰত েখেৰ আেছ ক আেপানােলাকক এিৰ নাযাওঁ

বিুল কয়, ১৭ তে আেপানােলােক তওঁৰ কাণৰ লিত ল ৱাৰত

লগাই ৰািখ িব নােৰ ফুটা কিৰব। তিতয়া তওঁ সদায় আেপানাৰ ব ী

হ থািকব; আৰু বটীৈলেকা সইদেৰই কিৰব। ১৮ তওঁ ছয় বছৰ

আেপানােলাকৰ কাৰেণ আেপানাৰ বচ খাৱা চাকৰতৈক ণ কাম

কিৰেল, আপিুন তওঁক মকুিল কিৰ িবদায় িদয়াত আপিুন ক েবাধ

নকিৰব; তােত আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আপিুন কৰা সকেলা কাযত

আেপানাক আশী াদ কিৰব। ১৯আেপানােলােক আেপানােলাকৰ গৰ,ু

মৰ‐ছাগ আিদ প ৰ জাকৰ পৰা থেম আটাই মতা প েবাৰ আেপানাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ পিব কিৰব; আেপানােলােক থেম জগা গৰ,ু

কােনা কামত নলগাব, আৰু আেপানােলাকৰ মৰ‐ছাগৰ থেম জগা

নাম নাকািটব। ২০ িযেহাৱাই িয ঠাইত মেনানীত কিৰব সই ঠাইত

আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সা ােত আপিুন আেপানােলাকৰ সপিৰয়ােল

তাক িতবছেৰ আহাৰ িহচােপ হণ কিৰব। ২১ যিদ তাত কােনা ঘণুীয়া

থােক, অথাৎ সইেবাৰত যিদ খাৰা, কণা, বা আন কাৰৰ কােনা ঘণু

থকা হয়, তে আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ তাক উৎসগ

নকিৰব। ২২আেপানাৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত তাক খাব। িচ আৰু

অ িচ সকেলা লােক সমােন কৃ সাৰ বা হিৰণাৰ মাংস খাৱাৰ দেৰ তাক

খাব পািৰব। ২৩আপিুন কৱল তাৰ তজ নাখাব; তাক পানীৰ দেৰ

মািটত ঢািল পলাব।

১৬আপিুন আবীব মাহ মািনব, আৰু আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ িন াৰ‐প পালন কিৰব; িকয়েনা আবীব মাহেতই

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িমচৰ দশৰ পৰা ৰািত

উিলয়াই আিনিছল। ২ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ , িনজৰ নাম াপনৰ

কিৰবৰ অেথ িয ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ মৰ‐ছাগ, ছাগ, আৰু গৰৰু জাকৰ পৰা প ল, িন াৰ‐

প ৰ বিল উৎসগ কিৰব। ৩ িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই অহাৰ িদন

ধিৰ জীয়াই থােক মােন সাঁৱৰণ কিৰবৰ কাৰেণ, আেপানােলােক

তােৰ সেত খিমৰ িদয়া িপঠা নাখাব। সাত িদন তােৰ সেত, খমীৰ

িনিদয়া িপঠা ভাজন কিৰব; িকয়েনা আেপানােলােক লৰালিৰৈক িমচৰ

দশৰ পৰা ওলাই আিহিছল। ৪ সািদনৈলেক আেপানােলাকৰ সকেলা

সীমাত, আেপানােলাকৰ ওচৰত খমীৰ দখা নাযাওক; আৰু থম িদনক

স াকালত মৰা িয বিল, তাৰ কােনা মাংস ৰািতপৱুাৈলেক গােটই

ৰািত থকা অৱিশ নাথাকক। ৫ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয

িয নগৰ িদেছ, তাৰ কােনা নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত িন াৰ‐প ৰ বিল

উৎসগ কিৰব নাৱািৰব। ৬ িক ু আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ

নাম াপনৰ অেথ িয ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত, িমচৰ দশৰ

পৰা ওলাই অহাৰ সময় পিৰেল, স ােবলা সূয মাৰ যাৱা সময়ত

িন াৰ‐প ৰ বিল উৎসগ কিৰব। ৭আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

িয ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত তাক খিৰকাত িদ খাব। পাছত

ৰািতপৱুা িনজ িনজ ত ুৈল উলিট যাব। ৮আেপানােলােক ছয় িদন খমীৰ

িনিদয়া িপঠা খাব; আৰু স ম িদনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ ধম‐সভা আেয়াজন হ’ব, সই িদনা আেপানােলােক কােনা

কাম নকিৰব। ৯ তাৰ পাছত আেপানােলােক সাত স াহ লখ কিৰব।

শস ত থেম কািচ লেগাৱােৰ পৰা আৰ কিৰ সাত স াহ গি কিৰব।

১০আৰু ঈ ৰ িযেহাৱাই িয পিৰমােণ আশী াদ িদেল, সই পিৰমােণ

িনজ ই ােৰ িদয়া উপহাৰৰ াৰাই আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ সই সাত স াহৰ মৰুত হাৱা সই প পালন কিৰব। ১১

আৰু আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ নাম াপনৰ অেথ িয ঠাই

মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত,

আেপানােলাকৰ পা‐জী, ব ী‐ বটী, আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ

িভতৰত থকা লবীয়া লাক, আৰু আেপানােলাকৰ মাজত বাস কৰা

িবেদশী, িপতহৃীন, আৰু িবধৱা, এই সকেলােৰ সেত আন কিৰব।

১২আৰু আেপানােলাক িমচৰ দশত য ব ী অৱ াত আিছল, তাক

সাঁৱৰণ কিৰব; আৰু এই সকেলা িবিধ পালন কিৰ সই মেত কায

কিৰব। ১৩ পাছত আেপানােলাকৰ শস মৰা ঠাইৰ আৰু া া ৰ পৰা

িয গাটাব লগীয়া, তাক গােটাৱা হ’ ল, আেপানােলােক সাত িদন পঁজা‐

প পালন কিৰব। ১৪আেপানােলাকৰ সই উৎসৱত আেপানােলাকৰ

পা‐জী, ব ী‐ বটী আৰু আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত থকা

লবীয়াসকল, িবেদশীসকল, িপতহৃীন, আৰু িবধৱা, এই সকেলােৰ সেত

আন কিৰব। ১৫ িয ঠাই িযেহাৱাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত

আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ সাত িদন উৎসৱ

পালন কিৰব। িকয়েনা আেপানােলাকৰ ভূিমত উৎপ হাৱা সকেলা

ব ত আৰু হােতেৰ কৰা আটাই কাযত িযেহাৱাই আেপানােলাকক

আশী াদ কিৰব, আৰু আেপানােলাক সকেলাভােৱ আনি ত হ’ব। ১৬

ঈ ৰ িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত বছৰত িতিনবাৰ,

খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ উৎসৱত, স াহেবাৰৰ মৰুৰ উৎসৱত, আৰু পঁজা‐

প ত তওঁৰ আগত আটাই পৰুষু উপি ত হ’ব; িক ু দা হােত তওঁৰ

আগত উপি ত হ’ব নালােগ। ১৭ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িদয়া

আশী াদ অ সােৰ িতজেন িনজ সমথ অ সােৰ উপহাৰ আিনব। ১৮

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানাৰ সকেলা ফদ অ সােৰ আেপানাক িযেবাৰ নগৰ

িদেছ, সইেবাৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত আপিুন আেপানাৰ কাৰেণ িবচাৰক া

আৰু িবষয়া িনযু কিৰব। তওঁেলােক, ায়ৰেূপ জাসকলক িবচাৰ

কিৰব। ১৯আপিুন বলপবূক অ ায় িবচাৰ নকিৰব, আৰু কােৰা মখুৈল

নাচাব; আৰু কােৰা পৰা ভঁিট নল’ব, িকয়েনা ভঁিটেয় ানীসকলৰ চ

অ কেৰ, আৰু ধািমকৰ কথা ওেলাটাই। ২০ তােত আপিুন জীয়াই থািক,

আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয দশ িদেছ, সই দশ অিধকাৰ কিৰবৈল
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সকেলাভােৱ িয ায়, সই মেত চিলব। ২১ তাত আপিুন আেপানাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ িয য ‐ বিদ িন াণ কিৰব, তাৰ িৰত আেচৰা

মিু বিুল কােনা কাৰৰ কাঠ াপন নকিৰব। ২২আৰু আেপানাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ দিৃ ত িঘণ লগা কােনা াপন নকিৰব।

১৭ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল আেপানােলােক কােনা ঘণু িক খূঁত থকা গৰ,ু

মৰ‐ছাগ বা ছাগ বিলদান নকিৰব। িকয়েনা সেয় আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া। ২ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয িয

নগৰ িদেছ, তাৰ কােনা নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত যিদ এেন পৰুষু িক ীক

তামাৰ মাজত পাৱা যায়, য, তওঁেলােক গ তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

িনয়মিট ভািঙ তওঁৰ দিৃ ত কম কিৰ, আন দৱতাক সৱা পজূা কিৰেছ।

৩আৰু সই বাৰৰ আগত িণপাত কিৰেল, বা মই িনেষধ কৰা সূয, চ

আিদ আকাশৰ বািহনীসকলৰ িয কােনা এজনৰ আগত িণপাত কেৰ, ৪

আৰু সইেবাৰ আেপানােলাকৰ আগত কাৱা হ’ল, আৰু আেপানােলােক

তাক িনেল, এই সকেলা আেপানােলােক িন সাৱধানতােৰ িবচাৰ

কিৰব। ই ােয়লৰ মাজত তেন িঘণলগীয়া কায কৰা যিদ হেছ, সই

কথা যিদ সঁচা আৰু িন য় হয়, ৫ তে িয পৰুষু িক ীেয় সই কম

কিৰেল, সই পৰুষু িক ীক আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰ‐ মখুৈল উিলয়াই

িন, তওঁেলাক মৰাৈক তওঁেলাকক িশল দিলয়াই মািৰব। ৬ পাছত

আেপানােলােক সই কথাৰ জন সা ীৰ মেুখেৰ িনেহ, যাৰ াণদ

কিৰব লােগ, তাৰ াণদ কিৰব। এজন সা ীৰ মেুখেৰ তওঁৰ াণদ

নহ’ব। ৭ তওঁক বধ কিৰবৈল, থেম সা ীসকেল, পাছত সকেলা জাই

তওঁৰ িবৰেু হাত উঠাব। এইদেৰ আপিুন তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা তা

উৎখাত কিৰব। ৮ যিদ তওঁৰ িবচাৰ কিৰবৈল আেপানােলাকৈল কিঠন

হ’য়, সয়া হত ােয়ই হওঁক নাইবা ঘটনাৰ কাৰেণই হওঁক, যিদ জন

লাকৰ িববাদ আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত হ’য়; যিদ তওঁৰ

িবচাৰ কিৰবৈল আেপানােলাকৈল অিত কিঠন হয়, তে আেপানােলােক

উিঠ, ঈ ৰ িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইৈল যাব, ৯আৰু

লবীয়া পেুৰািহতসকলৰ আৰু সইসময়ৰ িবচাৰক াৰ িৰৈল গ িধব;

তােত তওঁেলােক আেপানােলাকক ৰায় িদব। ১০ পাছত িযেহাৱাই িয

ঠাই মেনানীত কিৰব, সই ঠাইত তওঁেলােক আেপানােলাকক িয ৰায়

িদব, আপিুন সইদেৰই কায কিৰব। তওঁেলােক আেপানাক িয ক’ব,

তাক সাৱধােন কিৰব। ১১ আেপানােলাকক তওঁেলােক িয ব ৱ াৰ

িশ া িদব, আৰু িয শাসন‐ ণালী ক’ব, সই ব ৱ া আৰু শাসন‐ ণালী

অ সােৰ আপিুন কায কিৰব। তওঁেলােক িদয়া ৰায়ৰ সাঁ িক বাওঁফােল

ঘিুৰব। ১২ িক ু িযেকােনা লােক গ কিৰ, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ পিৰচযা কৰাৰ কাৰেণ সই ঠাইত িথয় হাৱা পেুৰািহতৰ, বা

িবচাৰক াৰ কথা েন, সই মা হৰ াণদ হ’ব। এইদেৰ আপিুন

ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা তেন তা ৰ কিৰব। ১৩ তাত সকেলা জাই

তাক িন ভয় পাই সইদেৰ আৰু গ নকিৰব। ১৪আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ িদেছ, সই দশত সামাই

তাক অিধকাৰ কিৰ বাস কেৰাঁেত, যিতয়া ক’ব, “ মাৰ চািৰওফােল থকা

আটাই জািতৰ দেৰ মইও মাৰ ওপৰত এজন ৰজা পােতাঁ।” ১৫ তিতয়া

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয জনক মেনানীত কিৰব, সইজনেকই

আেপানােলাকৰ ওপৰত ৰজা পািতব। আেপানােলাকৰ িনজৰ ভাইসকলৰ

মাজৰ পৰা এজনক বািচ ল আেপানােলাকৰ ওপৰত ৰজা পািতব। িয

জন আেপানােলাকৰ ভাই নহয়, এেন অনা‐ই দী লাকক আেপানােলাকৰ

ওপৰত ৰজা পািতব নাৱািৰব। ১৬ কৱল তওঁ িনজৰ কাৰেণ অেনক

ঘাঁৰা নাৰািখব, বা অেনক ঘাঁৰা ৰািখবৰ মেনেৰ জাসকলক পনুৰায়

িমচৰৈল নপঠাব। িকয়েনা িযেহাৱাই আেপানােলাকক কিছল, ইয়াৰ

পাছত “আেপানােলােক সই বােটিদ পনুৰায় উলিট নাযাব।” ১৭আৰু

তওঁৰ মন যন অপেথ নাযায়, এই কাৰেণ তওঁেলাকৰ ছাৱালী িবয়া

নকিৰব; আৰু তওঁ িনজৰ কাৰেণ ৰপূ আৰু সাণ অিধকৈক নবঢ়াব।

১৮ যিতয়া তওঁ সই ৰাজিসংহাসনত বিহব, তিতয়া তওঁ িন য়ৈক

লবীয়া পেুৰািহতসকলৰ আগত থকা পু কখিনৰ পৰা এখন আন এখন

পু ক িনজৰ কাৰেণ নকল কিৰ িলিখ থব। ১৯ ই ােয়লৰ মাজত িনজ

ৰাজ ত তওঁ আৰু তওঁৰ স ান সকল দীঘজীিৱ হবৰ কাৰেণ তওঁ যন

ভাইসকলৰ স খুত অহংকাৰ নকেৰ আৰু এই আ াৰ সাঁ িক বাওঁফােল

যন ঘেুৰ। ২০ এই কাৰেণ িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাক ভয় কিৰবৈল িশিক,

এই ব ৱ াৰ সকেলা বাক , আৰু িবিধেবাৰ পালন কিৰ সই মেত কায

কিৰবৰ অেথ, সই পু কখিন তওঁৰ ওচৰত থািকব, আৰু তওঁ জীৱনৰ

সকেলা সময়ত তাক পাঠ কিৰব।

১৮ লবীয়া পেুৰািহতসকল আৰু লবী গা ীৰ সকেলা লােক আন

ই ােয়লীয়াসকলৰ দেৰ কােনা ভূিম বা স ি ৰ আিধপত

নাপাব। তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ হামবিলৰ কাৰেণ িয সকেলা

অনা হ’ব আৰু িযেহাৱাক আন িয সকেলা আগবেঢ়াৱা হ’ব, তওঁেলােক

সইেবাৰ ব েহ খাব। ২ ই ােয়লীয়া ভাইসকলৰ মাজত তওঁেলাকৰ

উ ৰািধকাৰ াি বিুল এেকা নাথািকব। িযেহাৱাই কৰা িত া অ সােৰ

িযেহাৱাই হ’ব তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰ। ৩ লাকসকেল িযেবাৰ গৰ‐ু

ছাগলী বা মৰ‐ছাগ বিল িদব, সইেবাৰৰ কা , গাল খনৰ মাংস

আৰু পাক লী তওঁেলােক পেুৰািহত সকলক িদব; এইেবােৰই হ’ব

পেুৰািহতসকেল পাবলগীয়া ভাগ। ৪আেপানােলাকৰ থেম চেপাৱা

শস ৰ ফলেবাৰ, নতুন া াৰস আৰু তল, আৰু মৰ‐ছাগৰ পৰা থমবাৰ

কািট উিলওৱা নাম আেপানােলােক পেুৰািহতক িদব। ৫ িকয়েনা

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সকেলা গা ীৰ মাজৰ

পৰা লবী গা ীক আৰু তওঁেলাকৰ বংশধৰসকলক বািছ ল’ ল যােত

তওঁেলােক সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ নােমেৰ পিৰচযা কায কিৰব

পােৰ। ৬ সম ই ােয়ল দশৰ কােনা নগৰৰ পৰা এজন লবীয়াই

যিদ িনজৰ বাস ান এিৰ স ণূ িনজ ই ােৰ িযেহাৱাই মেনানীত কৰা

ঠাইত বাস কিৰবৈল যায়, ৭ তিতয়া আন সকেলা লবীয়া ভাইসকলৰ

দেৰ তেৱাঁ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ পিৰচযা কায কিৰব লািগব। ৮

সই লবীয়া লােক পি ক স ি িব ী কিৰ পাৱা মলূ ৰ উপিৰও

সই ঠাইৰ আন লবীয়াসকলৰ লগত আহাৰৰ সমান ভাগ পাব। ৯

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ িদবৈল গেছ,

সই দশত সামাই আন জািতেবােৰ িয সকেলা িঘণলগীয়া কায কেৰ,

আেপানােলােক সই কাযেবাৰ কিৰবৈল িনিশিকব। ১০আেপানােলাকৰ

মাজত যন এেন কােনা লাক নাথােক, িয জেন িনজৰ স ানক হামবিল

উৎসগ কেৰ, িয জেন ম ল চায়, িয জেন ল ণ চাই ভিৱষ তৰ কথা

কয় বা মায়ািবদ া, যা িবদ াৰ অভ াস কেৰ, ১১ িয জেন ত ‐ম েৰ

সে ািহত কেৰ, িযজেন ভূতৰ পৰামশ লয় আৰু মতৃ লাকৰ আ াৰ লগত

স ক ৰােখ। ১২এেনেবাৰ কায কৰা সকেলা লাক িযেহাৱাৰ আগত

িঘণলগীয়া আৰু এেন ঘণৃণীয় কাযৰ কাৰেণই আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই সই সকেলা জািতক আেপানােলাকৰ স খুৰ পৰা দূৰ কিৰব।

১৩আেপানােলাক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত িনেদাষী হ’ব

লািগব। ১৪আেপানােলােক িয জািতেবাৰক উ া কিৰ ভূিম অিধকাৰ

কিৰব, তওঁেলােক মায়ািবদ া আৰু ম ল চাৱা ভিৱষ ত ব াসকলৰ

কথা েন। িক ু আেপানােলাকক হ’ ল আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

তেন কিৰবৈল িনেষধ কিৰেছ। ১৫আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ মাজৰ ভাইসকলৰ এজনক আেপানােলাকৰ কাৰেণ মাৰ

িনিচনা এজন ভাববাদীক উৎপ কিৰব। আেপানােলােক তওঁৰ কথামেত

চিলব লািগব। ১৬ হােৰব পাহাৰৰ ওচৰত আেপানােলাক সকেলােৱই

িযেহাৱাৰ স খুত সমেবত হাৱাৰ িদনা আেপানােলােক আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত ইয়ােক াথনা কিৰিছল। আেপানােলােক এইবিুল

াথনা কিৰিছল, “ঈ ৰ িযেহাৱাৰ মাত আমাক পনুৰ িনবৈল িনিদব

বা এই মহা‐অি আমাক পনুৰ চাবৈল িনিদব; সেয় হ’ ল আিম মিৰ

যাম।” ১৭ িযেহাৱাই মাক কিছল, “ তওঁেলােক িঠেকই কেছ। ১৮ মই

তওঁেলাকৰ ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা তওঁেলাকৰ কাৰেণ তামাৰ দেৰ

এজন ভাববাদী উৎপ কিৰম। তওঁৰ মেুখেৰই মই মাৰ কথা ক’ম আৰু

মই িয সকেলা কবৈল তওঁক আ া িদম, তওঁ তােক ক’ব। ১৯ সই



ি তীয় িববরণ123

ভাৱবাদীেয় মাৰ নােমেৰ এই িয কথা ক’ব, কােনােৱ যিদ মাৰ সই

কথা েন, তে মই িনেজ তওঁৰ পৰা তাৰ িহচাপ ল’ম। ২০ িক ু

মই আ া িনিদয়া কথা যিদ কােনা ভাববাদীেয় মাৰ নাম ল অহংকাৰ

কিৰ ক’য়, অথবা যিদ আন কােনা দৱতাৰ নােমেৰ ক’য়, সই ভাববাদী

জনৰ অৱেশ ই াণদ হ’ব।” ২১ “ কােনা কথাত আেপানােলােক হয়েতা

মনেত ভািৱব পােৰ, ‘এই বাতা িযেহাৱাই কেছ ন নাই, তাক আিম

কেনৈক জািনম?’ ২২ কােনা ভাববাদীেয় যিদ িযেহাৱাৰ নােমেৰ কথা

ক’য় আৰু সেয় যিদ পাছত িস নহয় বা নঘেট, তে জািনব লািগব য,

সই কথা িযেহাৱাই কাৱা নাই; সই ভাৱবাদীেয় অহংকাৰ কিৰ সই

কথা কেছ। আেপানােলােক তওঁক ভয় নকিৰব।”

১৯আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয দশ আেপানােলাকক

আিধপত ৰ বােব িদব, সই ঠাইৰ জািতেবাৰক যিতয়া উ

কিৰব, আৰু আেপানােলােক তওঁেলাকৰ নগৰ আৰু ঘৰেবাৰত বাস

কিৰবৈল ধিৰব, ২ তিতয়া িয দশ ঈ ৰ িযেহাৱাই অিধকাৰৰ অেথ

আেপানােলাকক িদব, আেপানােলােক সই দশৰ মধ ভাগত িতিনখন

নগৰ িনজৰ কাৰেণ মেনানীত কিৰ ল’ব লািগব। ৩ সই ঠাইৈল যাবৈল

এটা পথও আেপানােলােক িনমাণ কিৰ ল’ব আৰু আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই িয দশত েৱশ কৰাবৈল আেপানােলাকক িনেছ, সই দশৰ

সীমা আেপানােলােক িতিন ভাগত ভাগ কিৰব যােত কােনা ব ি ক

হত া কৰা িতজন হত াকাৰী তাৈল পলাই যাব পােৰ। ৪ সই ঠাইৈল

পলাই গ বাস কৰাই হেছ কােনা হত াকৰীৰ বােব এই িনয়ম। পেূব

মনত কােনা ঘণৃা নাৰািখ কােনােৱ যিদ অ ােত কােৰাবাক হত া

কেৰ, ৫ যেনৈক এজন লাক িনজৰ চুবৰুীয়াৰ সেত কাঠ কািটবৈল

হািবৈল গ’ল আৰু গছ কািটবৈল ঠাৰখন দািঙলত, সই ঠাৰ নালৰ

পৰা লিক পিৰ চুবৰুীয়াক আঘাত কিৰেল, তােত তওঁৰ মতুৃ হ’ল;

তিতয়া সই ব ি জেন সই িতিনখনৰ মাজৰ কােনা এখন নগৰৈল

পলাই গ তােত বাস কিৰ থািকব পািৰব; ৬ তওঁ এইদেৰ কৰা উিচত,

িকয়েনা ৰ পাতৰ িতেশাধ লবৈল িনহত ব ি ৰ কােনা িনকট আ ীয়ই

খঙেত তওঁক পােছ পােছ খিদ যাব পােৰ; আ য় নগৰখনৰ বাট ব

দূৰ হ’ ল, নগৰত সােমাৱাৰ আেগেয় আ ীয়ই ু হ তওঁক ধিৰ

বধ কিৰব পােৰ; যিদও সই ব ি মতুৃ দ ৰ যাগ নািছল; িকয়েনা

তওঁ মনত কােনা ঘণৃা ল সই ব ি জনক হত া কৰা নািছল। ৭ এই

কাৰণেত মই আেপানােলাকৰ িনজৰ বােব িতিনখন নগৰ িনবাচন কিৰবৈল

আ া িদেছা। ৮ যিদ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ

পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰত িত া কৰাৰ দেৰ গােটই দশ িদেয় আৰু

আেপানােলাকৰ সীমােবাৰ বিৃ কেৰ, ৯ মই আিজ আেপানােলাকক িদয়া

সকেলা আ া যিদ আেপানােলােক মািন চেল ‐ যিদ আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কেৰ আৰু তওঁৰ পথত চেল,

তিতয়া আেপানােলােক সই িতিনখন নগৰৰ উপিৰও পনুৰ িতিনখন

নগৰ িনজৰ বােব যাগ িদব। ১০আেপানােলােক এইদেৰ কায কিৰব,

যােত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আিধপত ৰ অেথ আেপানােলাকক

িয দশ িদব সই দশৰ মাজত িনে াষীেলাকৰ ৰ পাত নহ’ব আৰু

িনেদাষী লাকৰ ৰ পাতৰ দাষত আেপানােলােকা দাষী নহ’ব। ১১ িক ু

কােনােৱ যিদ আন ব ি ক ঘণৃা কিৰ হত া কৰাৰ কাৰেণ অেপ া কিৰ

থােক আৰু তওঁৰ িবৰেু উিঠ আঘাত কিৰ বধ কেৰ, তাৰ পাছত সই

িতিনখন নগৰৰ কােনা এখনৈল যিদ তওঁ পলাই যায়, ১২ তে তওঁৰ

নগৰৰ ব ৃ েলােক মা হ পঠাই সই আ য় নগৰৰ পৰা হত াকাৰীজনক

ধিৰ আিনব আৰু তওঁক বধ কিৰ ৰ পাতৰ িতেশাধ লবৈল িনহতৰ

আ ীয়ৰ হাতত শাধাই িদব। ১৩আেপানােলােক তওঁৈল কােনা দয়া

নেদখৱুাব। িক ু , তাৰ পিৰবেত আেপানােলােক ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা

িনে াষী লাকৰ ৰ পাতৰ দাষ মিছ পলাব। তােত আেপানােলাকৰ

ম ল হ’ব। ১৪আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয দশ আিধপত ৰ অেথ

আেপানােলাকক েৱশ কিৰবৈল িদব, িতেবশীৰ ভূিমৰ সীমাৰ িচ

কিতয়াও নলৰাব। ব িদনৰ আেগেয় সই িচ েবাৰ তাত ৰখা হিছল।

১৫ কােনা ব ি েয় কৰা অপৰাধৰ বােব বা পাপ কাযৰ বােব, তওঁৰ

িবৰেু যিদ গাচৰ অনা হয়, তে কৱল এজন সা ী িথয় হ’ ল নহ’ব;

ই বা িতিনজন সা ীৰ মেুখেৰেহ কােনা িবষয় সত ৰেূপ মািণত হ’ব।

১৬ যিদ কােনা অধািমক সা ীেয় কােনা লাকৰ ভুল কাযৰ হ সা

িদবৈল উেঠ, ১৭ তে সই িবষয়ত জিড়ত উভয় লাক সই সময়ৰ

পেুৰািহত আৰু িবচাৰকসকলৰ আগত িযেহাৱাৰ সা ােত িথয় হ’ব লািগব;

১৮ িবচাৰকসকেল িবষয়েটা ভালদেৰ তদ কিৰব; যিদ তওঁ িনজৰ

ই ােয়লীয়া ভাইৰ িবৰেু িমছা সা ী িদয়াৰ াৰা িমথ াবাদী বিুল ধৰা

পেৰ, ১৯ তে , তওঁ িনজ ভাইৈল িযহেক কিৰব িবচািৰব, তােক তওঁৈল

কিৰব; এইদেৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা তেন তা

দূৰ কিৰব লািগব। ২০ তােত এই কথা িন বাকী সকেলা ই ােয়লীয়া

লােক ভয় খাব আৰু এই ধৰণৰ অ ায় কায তওঁেলােক তিতয়ােৰ পৰা

আেপানােলাকৰ মাজত পনুৰ কিতয়াও নকিৰব। ২১আেপানােলােক

তওঁৰ িত কােনা দয়া নেদখৱুাব; াণৰ সলিন াণ, চ ৰ সলিন চ ,

দাঁতৰ সলিন দাঁত, হাতৰ সলিন হাত, ভিৰৰ সলিন ভিৰ ল’ব।

২০ যু কিৰবৈল যাওঁেত শ প ত আেপানােলাকতৈক অিধক

সংখ াৰ ঘাঁৰা, ৰথ আৰু সনাদল দিখ আেপানােলােক ভয়

নকিৰব; িকয়েনা, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, িয জেন িমচৰ দশৰ

পৰা আেপানােলাকক বািহৰ কিৰ আিনেছ, তওঁ আেপানােলাকৰ লগত

আেছ। ২ যিতয়া আেপানােলােক যু ৈল যাবৈল সাজু হ’ব, পেুৰািহেত

আগবািঢ় আিহ স দলক উে িশ ক’ব, ৩ “ হ ই ােয়লীয়াসকল,

না, আিজ তামােলাকৰ শ েবাৰৰ লগত যু কিৰবৈল তামােলাক

ওচৰ চািপছা; তামােলাকৰ দয়ত সাহস নেহৰৱুাবা; ভয় নকিৰবা বা

কি ত নহ’বা আৰু শ প ক দিখ ভয়ত ািসত নহ’বা। ৪ িকয়েনা,

তামােলাকক ৰ া কিৰবৈল আৰু শ েবাৰৰ িবৰেু যু কিৰবৈল

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱােয়ই তামােলাকৰ লগত গেছ।” ৫ তাৰ

পাছত িবষয়াসকেল স েবাৰক ক’ব, “ তামােলাকৰ মাজত নতুন ঘৰ

সািজ িত া নকৰাৈক থকা কােনা লাক আেছ নিক? যিদ আেছ,

তে তওঁ িনজৰ ঘৰৈল উলিট যাওক; নহ’ ল তওঁৰ যু ত মতুৃ হ’ ল,

মিৰেল, আন কােনাবাই সই ঘৰ িত া কিৰব। ৬ া াবাৰী পািত

তাৰ ফল ভাগ নকৰাৈক কােনা লাক আেছ নিক? তেৱাঁ িনজ ঘৰৈল

উলিট যাওঁক। নহ’ ল তওঁৰ যু ত মতুৃ হ’ ল, আেন তাৰ ফল ভাগ

কিৰব। ৭ িবয়াৰ স হাৱাৰ পাছত িবয়া নকৰাৈক থকা কােনা লাক

আেছ নিক? তে তওঁ িনজ ঘৰৈল উলিট যাওক; নহ’ ল তওঁৰ যু ত

মতুৃ হ’ ল, আেন সই ছাৱালীক িবয়া কিৰব।” ৮ সই িবষয়াসকেল

পনুৰ ক’ব য, “ তামােলাকৰ মাজত কােনা ভয়াতুৰ বা সাহস নথকা

দয়ৰ লাক আেছ নিক? তে তওঁ িনজ ঘৰৈল উলিট যাওঁক;

নহ’ ল আন ই েয়লীয়া ভাইসকলৰ মেনাবল তওঁৰ দয়ৰ দেৰ ভািঙ

পিৰব।” ৯ স সকলৰ ওচৰত কথা কাৱা শষ কিৰ িবষয়াসকেল

স দলৰ ওপৰত সনাপিত িনযু কিৰব। ১০আেপানােলােক কােনা

নগৰ আ মণ কিৰবৈল যাওঁেত, থমেত সই ঠাইৰ লাকসকলৰ

ওচৰত শাি ৰ াৱ আগবঢ়াব। ১১ যিদ তওঁেলােক াৱ হণ

কেৰ আৰু তওঁেলাকৰ ৱাৰেবাৰ আেপানােলাকৈল মকুিল কিৰ িদেয়,

তে সই ঠাইৰ সকেলা লাক আেপানােলাকৰ অধীনত ীতদাস

হ’ব আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ কায কিৰবৈল বাধ হ’ব। ১২ িক ু

যিদ শাি ৰ াৱ ত াখান কেৰ আৰু তাৰ পিৰবেত আেপানােলাকৰ

িবৰেু যু কেৰ, তিতয়া আেপানােলােক সই নগৰ অৱেৰাধ কিৰব।

১৩ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই যিতয়া আেপানােলাকক জয়ী

কিৰব আৰু সই ঠাই আেপানােলাকৰ হাতত তুিল িদব, তিতয়া নগৰৰ

সকেলা পৰুষুেক আেপানােলােক বধ কিৰব। ১৪ িক ু মিহলাসকলক,

িশ সকলক আৰু প পাল আিদ কিৰ সই নগৰত থকা আন সকেলা

ব আেপানােলােক লটু ব ৰ সাম ীৰেূপ িনজৰ কাৰেণ িনব পািৰব।

শ েবাৰৰ দশৰ পৰা লটু কৰা িয সকেলা ব আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই িদব, তাকআেপানােলােক ভাগ কিৰব পািৰব। ১৫ িযেবাৰ নগৰ
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আেপানােলাকৰ দশৰ পৰা অেনক দূৈৰত আেছ, িযেবাৰ আেপানােলাকৰ

ওচৰৰ জািতেবাৰৰ নগৰ নহয়, সইেবাৰৰ িত আেপানােলােক সইদেৰ

কিৰব। ১৬ িক ু আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আিধপত ৰ অেথ এই

জািতেবাৰৰ িয সকেলা নগৰআেপানােলাকক িদব, সইেবাৰ ঠাইৰ কােনা

াণীেক আেপানােলােক জীিৱত নাৰািখব; ১৭ িক ু আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ আেপানােলােক িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া,

কনানীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া আৰু িযবচুীয়া লাকসকলক স ণূভােৱ

ংস কিৰ পলাব। ১৮ এেন নহওঁক য িয ঘণৃনীয় কায তওঁেলােক

িনজৰ দৱতােবাৰৰ পজূাৰ উে েশ কেৰ, সইেবাৰ আেপানােলাকেকা

িশকাব। তােত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু

পাপ কিৰব। ১৯আেপানােলােক অেনক িদন ধিৰ যিতয়া কােনা নগৰ

অৱেৰাধ কিৰ ৰািখ অিধকাৰ কিৰবৈল যু কিৰ থািকব, তিতয়া তাত

থকা গছেবাৰ ঠাৰেৰ কািট ন নকিৰব। িকয়েনা সই গছেবাৰৰ ফল

আেপানােলােক খাব পািৰব। সেয় আেপানােলােক গছেবাৰ নাকািটব।

পথাৰৰ গছেবাৰ জােনা মা হ য, সইেবাৰক আেপানােলােক অৱেৰাধ

কিৰব? ২০ িক ু িযেবাৰ গছৰ ফল খাব পৰা নাযায় বিুল জািনব,

কৱল তেন গছেহ কািট ন কিৰব পািৰব আৰু িয ঠাইৰ লাকসকেল

আেপানােলাকৰ লগত যু কিৰব, তওঁেলাকৰ পতন নােহাৱাৈলেক সই

গছেবাৰক আেপানােলােক আ ৰ াৰ গড় কিৰ ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব।

২১আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই, িয দশ অিধকাৰৰ অেথ আেপানাক

িদেছ, তাৰ পথাৰত যিদ কােনা লাকৰ মতৃেদহ পিৰ থকা দখা

পাৱা, িক ু তাক কােন হত া কিৰেল সেয় জনা নাযায়; ২ তিতয়া

আেপানােলাকৰ মাজৰ বয়েজ েলাক আৰু িবচাৰক াসকল বািহৰৈল গ,

সই হতেহাৱা লাকজনৰ মতৃেদহৰ চািৰওফােল থকা নগৰেবাৰৰ ৰ ৰ

মাপ ল’ব। ৩ যিতয়া আেপানােলােক িনহত ব ি জনৰ সকেলাতৈক

ওচৰত থকা চহৰ খনৰ িবষেয় জািনব, সই নগৰৰ ব ৃ লাকসকেল,

জাকৰ পৰা এেন এজনী চঁউৰী গৰু ল’ব যাৰ াৰাই যৱুিল টনা আিদ

কােনা কাম কেৰাঁৱা নাই। ৪ পাছত সই নগৰৰ ব ৃ লাকসকেল

চঁউৰী গৰজুনী ল, হাল নােবাৱা, িট িনিসচাঁ পানী ব থকা এেন

উপত কাৈল নািম গ, সই উপত কাত গৰজুনীৰ িডিঙ িবে দ কিৰব। ৫

আৰু লবীসকলৰ স ান পেুৰািহতসকেলা অৱেশ ই তাৈল যাব; িকয়েনা

আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ পিৰচযা কিৰবৈল আৰু িযেহাৱাৰ

নােমেৰ আশী াদ কিৰবৈল এই লাকসকলেকই মেনানীত কিৰেল;

আৰু তওঁেলােক বাক অ সােৰ েত ক িববাদ আৰু আঘাতৰ িবচাৰ

িন ি কিৰব। ৬ সই শৱেটাৰ ওচৰত থকা নগৰৰ উপত কাত আটাই

ব ৃ সকেল, গৰজুনীৰ িদিঙ িবে দ কৰাৰ ওপৰত িনজৰ িনজৰ হাত ধবু।

৭আৰু এই লাকসকেল ক’ব “আমাৰ হােত এই ৰ পাত কৰা নাই আৰু

আিম এই ঘটনাও দখা নাই। ৮ হ িযেহাৱা, তুিম মু কৰা তামাৰ জা

ই ােয়লক মা কিৰ, তামাৰ জা ই ােয়লৰ গাত িনেদাষীৰ ৰ পাতৰ

দাষ নেপলাবা।” তােত তওঁেলাকৈল সই ৰ পাতৰ দাষ মা কৰা

হ’ব। ৯ এইদেৰ আেপানােলােক িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ভাল, তােকই কিৰ

আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা িনে াষীৰ ৰ পাতৰ দাষ দূৰ কিৰব। ১০

যিতয়া আেপানােলােক আেপানােলাকৰ শ েবাৰৰ িবৰেু যু কিৰবৈল

যাব, তিতয়া আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই সই লাকসকলক পৰা কিৰব

আৰু আেপানােলােক শ েবাৰক ব ীকিৰ আিনব পািৰব। ১১আৰু সই

ব ী কিৰ অনা লাকসকলৰ মাজত কােনা ৰী যৱুতীক দিখ মু ৈহ

আপিুন যিদ তাইক িবয়া কিৰ প ী কিৰব খােজ, ১২ তে তওঁক

আেপানাৰ ঘৰৈল িনব আৰু তাই িনজৰ মৰু খৰুাই নখ কািট, ১৩ ব ী

অৱ াৰ কােপাৰ সােলাকাই থ, আেপানাৰ ঘৰত থািক বােপক‐মাকৰ

কাৰেণ পৰুা এমাহ শাক কাশ কিৰব; তাৰ পাছত আপিুন তাইৰ ওচৰৈল

যাব পািৰব বা তওঁৰ ামী হ’ব, আৰু তাই আেপানাৰ ভায া হ’ব। ১৪

পাছত যিদ আপিুন তওঁকৈল খী নহয়েনা, তে িয ঠাইৈল তওঁ যাবৈল

ই া কেৰ, সই ঠাইৈলেক যাবৈল িদব; িক ু কােনা ধন ল তাইক

নেবিচব, আপিুন তাইৈল বটী বা দাসীৰ িনিচনাৈক ব ৱহাৰ নকিৰব,

িকয়েনা আপিুন তাইক অপদ কিৰেল। ১৫ যিদ কােনা পৰুষুৰ গৰাকী

ভাযা থােক, এগৰাকী তওঁৰ মৰমৰ আন গৰাকী ঘণৃাৰ। েয়াগৰাকীেয়

তওঁৈল স ান জ িদেয়, িক ু বৰ পেুতক যিদ ঘণৃাৰ গৰাকীৰ স ান হয়;

১৬ তিতয়া সই ব ি েয় পেুতক কইজনক স ি ৰ ভাগকৰা িদনা,

ঘণৃাৰ গৰাকীৰ পৰা হাৱা বৰ পেুতক থােকাঁেত, তওঁ মৰমৰ গৰাকীৰ

পেুতকক জ ািধকাৰ িদব নাৱািৰব। ১৭ িক ু অৱেশ ই তওঁ সকেলা

স ি ৰ ভাগ িদ এলাগীজনীৰ পেুতকেক বৰ‐ পা বিুল ীকাৰ কিৰব।

কাৰণ সই স ান তওঁৰ থম স ান। থেম জ েপাৱা িহচােব সম

জ ািধকাৰ তওঁৰ আেছ। ১৮ কােনা এজন মাক‐ বােপকৰ যিদ জদী

ও িবেৰাধী বা মাক দউতাকৰ কথা না আৰু শাি িদেলও তওঁেলাকৰ

কথা িনবৈল অ ীকাৰ কৰা ল’ৰা, কােনা মা হৰ থািকেল; ১৯ সই

ল’ৰা জনৰ বােপক‐মােক তওঁক ধিৰ, িনজৰ নগৰৰ বয়েজ সকলৰ

ওচৰৈল আৰু তওঁেলােক িনবাস কৰা নগৰৰ ৱাৰ‐মখুৈল ল আিহব।

২০ নগৰৰ বয়েজ লাকসকলক ক’ব “আমাৰ এই লৰািট অবাধ আৰু

িবেৰাধী, আমাৰ কথা েন, তওঁ অপব য়ী আৰু মদপী।” ২১ তিতয়া

ল’ৰাজন িনবাস কৰা নগৰৰ সকেলা লােক ল’ৰা জনক িশল দিলয়াই বধ

কিৰব। এইদেৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা তা দূৰ

কিৰব। তােত ই ােয়লৰ লাকসকেল এই িবষেয় িন ভয় পাব। ২২

পাছত কােনা মা েহ যিদ াণ দ ৰ যাগ পাপ কেৰ আৰু তওঁৰ াণদ

হয়; তওঁৰ মতৃ দহেতা এডাল গছত আঁিৰ ৰািখব; ২৩ িক ু তওঁৰ

মতৃেদহেটা ৰািত গছডালৰ ওপৰেত ৰািখ নথব; বৰং এেকিদনাই দহেটা

পিুত পলাব। িকয়েনা িয জনৰ শৱ আঁিৰ থাৱা হয় তওঁ ঈ ৰৰ অিভশ ।

সই কাৰেণই আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই অিধকাৰৰ অেথ িয দশ

আেপানােলাকক িদবৈল গেছ, আেপানােলােক সই দশ অ িচ নকিৰব।

২২আেপানােলােক ই ােয়লীয়া কােনা ভাইৰ গৰু বা মৰ‐ছােগ

বাট হৰৱুাই অ ফােল যাৱা দিখেল, তাৈল অৱেহলা নকিৰব।

আেপানােলাকৰ ভাইৰ ওচৰৈল অৱেশ তাক ওভটাই িনব। ২ যিদ

আেপানােলাকৰ সই ই ােয়লীয়া ভাই ওচৰত নাই, বা সই ভাই কান

হয় তাক নাজােন, তে সই প ক আেপানােলােক িনজৰ ঘৰৈল ল যাব

আৰু সই ভােয় িবচািৰ নােহ মােন তাক আেপানােলাকৰ ঘৰেত ৰািখ

থ’ব; পাছত িবচািৰ আিহেল আেপানােলােক তাক ওেলাটাই িদব। ৩

আেপানােলােক তওঁৰ গাধৈলেকা এেকদেৰই কিৰব; আৰু তওঁেলাকৰ

কােপাৰ‐কািনৈলেকা সইদেৰই কিৰব; আেপানােলাকৰ ই ােয়লীয়া

সকলৰ হেৰাৱা িযেকােনা ব আেপানােলােক পায়, সই সকেলা িবষয়েত

আেপানােলােক সই এেকদেৰই কিৰব; আেপানােলােক িনজৰ মেত

লু ৱাই নাৰািখব। ৪আেপানােলাকৰ কােনা ভাইৰ গাধ বা গৰু বাটত পিৰ

থকা দিখেল, আেপানােলােক সইেবাৰৈল অৱেহলা নকিৰব; সইেবাৰক

পনুৰাই উিঠবৈল সহায় কিৰব। ৫ পৰুষুৰ অিধকাৰত থকা কােনা পাছাক

মিহলাই পিৰধান কিৰব নালােগ, বা পৰুেুষও মিহলাৰ পাছাক িপি ব

নালােগ; িকয়েনা িয কােনােৱ তেন কায কেৰ, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ দিৃ ত তওঁেলাক িবতৃ াজনক। ৬ আেপানােলােক বাটৰ

কাষত থকা গছত বা মািটত থকা কােনা চৰাইৰ বাঁহত চৰাইৰ মােক

পাৱালীৰ ওপৰত বা কণীৰ ওপৰত উমিনত বিহ থকা যিদ দখা পায়,

তে আেপানােলােক পাৱািলেবাৰৰ সেত চৰাইজনীক ধিৰ ল নাযাব।

৭আেপানােলােক পাৱািলেবাৰক ল যাব পােৰ, িক ু মাকক অৱেশ ই

আেপানােলােক এিৰ িদব লািগব। তােত আেপানােলাকৰ উ িত হ’ব

আৰু আেপানােলাকৰ আয়সু দীঘল হ’ব। ৮ ঘৰ িন াণ কৰাৰ সময়ত

আেপানােলােক ছাদৰ চািৰওঁফােল বৰা িদব, যােত কােনা ঘৰৰ ছাদৰ

ওপৰৰ পৰা পিৰ কােনা মা হৰ মতুৃ হ’ ল, সই ঘৰৰ লাক তাৰ

ৰ পাতৰ দায়ী নহ’ব। ৯ া াবাৰীত আেপানােলােক ই জাতৰ বীজ

নলগাব; তেন কিৰেল আেপানােলােক িসচাঁ বীজৰ শস আৰু া াবাৰীৰ

ফল উভেয় অপিব হ’ব। ১০ গৰু আৰু গাধ েয়ােক একজুঁট কিৰ হাল

নাবাব। ১১ ঊল আৰু শণ তা িমহলাই বাৱা কােপাৰ িনিপি ব। ১২

আেপানােলাকৰ গাত লাৱা চাদৰৰ চািৰ কাণা, পেকাৱা তােৰ দিহ

বিটব। ১৩ কােনােলােক যিদ িবয়া কিৰ ভাযাক ল শাৱাৰ পাছত তাইক
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পছ নকেৰ ১৪আৰু তাইৰ অিহেত অনথক অপবাদ িদ ক’য়, “মই এই

মিহলাক িবয়া কিৰেলাঁ হয়, িক ু তাই য মাৰী ছাৱালী তাইৰ ওচৰত

সই মাণ মই নাপােলাঁ।” ১৫ তিতয়া সই ছাৱালীৰ বােপক‐মােক

নগৰৰ ৱাৰত ব ৃ নতাসকলৰ ওচৰৈল তাইৰ সতী ৰ মাণ ল যাব।

১৬ ছাৱালীজনীৰ বােপেক ব ৃ নতাসকলক ক’ব, “মই এই মা হৰ

সেত মাৰ জীক িবয়া িদিছেলাঁ িক ু তওঁ তাইক পচ নকেৰ। ১৭

এিতয়া তওঁ তাইক অপবাদ িদ কেছ, ‘মই তাইক মাৰী অৱ াত পাৱা

নাই।’ িক ু এইয়া চাওঁক মাৰ ছাৱালীৰ সতী ৰ মাণ।” এই বলুী ক

তওঁেলােক ব ৃ নতাসকলৰ আগত কােপাৰখন মিল দখৱুাব। ১৮

পাছত নগৰৰ ব ৃ নতাসকেল সই পৰুষুক ধিৰ আিন শাি িদব। ১৯

সই পৰুষুৰ পৰা তওঁেলােক জিৰমনা িহচােব এশ চকল ৰপূ আদায় কিৰ

ছাৱালী জনীৰ বােপকক িদব, িকয়েনা সই মা েহ এগৰাকী ই ােয়লীয়া

মাৰীৰ নাম কিৰেল; তাৰ উপিৰও ছাৱালী জনী তওঁৰ ভাযা হ

থািকব আৰু তওঁ জীয়াই থােক মােন তাইক এিৰব নাৱািৰব। ২০ িক ু

কথােটা যিদ সত হয় আৰু ছাৱালীজনীৰ সতী ৰ কােনা মাণ পাৱা

নাযায়, ২১ তে তওঁেলােক ছাৱালীজনীক িনজৰ বােপকৰ ঘৰৰ ৱাৰ

মখুৈল উিলয়াই আিনব, আৰু নগৰৰ পৰুষুসকেল তাইক িশল দিলয়াই

বধ কিৰব। িকয়েনা তাই িনজৰ বােপকৰ ঘৰত থকাৰ সময়ত ব িভচাৰ

কিৰ ই ােয়লীয়া সকলৰ মাজত ভীষণ ঘণৃণীয় কাম কিৰেল। এইদেৰই

ই ােয়লীয়া সকলৰ মাজৰ পৰা তা দূৰ কিৰব। ২২ যিদ আন কােনা

লাকৰ ভাযাৰ লগত কােনা পৰুেুষ শয়ন কেৰাঁেত ধৰা পেৰ, তে

মিহলাগৰাকীৰ লগত শয়ন কৰা পৰুষু আৰু মিহলা েয়ােৰ াণ দ

হ’ব; এইদেৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা তা দূৰ

কিৰব। ২৩ যিদ কােনা লাকৈল বাগদান কিৰ মাৰী ছাৱালীক আন

কােনা মা েহ নগৰৰ মাজত পাই তাইৰ লগত শয়ন কেৰ, ২৪ তে

আেপানােলােক তওঁেলাক েয়ােক সই নগৰৰ ৱাৰ মখুৈল উিলয়াই

আিনব আৰু মতুৃ নােহাৱা পয তওঁেলাকক িশল দিলয়াই বধ কিৰব।

নগৰৰ মাজত থািকও ছাৱালীজনীেয় িচঞৰ‐বাখৰ নকৰাৰ কাৰেণ তাইক

আৰু আন এজন ই ােয়লীয়া ভাইৰ ভাযাক ন কৰাৰ কাৰেণ পৰুষুজনক

িশল দিলয়াই বধ কিৰব। এইদেৰ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ মাজৰ

পৰা তা দূৰ কিৰব। ২৫ িক ু যিদ কােনা বাগদ া ছাৱালীক পথাৰৰ

িনজন ঠাইত পাই, বেলেৰ ধিৰ কােনা পৰুেুষ তাইৰ লগত শয়ন কেৰ,

তে িয পৰুেুষ শয়ন কেৰ, কৱল তওঁৰেহ াণদ হ’ব; ২৬ িক ু

ছাৱালীজনীক হ’ ল আেপানােলােক এেকা নকিৰব। াণদ ৰ যাগ

কােনা পাপ তাই কৰা নাই; িকয়েনা, ই এজেন আন এজনৰ িবৰেু

উিঠ তওঁক বধ কৰাৰ দেৰই হয়। ২৭ পৰুষুজেন পথাৰতেহ তাইক

পােল, সই বাগদ া ছাৱালীজনীেয় যিদও িচঞঁৰ মািৰিছল, িক ু তাইক

উ াৰ কিৰবৈল তাত কােনা নািছল। ২৮ বাগদ া নােহাৱা এেন কােনা

মাৰীক যিদ কােনা পৰুেুষ পাই বেলেৰ ধিৰ তাইৰ লগত শয়ন কেৰ

আৰু যিদ তওঁেলাক ধৰা পেৰ, ২৯ তে তাইৰ লগত শয়ন কৰা পৰুেুষ

ছাৱালীজনীৰ বােপকক প াশ চকল ৰপূ িদব লািগব। সই পৰুেুষ

তাইক ন কৰাৰ কাৰেণ তােয়ই তওঁৰ ভাযা হ’ব আৰু তওঁ জীয়াই থােক

মােন তাইক এিৰব নাৱািৰব। ৩০ পৰুেুষ বােপকৰ কােনা ভাযােক িনজৰ

কিৰ হণ নকিৰব; তওঁ বােপকৰ ববািহক অিধকাৰৰ আৱৰণ চাব।

২৩ িয পৰুষুৰ অ েকাষ চূণ বা পতু অ কটা হেছ, তওঁ িযেহাৱাৰ

সমাজত সামাব নাৱািৰব। ২ কােনা জাৰজ স ান িযেহাৱাৰ

সমাজত সামাব নাৱািৰব; তওঁৰ দহ পৰুষুৈলেক কােনও িযেহাৱাৰ

সমাজত সামাব নাৱািৰব। ৩ কােনা অে ানীয়া বা মাৱাবীয়া লাক

িযেহাৱাৰ সমাজত সামাব নাৱািৰব; তওঁৰ দহ পৰুষুৈলেক কােনও

িযেহাৱাৰ সমাজত সামাব নাৱািৰব। ৪ িকয়েনা িমচৰ দশৰ পৰা

ওলাই অহাৰ সময়ত আেপানােলাকৰ যা া পথত তওঁেলােক অ আৰু

জল ল অহা নািছল, বৰং আেপানােলাকক শাও িদবৈল তওঁেলােক

অৰাম‐নহৰিয়ম দশৰ পেথাৰ নগৰৰ পৰা িবেয়াৰৰ পেুতক িবিলয়মক

ধন িদ আিনিছল। ৫ িক ু আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িবিলয়মৰ

কথা িনেল; আেপানােলাকক ম কৰাৰ কাৰেণ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ পে সই শাও আশী াদত পিৰণত কিৰেল। ৬

আেপানােলাক জীয়াই থােকমােন কিতয়াও তওঁেলাকৰ ম ল িক উ িতৰ

চ া নকিৰব। ৭ কােনা ইেদামীয়া লাকক আেপানােলােক ঘণৃা নকিৰব;

িকয়েনা তওঁ আেপানােলাকৰ ই ােয়লীয়া ভাই। কােনা িমচৰীয়া লাকক

আেপানােলােক ঘণৃা নকিৰব, কাৰণ আেপানােলাক তওঁৰ দশত িবেদশী

হ আিছল। ৮আেপানােলাকৰ মাজত বাস কৰাৰ পাছত ততৃীয় পৰুষুৰ

পৰা তওঁেলাক িযেহাৱাৰ সমাজত সামাব পািৰব। ৯ শ সকলৰ িবৰেু

যু ‐যা া কিৰ ওলাই যাৱা সময়ত, সকেলা ম ৰ পৰা আেপানােলােক

িনজক দূৈৰত ৰািখব। ১০আেপানােলাকৰ মাজত যিদ কােনা পৰুষু

ৰািত ঘটা ঘটনাৰ কাৰেণ অ িচ হয়, তে িস ছাউিনৰ বািহৰৈল যাব

লািগব; ছাউিনৰ িভতৰৈল ঘিূৰ নািহব। ১১ সি য়া হ আিহেল তওঁ

িনেজ পানীত গা ধবু। সূয মাৰ যাৱাৰ পাছত তওঁ ছাউিনৈল ঘিূৰ যাব

পািৰব। ১২ পায়খানাৰ কাৰেণ আেপানােলােক ছাউিনৰ বািহৰত এটা

ঠাই িঠক কিৰ ল’ব লািগব। ১৩আেপানােলাৰ সা‐সাম ীৰ মাজত মািট

খাি বৈল এখন খি থািকব। পায়খানা কৰাৰ আগেত আেপানােলােক

তােৰ গাত কিৰ মলিখিন আেকৗ মািটেৰ ঢািক িদব। ১৪আেপানােলাকক

ৰ া কিৰবৈল, আৰু আেপানােলাকৰ শ েবাৰক আেপানােলাকৰ হাতত

তুিল িদবৈল আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ছাউিনৰ

মাজত অহা‐ যাৱা কেৰ। সই কাৰেণ, আেপানােলােক ছাউিন পিব

কিৰ ৰািখব লািগব যােত আেপানােলাকৰ মাজত কােনা অ িচ ব

দিখ তওঁ আেপানােলাকৰ পৰা িবমখু হ নাযায়। ১৫ কােনা দােস

যিদ িনজৰ গৰাকীৰ পৰা পলাই আিহ আেপানােলাকৰ ওচৰত আ য়

লয়, আেপানােলােক তাক তাৰ গৰাকীৰ হাতত শাধাই িনিদব। ১৬ সই

দােস িয কােনা এখন নগৰত আেপানােলাকৰ মাজত, য’ ত বাস কিৰব

িবচােৰ, তােত বাস কিৰবৈল িদব। তাক উপ ৱ নকিৰব। ১৭ ই ােয়লৰ

যৱুতীসকলৰ মাজত যন কােনােৱ মি ৰৰ বশ া নহয়; ই ােয়লীয়া

পৰুষুৰ মাজেতা যন কােনােৱ মি ৰৰ বশ া নহয়। ১৮ পৰুষ হওঁক বা

মিহলাই হওঁক, িয জেন বশ াৰ জীৱন কটায়, তওঁৰ উপাজনৰ ধন কােনা

স ‐িসি ৰ অেথ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃৈল নািনব; কাৰণ

সই ধৰণৰ পৰুষু আৰু মিহলাক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই ঘণৃা

কেৰ। ১৯আেপানােলােক কােনা ই ােয়লীয়া ভাইক দ ল ধাৰ িনিদব

‐ সই দ ধনৰ ওপৰেত হওঁক বা খাৱা‐ব ৰ ওপৰেত হওঁক নাইবা

অ িয কােনা ব ৰ ওপৰেত হওঁক। ২০ অ জািতৰ লাকসকলৰ

পৰা আেপানােলােক ধাৰ িদ দ ল’ব পােৰ, িক ু , কােনা ই ােয়লীয়া

ভাইৰ পৰা নাৱােৰ। এইদেৰ চিলেল আেপানােলােক িয দশ অিধকাৰ

কিৰবৈল গেছ, সই দশতআেপানােলােক িযহেত হাত িদব, সকেলা

কাযেত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক আশী াদ

কিৰব। ২১আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ যিদ আেপানােলােক

কােনা স কেৰ, তে তাক পৰূণ কিৰবৈল পলম নকিৰব; িকয়েনা

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ পৰা তাক িন েয়

আদায় কিৰব; তাক পৰূণ নকিৰেল আেপানােলাকৰ পাপ হ’ব। ২২

িক ু স নকিৰেল, তাত কােনা পাপ নহ’ব। ২৩আেপানােলাকৰ

মখুৰ পৰা িয স ৰ কথা ক’ব, তাক আেপানােলােক পৰূণ কিৰবই

লািগব, কাৰণ আেপানােলােক ‐ই ােৰ িনজ মেুখেৰ আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত সই িত া কিৰেছ। ২৪আনৰ া াবাৰীৈল

গ আেপানােলােক ই ামেত হঁপাহ পলৱুাই আঙুৰ খাব পািৰব, িক ু

ল যাৱাৰ বােব আেপানােলাকৰ পা ত অলেপা নল’ব। ২৫ অ ৰ

শস ে ত গ আেপানােলােক িনজ হােতেৰ থাক িছিঙব পািৰব, িক ু

শস ত কািচ লগাব নাৱািৰব।

২৪ কােনা পৰুেুষ কােনা যৱুতীক িবয়া কৰাৰ পাছত, যিদ তাইত

কােনা দাষ পাৱাৰ কাৰেণ, তাই তওঁৰ দিৃ ত অ হ নাপায়,

তে সই পৰুেুষ এখন ত াগ‐প িলিখ তাইৰ হাতত িদব আৰু তাইক

িনজ ঘৰৰ পৰা িবদায় িদব পািৰব। ২ সই মিহলাই তওঁৰ ঘৰৰ পৰা

ওলাই গ, আন পৰুষুেৰ সেত িবয়া হ’ব পািৰব। ৩ িক ু পাছত ি তীয়
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ামীেয়ও যিদ তাইক পছ নকেৰ আৰু এখন ত াগ‐প িলিখ তাইৰ

হাতত িদ, িনজৰ ঘৰৰ পৰা তাইক িবদায় িদেয় বা সই ি তীয় ামীৰ

যিদ মতুৃ হয়, ৪ তে তাইৰ থম ামী, িয জেন তাইক িবদায় িদিছল

তওঁ তাইক পনুৰ ভাযা কিৰ ল’ব নাৱািৰব। কাৰণ তাই অ িচ হ’ল। এই

ধৰণৰ িবয়া িযেহাৱাৰ দিৃ ত িঘণলগীয়া। আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

অিধকাৰৰ অেথ িয দশ আেপানােলাকক িদব, আেপানােলােক এইভােৱ

সই দশক পাপত নেপলাব। ৫ অলপেত িবয়া কৰা পৰুেুষ স সমহূৰ

লগত যু ৈল ওলাই নাযাব নাইবা তওঁৰ ওপৰত কােনা কামৰ ভাৰ িদয়া

নাযাব। তওঁ যাক িবয়া কিৰ আিনেছ, তাইৰ আন ৰ কাৰেণ এবছৰৈলেক

এই সকেলা কামৰ পৰা ৰহাই িদ তওঁক ে িনজ ঘৰত থািকব িদব

লািগব। ৬ ঋণৰ ব ক িহচােব কােৰা জাঁত িশল বা তাৰ ওপৰৰ পাথৰেটা

নলব। তেন কিৰেল মা হজনৰ জীয়াই থকাৰ উপায়েক ব ক লাৱা হয়।

৭ কােনা মা েহ যিদ ই ােয়লীয়া িনজ ভাইসকলৰ মাজত কােনাক চুৰ

কিৰ িন দাস িহচােব ব ৱহাৰ কেৰ বা িব ী কিৰ িদেয়, তে সই চাৰৰ

মতুৃ দ হ’ব। এইদেৰ আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা আেপানােলােক তা

দূৰ কিৰব লািগব। ৮ চমেৰােগ দখা িদেল আেপানােলাক সতক হ’ব

লািগব আৰু লবীয়া পেুৰািহতসকেল িয িনেদশ িদব, সই সকেলােক য

সহকােৰ পালন কিৰব লািগব; মই তওঁেলাকক িয িয আ া িদিছেলাঁ,

তাক পালন কিৰ আেপানােলােক সই মেত কায কিৰব। ৯ িমচৰ দশৰ

পৰা আেপানােলাক ওলাই অহাৰ সময়ত বাটত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই িমিৰয়মৈল িক ব ৱ া কিৰিছল তাক সাঁৱৰণ কিৰব। ১০

ওচৰ‐চুবৰুীয়াক আেপানােলােক িকবা ধাৰ িদেল, ব ক িহচােব িকবা

ব আিনবৰ কাৰেণ আেপানােলাক তওঁৰ ঘৰৰ িভতৰত নােসামাবা।

১১ বািহৰত িথয় হ থািকব আৰু িয জনক ধাৰ িদেয়, তওঁেকই ব কী

ব উিলয়াই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিনব িদয়ক। ১২ মা হজন যিদ

খীয়া হয়, তে তওঁৰ ব কী ব িনজৰ ওচৰত ৰািখ িন া নাযাব।

১৩ সূয মাৰ যাৱাৰ সময়ত তওঁৰ সই ব কী ব অৱেশ ই ওেলাটাই

িদব যােত তওঁ িনজৰ কােপাৰ গাত ল টাপিন যাব পােৰ। তােত

আেপানােলাকক আশী াদ িদব। আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত

সই ঘৰূাই িদয়া কাযই ধািমকতা হ’ব। ১৪আেপানােলােক ভাড়াৈল

অনা কােনা খীয়া আৰু অভাৱী দাসৰ িত অ ায় নকিৰব ‐ তওঁ

আেপানােলাকৰ কােনা ই ােয়লীয়া ভাইেয় হওক, বা আেপানােলাকৰ

দশত নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত থকা কােনা িবেদশীেয়ই হওক। ১৫

িতিদেন আেপানােলােক তওঁৰ মজিুৰ িদব। সূয মাৰ যাৱাৰ আেগেয়

তাক আেপানােলােক পিৰেশাধ কিৰব। িকয়েনা তওঁ খীয়া আৰু সই

মজিুৰৰ ওপৰেত তওঁ ভাৰসা কেৰ। আেপানােলােক এই কায কিৰব

যােত তওঁ আেপানাৰ অিহেত িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল,

আেপানােলাকৰ পাপ হ’ব। ১৬ স ানৰ পাপৰ কাৰেণ িপত‐ৃমাতকৃ বা

িপত‐ৃমাতৰৃ পাপৰ কাৰেণ স ানক াণ দ িদয়া নহ’ব; িতজেন িনজ

িনজ পাপৰ কাৰেণ াণদ ভাগ কিৰব লািগব। ১৭ িবেদশী বা িপতহৃীনৰ

িত অ ায় িবচাৰ নকিৰব আৰু কােনা িবধৱাৰ কােপাৰ ব ক ৰেূপ

নল’ব। ১৮ মনত ৰািখব, িমচৰ দশত আেপানােলাক দাস আিছল আৰু

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তাৰ পৰা আেপানােলাকক মু কিৰ

আিনেল। এইবােবই মই আেপানােলাকক এই সকেলা কায কিৰবৈল

আ া িদেছাঁ। ১৯আেপানােলাকৰ খিতৰ শস দাৱাৰ সময়ত যিদ

শস ৰ কােনা মিুঠ লগত আিনবৈল পাহিৰ যায়, তে তাক আিনবৈল

উলিট নাযাব; সেয় িবেদশী, িপতহৃীন, আৰু িবধৱাসকলৰ বােব হ’ব।

তােত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ হােত কৰা সকেলা

কাযেত আেপানােলাকক আশী াদ কিৰব। ২০ িজত পৰাৰ সময়ত

আেপানােলােক এেকেবাৰ ডালৰ পৰা বাৰ ফল পািৰবৈল নাযাব। িয

থািক যাব সেয় িবেদশী, িপতহৃীন আৰু িবধৱাসকলৰ বােব ৰািখব। ২১

আেপানােলােক া াবাৰীৰ পৰা আঙুৰ চেপাৱাৰ সময়ত, এেকডাল

ডালৰ পৰা বাৰ আঙুৰ িনিছিঙব। িয থািক যাব, সেয় িবেদশী, িপতহৃীন,

আৰু িবধৱাসকলৰ বােব ৰািখব। ২২ পাহিৰ নাযাব য আেপানােলােকা

িমচৰ দশত দাস আিছল। সইবােবই মই আেপানােলাকক এই সকেলা

কিৰবৈল আ া িদেছাঁ।

২৫ যিদ লাকসকলৰ মাজত িববাদ হয় আৰু সই িববাদ আদালতৈল

িনয়া হয়, তে িবচাৰকসকেল িবচাৰ কিৰ তওঁেলাকৰ িনেদাষীক

িনেদাষ আৰু দাষীক দাষী কিৰব; ২ সই িবচাৰত যিদ দাষী হাৰৰ

যাগ হয়, তে িবচাৰেক তওঁক মািটত ৱাই ল তাৰ দাষ অ সােৰ

িহচাপ কিৰ িনজৰ স খুেত তওঁক কােবাৱাব। ৩ িবচাৰেক তওঁক চি শ

কাবৰ অিধক মৰাব নাৱািৰব; তাৰ অিধক মািৰেল এজন ই ােয়লীয়া

ভাইক অ◌ােপানােলাকৰ আগত নীহ কৰা হ’ব। ৪ শস মৰণা মােৰাঁেত

গৰৰু মখুত মােখাৰা নাবাি ব। ৫ যিদ ককাই‐ভাইসকল এেকলেগ

থােক আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ এজন ভাই পু হীন হ মেৰ, তে সই

মতৃকৰ ভায াই বািহৰৰ আন পৰুষুক িবয়া কিৰব নাৱািৰব; দওেৰক

বা বৰ‐জনাই তাইক িবয়া কিৰ কিৰব আৰু তাইৰ িত দওেৰক বা

বৰ‐জনাৰ কিৰবলগীয়া কতব পালন কিৰব। ৬ পাছত সই মিহলাৰ

ঔৰসত িয থম স ান জ হ’ব, তওঁ সই মতৃ ভাইৰ নাম ৰ া হ’ব

আৰু সই মতৃ ভাইৰ নাম ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা লু হ নাযাব। ৭

িক ু সই পৰুেুষ যিদ িনজ ভােয়ক বা ককােয়কৰ িতেৰাতাক হণ

কিৰব নােখােজ, তে তাৰ ককােয়ক বা ভােয়কৰ সই িতেৰাতাই

নগৰৰ ৱাৰ মখুৈল ব ৃ লাকসকলৰ ওচৰৈল গ ক’ব, “ মাৰ দওৰ বা

বৰজনাই ই ােয়লৰ মাজত িনজ ককােয়ক বা ভােয়কৰ নাম ৰািখবৈল

অস ত হেছ; মাৰ িত মাৰ দওৰ বা বৰজনাই কিৰবলগীয়া কতব

পালন কিৰবৈল ই ুক নহয়।” ৮ তিতয়া সই নগৰৰ ব ৃ লাকসকেল

সই পৰুষুক মািত আিন বজুাব; ইয়াৰ পাছেতা যিদ তওঁ দঢ়ৃতােৰ কয়

য, “তাইক লবৈল মাৰ ই া নাই,” ৯ তিতয়া তওঁৰ ককােয়ক বা

ভােয়কৰ ভায াই ব ৃ লাকসকলৰ সা ােত দওেৰক বা বৰজনাৰ িৰৈল

গ তওঁৰ ভিৰৰ পৰা জাতা খিুল ল’ব আৰু তওঁৰ মখুত থু পলাই

ক’ব, “িনজ ককাই বা ভাইৰ বংশ িয জেন ৰ া কিৰবৈল িনিবচােৰ,

তওঁৰ িত এেন ব ৱহাৰেক কৰা হয়।” ১০ ই ােয়লৰ মাজত সই

লাকৰ বংশ ‘ জাতা‐ খালা পৰুষুৰ বংশ’ বিুল খ াত হ’ব। ১১ জন

লাকৰ মাজত কািজয়া কৰাৰ সময়ত যিদ এজনৰ ভায াই তওঁৰ ামীক

আঘাত কৰা আন জনৰ হাতৰ পৰা ৰ া কৰাৰ উে েশ েৰ ওচৰৈল

আেহ আৰু হাত মিল আন লাকজনৰ পতু অ ধেৰ, ১২ তিতয়া

অ◌ােপানােলােক তাইৰ হাত কািট পলাব; তাইৈল আেপানােলােক

কােনা দয়া নেদখৱুাব। ১৩আেপানােলাকৰ মানাত যন সৰু আৰু

ডাঙৰ ই ৰকমৰ দগা নাথােক। ১৪আেপানােলাকৰ ঘৰত সৰু আৰু

ডাঙৰ ই ধৰণৰ জাখৰ পা যন নাথােক। ১৫আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ িদব, সই দশত আেপানােলাকৰ

আয়সু দীঘল হ’বৰ কাৰেণ আেপানােলােক সিঠক আৰু ায় দগা, সিঠক

আৰু ায় জাখৰ পা ৰািখব লািগব। ১৬ কাৰণ, যেয় এই সকেলা কায

কেৰ অথাৎ সকেলা ধৰণৰ অধািমক কায কেৰ, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই তওঁক ঘণৃা কেৰ। ১৭আেপানােলাক িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই

আেহাঁেত বাটত অমােলকীয়াসকেল আেপানােলাকৰ সেত িয কিৰিছল,

তাক সাঁৱৰণ কৰক। ১৮আেপানােলাক া আৰু া হ থকা অৱ াত

িয বল লাকসকল পাছত গ আিছল, কেনৈক তওঁেলােক বাটত লগ

পাই আ মণ কিৰিছল, তাক সাঁৱৰণ কৰক। তওঁেলােক ঈ ৰক ভয়

কৰা নকিৰিছল। ১৯ এই হতুেক, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয

দশ উ ৰািধকাৰ ৰেূপ অিধকাৰ কিৰবৈল আেপানােলাকক িদবৈল

গেছ, সই দশত আেপানােলাকৰ চািৰওফােল থকা সকেলা শ েবাৰৰ

পৰা তওঁ যিতয়া আেপানােলাকক িব াম িদব, তিতয়া আকাশৰ তলৰ

পৰা অমােলকীয়াসকলৰ িচন আেপানােলােক এেকবােৰ মিছ পলাব

লািগব। এই কথা আেপানােলােক নাপাহিৰবা।

২৬আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয দশ উ ৰািধকাৰ িহচােব

আেপানােলাকক িদব, আেপানােলােক সই দশ অিধকাৰ কিৰ

যিতয়া তাত বাস কিৰব, ২ তিতয়া আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই
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িদয়া সই দশৰ ভূিমত আেপানােলােক িয শস উৎপ কিৰব, তাৰ

থম আগভাগৰ িকছু িকছু ল পািচত ভৰাই ৰািখব। আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজেক কাশ কিৰবৰ কাৰেণ িয ঠাই তওঁৰ বাস ান

িহচােব মেনানীত কিৰব, সই শস আেপানােলােক সই ঠাইৈল ল যাব।

৩ তিতয়া িয জন পেুৰািহত থািকব আেপানােলােক গ তওঁক ক’ব,

“িযেহাৱাই আমাক িয দশ িদম বিুল আমাৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ আগত

শপত খাইিছল, সই দশত মই সামােলা ইয়াক আিজ আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত ীকাৰ কিৰেছাঁ।” ৪ তােত পেুৰািহত জেন

আেপানােলাকৰ হাতৰ পৰা পািচেটা ল, আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

য েবদীৰ আগত থব। ৫ তাৰ পাছত আেপানােলােক আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত ক’ব, “ মাৰ পবূপৰুষু এজন অৰামীয়া যাযাবৰ

আিছল; তওঁ মা কইজনমান লাকক লগত ল িমচৰৈল নািম গিছল

আৰু তােত বাস কিৰিছল। সই ঠাইত তওঁ এক মহান, পৰা মী লাক

হিছল আৰু জনসংখ াত বিৃ হ এক জািত হ উিঠল। ৬ িমচৰীয়াসকেল

আমাৰ লগত ভাল ব ৱহাৰ নকিৰেল আৰু আমাক ক িদিছল। আমাৰ

ওপৰত মৰ কিঠন বাজা িদ দাসৰ কাম কৰােল; ৭ তিতয়া আিম

আমাৰ পবূপৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেলাঁ, তােত

িযেহাৱাই আমাৰ কাতেৰাি কিৰেলাঁ। তওঁ আমাৰ ন িনেল;

আমাৰ ক আৰু পিৰ ম দিখেল আৰু আমাৰ ওপৰত হাৱা উপ ৱৈল

দিৃ কিৰেল। ৮ িযেহাৱাই এক বলৱান হােতেৰ, িনজৰ মতা দখৱুাই,

মহা ভয়ানক কাযেৰ, নানা িচন আৰু অ ুত ল েণেৰ িমচৰৰ পৰা

আমাক উিলয়াই আিনেল। ৯ তওঁ আমাক এই ঠাইৈল আিনেল আৰু

গাখীৰ মৗ বাৱা এই দশ আমাক িদেল। ১০ সেয়, হ িযেহাৱা,

এইয়া চাওঁক, আপিুন িদয়া ভূিমৰ থম শস ৰ আগভাগ মই আেপানাৰ

ওচৰৈল আিনেছাঁ।’ এইবিুল ক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত

আেপানােলােক আেপানােলাকৰ পািচ থ তওঁক িণপাত কিৰব। ১১

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাককআৰু আেপানােলাকৰ

পিৰয়ালক িয সকেলা ম ল কিৰেছ, তাৰ বােব আেপানােলাকৰ মাজত

থকা লবীয়া আৰু িবেদশী লােকেৰ সেত আন কিৰব। ১২ েত ক

ততৃীয় বছৰত অথাৎ দশমাংশৰ বছৰত, আেপানােলাকৰ শস ৰ দহ

ভাগৰ এভাগ আদায় িদয়া শষ হাৱাৰ পাছত আেপানােলােক সইেবাৰ

লবীয়া, িবেদশী, িপতহৃীন আৰু িবধৱাসকলক িদব। তােত সই সকেলােৱ

আেপানােলাকৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰেত খাৱা‐ বাৱা কিৰ তৃ হ’ব। ১৩

তাৰ পাছত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত আপিুন এই কথা ক’ব,

‘মই আেপানাৰ সকেলা আ া অ সােৰ মাৰ আয়ৰ পৰা পিব অংশেটা

ঘৰৰ পৰা উিলয়াই আিন লবীয়া, িবেদশী, িপতহৃীন আৰু িবধৱাসকলক

িদেলাঁ; আেপানাৰ আ াসমহূৰ এটাও মই অমা কৰা নাই আৰু সইেবাৰ

মই পাহৰা নাই। ১৪ মতৃেলাকৰ কাৰেণ শাক কাশৰ কালত মই পিব

অংশৰ অলেপা খাৱা নাই বা অ িচ হাৱা কালত তাৰ এেকােক উিলওৱা

নাই বা তাৰ পৰা কােনা অংশ মতৃ লাকৰ স ানেথ দান কৰা নাই। মই

মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ কথা িনেলা; আপিুন মাক িদয়া সকেলা আ াৰ

দেৰ মই কায কিৰেলাঁ। ১৫ হ িযেহাৱা, আপিুন িনজ পিব িনবাস

গৰ পৰা তলৈল দিৃ কৰক আৰু আেপানাৰ জা ই ােয়লীয়াসকলক

আশীবাদ কৰক। আমাৰ পু ‐পৰুষুসকলৰ আগত তুিম কৰা শপত

অ সােৰ িয গাখীৰ মৗ বাৱা ভুিম আমাক িদছা, সই দশক আশী াদ

কৰা’।” ১৬আিজ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই িবিধ আৰু শাসন‐

ণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল আেপানােলাকক আ া িদেছ; এই হতুেক

আেপানােলােক সকেলা মন আৰু সকেলা ােণেৰ সইেবাৰ পালন কিৰ

সই মেত কায কিৰব। ১৭আিজেয়ই আেপানােলােক ীকাৰ কিৰেছ য,

িযেহাৱাই অ◌ােপানােলাকৰ ঈ ৰ আৰু তওঁৰ পথেত আেপানােলাক

চিলব। আেপানােলােক ীকাৰ কিৰেছ য, তওঁৰ িবিধেবাৰ, তওঁৰ

আ ােবাৰ আৰু তওঁৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ আেপানােলােক পালন কিৰব

আৰু তওঁৰ বাক ৈল কাণ িদব। ১৮ িযেহাৱাইও আিজ এই কথা ীকাৰ

কিৰেছ য, তওঁ যেনৈক িত া কিৰিছল, সইদেৰ আেপানােলাক

তওঁৰ িনজ অিধকাৰত থকা তওঁৰ জা হেছ আৰু আেপানােলােক

তওঁৰ সকেলা আ া পালন কৰা উিচত। ১৯ িযেহাৱাই আিজ ঘাষণা

কিৰেছ য, শংসা, যশস া আৰু স ানৰ ত তওঁ সিৃ কৰা সকেলা

জািতেবাৰৰ ওপৰত আেপানােলাকক ান িদব। আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই িয দেৰ কিছল, সইদেৰই আেপানােলাক তওঁৰ উে েশ এক

পিব জািত হ’ব।

২৭ মািচেয় ই ােয়লৰ ব ৃ নতাসকলক লগত ল লাকসকলক

এই আ া িদেল, “িয সকেলা আ া মই আিজ আেপানােলাকক

িদেছা, তাক আেপানােলােক পালন কিৰব। ২আেপানােলােক িয িদনা

য ন নদী পাৰ হ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক

িদয়া দশৈল যাব, তিতয়া কইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ িশল াপন কিৰ

ল’ব আৰু চূেণেৰ সইেবাৰ িলিপ িদব। ৩ সইেবাৰৰ ওপৰত এই িবিধৰ

সকেলা কথা িলিখব। আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ ওচৰত কৰা তওঁৰ িত াৰ দেৰই গাখীৰ আৰু মৗ

বাৱা িয দশ আেপানােলাকক িদব, আেপানােলাক তাত যাৱাৰ পাছত,

৪ অথাৎ য ন নদী পাৰ হ যাৱাৰ পাছত মই আিজ আেপানােলাকক

িয আ া কিৰেছাঁ, আেপানােলােক সই সকেলা িশল এবাল পাহাৰৰ

ওপৰত াপন কিৰ তাক চূেণেৰ িলিপ িদব। ৫আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ উে েশ আেপানােলােক সই ঠাইত এটা িশলৰ য েবদী িন াণ

কিৰব। সই িশলেবাৰৰ ওপৰত আেপানােলােক কােনা লাহাৰ সজিুল

ব ৱহাৰ নকিৰব। ৬আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ এই য েবদীেটা

আেপানােলােক নকটা‐িশেলেৰ িন াণ কিৰ তাৰ ওপৰত ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ হাম‐বিল উৎসগ কিৰব। ৭আেপানােলােক ম লাথক বিল

উৎসগ কিৰ তাত ভাজন কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

আগতআন কিৰব। ৮ সই িশলেবাৰৰ ওপৰত এই িনয়মৰ সকেলা

কথা অিত ৈক িলিখব।” ৯ পাছত মািচ আৰু লবীয়া পেুৰািহতসকেল

সকেলা ই ােয়লীয়াক ক’ ল, “ হ ই ােয়লীয়াসকল, আেপানােলােক মেন

মেন থািক নক; আিজ আেপানােলাক িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ জা হ’ল।

১০আেপানােলােক সেয় আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাধ হ চিলব।

আিজ মই আেপানােলাকক আেদশ কৰা তওঁৰ আ া আৰু িবিধেবাৰ

আেপানােলােক পালন কিৰ চিলব।” ১১ সইিদনা মািচেয় লাকসকলক

এই আ া কিৰেল, ১২ “আেপানােলােক য ন নদী পাৰ হাৱাৰ পাছত

লাকসকলক আশী াদ কিৰবৈল িচিমেয়ান, লবী, িযহূদা, ইচাখৰ,

যােচফ, আৰু িব ামীন এই ফদৰ লাকসকল গিৰ ীম প তত উিঠ

িথয় হ’ব; ১৩ ৰেূবণ, গাদ, আেচৰ, জবলূনূ, দান আৰু ন ালী, ফদৰ

লাকসকেল শাও িদবৈল এবাল প তত িথয় হ’ব।” ১৪ লবীয়াসকেল

তিতয়া ই ােয়লীয়া সকেলা লাকক বৰ মােতেৰ ক’ব: ১৫ ‘িয লােক

সাঁচত ঢািল নাইবা খাদাই কিৰ কােনা মিূত িনমাণ কেৰ আৰু পেুত

তাক াপন কেৰ, সই লাক অিভশ হওঁক। এই কায কািৰকৰৰ হাতৰ

িশ কলা মা । এইেবাৰ মিূত িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া।’ তিতয়া সকেলােৱ

ক’ব ‘আেমন।’ ১৬ িয কােনােৱ িনজ িপত‐ৃমাতকৃ অমা কিৰব, তওঁ

অিভশ হওক; তােত সকেলা লােক কব ‘আেমন।’ ১৭ িযেকােনােৱ

ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ মািটৰ সীমাৰ িচন লৰাব, তওঁ অিভশ হওক; তােত

সকেলা লােক সেয় হওক বিুল ক’ব। ১৮ িয কােনােৱ অ ক ভুল পেথ

ল যায়, তওঁ অিভশ হওক; তােত সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’ ১৯

িয কােনােৱ িবেদশী, িপতহৃীন আৰু িবধৱাৰ িত অ ায় িবচাৰ হ’বৈল

িদেয়, তওঁ অিভশ হওক; তােত সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’ ২০

িয কােনােৱ বােপকৰ ভাযােৰ সেত ব িভচাৰ কেৰ, তওঁ বােপকৰ

অিধকাৰ লাৱাৰ কাৰেণ অিভশ হওক; তােত সকেলা লােক ক’ব

‘আেমন।’ ২১ িয কােনােৱ প ৰ সেত সহবাস কেৰ, তওঁ অিভশ

হওক; তােত সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’ ২২ িয কােনােৱ িনজ

ভনীেয়ক িক বােয়কেৰ সেত, অথাৎ িনজ বােপক‐মাকৰ জীেয়কৰ লগত

শয়ন কিৰব, তওঁ অিভশ হওক; তােত সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’

২৩ িয কােনােৱ শা েৱেকেৰ সেত শয়ন কিৰব, তওঁ অিভশ হওক;

তােত সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’ ২৪ িয কােনােৱ চুবৰুীয়াক পেুত

বধ কিৰব, তওঁ অিভশ হওক; তােত সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’ ২৫
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িয কােনােৱ িনে াষীক বধ কিৰবৈল ভঁিট খাব, তওঁ অিভশ হওক;

তােত সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’ ২৬ িয কােনােৱ এই িনয়মৰ

কথােবাৰ পালন কিৰবৈল অ ীকাৰ কিৰব, তওঁ অিভশ হওক; তােত

সকেলা লােক ক’ব ‘আেমন।’

২৮আেপানােলােক যিদ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া

পালনত মেনােযাগ িদেয়আৰু আিজ িদয়া মাৰ এই সকেলা আ া

যে েৰ পালন কেৰ, তে আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই পিৃথবীৰ আন

সকেলা জািততৈক আেপানােলাকৰ ান উ কিৰব। ২আেপানােলােক

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাক ৈল মেনােযাগ িদেল, এই সকেলা আশী াদ

আেপানােলাকৈল আিহব আৰু সেয় আেপানােলাকৰ লগত থািকব।

৩আেপানােলাকৰ নগৰ আৰু খিত পথাৰ সকেলােত আেপানােলােক

আশী াদ পাব। ৪আেপানােলাকৰ গভফল, ভূিমৰ ফল আৰু প ধনৰ

গভফল, আেপানােলাকৰ প আৰু মৰ‐ছাগ পাৱািলেবাৰৰ বিৃ ত

আশী াদ পাব। ৫ আেপানােলাকৰ শস ৰ পািচ আৰু আটা মাৰা

পা েয়া আশী াদ পাব। ৬ িভতৰৈল যাৱা আৰু বািহৰৈল অহা সময়ত

আেপানােলােক আশী াদ পাব। ৭ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ িবৰেু

উঠা শ েবাৰক আেপানােলাকৰ আগত ঘটুৱাব; িসহঁেত তওঁেলােক এক

বাটিদ আেপানােলাকক আ মণ কিৰবৈল আিহ সাত বােটিদ পলাই যাব।

৮ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ভঁৰালেবাৰত, আৰু িয কাযত আেপানােলােক

হাত িদব, সই সকেলােৰ ওপৰত আশী াদ পিৰবৈল আ া িদব;

আেপানােলাকক িয দশ িদব, তাত তওঁ আেপানােলাকক আশী াদ

কিৰব। ৯আেপানােলােক যিদআেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ ােবাৰ

পালন কেৰ আৰু তওঁৰ পথত চেল, তে িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ

আগত শপত কৰাৰ দেৰ, আেপানােলাকক িনজৰ এক পিব জা

িহচােব ি ৰ কিৰব। ১০ তােত, পিৃথবীত থকা সকেলা জািতেবােৰ দখা

পাব য, িযেহাৱাৰ নােমই আেপানােলাকৰ পিৰচয় আৰু তওঁেলােক

আেপানােলাকক ভয় কিৰ চিলব। ১১ িযেহাৱাই আেপানােলাকক িয দশ

িদম বিুল আেপানােলাকৰ পবূ–পৰুষুসকলৰ আগত শপত কিৰিছল, সই

দশত তওঁ আেপানােলাকৰ গভফল, আেপানােলাকৰ প ৰ গভফল,

আৰু ভুিমৰ ফলক চুৰ ঐ য শালী কিৰব। ১২আেপানােলাকৰ দশত

উিচত সময়ত বৰষণু িদবৈল, আৰু আেপানােলাকৰ হােত কৰা সকেলা

কাযত আশী াদ িদবৈল, িযেহাৱাই িনজৰ দানৰ ভঁৰাল অথাৎ আকাশ‐

মকুিল কিৰ িদব; তােত আেপানােলােক অেনক জািতক ঋণ িদব, িক ু

আেপানােলােক িনেজ ঋণ নল’ব। ১৩ িযেহাৱাই আেপানােলাকক মৰূ

কিৰব, ন ৰ নকিৰব; আেপানােলাকৰ ান কৱল ওপৰত থািকব,

কিতয়াও তলত নাথািকব, যিদেহ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ িয িয আ া মই আিজ আেপানােলাকক িদেছা, সইেবাৰ িন

আৰু পালন কিৰ সই মেত কায কেৰ, ১৪আৰু দৱতােবাৰৰ সৱাপজূা

কিৰ সইেবাৰৰ পাছত নচিল মইআিজআেপানােলাকক িদয়া আ ােবাৰৰ

এিট বাক েৰা সাঁ িক বাওঁফােল ঘিুৰেল আেপানােলােক সই আশীবাদ

পাব। ১৫ িক ু মইআিজআেপানােলাককআেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

িয িয আ া িদেছাঁ, সই সকেলােক পালন কিৰ সই মেত কায কিৰবৈল

যিদ আেপানােলােক তওঁৰ বাক ৈল কাণ িনিদেয়, তে এই সকেলা

শাও আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰব, আৰু আেপানােলাকত ফিলয়াব। ১৬

আেপানােলাকৰ নগৰ আৰু খিত পথাৰ সকেলােত আেপানােলােক শাও

পাব। ১৭আেপানােলাকৰ শস ৰ পািচ আৰু আটা মাৰা পা েয়া শাও

পাব। ১৮আেপানােলাকৰ গভফল, ভূিমৰ ফল আৰু প ধনৰ গভফল,

আেপানােলাকৰ প আৰু মৰ‐ছাগ পাৱািলেবাৰৰ বিৃ ত শাও পাব।

১৯ িভতৰৈল যাৱা আৰু বািহৰৈল অহা সময়ত আেপানােলােক শাও

পাব। ২০আেপানােলােক ম কায কিৰ িযেহাৱাক ত াগ কৰাৰ কাৰেণ

আেপানােলােক কৰা সকেলা কাযেত তওঁ শাও িদব। যিতয়াৈলেক

আেপানােলাক ংস আৰু শীে িবন হ নাযায়, তিতয়াৈলেক িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ মাজৈল শাও, ব া লতা, আৰু ধমিক পঠাই থািকব।

২১আেপানােলাকৰ অিধকাৰৰ অেথ িয দশত সামাবৈল গেছ সই

দশৰ পৰা িযেহাৱাই আেপানােলাকক উ নকেৰমােন আেপানােলাকৰ

মাজত মহামাৰী লািগেয়ই থািকব। ২২ সং ামক ৰাগ যেন য়

ৰাগ, ৰ, লন, খৰাং, ঘামগাঁৰ, গৰম কান বতাহ, আৰু ককতনীয়া

এইেবাৰৰ াৰাই িযেহাৱাই আেপানােলাকক মািৰব; আেপানােলাক

িবন নােহাৱাৈলেক সইেবােৰ আেপানােলাকৰ লগ নিৰব। ২৩

আেপানােলাকৰ মৰূৰ ওপৰত থকা আকাশখন িপতল যন টান আৰু তলত

থকা পিৃথবীখন লাহা যন টান হ’ব। ২৪ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ

দশত বৰষণুৰ সলিন ধিুল আৰু বািল বৰষাব; আেপানােলাক িবন

নােহাৱাৈলেক, সইেবাৰ আকাশৰ পৰা আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰ

থািকব। ২৫ িযেহাৱাইআেপানােলাকৰ শ েবাৰৰআগতআেপানােলাকক

ঘটুৱাব; আেপানােলােক এক বােট তওঁেলাকৰ অিহেত ওলাই যাব, িক ু

সাত বােটিদ তওঁেলাকৰ আগৰ পৰা পলাই আিহব; পিৃথবীৰ সকেলা

ৰাজ ৰ মাজত আেপানােলাক িসচঁিৰত হ’ব। ২৬আেপানােলাকৰ মতৃ

শৱ আকাশৰ চৰাইেবাৰৰ আৰু পিৃথবীৰ জীৱ‐জ ু েবাৰৰ আহাৰ হ’ব;

সইেবাৰক খদাবৈল কােনা নাথািকব। ২৭ িযেহাৱাই আেপানােলাকক

িমচৰীয় িবহ ফাঁেহাৰা, খ , ফাপৰ, আৰু খজিুল এেনেবাৰ কিৰব

নাৱাৰা ৰােগেৰ আ া কিৰব। ২৮ িযেহাৱাই পাগলািম, অ তা আৰু

িচ াশি ন কিৰ আেপানােলাকক অিধক ক িদব। ২৯ অ ই যেনৈক

আ াৰত খিপয়াই ফুেৰ, তেনৈক আেপানােলােক িদন‐ পৰেত খিপয়াই

ফুিৰব; আেপানােলাকৰ কােনা কাযই সফল নহব; আেপানােলাকৰ

ওপৰত সদায় কৱল উপ ৱ আৰু লটুপাত হ’ব আৰু আেপানােলাকক

ৰ া কিৰবৈল কােনা নাথািকব। ৩০আেপানােলাকৰ কােনা ছাৱালী

বাগদ া হ’ব, িক ু আন পৰুেুষ তাইৰ লগত শয়ন কিৰব; আেপানােলােক

ঘৰ সািজব, িক ু তাত বাস কিৰবৈল নাপাব; আৰু া াবাৰী পািতব,

িক ু তাৰ িট ভাগ কিৰবৈল নাপাব। ৩১ অ লােক আেপানােলাকৰ

গৰু আেপানােলাকৰ আগেতই বধ কিৰব, িক ু আেপানােলােক তাৰ মাংস

খাবৈল নাপাব; আেপানােলাকৰ গাধ আেপানােলাকৰ আগৰ পৰা বলপবূক

ভােব িনয়া হ’ব িক ু ওেলাটাই িদয়া নাযাব; আেপানােলাকৰ মৰ‐ছাগ

আৰু ছাগলী জাক শ েবাৰক িদয়া হ’ব, িক ু আেপানােলাকৰ প ত

িন াৰ কেৰাঁতা কােনা নাথািকব। ৩২আেপানােলাকৰ ল’ৰা, ছাৱালীক

আন জািতৰ লাকসকেল ল যাব আৰু গােটই িদন তওঁেলাকৈল বাট

চাওঁেতই চ িবষাব; আৰু আেপানােলাক া হ পিৰব, আেপানােলাকক

ৰ া কেৰাঁতা কােনা নাথািকব। ৩৩ আেপানােলােক নজনা এটা

জািতেয় আেপানােলাকৰ ভূিমৰ শস আৰু আেপানােলাকৰ পিৰ মৰ

সকেলা ফল ভাগ কিৰব; আেপানােলােক সদায় কৱল উপ ৱ আৰু

লা না ভাগ কিৰব; ৩৪ তিতয়া, আেপানােলােক চ েৰ িয দিখব,

তাৰ কাৰেণই আেপানােলাক মানিসক িবকাৰ হ’ব। ৩৫ িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ আঠু, কৰঙন আৰু ভিৰ তলৱুাৰ পৰা মৰূৈলেক, কিৰব

নাৱাৰা িবহ ফাঁেহাৰােৰ আেপানােলাকক আ া কিৰব। ৩৬ িযেহাৱাই

আেপানােলােক মেনানীত কৰা ৰজাক আৰু আেপানােলাকক এেন এটা

জািতৰ ওচৰৈল ল যাব, যাক আেপানােলােক আৰু আেপানােলাকৰ

পবূপৰুষুসকেলও নাজােন। সই ঠাইত আেপানােলােক কাঠ আৰু িশলৰ

আন দৱতােবাৰৰ মিু ক সৱাপজূা কিৰব। ৩৭ িযেহাৱাইআেপানােলাকক

িয সকেলা জািতৰ মাজৈল ল যাব, সইসকলৰ মাজত আেপানােলাক

এক াস, বাদ আৰু িব পৰ িবষয় হ’ব। ৩৮আেপানােলােক খিতৈল

অিধক বীজ ল যাব, িক ু গাটাব অলপেহ; িকয়েনা কাকিত ফিৰেঙ

তাক িবন কিৰব। ৩৯আেপানােলােক া াবাৰী পািতব আৰু তাৰ

য ও ল’ব, িক ু া াৰস পান কিৰবৈল বা আঙুৰ চপাবৈল নাপাব;

িকয়েনা পােক তাক খাই পলাব। ৪০আেপানােলাকৰ গােটই দশৰ

সীমাৰ িভতৰত িজত গছ হ’ব, িক ু আেপানােলােক তল ঘঁিহবৈল

নাপাব; িকয়েনা তাৰ ফল সিৰ যাব। ৪১আেপানােলাকৰ ল’ৰা‐ ছাৱালী

জি ব, িক ু তওঁেলাক আেপানােলাকৰ নহ’ব; িকয়েনা তওঁেলাকক

ব ী কিৰ িনয়া হ’ব। ৪২ আেপানােলাকৰ ভূিমৰ সকেলা গছ‐গছিন

আৰু ফল জেক জােক ফিৰেঙ আিহ ভাগ কিৰব। ৪৩আেপানােলাকৰ

মাজত থকা িবেদশী লাক েম েম আেপানােলাকৰ ওপৰৈল উিঠ



ি তীয় িববরণ129

যাব, িক ু আেপানােলাক েম েম তলৈল যাব। ৪৪ তওঁেলােক

আেপানােলাকক ধাৰ িদব, িক ু আেপানােলােক তওঁেলাকক ধাৰ

িদব নাৱািৰব; তওঁেলাক মৰূ হ’ব আৰু আেপানােলাক ন ৰ হ’ব।

৪৫এই সকেলা শাও আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰব। আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িদয়াআ াআৰু িবিধেবাৰ পালন কিৰবৈল

কাণ িনিদয়াৰ কাৰেণ এই সকেলা ঘিটব। আেপানােলাক িবন নােহাৱা

পয এই সকেলােবােৰ আেপানােলাকৰ পাছ নিৰব। ৪৬ এই শাওেবাৰ

আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ বংশৰ ওপৰত িচৰকালৈলেক িচন

আৰু অ ুত ল ণ ৰেূপ থািকব। ৪৭ কাৰণ, আেপানােলাক যিতয়া

ঐ য েৰ পণূ হ আিছল, তিতয়া আেপানােলােক অ ৰৰ আন আৰু

উ ােসেৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সৱা নকিৰেল। ৪৮এই কাৰেণ, িয শ েবাৰক

িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ িবৰেু পঠাব, আেপানােলােক ভাক, িপয়াহ,

ব আৰু দিৰ তা এই সকেলা ব ৰ অভাৱত সই শ েবাৰৰ ব ী কাম

কিৰব আৰু তওঁ আেপানােলাকক িবন নকৰাৈলেক আেপানােলাকৰ

িডিঙত লাহাৰ যৱুিল থ িদব। ৪৯ িযেহাৱাই দূৈৰৰ পৰা, পিৃথৱীৰ শষ

সীমাৰ পৰা, এেন এক জািতক আেপানােলাকৰ িবৰেু ল আিহব, যাৰ

ভাষা অ◌ােপানােলােক বিুজব নাৱািৰব। ঈগল চৰাইেয় িচকাৰ ধৰাৰ দেৰ

সই জািত ছাঁ কিৰ আেপানােলাকৰ ওপৰৈল নািম আিহব। ৫০ সইসকল

এক িন ু ৰ জািত হ’ব। তওঁেলােক বেয়ােজ লাকক স ান নকিৰব

আৰু ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰক দয়া‐মায়া নকিৰব। ৫১আেপানােলাক ংস

নােহাৱাৈলেক তওঁেলােক আেপানােলাকৰ প েবাৰৰ পাৱািল আৰু

খিতৰ শস খাই পলাব; শষ পয আেপানােলাক িবন নােহাৱাৈলেক

শস , নতুন া াৰস বা তল, আেপানােলাকৰ প েবাৰৰ বা মৰ‐ছাগৰ

জাকৰ পাৱািলেকা অৱিশ নাৰািখব। ৫২ তওঁেলােক আেপানােলাকৰ

নগৰৰ ৱাৰেবাৰ অৱেৰাধ কিৰ ৰািখব, আৰু শষত গােটই দশৰ িযেবাৰ

ওখ আৰু দঢ়ৃ গড়তআেপানােলােক ভাৰসা কিৰব, সেয় ভািঙ পিৰব।

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয দশ আেপানােলাকক িদবৈল গেছ,

সই দশৰ সকেলা নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত সই জািতেয় আেপানােলাকক

অৱেৰাধ কিৰ ৰািখব। ৫৩অৱেৰাধৰ কালত শ েবােৰ আেপানােলাকক

এেন ক ৰ অৱ াৈল িনব য, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই িদয়া িনজৰ গভৰ স ান সকলক, িনজৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰৰ

গাৰ মঙহ খাব। ৫৪ সই অৱ াত আেপানােলাকৰ মাজৰ িয লাক কামল

ভাৱৰ আৰু অিত শা , তেৱাঁ িনজ ভাই, িনজৰ মৰমৰ ভাযা আৰু তওঁৰ

বাকী থকা িনজৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰৰ িত এেনৰপূ িন ু ৰ হ উিঠব। ৫৫

িনজৰ িয স ানৰ মাংস তওঁ খাব, তাৰ অলেপা তওঁ তওঁেলাকক িনিদব।

কাৰণ, যিতয়া আেপানােলাকৰ শ েৱ নগৰৰ ৱাৰেবাৰৰ িভতৰত

আেপানােলাকক অৱেৰাধ কিৰ ৰািখ ক িদব, তিতয়া সই িখিনৰ বািহেৰ

িনজৰ বােব খাবৈল আন এেকােক নাথািকব। ৫৬আেপানােলাকৰ মাজৰ

িয মিহলা কামল ভাৱৰ আৰু অিত শা ; আল ৱাৰ কাৰেণ মািটত ভিৰ

পলাবৈল ই া নকৰা, তেৱাঁ িনজৰ ি য় ামী আৰু ল’ৰা‐ ছাৱালীৰ

িত িন ু ৰ হ’ব। ৫৭ স ান জ িদয়াৰ পাছেত সই নৱজাতক, এেনিক

িনজৰ ই ভিৰৰ মাজৰ পৰা ওেলাৱা পাচ‐শলূ আৰু িনেজ সৱ কৰা

িনজ স ানসকলৈলও তওঁ িন ু ৰ হ’ব; আেপানােলাকক অৱেৰাধ কৰাৰ

সময়ত আেপানােলাকৰ শ সকেল যিতয়া আেপানােলাকক ক িদব,

তিতয়া অভাৱত তওঁ সইেবাৰ মেন মেন খাব। ৫৮ ‘আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা’ বিুল তওঁৰ এই িয গৗৰৱময় আৰু ভয়ানক নামৰ স ান

কিৰবৈল, এই পু কত িয সকেলা িনয়ম িলখা আেছ, সইেবাৰ যিদ

আেপানােলােক যে েৰ সেত পালন নকেৰ, ৫৯ তে িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ বংশধৰৰ ওপৰত ভয় ৰ মহামাৰী

আিনব; সইেবাৰ অেনক িদনৈলেক বিত থকা মহা‐মহামাৰী আৰু

ভীষণ ক দায়ক ৰাগ হ’ব। ৬০ িমচৰ দশত িয সকেলা ৰাগ দিখ

আেপানােলােক ভয় কিৰিছল, তওঁ সই সকেলােবাৰ আেপানােলাকৰ

ওপৰৈল আিনব আৰু সইেবােৰ আেপানােলাকক নিৰব। ৬১ তাৰ

বািহেৰও, আেপানােলাক িবন নােহাৱাৈলেক িযেহাৱাই এেন সকেলা

ৰাগ আৰু মহামাৰী আেপানােলাকৰ ওপৰৈল আিনব, িয এই ব ৱ া‐

পু কত িলখা হাৱা নাই। ৬২আেপানােলাকৰ জনসংখ া আকাশৰ তৰাৰ

িনিচনা অসংখ হ’ লও, আেপানােলাক ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িত অবাধ

হাৱাৰ কাৰেণ তিতয়া কৱল কইজনমানেহ অৱিশ জীয়াই থািকব। ৬৩

আেপানােলাকৰ ম ল ওআেপানােলাকক বিৃ কিৰবৈল যেনৈক িযেহাৱাই

আন কিৰিছল, তেনৈক আেপানােলাকক িবন কিৰ নাশ কিৰবৈল

িযেহাৱাই আেপানােলাকত আন কিৰব। িয দশ আেপানােলােক

অিধকাৰ কিৰবৈল গআেছ, সই দশৰ পৰা আেপানােলাকক উঘলা যাব।

৬৪ তাৰ পাছত িযেহাৱাই পিৃথবীৰ ইমৰুৰ পৰা িসমৰুৈলেক জািতেবাৰৰ

মাজত আেপানােলাকক িসচঁিৰত কিৰব; আেপানােলােক সই ঠাইত

আেপানােলাকৰ বা আেপানােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ অজানা কাঠৰ

আৰু িশলৰ আন দৱ‐মিূতৰ সৱা‐পজূা কিৰব। ৬৫ সই জািতেবাৰৰ

মাজত আেপানােলােক এেকা খ নাপাব আৰু আেপানােলাকৰ ভিৰ‐

তলৱুাই িজৰণী নাপাব; িক ু িযেহাৱাই সই ঠাইত আেপানােলাকৰ

বু কঁপাব, চ ল কিৰব আৰু অ ৰ িনৰাশােৰ ভৰাই িদব; ৬৬

আেপানােলাকৰ আগত আেপানােলাকৰ জীৱন সে হৰ সূতাত িছেগা‐

িছেগাৈহ ওলিম থািকব আৰু িদেন‐ৰািতেয় ভয় ভােৱেৰ থািকব আৰু

জীৱনৰ এেকা আশা নাথািকব। ৬৭আেপানােলােক ৰািতপৱুা ক’ব, ‘ইচ,

কিতয়া সি য়া হ’ব!’ আৰু সি য়া হ’ ল ক’ব, ‘ইচ কিতয়া ৰািতপৱুা

হ’ব!’ কাৰণ আেপানােলাকৰ অ ৰত ভয় থািকব আৰু চ েৱ অেনক িবষয়

দিখব। ৬৮ িমচৰ স ে মই আেপানােলাকক কিছেলাঁ ‘আেপানােলােক

পনুৰ িমচৰৰ পথ নেদিখব।’ িক ু িযেহাৱাই আেপানােলাকক সই পেথিদ

িমচৰ দশৈল জাহােজেৰ পনুৰায় ল আিনব। সই ঠাইত আেপানােলােক

িনজক দাস আৰু দাসী িহচােব শ েবাৰৰ ওচৰত িব ী কিৰবৈল িবচািৰব,

িক ু কােনও আেপানােলাকক িনিকিনব।

২৯ িযেহাৱাই হােৰব পাহাৰত মািচৰ যােগিদ ই ােয়লীয়াসকলৰ

কাৰেণ এক িনয়ম াপন কিৰিছল। সই িনয়মৰ উপিৰও

িযেহাৱাই মাৱাব দশত ই ােয়লীয়াসকলৰ কাৰেণ আন িকছুমান িনয়ম

াপন কিৰবৈল মািচক আ া িদেল। ২ মািচেয় সকেলা ই ােয়লীয়া

লাকক মািত ক’ ল, “িযেহাৱাই িমচৰ দশত ফেৰৗণ, তওঁৰ সকেলা

কমচাৰীৈল আৰু গােটই দশখনৈল িয িয কিৰিছল সই সকেলা কায

আেপানােলােক িনেজই দিখেল; ৩ তওঁেলাকৈল হাৱা সই মহাে শ,

নানা িচন আৰু আ য কাযেবাৰ আেপানােলােক িনজ চ েৰ দিখিছল।

৪ িক ু আেপানােলাকক আিজৈলেক িযেহাৱাই সইেবাৰ বিুজবৈল

মন, চাবৈল চ আৰু িনবৈল কাণ িদয়া নাই।” ৫ িযেহাৱাই চি শ

বছৰ ধিৰ আেপানােলাকক মৰভূুিমত নতৃ িদ চলাই আিনেল; সই

সময়ত আেপানােলাকৰ গাৰ কােপাৰ আৰু জাতা পৰুিণ হ ফািট ন

নািছল। ৬আেপানােলাকৰ খাবৈল কােনা িপঠা নািছল; া াৰস বা

আন মিদৰাৰ ৰস পান কৰা নািছল। িকয়েনা িযেহাৱাই তেন কিৰিছল

যােত আেপানােলােক বিুজব পােৰ য তেৱঁই আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা। ৭আেপানােলােক এই ঠাই পাৱাৰ পাছত, িহচেবানৰ ৰজা

চীেহান আৰু বাচানৰ ৰজা ওেগ আমােৰ সেত যু কিৰবৈল ওলাই

আিহিছল, িক ু আিম তওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেলাঁ; ৮আিম তওঁেলাকৰ

দশ অিধকাৰ কিৰ ৰেূবণীয়া ও গাদীয়া, আৰু মনিচ গা ীৰ আধা লাকক

িদেলাঁ। ৯ গিতেক আেপানােলােক িয কায কিৰব, সই সকেলােত যন

কৃতকায হ’ব পােৰ, সইবােব আেপানােলােক এই িনয়মৰ সকেলা আ া

পালন কিৰ সই মেত কায কিৰব। ১০আেপানােলাক সকেলােৱ আিজ

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুতআিহ িথয় হেছ ‐ আেপানােলাকৰ

ধানসকল, গা ীেবাৰ, পিৰচাৰকসকল আৰু কমচাৰীেক ধিৰ গােটই

ই ােয়লীয়াসকল িথয় হেছ। ১১আেপানােলাকৰ লগত সৰু সৰু ল’ৰা‐

ছাৱালী, ভাযা আৰু আেপানােলাকৰ ছাউিনত বাস কৰা আেপানােলাকৰ

িবেদশী খিৰকটীয়াৰ পৰা পানী তালা জনৈলেক সকেলা আেছ। ১২

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সেত কৰা িত া আৰু

িনয়ম াপন কিৰবৰ কাৰেণ আিজ আেপানােলাক সকেলা ইয়াত আেছ।

১৩ িযেহাৱাই আিজ ইয়াক াপন কিৰেছ যােত আেপানােলাকৰ পবূপৰুষু

অ াহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবৰ আগত কৰা শপত আৰু আেপানােলাকৰ
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ওচৰত কৰা িত া অ সােৰ তওঁ আেপানােলাকৰ ঈ ৰ হ’ব পােৰ

আৰু আিজেয়ই আেপানােলাকক িনজৰ লাক কিৰ ল’ব পােৰ। ১৪ কৱল

আেপানােলাকৰ সেত আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই িনয়ম আৰু িত া

কৰা নাই। ১৫আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুত আিজ এই ঠাইত আমাৰ

সেত িযসকল িথয় হ আেছ, কৱল তওঁেলাক িতজনৰ সেত তওঁ

এই িনয়ম আৰু িত া কৰা নাই, িক ু আমাৰ উ ৰপৰুষু িযসকলৰ আিজ

জ হাৱা নাই তওঁেলাকৰ সেতও কিৰেছ। ১৬আেপানােলােক িনেজই

জােন, িমচৰ দশতআিম কেনদেৰ জীৱন অিতবািহত কিৰিছেলাঁ আৰু

বাটত কেনৈক আিম িবিভ দশৰ মােজিদ পাৰ হ এই ঠাই পােলািহ।

১৭আেপানােলােক লাকসকলৰ মাজত থকা িঘণলগীয়া ব েবাৰ দখা

পাইিছল; কাঠ আৰু িশলৰ, ৰপূ আৰু সাণৰ মিূতেবাৰ লাকসকলৰ মাজত

দিখিছল। ১৮ সেয় আেপানােলাকৰ মাজত যন আিজ এেন কােনা

পৰুষু বা মিহলা নাইবা কােনা পিৰয়াল বা গা ী নাথাকক, যাৰ অ ৰ

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পৰা দূৰ হ সই জািতেবাৰৰ দৱতােবাৰৰ

পজূা কৰাত আ হী। তেন কােনা িবষা িততা ফল উৎপ কৰা িশপা

আেপানােলাকৰ মাজত গঢ় ল ঠক। ১৯ এেন ধৰণৰ ব ি েয় এই

িনয়মৰ কথােবাৰ নাৰ সময়ত যিদ িনজেক ভাগ ৱান বিুল ভািৱেছ আৰু

িনেজ মনেত কয়, ‘মই মাৰ ঠৰিডঙীয়া দেয়েৰ ই ামেত চিল থািকেলও

িনৰাপদ হ শাি ত থািকম,’ তে সই ব ি েয় কৱল িনজেৰই নহয়,

িক ু আেপানােলাক সকেলােৰ ওপৰত সবনাশ মািত আিনব; িযেহাৱাই

কান অৱ াৰ লগেত ভাল িভজা অৱ ােকা ন কিৰব। ২০ িযেহাৱাই

তওঁক কিতয়াও মা কিৰবৈল স ত নহ’ব, িক ু িযেহাৱাৰ াধ আৰু

িবে ষ সই ব ি ৰ অিহেত িলত হ’ব; এই পু কত িলখা সকেলা শাও

তওঁৰ ওপৰত পিৰব আৰু আকাশৰ তলৰ পৰা তওঁৰ নাম িযেহাৱাই

লু কিৰব। ২১ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ সকেলা গা ীৰ মাজৰ পৰা িবন

কিৰবৰ কাৰেণ তওঁক পথৃক কিৰব আৰু এই ব ৱ া পু কত িলখা

িনয়মৰ মােজিদ িয সকেলা শাওৰ কথা আেছ, সই অ সােৰ িবন

কিৰব। ২২এইদেৰ এই দশৰ ওপৰত িয সকেলা িবপদ নািম আিহব

আৰু িযেহাৱাই িয সকেলা ৰাগ দশৰ ওপৰৈল পঠাব, সইেবাৰ দিখ

ভিৱষ েত আেপানােলাকৰ উ ৰপৰুষুসকেল, স ান সকেল আৰু দূৰ

দশৰ পৰা অহা িবেদশীসকেল আেপানােলাকক সই িবষেয় কিৰব।

২৩ তওঁেলােক দখা পাব সম দশ ল গ ক আৰু লােণেৰ পিুৰ

গেছ; দশত এেকােক িসঁিচব নাৱািৰব আৰু কােনা ফল উৎপ নহ’ব;

এেনিক ঘাঁহ‐বন, শাক‐পাচিলও গিজ িঠব। এই দশৰ অৱ া চেদাম,

ঘেমাৰা, অ া, আৰু চেবায়ীম নগৰৰ দেৰ হ’ব, িয নগৰেবাৰক িযেহাৱাই

খং আৰু াধত াধাি ত হ ংস কিৰ িদিছল। ২৪ তােক দিখ

আন জািতেবােৰ ক’ব এেনিক, আটাই জািতেয় িধব, ‘িযেহাৱাই িকয়

এই দশৰ এেন দশা কিৰেল? এই মহা াধ িল উঠাৰ কাৰণ িক?’

২৫ তিতয়া লাক সকেল ক’ব, ‘কাৰণ এই জািতেয় তওঁেলাকৰ পবূ‐

পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম ত াগ কিৰেল, িয িনয়ম তওঁেলাকক

িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনাৰ পাছত িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ বােব

াপন কিৰিছল। ২৬ তওঁেলােক ঈ ৰ িযেহাৱাক এিৰ িয দৱ‐ দবীক

তওঁেলােক নাজােন, সই আন দৱতােবাৰৰ আগত িণপাত কিৰ

সইেবাৰৰ সৱা পজূা কিৰেল, িযসকলক পজূা কৰাৰ আ া িযেহাৱাই

িদয়া নািছল। ২৭ এই হতুেক, িযেহাৱাৰ খং এই দশৰ ওপৰত িলত

হ উিঠেছ আৰু তওঁ এই পু কত িলখা সকেলা শাও এই দশৰ ওপৰত

ঢািল িদেছ। ২৮ অত খং, ভয় ৰ াধ আৰু মহা কাপত িযেহাৱাই

তওঁেলাকক দশৰ পৰা উঘািল আিন আন দশত পলাই িদেল আৰু

সই ঠাইেত আিজ তওঁেলাক আেছ।’ ২৯ িকছু গাপন িবষয় আেছ, িয

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ অিধকাৰত আেছ; িক ু িয কািশত হেছ, সই

সকেলােৱই িচৰকালৰ কাৰেণ আমাৰ আৰু আমাৰ স ান সকলৰ কাৰেণ

থািকব যােত এই িনয়মৰ সকেলা আ া আিম পালন কিৰ চিলব পােৰাঁ।

৩০ মই আেপানােলাকৰ আগত আশী াদ আৰু শাওৰ িবষেয় িয

িয কথা কেলাঁ, সইেবাৰ আেপানােলাকৰ ওপৰৈল আিহব।

তাৰ পাছত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয সকেলা জািতেবাৰৰ

মাজত আেপানােলাকক উিলয়াই পিঠয়াব, সই জািতেবাৰৰ মাজত

থােকােত এইেবাৰ কথা আেপানােলােক সাঁৱৰণ কিৰব। ২ সই সময়ত

আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ স ান সকেল যিদ সকেলা মেনেৰ

আৰু সকেলা ােণেৰ িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল ঘিূৰ আেহ আৰু আিজ মই

আেপানােলাকক িযসকেলা আ া িদেছা সই সকেলা পালন কেৰ, ৩

তে আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ ব ী‐অৱ া সলিন

কিৰব, আৰু আেপানােলাকক কৃপা কিৰব আৰু িয জািতেবাৰৰ মাজত

তওঁ আেপানােলাকক িসচঁিৰত কিৰব, সইসকল জািতৰ মাজৰ পৰা

পনুৰায় আেপানােলাকক আিন গাটাব। ৪ এেনিক দশা িৰত হাৱা

আেপানােলাকৰ কােনা আকাশৰ তলত দূৈৰৰ শষ সীমােতা যিদ থােক,

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তাৰ পৰাও আেপানােলাকক গাটাই

আিনব; তাৰ পৰাও তওঁ আেপানােলাকক ল আিনব। ৫আেপানােলাকৰ

পবূ‐পৰুষুসকলৰ দশৈলেক তওঁ আেপানােলাকক ঘৰূাই আিনব আৰু

আেপানােলােক তাক পনুৰ অিধকাৰ কিৰব। তওঁ আেপানােলাকৰ

ম ল কিৰব আৰু পবূপৰুষুসকলতৈকও আেপানােলাকৰ জনসংখ া বিৃ

কিৰব। ৬আেপানােলােক যােত আেপানােলাকৰ সকেলা মন ও সকেলা

ােণেৰ িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কিৰ জীয়াই থােক, সইবােবই

তওঁ আেপানােলাকৰ আৰু আেপানােলাকৰ বংশধৰসকলৰ দয়ৰ চু ত

কিৰব। ৭ িযসকেল আেপানােলাকক ঘণৃা আৰু তাড়না কিৰব, এই সকেলা

শাও িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ সই শ েবাৰৰ ওপৰত আিনব ৮

তিতয়া আেপানােলােক পনুৰ উলিট আিহ িযেহাৱাৰ বাধ হ চিলব আৰু

তওঁৰ িয সকেলা আ া আিজ মই আেপানােলাকক িদেছা, সইেবাৰ

পালন কিৰব। ৯আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ হােত

কৰা সকেলা কাযেত চুৰ আশীবাদ কিৰব। আেপানােলাকৰ গভফল,

প ধনৰ গভফল আৰু ভূিমৰ শস বিৃ কিৰ আেপানােলাকক ঐ যশালী

কিৰব। িকয়েনা আেপানােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক ল িযেহাৱাই িয আন

কিৰিছল, আেপানােলাকৰ ঐ যৰ বােব তওঁ পনুৰ আেপানােলাকক ল

আন কিৰব। ১০ অৱেশ তওঁ এইদেৰ কিৰব, যিদেহ আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া আৰু িনয়মেবাৰ পালন কেৰ;

সকেলা মন আৰু সকেলা ােণেৰ সেত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল

ঘেূৰ। ১১ মই আিজ আেপানােলাকক িয আ া িদেছাঁ, তাক পালন কৰােটা

আেপানােলাকৰ কাৰেণ কিঠন নহয় বা আেপানােলাকৰ সাধ ৰ বািহৰেতা

নহয়। ১২ এই আ া গেতা ৰখা হাৱা নাই য, আেপানােলােক ক’ব,

“ কােন গৈল গ আমাৰ কাৰেণ তাক আিন নাব যােত আিম তাক পালন

কিৰব পােৰাঁ?” ১৩ এই আ া সমু ৰ িসপােৰও নাই য আেপানােলােক

ক’ব, “ কােন সমু পাৰ হ আমাৰ কাৰেণ তাক আিন নাব যােত আিম

তাক পালন কিৰব পােৰাঁ?” ১৪ িক ু বাক আেপানােলাকৰ িনেচই ওচৰেত

আেছ; আেপানােলাকৰ মখুত আৰু দয়েত আেছ যােত আেপানােলােক

তাক পালন কিৰব পােৰ। ১৫ নক, মই আিজ আেপানােলাকৰ আগত

জীৱন আৰু মতুৃ , ম ল আৰু অম ল ৰািখেছাঁ। ১৬আিজ আেপানােলাকৰ

ওচৰত মাৰ আ া এই য, আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাক ম কিৰব, তওঁৰ পথত চিলব, আৰু তওঁৰ আ া, িবিধ আৰু

শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন কিৰব। তেন কিৰেল আেপানােলাক জীয়াই

থািকব আৰু সংখ াত বিৃ পাব; িয দশ আেপানােলােক অিধকাৰ কিৰবৈল

গ আেছ, সই দশত আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানােলাকক

আশী াদ কিৰব। ১৭ িক ু যিদ আেপানােলাকৰ অ ৰ ভুৰ পৰা আঁতিৰ

যায় আৰু আেপানােলাক তওঁৰ অবাধ হয়; যিদ আেপানােলােক আন

দৱ‐ দৱীৰ িত আকিষত হ সইেবাৰৰ আগত িণপাত কিৰ সৱা পজূা

কেৰ, ১৮ তে আিজ মই আেপানােলাকক জনাইেছাঁ য, আেপানােলাক

িন েয় ংস হ যাব। য ন নদী পাৰ হ িয দশ আেপানােলােক

আিধপত ৰ অেথ গ আেছ, সই দশত আেপানােলাক দীঘজীিৱ নহ’ব।

১৯ মই আেপানােলাকৰ িবৰেু আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথবীক সা ী কিৰ

কেছাঁ য, আিজ মইআেপানােলাকৰ স খুত জীৱন আৰু মতুৃ , আশী াদ

আৰু শাও ৰািখেছাঁ; সেয়, আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ ভাবীবংশ
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যন জীয়াই থািকব পােৰ আেপানােলােক জীৱনক মেনানীত কৰক। ২০

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কৰক, তওঁৰ বাক ৈল কাণ িদয়ক

আৰু তওঁেতই আস হ থাকক। কাৰণ ভুেৱই আেপানােলাকৰ জীৱন

আৰু তঁেৱই আেপানােলাকক দীঘজীিৱ কিৰব। আেপানােলাকৰ পবূপৰুষু

অ াহাম, ইচহাক, আৰু যােকাবক িয দশ িদম বিুল তওঁেলাকৰ আগত

িযেহাৱাই িত া কিৰিছল, সই দশত বাস কিৰবৰ অেথআেপানােলােক

জীৱনক মেনানীত কৰক।

৩১ পাছত মািচেয় ই ােয়লীয়া লাকসকলক এইেবাৰ কথা ক’ ল,

২ “ মাৰ বয়স এিতয়া এশ িবশ বছৰ হ’ল; মই চলা‐ফুৰা কিৰব

নাৱাৰা হেছাঁ; িযেহাৱাই মাক কেছ, ‘তুিম এই য ন নদী পাৰ হ

নাযাবা।’’ ৩আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা িনেজই আেপানােলাকৰ

আেগ আেগ পাৰ হ যাব; তেৱঁই আেপানােলাকৰ স খুৰ পৰা এই

সকেলা জািতেবাৰক িবন কিৰব আৰু আেপানােলােক তওঁেলাকৰ

দশ অিধকাৰ কিৰব। িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ িযেহাচূৱাই নদী পাৰ

হ আেপানােলাকৰ আেগেয় পাৰ হ যাব। ৪ ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা

চীেহান আৰু ওগ এই জনক আৰু তওঁেলাকৰ দশক িযেহাৱাই যেনৈক

িবন কিৰিছল, তেনৈকেয় তওঁ এই সকেলা জািতেক িবন কিৰব। ৫

যু ে ত িযেহাৱাই তওঁেলাকক আেপানােলাকৰ হাতত শাধাই িদব

আৰু মই আেপানােলাকক িদয়া সকেলা আ া অ সােৰ আেপানােলােক

তওঁেলাকৰ িত ব ৱহাৰ কিৰব। ৬আেপানােলাক শি শালী হওঁক

আৰু অিতশয় সািহয়াল হওঁক; তওঁেলাকক দিখ ভয় নকিৰব বা কঁিপও

িঠব; িকয়েনা আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা িনেজই আেপানােলাকৰ

লগত যাওঁতা; তওঁ আেপানােলাকক কিতয়াও নিৰব বা ত াগ নকিৰব।

৭ তাৰ পাছত মািচেয় িযেহাচূৱাক মািতেল আৰু সকেলা ই ােয়লীয়া

লাকৰ স খুত তওঁক ক’ ল, “তুিম বলৱান আৰু সািহয়াল হাৱা; িকয়েনা

তুিমেয়ই এই লাকসকলৰ লগত সই দশৈল যাব লািগব, িয দশ িদবৈল

িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ আগত িত া কিৰিছল; সই

দশত এই লাকসকলেৰ সেত তুিমেহ সামাবা আৰু এওঁেলাকক তুিমেহ

সই দশত অিধকাৰ কৰাবা। ৮ িযেহাৱা িনেজই তামাৰ আেগ আেগ যাব

আৰু তামাৰ সে সে থািকব; তওঁ তামাক কিতয়াও নিৰব বা ত াগ

নকিৰব; তুিম ভয় নকিৰবা আৰু িনৰৎুসাহ নহ’বা।” ৯ মািচেয় এই ব ৱ া

িলিখ িযেহাৱাৰ িনয়ম চ ক কিঢ়য়াই িনয়া লবী গা ীৰ পেুৰািহতসকলক

আৰু ই ােয়লৰ পিৰচাৰক সকলৰ হাতত িদেল। ১০ মািচেয় তওঁেলাকক

এই আ া িদেল, “ েত ক স ম বছৰৰ অ ত, ধাৰ মাৰ বছৰত অথাৎ

যিতয়া পঁজা‐প ৰ সময়আিহব, ১১ িয সময়ত ই ােয়লীয়া সকেলা লাক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুত উপি ত হ’বৰ কাৰেণ তওঁৰ

মেনানীত ঠাইৈল আিহব, তিতয়া আেপানােলােক এই ব ৱ া অৱেশ ই

লাক সকলৰ আগত তওঁেলােক নাৈক পাঠ কিৰব। ১২আেপানােলােক

পৰুষু, মিহলা, ল’ৰা‐ ছাৱালীেক আিদ কিৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰত

আেপানােলাকৰ মাজত বাস কৰা িবেদশী লাক সকেলােক একেগাট

কিৰব। তওঁেলােকও এই ব ৱ া িন িশিকব পািৰব আৰু আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাক স ান কিৰব। তওঁেলােক এই ব ৱ াৰ সকেলা বাক

পালন কিৰব। ১৩ তওঁেলাকৰ স ান সকেল যিদ এইেবাৰ কথা নজনাৈক

থােক, তে তওঁেলােকও িনব আৰু আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক

স ান কিৰবৈল িশিকব; িয দশ অিধকাৰ কিৰবৈল আেপানােলােক

য ন নদী পাৰ হ যাব, সই দশত িযমান িদনৈলেক আেপানােলাক

জীয়াই থািকব, িসমান িদনৈলেক তওঁেলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাক স ান কিৰবৈল আেপানােলােক এইদেৰ কিৰব।” ১৪ পাছত

িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “এিতয়া তামাৰ মতুৃ ৰ সময় ওচৰ চািপ আিহেছ;

িযেহাচূৱাক মািত আিন তুিম সা াৎ ত ুত উপি ত হাৱা। সই ঠাইেত

মই িযেহাচূৱাক তওঁৰ কাযৰ আ া িদম।” সেয় মািচ আৰু িযেহাচূৱা গ

সা াৎ কৰা ত ুত উপি ত হ’ল। ১৫ তিতয়া িযেহাৱাই মঘ ৰ মাজত

সই ত ুত দখা িদেল; সই মঘ ত ুৰ ৱাৰৰ ওপৰত ৰ আিছল।

১৬ িযেহাৱাই মািচক ক’ ল, “ না, তুিম তামাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ

লগত িনি ত হ’বা; এই লাকসকেল উিঠ িয দশত সামাবৈল গ আেছ,

তওঁেলাক সই ঠাইৰ লাকৰ মাজত থািকব; তওঁেলােক সই দশৰ

আন দৱতােবাৰৰ পাছত চিল ব িভচাৰৰ দেৰ কায কিৰব আৰু মাক

ত াগ কিৰব; মই তওঁেলাকৰ সেত কৰা মাৰ িনয়মিটও তওঁেলােক

ভািঙব। ১৭ িযিদনা তওঁেলােক এইদেৰ কিৰব, সইিদনা তওঁেলাকৰ

িবৰেু মাৰ াধ িলত হ’ব আৰু মেয়া তওঁেলাকক ত াগ কিৰম।

মই তওঁেলাকৰ পৰা মাৰ মখু ঢািকম আৰু তওঁেলাক ংস হ যাব।

তওঁেলাকৈল অেনক খ‐ক আৰু আপদ ঘিটব; সইিদনা তওঁেলােক

ক’ব য, “আমাৰ ঈ ৰ আমাৰ মাজত নথকাৰ কাৰেণই আমাৰ ওপৰত

এই সকেলা আপদ ন? ১৮ তওঁেলােক দৱতােবাৰৈল ঘিুৰ িয সকেলা

কম কিৰব, সইবােব মই অৱেশ ই সইিদনা মাৰ মখু ঢািকম। ১৯

তামােলােক এিতয়া তামােলাকৰ বােব এই গীত িলিখ ৰাখা। এই গীত

ই ােয়লৰ লাকসকলক িশকাবা আৰু তওঁেলাকক মখু কিৰবৈল িদবা।

তােত এই গীত ই ােয়লৰ লাকৰ অিহেত মাৰ সা ী হ থািকব। ২০

িকয়েনা, িয দশ িদম বিুল মই তওঁেলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ আগত

িত া কিৰিছেলাঁ, সই গাখীৰ আৰু মধু বাৱা দশৈল যিতয়া মই

তওঁেলাকক ল যাম আৰু যিতয়া তওঁেলােক তিৃ েৰ ভাজন কিৰ পু

হ’ব, তিতয়া তওঁেলােক মাক তু কিৰব আৰু মাৰ িনয়মিট অ া

কিৰ আন দৱতােবাৰৈল উলিট সইেবাৰৰ সৱা পজূা কিৰব। ২১ তাৰ

ফলত তওঁেলাকৈল ব ত খ‐ক আৰু িবপদ‐ আপদ ঘিটব; তিতয়া এই

গীেতই সা ী ৰেূপ তওঁেলাকৰ আগত সা িদব; কাৰণ তওঁেলাকৰ

বংশধৰসকেল মখু কৰা এই গীত নাপাহিৰব। িকয়েনা, িয দশ িদম

বিুল মই িত া কিৰিছেলাঁ, তওঁেলাকক সই দশৈল িনয়াৰ আেগেয়ই

তওঁেলােক কৰা মনৰ পিৰক না মই জােনা।” ২২ সেয় মািচেয়

সইিদনাই এই গীত ই ােয়লৰ লাকসকলক িশকােল। ২৩ তাৰ পাছত

িযেহাৱাই নৰ পু িযেহাচূৱাক আ া িদ ক’ ল, “তুিম বলৱান হাৱা,

আৰু অিতশয় সািহয়াল হাৱা; িকয়েনা, মই ই ােয়লৰ স ান সকলক িয

দশ িদম বিুল িত া কিৰিছেলাঁ, সই দশৈল তুিমেহ তওঁেলাকক ল

যাবা আৰু মই তামাৰ স ী হম।” ২৪ মািচেয় স ণূৈক এই িনয়মৰ

সকেলা কথা এখন পু কত িলিখেল। ২৫ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ ক ব িনওঁতা লবীয়াসকলক তওঁ এই আ া িদেল, ২৬ “এই

ব ৱ া পু কখন ল আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

িনয়ম‐চ কৰ কাষত ৰাখক; সই ঠাইেত এইখন ই ােয়লীয়াসকলৰ

িবৰেু সা ী হ থািকব। ২৭ িকয়েনা আেপানােলাক য িকমান িবে াহী

আৰু ঠৰ‐িডঙীয়া তাক মই জােনা; মই আেপানােলাকৰ মাজত আিজ

জীয়াই থােকাঁেতও যিতয়া আেপানােলােক িযেহাৱাৰ িবৰেু িবে াহ‐

আচৰণ কিৰেছ, তে মাৰ মতুৃ ৰ পাছত য ইয়াতৈক আৰু িকমান

অিধকৈক কিৰব! ২৮ আেপানােলাকৰ িনজৰ িনজৰ গা ীৰ সকেলা

পিৰচাৰক আৰু িবষয়াসকল মাৰ স খুত একেগাট হওঁক যােত মই

তওঁেলাকক এই সকেলােবাৰ কথা নাব পােৰাঁ; আকাশ আৰু পিৃথবীক

তওঁেলাকৰ িবৰেু সা ী কিৰ ৰািখব পােৰাঁ। ২৯ িকয়েনা মই জােনা য,

মাৰ মতুৃ ৰ পাছত আেপানােলাক এেকবােৰ হ যাব আৰু িয পথত

চিলবৈল মই আেপানােলাকক আ া িদেছা, সই পথৰ পৰা আেপানােলাক

আতিৰ যাব; ভিৱষ ত কালত আেপানােলাকৈল িবপদ নািম আিহব; কাৰণ

িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া আেপানােলােক তােক কিৰবআৰু আেপানােলােক

িনজ হােতেৰ কৰা কাযৰ াৰাই িযেহাৱাক ািধত কিৰ তুিলব।” ৩০

তাৰ পাছত মািচেয় ই ােয়লৰ গােটই সমাজক এই গীতৰ কথােবাৰ

শষৈলেক গাই নােল।

৩২ হ আকাশ‐ম ল, মাৰ কথাৈল কাণ পাতা; হ পিৃথৱী, মাৰ মখুৰ

কথা না। ২ মাৰ উপেদশ বৰষণুৰ দেৰ টাপা‐ টােপ পৰক,

মাৰ কথা িনয়ৰৰ দেৰ নািমআহক; সেয় কামল তণৃৰ ওপৰত লােহ লােহ

পৰা বৰষণুৰ িনিচনা, গছ‐গছিনৰ ওপৰত জাক জাক বৰষণুৰ িনিচনাৈক

পৰক। ৩ িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ নাম ঘাষণা কিৰম; তামােলােক আমাৰ

িযেহাৱাৰ মিহমা শংসা কৰা, ৪ তওঁ আ য় িশলা, তওঁৰ কায িনখুঁত,
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তওঁৰ সকেলা পথ ায়, তওঁ িব ঈ ৰ, তওঁ কােনা অ ায় নকেৰ;

তওঁ ায়বান আৰু সৎ। ৫ তওঁৰ লােক তওঁৰ িবৰেু অিশ াচৰণ

ব ৱহাৰ কিৰেছ; তওঁেলাকৰ পাপৰ কাৰেণ তওঁেলাক তওঁৰ স ান

নহয়, তওঁেলাক এক িবপথগামী আৰু িটল বংশ। ৬ হ অবজু, বিু হীন

জািত, এইৰেূপই তামােলােক িযেহাৱাৰ পিৰেশাধ কৰােন? তওঁ জােনা

তামােলাকৰ িপতৃ আৰু জনকতা নহয়? তেৱঁই তামােলাকক জন

কিৰ জািতৰেূপ াপন কিৰেল। ৭ সই পৰুিণ িদনেবাৰৰ কথা সাঁৱৰা,

অেনক পৰুষুৰ আগৰ বষেবাৰৰ িবষেয় ভাৱা, সই সকেলা িদনৰ কথা

তামােলাকৰ িপতকৃ সাধা, তওঁেলােক তামােলাকক জনাব; ব ৃ সকলক

সাধা, তওঁেলােক তামােলাকক ক’ব। ৮ সে াপিৰ ঈ েৰ যিতয়া

জািতেবাৰক িনজৰ আিধপত ভাগ কিৰ িদেল, ম ষ ক িবিভ জািতত

ভাগ কিৰেল, তিতয়া ই ােয়ল জািতৰ লাকসংখ া অ সােৰ তওঁ

জািতেবাৰৰ সীমা ি ৰ কিৰেল। ৯ িকয়েনা িযেহাৱাৰ অংশই হেছ তওঁৰ

লাকসকল, যােকাবৰ বংশই হ’ল তওঁৰ অিধকাৰৰ অংশ। ১০ তওঁ

তওঁক এক মৰভূুিমত পােল, আতনাদ ভৰা জয়াল মৰভুুিমত পােল।

তওঁ তওঁক আৱিৰ ৰািখেল, যতন কিৰেল, তওঁ িনজৰ চ ৰ মিণৰ

দেৰই তওঁক পহৰা িদ ৰািখেল, ১১ যেনৈক ঈগল চৰােয় িনজৰ বাঁহক

পহৰা িদেয়; যেনৈক পাৱালীেয় উিৰবৈল ঈগেল সঘেন বাঁহ লৰাই িদেয়

আৰু তাৰ ওপৰত উিৰ ফুেৰ, যেনৈক িসহঁতক ওপৰৈল তুিল িনবৈল

িনজৰ ডউকা মিল িদেয়, আৰু িনজৰ ডউকাৰ ওপৰত িসহঁতক ব

িনেয়, ১২ তেনৈক িযেহাৱাই অকেলই যােকাবক চলাই ল ফুিৰেল;

তওঁৰ লগত আন কােনা িবেদশী দৱতা নািছল। ১৩ পিৃথবীৰ পাবত

ঠাইৰ ওপৰত তওঁ যােকাবক ৰািখেল, খিতত উৎপ হাৱা শস খাবৈল

িদেল; িশলিনৰ পৰা মধু আৰু িশলাময় ৰােৰাহ পাহাৰৰ পৰা তল িদ

পিৰপু কিৰেল। ১৪ গৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপ হাৱা মাখন আৰু মৰ‐

ছাগপালৰ পৰা গাখীৰ িদেল। চিবযু মৰেপাৱািলৰ আৰু বাচান দশীয়

মতা মৰ, মতা ছাগলী আৰু উ ম ঘঁ ধানৰ আটা তওঁক িদেল; হ

ই ােয়ল, তামােলােক আঙুৰৰ পৰা তয়াৰী বৰুবৰুিণ উঠা উ ম া াৰস

পান কিৰলা। ১৫ যােকােব ‐পু হ খােল; িক ু িযচুৰণূৰ চিব বািঢ়ল

আৰু লাথ মািৰেল; হ িযচুৰণূ, তুিম মদযু , ূলকায় আৰু মসণৃ হ’লা;

তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ সিৃ ক া ঈ ৰক ত াগ কিৰেল, আৰু িনজৰ

পিৰ াণৰ িশলাক অ া কিৰেল। ১৬ তওঁেলােক অ দৱতাৈল কৰা

সৱা‐পজূাই িযেহাৱাক ঈষাি ত কিৰেল; িঘণ লগীয়া িবষয়েবােৰ তওঁক

ু কিৰেল। ১৭ ভূতেবাৰৰ উে েশ তওঁেলােক বিল উৎসগ কিৰেল,

ঈ ৰৈল নহয়; িয দৱতােবাৰক তওঁেলােক কিতয়াও নাজািনিছল, সই

নতুন দৱতােবাৰ স িত আিহ পিৰল, িয দৱতােবাৰক তামােলাকৰ

পবূ‐পৰুষুসকেলও ভয় নকিৰিছল, ১৮ িয ঈ েৰ তামােলাকক জ

িদেল তামােলাকৰ িপতৃ হ’ল, তামােলােক সই িশলাক অ া কিৰলা,

তামােলাকৰ জ দাতা ঈ ৰক তামােলােক পাহিৰলা; ১৯ িযেহাৱাই এই

সকেলা দিখ ঈষাি ত হ’ল; তওঁ িনজৰ পু ‐ক াক অ া কিৰেল।

২০ তওঁ ক’ ল, “মই তওঁেলাকৰ পৰা মাৰ মখু লু ৱাম। তওঁেলাকৰ

শষ দশা িক হ’ব, মই তাক চাম; িকয়েনা তওঁেলাক এেকবােৰ িবপেথ

চলা বংশ, অিব াসী স ান। ২১ িয ঈ ৰ নহয়, তাৰ সৱা‐পজূাৰ

াৰাই তওঁেলােক মাক ঈষাি ত কিৰেল, তওঁেলাকৰ অসাৰ মিূতেবাৰৰ

াৰাই মাৰ াধ জ ােল; এই হতুেক মই তওঁেলাকক এক জািত

নােহাৱা লাকসকলৰ াৰা ঈষা জ াম; এক িনেবাধ জািতৰ াৰাই

মই তওঁেলাকক িপত কিৰম। ২২ িকয়েনা মাৰ াধত এক অি

িলত হেছ, িচেয়ালৰ গভীৰতাৈলেক পিুৰেছ, ই পিৃথৱী আৰু তাৰ

উৎপািদত ব াস কিৰেছ, প তৰ িভি মলূেবাৰ লাইেছ। (Sheol

h7585) ২৩ মই তওঁেলাকৰ ওপৰত েযাগৰ ূপ গিঢ়ম; তওঁেলাকৰ

অিহেত মাৰ কাঁড়েবাৰ এিৰম: ২৪ দহ কাই যাৱা িভ , চ

িবনাশকাৰী, ক দায়ক মহামাৰী। তওঁেলাকৰ অিহেত মই মািটত বগাই

ফুৰা জীৱৰ িবষপণূ িহং প েবাৰৰ দাঁত পঠাম। ২৫ বাটত তেৰাৱােল

মািৰব, িভতৰ‐ কাঠািলত আত ত মিৰব। যৱুক আৰু মাৰীসকলক,

িপয়াহ খাৱা কঁচুৱা আৰু পকামৰুীয়া ব ৃ ক এেকভােৱ িবন কিৰব। ২৬

মই ক’ লা য মই তওঁেলাকক িসচঁৰিত কিৰম, আৰু ম ষ ৰ মনৰ পৰা

তওঁেলাকৰ িৃত মিচ পলাম। ২৭ িক ু মই তওঁেলাকৰ শ েবাৰৰ

াধাি ৈল ভয় কিৰেলাঁ, িকয়েনা তওঁেলাকৰ শ প ই ভুল বিুজ

কব পােৰ য, ‘আমাৰ হােতেৰই িবজয়ী হ’ লা; এই সকেলা কৰাজন

িযেহাৱা নহয়।’ ২৮ তওঁেলাক এক িবেবকহীন জািত; তওঁেলাকৰ

িবচাৰ‐বিু বিুল এেকা নাই। ২৯ তওঁেলাক ানী হাৱা হ’ ল, এই কথা

বিুজেলেহঁেতন; শষ দশা িক হ’ব তওঁেলােক িবেবচনা কিৰেলেহঁেতন।

৩০ এজেন কেনৈক এেহজাৰজনক ছ ভ কিৰব পােৰ, আৰু জেন দশ

সহ জনক খদাব পােৰ? যিদেহ তওঁেলাকৰ িশলাই তওঁেলাকক শ ৰ

হাতত বিচ িনিদেয়, যিদেহ িযেহাৱাই তওঁেলাকক শ ৰ হাতত তুিল

িনিদেয়। ৩১ শ ৰ িশলা আমাৰ িশলাৰ িনিচনা নহয়; আমাৰ শ েবােৰও

এইদেৰ ীকাৰ কেৰ। ৩২ িসহঁতৰ া ালতা চেদামৰ া া ৰ পৰা,

আৰু ঘেমাৰাৰ া াবাৰীৰ পৰা অহা; িসহঁতৰ আঙুৰেবাৰ িবহযু আঙুৰ;

িসহঁতৰ থাকেবাৰ িততা; ৩৩ িসহঁতৰ া াৰস সাপৰ িবষ, ফঁিট সাপৰ

ভয়ানক িবষ ৩৪ এই কথা মই জােনা সাঁিচ ৰখা নাই? মাৰ ভঁড়ালত

জােনা মাহৰ মািৰ থাৱা নাই? ৩৫ িসহঁতৰ ভিৰ িপছল খাৱা সময়ত

িতকাৰ সধা আৰু িতফল িদয়া মাৰেহ কায; িকয়েনা িসহঁতৰ শৰ

কাল ওচৰ চািপেছ, আৰু িসহঁতৈল ঘিটবলগীয়া সবনাশ শীে ঘিটব।

৩৬ িযেহাৱাই যিতয়া দিখব য, তওঁৰ লাকসকলৰ শি নােহাৱা

হেছ, ব ী িক াধীন কােৰা শি নােহাৱা হেছ, তিতয়া অৱেশ ই

িযেহাৱাই তওঁৰ লাকসকলৰ প লব, তওঁৰ দাসেবাৰক কৃপা কিৰব।

৩৭ তওঁ তিতয়া ক’ব, “ তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰ ক’ত আেছ? ক’ত

আেছ তওঁেলাকৰ সই িশল িযহত তওঁেলােক আ য় লিছল? ৩৮

তওঁেলাকৰ বিলেবাৰৰ মদযু আহাৰ কােন ভাজন কিৰিছল, আৰু

পয় নেবদ ৰ া াৰস কােন পান কিৰিছল? এিতয়া সইেবােৰই উিঠ

তামােলাকক সহায় কৰক; সইেবােৰই তামােলাকৰ আ য় হওঁক! ৩৯

এিতয়া তামােলােক ভািব চাৱা, মই মেয়ই, মেয়ই তওঁ; মাৰ বািহেৰ

আন কােনা দৱতা নাই; মইেয় মােৰা, আৰু মেয়ই জীয়াও; মইেয় ঘা

লগাওঁ আৰু মেয়ই কেৰাঁ; মাৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কেৰাঁতা কােনা

নাই। ৪০ িকয়েনা মই আকাশৈল হাত দািঙ শপত খাই ক’ লা, মাৰ

িচৰ ায়ী জীৱনৰ শপত, ৪১ যিতয়া মাৰ িজিলিক থকা তেৰাৱালত

ধাৰ িদওঁ, ায় িবচাৰ কিৰবৈল মাৰ হােতেৰ তাক ধেৰাঁ, তিতয়া

মই মাৰ শ েবাৰৰ িতকাৰ সািধম, আৰু মাক িঘণাওঁতা সকলক

িতফল িদম। ৪২ হত হাৱা লাক আৰু ব ীসকলৰ তেজেৰ সেত

মাৰ কাঁড়েবাৰক মই তজ পান কৰাই মতলীয়া কিৰম, মাৰ তেৰাৱােল

মঙহ খাব, দীঘলচুিল থকা শ ৰ মৰূৰ মঙহ খাব। ৪৩ হ আকাশ ম ল,

আনি ত হাৱা, হ সকেলা জািতৰ লাকসকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ

লাকসকলৰ সেত শংসা কৰা, তওঁৰ আৰাধনা কৰা িকয়েনা তওঁ িনজ

স ানেবাৰৰ ৰ পাতৰ িতকাৰ সািধব, তওঁৰ শ েবাৰক িতফল

িদব; তওঁক িঘণাওঁতা সকলক িতফল িদ িনজৰ লাকসকলৰ অেথ ভূিম

িচ কিৰব।” ৪৪ এইদেৰ মািচ আৰু নৰ পু িযেহাচূৱাই গ এই গীতৰ

সকেলা কথা লাকসকলক নােল। ৪৫ ই ােয়লীয়া লাকসকলৰ আগত

মািচেয় যিতয়া এই গীতেবাৰ গাই শষ কিৰেল, ৪৬ তিতয়া তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “িয সকেলা কথা আেপানােলাকৰ িবৰেু সা ৰেূপ

আিজ মই আেপানােলাকক ক’ লা, তাক আেপানােলােক মনত গািঠ

ৰাখক যােত এই িনয়মৰ সকেলা কথা যে েৰ সেত পালন কিৰবৰ

কাৰেণ আেপানােলাকৰ স ান সকলক আ া িদব পােৰ। ৪৭ িকয়েনা

আেপানােলাকৰ কাৰেণ ই সাধাৰণ কথা নহয়; বৰ জীৱনৰেহ কথা;

কাৰণ ইয়ােতই আেপানােলাকৰ জীৱন আেছ, আৰু আেপানােলােক িয

দশ অিধকাৰ কিৰবৈল য ন পাৰ হ যাব, সই দশত ইয়াৰ াৰাই

আেপানােলাক দীঘায়ু হ’ব পােৰ।” ৪৮ সইিদনাখেনই িযেহাৱাই মািচক

ক’ ল, ৪৯ “তুিম িযৰীেহাৰ িবপৰীেত মাৱাব দশত থকা সই অবাৰীম

প তমালাৰ নেবা পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ যাৱা আৰু ই ােয়লীয়াসকলক

অিধকাৰৰ অেথ মই িয দশ িদবৈল গ আেছাঁ, সই কনান দশ চাৱাৈগ।

৫০ যেনৈক তামাৰ ককােয়ৰা হােৰাণৰ মতুৃ হাৰ পাহাৰত হিছল আৰু
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তওঁ িনজৰ পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল গিছল, তেনৈক তামাৰ মতুৃ সই

পাহাৰৰ ওপৰেত হ’ব আৰু তুিমও পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল িচ যাবা।

৫১ িকয়েনা িছন মৰভূুিমত কােদচৰ িমৰীবা পানীৰ ওচৰত ই ােয়লীয়া

স ান সকলৰ মাজত মাৰ পিব তা মািন নচিল তামােলােক ই ােয়লীয়া

স ান সকলৰ আগত মাৰ িত অিব াসৰ কায কিৰিছলা। ৫২ তথািপও,

মই ই ােয়লীয়া স ান সকলক িয দশ িদবৈল গ আেছাঁ, তুিম সই

দশত নােসামাবা, িক ু কৱল দূৰৰ পৰা তাক চাবৈল পাবা।”

৩৩ তাৰ পাছত ঈ ৰৰ লাক মািচেয় তওঁৰ মতুৃ ৰ আেগেয়

ই ােয়লীয়া স ান সকলকআশী াদ কিৰেল। ২ তওঁ ক’ ল,

িযেহাৱা চীনয় প তৰ পৰা আিহল, তওঁ চয়ীৰৰ পৰা তওঁেলাকৰ

ওপৰত উদয় হ’ল; তওঁৰ জ ািত পাৰণ প তৰ পৰা িজিলিক উিঠল

তওঁ অযতু অযতু পিব সকলৰ মাজৰ পৰা আিহল। তওঁৰ সাঁ হাতত

আিছল তওঁেলাকৰ কাৰেণ িবজলুীৰ চমক ভৰা ব ৱ া। ৩ সঁচাই তওঁ

িনজৰ লাকসকলক ম কেৰ; তওঁৰ সকেলা পিব লাক তওঁৰ হাতত

আিছল; তওঁেলাক সকেলা তওঁৰ ভিৰত নত হ’ল; িতজেন তওঁৰ

বাক হণ কিৰেল। ৪ মই, মািচেয় আেপানােলাকক এক ব ৱ াৰ আ া

িদেলাঁ, এই ব ৱ া যােকাবৰ বংশধৰসকলৰ বােব এক উ ৰািধকাৰ। ৫

যিতয়া ই ােয়লৰ মখু লাকসকল গাট খােল, আৰু ই ােয়লৰ সকেলা

ফদ একি ত হ’ল, তিতয়া িযেহাৱাই আিছল িযচুৰণূৰ ৰজা। ৬ ৰেূবণ

জীয়াই থাকক, নমৰক; িক ু তওঁৰ গা ীৰ লাক লখত অলপ হওক। ৭

িযহূদাক িদয়া আশী াদ এই: মািচেয় ক’ ল, “ হ িযেহাৱা, তুিম িযহূদাৰ

মাত না, তওঁৰ লাকসকলৰ মাজৈল তওঁক পনুৰ ঘৰূাই আনা, তামাৰ

হােতেৰ তওঁৰ বােব যু কৰা; তওঁৰ শ েবাৰৰ িবৰেু এক সহায়

হাৱা।” ৮ লবীৰ িবষেয় মািচেয় ক’ ল, “ লবী, তামাৰ ভ ৰ লগত

তামাৰ তু ীম আৰু উৰীম আেছ; ম াত তুিম যাৰ পৰী া কিৰিছলা,

িমৰীবাৰ পানীৰ ওচৰত যাৰ সেত িববাদ কিৰিছলা, ৯ িযজেন িনজ

িপতৃ আৰু মাতৰৃ িবষেয় ক’ ল, ‘মই তওঁেলাকক দখা নাই।’ িনজৰ

ভাই‐ককাইক ীকাৰ নকিৰেল, এেনিক িনজৰ স ানেবাৰেক িনিচিনেল;

তওঁ তামাৰ বাক ক পহৰা িদেছ আৰু তামাৰ ব ৱ া ৰ া কিৰেছ। ১০

লবীসকেল তামাৰ আ ােবাৰ যােকাবক িশকায়, ব ৱ ােবাৰ ই ােয়লক

িশকায়; তামাৰ আগত ধপূ লায়, য ‐ বিদৰ ওপৰত হামবিল উৎসগ

কেৰ। ১১ হ িযেহাৱা, তুিম তওঁৰ তাৰ স ি ত আশী াদ কৰা,

তওঁৰ সকেলা হাতৰ কায হণ কৰা; তওঁৰ িবৰেু উঠা শ েবাৰৰ

কঁকাল ভািঙ িদয়া; । তওঁক িঘণাওঁতাসকলৰ কঁকাল ভািঙ িদয়া, যােত

পনুৰ উিঠব নাৱােৰ।” ১২ িব ামীনৰ িবষেয় মািচেয় ক’ ল, “িযেহাৱাই

যাক ম কেৰ, িব ামীন তওঁৰ ওচৰত িনভেয় থােক; িযেহাৱাই ওেৰ

িদনেটা তওঁক আৱিৰ ৰােখ, আৰু তওঁ িযেহাৱাৰ ই বা ৰ মাজত

বাস কেৰ।” ১৩ যােচফৰ িবষেয় মািচেয় ক’ ল, “আকাশৰ উ ম দান

আৰু িনয়েৰেৰ সেত, তলত ব ািপ থকা সাগেৰেৰ, িযেহাৱাই যােচফৰ

দশক আশী াদ কৰক। ১৪ সূযৰ তাপৰ উৎকৃ ফেলেৰ, মাহেবাৰৰ

উ ম শস েৰ, ১৫ পৰুিণ প তেবাৰৰ অিত উ ম স েদেৰ, িচৰকালৰ

পাহাৰেবাৰৰ ব মলূীয়া ব েৰ, ১৬ পিৃথবীৰ উ ম উ ম ব ৰ চুৰতােৰ,

আৰু ল জােপাহাৰ মাজত িয জনা আিছল, তওঁৰ আ েহেৰ সেত ‐

যােচফৰ মৰূত, িযজন ভাই‐ককাইসকলৰ মাজত ৰাজপু আিছল, তওঁৰ

কপালত এই সকেলা আশীবাদ পৰক। ১৭ যােচফৰ মিহমা থেম ওপজা

এটা ষাঁড়, তওঁৰ িশং টা বনৰীয়া ষাঁড়ৰ িশঙৰ দেৰ; তাৰ াৰাই তওঁ

সকেলা জািতেক িব কিৰব, এেনিক পিৃথবীৰ অ ৈলেক জািতেবাৰক

ঠিল িনব; এইদেৰই ই িয়মৰ অযতু অযতু আৰু মনিচৰ হাজাৰ হাজাৰ

লাক হ’ব। ১৮জবলূনূৰ িবষেয় মািচেয় ক’ ল, হ জবলুনু, তুিম বািহৰৈল

যাৱা কালত আনি ত হাৱা, আৰু হ ইচাখৰ, তুিম িনজ ত ুত আন

কৰা। ১৯ লাকসকলক তওঁেলােক প তৈল মািত পঠাব; সই ঠাইত

তওঁেলােক যাগ মেনাভােৱেৰ বিল উৎসগ কিৰব; তওঁেলােক সমু ৰ

চুৰ সমিৃ আৰু বািলৰ পৰা পতু ধন চুিহব।” ২০ গাদৰ িবষেয় মািচেয়

ক’ ল, “িযজনাই গাদৰ ৰাজ ৰ সীমা বঢ়াব, সই জনা ধ ; গােদ িসংহৰ

দেৰ বাস কেৰ, তওঁ বা , এেনিক মৰূৰ তালেুকা িবদােৰ। ২১ তওঁ

িনজৰ কাৰেণ উৎকৃ ভাগ মেনানীত কিৰেল, িকয়েনা সই ঠাইত নতাৰ

যাগ লাকৰ কাৰেণ ভাগ ৰািখ থাৱা আেছ; তওঁ লাক সকলৰ মখু ৰ

লগত আিহল। তওঁ িযেহাৱাৰ ায় কায িস কিৰেল, আৰু ই ােয়লৰ

সেত িযেহাৱাৰ িনয়ম পালন কিৰেল। ২২ দানৰ িবষেয় মািচেয় ক’ ল,

“দান বাচানৰ পৰা জাপ মািৰ অহা যৱুা িসংহ।” ২৩ ন ালীৰ িবষেয়

মািচেয় কেল, “ হ ন ালী, তুিম িযেহাৱাৰ অ েহেৰ তৃ , আৰু িযেহাৱাৰ

আশী ােদেৰ পিৰপণূ; পি ম আৰু দি ণ অ ল অিধকাৰ কৰা।” ২৪

আেচৰৰ িবষেয় মািচেয় কেল, “আন স ান সকলতৈক আেচেৰ অিধক

আশী াদ পাওক; তওঁ যন িনজৰ ভাই‐ককাইসকলৰ ি য় হয়, তওঁৰ

ভিৰ খন যন জলফাইৰ তলত ডুিব থােক। ২৫ তামাৰ নগৰৰ ডাংেবাৰ

লাহা বা িপতলৰ হ’ব; িযমানিদন তামাৰ আয়সু থািকব, িসমানিদন

তামাৰ শি থািকব।” ২৬ মািচেয় ক’ ল, “ হ িযচুৰণূ, ঈ ৰৰ তুল

কােনা নাই; তামােলাকৰ সহায়ৰ কাৰেণ তওঁ িনজ গৗৰেৱেৰ মঘৰথত

উিঠ আকাশ পথত অহা যাৱা কেৰ। ২৭ িযজন অনািদকালৰ ঈ ৰ

তেৱঁই িনজৰ লাকসকলৰ আ য়, অেধােদশত তওঁ িচৰ ায়ী বা েৰ

ধিৰ ৰােখ; তওঁ তামােলাকৰ স খুৰ পৰা শ েবাৰক দূৰ কিৰব, তওঁ

ক’ব, ‘এওঁেলাকক ংস কৰা!’ ২৮ ই ােয়ল জািতেয় িনভেয়েৰ বাস

কিৰব; যােকাবৰ ভুমকু শস আৰু নতুন া াৰসৰ দশত িনৰাপদ হ’ব;

তওঁৰ ওপৰত আকাশৰ িনয়ৰ টাপা টােপ পৰক। ২৯ হ ই ােয়ল, তুিম

ধ ; িযেহাৱাৰ াৰাই িন াৰ পাৱা জািত িয তামােলাক, তামােলাকৰ

সদশৃ কান আেছ? তওঁ তামােলাকৰ সাহাযকাৰী ঢাল, তামােলাকৰ

গৗৰৱৰ তেৰাৱাল; শ েবাৰ তামােলাকৰ ওচৰৈল ক মান হ আিহব;

তামােলােক ওখ ঠাইেবাৰত ভিৰ িদবা।”

৩৪ পাছত মািচেয় মাৱাবৰ সমথলৰ পৰা িযৰীেহাৰ িবপৰীেত থকা

নেবা প তৈল িপচগাৰ চূড়াৈল উিঠ গ’ল। তাৰ পৰা িযেহাৱাই

তওঁক গােটই দশ দখৱুােল। তওঁ তওঁক িগিলয়দৰ পৰা দান পয

গােটই দশ, ২ গােটই ন ালী, ই িয়ম আৰু মনিচৰ দশ, আৰু

পি ম ফােল সমু ৈলেক িযহূদাৰ সম দশ দখৱুােল। ৩ তাৰ উপিৰ

তওঁ তওঁক নেগভ আৰু খজৰুৰ নগৰ িযৰীেহাৰ উপত কাৰ সমথল

ভূিম অথাৎ চাৱৰৈলেক দখৱুােল। ৪ তাৰ পাছত িযেহাৱাই তওঁক

ক’ ল, “এইখেনই সই দশ যাৰ িবষেয় মই অ াহাম, ইচহাক আৰু

যােকাবৰ ওচৰত শপত খাই কিছেলাঁ, ‘এই দশ মই তামাৰ বংশক

িদম।’ দশখন িনজৰ চ েৰ চাবৈল মই তামাক েযাগ িদেলাঁ, িক ু

নদী পাৰ হ তুিম সই ঠাইৈল যাব নাৱািৰবা।” ৫ সেয়, িযেহাৱাই

কাৱা বাক অ সােৰ িযেহাৱাৰ দাস মািচৰ সই মাৱাব দশত মতুৃ

হ’ল। ৬ মাৱাব দশত বৎ‐িপেয়াৰৰ স খুত িয উপত কা আিছল,

িযেহাৱাই তওঁক সই ঠাইত মদাম িদেল; িক ু তওঁৰ মদামৰ ঠাই

ক’ত আেছ, আিজৈলেক কােনও নাজােন। ৭ মতুৃ ৰ সময়ত মািচৰ বয়স

আিছল এশ িবশ বছৰ; তিতয়াও তওঁৰ চ ল হাৱা নািছল, আৰু

গাৰ শি ও কিম যাৱা নািছল। ৮ ই ােয়লৰ স ান সকেল মাৱাব

সমথলত ি শ িদন পয মািচৰ কাৰেণ ন কিৰেল; তাৰ পাছত

মািচৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ শাক কাশৰ িদন শষ হ’ল। ৯ নৰ পু

িযেহাচূৱাৰ ওপৰত মািচেয় হাত ৰািখিছল বােব তওঁ ানদায়ক আ ােৰ

পিৰপণূ আিছল; সেয়, ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁৰ কথা অ সােৰ

চিলব ধিৰেল আৰু িযেহাৱাই মািচৰ যােগিদ িয আ া িদিছল, সই

অ সােৰ কায কিৰবৈল ধিৰেল। ১০আিজ পয ই ােয়লীয়াসকলৰ

মাজত মািচৰ দেৰ কােনা ভাববাদীৰ উ ান হাৱা নাই, িযজনৰ লগত

িযেহাৱাই মখুামিুখৈক কথা পািতিছল। ১১ িযেহাৱাই মািচক িমচৰ দশত

ফেৰৗণ, তওঁৰ সকেলা দাস আৰু সম দশৰ ওপৰত িয সকেলা িচ

আৰু অ ুত ল ণ দখৱুাবৈল পঠাইিছল, সই ধৰণৰ কায কৰা আন

কােনা ভাৱবাদী নাই। ১২ গােটই ই ােয়লীয়াসকলৰ চ ৰ স খুত

মািচেয় িয মহাশি দখৱুাইিছল বা িয সকেলা ভয় ৰ কায কিৰিছল,

সইদেৰ আন কােনা ভাৱবাদীেয় কৰা নাই।
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১ িযেহাৱাৰ দাস মািচৰ মতুৃ ৰ পাছত, িযেহাৱাই মািচৰ পিৰচাৰক

নৰ পু িযেহাচূৱাক ক’ ল, ২ “ মাৰ দাস মািচৰ মতুৃ হ’ল; এেতেক

তুিম এিতয়া উঠা আৰু এই লাকসকলৰ সেত, মই িয দশ ই ােয়লৰ

স ানসকলক িদেছাঁ, সই দশৈল য ন নদী পাৰ হ যাৱা। ৩ িয িয

ঠাইত তামােলােক ভিৰ িদবা, মই মািচক কাৱাৰ দেৰ সইেবাৰ ঠাই

তামােলাকক িদেলাঁ৷ ৪ সই মৰু া ৰ পৰা িলবােনান হ মহানদী ফৰাৎ

নদীৈলেক, সূয অ যাৱা ফালৰ পৰা মহা‐সমু ৈলেক িহ ীয়াসকলৰ

গােটই দশ তামােলাকৰ অ ল হ’ব। ৫ তামাৰ জীৱনৰ গােটই

কালত কােনা লাক তামাৰ আগত িথয় হ’ব নাৱািৰব; মই মািচৰ লগত

থকাৰ দেৰ তামাক ত াগ নকিৰম বা এিৰ নাযাওঁ। ৬ তুিম বলৱান আৰু

সািহয়াল হাৱা; িকয়েনা এই লাকসকলক িয দশ িদবৈল মই তওঁেলাকৰ

পবূপৰুষুসকলৰ আগত শপত খাইিছেলাঁ, তাক তুিমেহ এই লাকসকলক

অিধকাৰ া কৰাবা। ৭ মাৰ দাস মািচেয় তামাক আ া কৰা গােটই

ব ৱ া সাৱধােন পালন কিৰ সই মেত কায কিৰবৈল, মেথান তুিম বলৱান

আৰু অিতশয় সাহিসয়াল হাৱা; তুিম িয িয ঠাইৈল যাৱা, সই সকেলা

ঠাইেত কৃতকায হ’বৰ কাৰেণ তুিম সই ব ৱ াৰ পৰা সাঁ িক বাওঁহােত

ঘিূৰবা। ৮ এই িবধান‐পু ক খনৰ কথা তামাৰ মখুৰ পৰা কিতয়াও

আঁতিৰ নাযাওঁক; িক ু ইয়ােত থকা আটাইিখিন কথােক পালন কিৰ সই

মেত কায কিৰবৈল তুিম িদেন‐ৰািতেয় ইয়াক ধ ান কৰা; িকয়েনা ইয়ােক

কিৰেল তামাৰ ভগিত হ’ব আৰু তুিম কৃতকায হ’বা। ৯ মই তামাক

আ া িদয়া নাই ন? বলৱান আৰু সািহয়াল হাৱা! ািসত বা ব া ল

নহ’বা; িকয়েনা তুিম িয িয ঠাইৈল যাবা, সই সকেলা ঠাইেত তামাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা তামাৰ লগত থািকব।” ১০ তিতয়া িযেহাচূৱাই লাকসকলৰ

িবষয়াসকলকআ া িদ ক’ ল, ১১ “ তামােলােক চাউিনৰ মােজিদ গ

লাকসকলক এই আ া কৰা, ‘ তামােলাক েত েক িনজৰ কাৰেণ বাটৰ

স ল যু ত কৰা; িকয়েনা তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই অিধকাৰৰ অেথ

তামােলাকক িয দশ িদেছ, সই দশত সামাই তাক অিধকাৰ কিৰবৰ

বােব িতিন িদনৰ িভতৰত তামােলােক সই য ন নদী পাৰ হ যাব

লািগব’।” ১২ তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই ৰেূবণীয়া আৰু গাদীয়াসকলক আৰু

মনিচৰ ফদৰ আধাভাগ লাকক ক’ ল, ১৩ “িযেহাৱাৰ দাস মািচেয়

িদয়া আ াত কাৱা বাক তামােলােক সাঁৱৰা য, ‘ তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই তামােলাকক িজৰিণ ল’বৈল তামােলাকক এই দশ িদেছ।’

১৪ মািচেয় তামােলাকক িদয়া দশত তামােলাকৰ ল’ৰা, িতেৰাতা

আৰু তামােলাকৰ প েবাৰ য নৰ পবূ পােৰ থািকব৷ িক ু তামােলাকৰ

আটাই পৰা মী বীৰপৰুষুসকেল সাজু হ তওঁেলাকৰ আেগ আেগ গ,

১৫ িযেহাৱাই তামােলাকক িদয়াৰ দেৰ তামােলাকৰ ভাইসকলক িজৰিণ

িনিদয়া পয , তামােলাকৰ ভাইসকলক সাহায আগবঢ়াব লািগব; আৰু

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকক িদয়া দশ, তওঁেলােকও

অিধকাৰ কিৰব৷ তিতয়া য ন নদীৰ পবূ পােৰ সূেযাদয় হাৱা িয দশ

িযেহাৱাৰ দাস মািচেয় তামােলাকক িদেল, তামােলাকৰ আিধপত ৰ

দশৈল উভিট আিহ তাক ভাগ কিৰবা৷” ১৬ তিতয়া তওঁেলােক

িযেহাচূৱাক উ ৰ িদ ক’ ল, “আপিুন আমাক িয িয আ া িদেছ, আিম

সই আ া পালন কিৰম আৰু আপিুন আমাক য’ লেক পিঠয়ায়, তা’ লেক

আিম যাম৷ ১৭আিম সকেলা িবষয়েত যেনৈক মািচৰ আেদশ মািন

চিলিছেলাঁ, তেনৈক আেপানােৰা আেদশ মািন চিলম৷ কৱল, মািচৰ

লগত থকাৰ দেৰ, আেপানাৰ লগেতা আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা থাকক৷

১৮ যিদ কােনােৱ আেপানাৰ আ াৰ িবৰু াচৰণ কেৰ আৰু আপিুন িদয়া

আ াৰ কােনা কথা েন, তেনহেল সই জনৰ াণদ হ’ব৷ কৱল

আপিুন বলৱান আৰু সািহয়াল হওঁক।”

২ তাৰ পাছত নৰ পু িযেহাচূৱাই িচটীমৰ পৰা জন লাকক গাপেন

চাৰাংেচাৱা িহচােব পিঠয়াই িদেল৷ তওঁ ক’ ল, “ তামােলাক যাৱা,

আৰু গােটই দশখন ভালদেৰ চাবা; িবেশষৈক িযৰীেহা নগৰ িনৰী ণ

কিৰ আিহবা।” তিতয়া তওঁেলাক গ’ল আৰু গ এগৰাকী বশ াৰ ঘৰ

পােল৷ তােত তওঁেলােক আলহী হ থািকল৷ সই বশ াৰ নাম ৰাহাব

আিছল৷ ২ িক ু কােনা লােক গ িযৰীেহাৰ ৰজাক ক’ ল, “চাওঁক, দশৰ

বজু‐িবচাৰ ল’বৰ অেথ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ কইজনমান লাক এই

ঠাইৈল আিহেছ।” ৩ তিতয়া িযৰীেহাৰ ৰজাই ৰাহাবৈল এই কথা ক

পিঠয়ােল বােল, “ তাৰ ওচৰৈল অহা িয মা হেকইজন এিতয়া তাৰ

ঘৰত আিহ আেছ, িসহঁতক বািহৰৈল উিলয়াই দ; িকয়েনা িসহঁেত গােটই

দশত চাৰাংেচাৱািগিৰ কিৰবৈল আিহেছ৷” ৪ িক ু মিহলা গৰাকীেয়

সই মা হ জনক লু ৱাই থ ক’ ল, “হয়, সঁচাৈক সই মা হেকইজন

মাৰ ওচৰৈল আিহিছল, িক ু িসহঁত ক’ৰ পৰা আিহিছল, সই িবষেয়

মই নাজািনেলাঁ৷ ৫ সি য়া হওেতই িসহঁত ওলাই গ’ল, তিতয়া নগৰৰ

ৱাৰ ায় ব কৰা সময় হিছল৷ িসহঁত ক’ ল গ’ল, সই িবষেয় মই ক’ব

নাৱােৰাঁ; স ৱতঃ তামােলােক পােছ পােছ বগাই খিদ গ’ ল িসহঁতক

ধিৰব পািৰবা।” ৬ িক ু তাই তওঁেলাকক ঘৰৰ চালৰ ওপৰৈল িনেল

আৰু চালৰ ওপৰত ৰীিতমেত মিল িদয়া শণঠািৰেবােৰেৰ তওঁেলাকক

লু ৱাই হ’ল। ৭ তাৰ পাছত মা হেবােৰ য ন নদীৰ পাৰ‐ঘাটৈল যাৱা

বােটিদ তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ গ’ল আৰু খিদ যাৱা লাক বািহৰ

হাৱা মা েক নগৰৰ ৱাৰ ব কৰা হ’ল। ৮ পাছত তওঁেলাক নৗ

শাওঁেতই তাই চালৰ ওপৰত থ অহা সই লাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল,

৯আৰু তাই সই মা হ কইজনক ক’ ল, “মই জািনেলাঁ য, িযেহাৱাই

তামােলাকক এই দশ িদেল আৰু তামােলাকৰ পৰা আিম ািসত হেছাঁ৷

আটাই দশিনবাসীেয় তামােলাকৰ আগত ভয়ত আতুৰ হ পিৰেছ৷

১০আিম িনবৈল পাইেছাঁ য, তামােলােক িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা

সময়ত িযেহাৱাই তামােলাকৰ সা ােত চূফ সাগৰৰ পানী ৱাইিছল

আৰু আিম ইয়ােকা িনেলা য, তামােলােক য নৰ িসেটা পাৰত থকা

ইেমাৰীয়াসকলৰ চীেহান আৰু ওগ নামৰ ৰজা জনক কেন ব ৱহাৰ

কিৰ িনঃেশেষ িবন কিৰিছলা। ১১ এই সকেলােবাৰ ব ৃ া না মা েক

আমাৰ দয়েবােৰা ভয়ত আতংিকত হ আেছ; এিতয়া তামােলাকৰ

িবৰেু যাবৈল আমাৰ মাজত কােনা এজনেৰা সাহস নাই৷ তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা, তেৱঁই ওপৰত থকা গ আৰু তলত থকা পিৃথৱীৰ ঈ ৰ৷

১২ এই হতুেক মই এিতয়া িবনয় কেৰাঁ য, মই তামােলাকৈল দয়া

ব ৱহাৰ কৰাৰ কাৰেণ তামােলােকও মাৰ িপতৃ বংশৈল দয়া ব ৱহাৰ

কিৰবৈল, ১৩আৰু তামােলােক মাৰ িপত,ৃ মাত,ৃ ভাই আৰু ভনীসকলক

আৰু তওঁেলাকৰ সকেলােক জীয়াই ৰািখবৈল আৰু মতুৃ ৰ পৰা আমাৰ

াণ উ াৰ কিৰবৈল, িযেহাৱাৰ নােমেৰ মাৰ আগত শপত খাই মাক

সত তা মাণৰ িচন িদয়া।” ১৪ তিতয়া সই মা হ কইজেন তাইক

ক’ ল, “যিদ তামােলােক আমাৰ এই কাযৰ কথা কাশ নকৰা, তে

তামােলাকৰ াণৰ সলিন আমাৰ াণ যাব; আৰু যিতয়া িযেহাৱাই

আমাক এই দশ িদব, তিতয়া আিম তামাৈল দয়া আৰু সত ব ৱহাৰ

কিৰম।” ১৫ তাৰ পাছত তাই িখিড়িকেয়িদ তওঁেলাকক ৰচীেৰ নমাই

িদেল; িকয়েনা তাইৰ ঘৰ নগৰৰ গড়ৰ গােত লািগ আিছল আৰু তাই গড়ৰ

ওপৰত বাস কিৰিছল। ১৬ তাৰ পাছত তাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ খিদ

যাৱা লােক যন তামােলাকক লগ নাপায়, এই কাৰেণ পবতৈল যাৱা

আৰু খিদ যাৱা মা হ উলিট নহাৈলেক, সই ঠাইেত িতন িদন লকুাই

থািকবা৷ তাৰ পাছত িনজ বােটিদ িচ যাবা।” ১৭ তােত মা হ কইজেন

তাইক ক’ ল, “আিম কাৱাৰ দেৰ তুিম নকিৰেল, তুিম আমাক কিৰব িদয়া

শপতৰ িবষয়ত আিম িনে াষী হ’ম৷ ১৮ চাৱা, তুিম এই িয িখিড়িকেয়িদ

আমাক নমাই িদলা, আিম যিতয়া এই দশৰ িভতৰৈল অ◌ািহম, তিতয়া

এই িখিড়কীত স ৰ বৰণীয়া সূতােৰ বটা এই ৰছীডাল বাি ৰািখবা আৰু

তামাৰ িপত,ৃ মাত,ৃ ভাইসকল আৰু তামাৰ িপতবৃংশৰ সকেলা লাকেক

তামাৰ িনজ ঘৰত একি ত কিৰ লু ৱাই ৰািখবা। ১৯ তিতয়া িয

কােনােৱ তামাৰ ঘৰৰ ৱাৰৰ পৰা বাটৈল ওলাব, তাৰ ৰ পাতৰ দাষ

তাৰ মৰূৰ ওপৰেত পিৰব আৰু আিম িনে াষী হ’ম; িক ু িয কােনােৱ

তামাৰ লগত ঘৰত থািকব, তাৰ ওপৰত যিদ কােনােৱ হাত িদেয়,

তে সই ৰ পাতৰ দাষ আমাৰ মৰূৰ ওপৰত পিৰব। ২০ িক ু তুিম
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যিদ আমাৰ এই কাযৰ কথা কাশ কৰা, তে আমাক খউুৱা শপতৰ

িবষেয় আিম িনে াষী হ’ম।” ২১ ৰাহােব সিমধান িদ ক’ ল, “ তামােলােক

যেনৈক কছা, তেনৈক হওঁক৷” তাই এই কথা ক তওঁেলাকক িবদায়

িদয়াৰ পাছত তওঁেলাক িচ গ’ল আৰু তাই সই স ৰ বৰণীয়া ৰছীডাল

িখিড়িক খনেত বাি থ িদেল। ২২ তাৰ পাছত তওঁেলােক গ পবত

পােল আৰু খিদ যাৱা মা হেবাৰ উলিট নহাৈলেক তােত তওঁেলাক

িতন িদন থািকল৷ পাছত খিদ যাৱা লাকসকেল তওঁেলাকক গােটই

বাটেত িবচািৰেল িক ু তওঁেলাকক িবচািৰ নাপােল। ২৩ তাৰ পাছত সই

মা হ জন উলিট পবতৰ পৰা নািম নদী পাৰ হ নৰ পু িযেহাচূৱাৰ

ওচৰৈল গ’ল আৰু তওঁেলাকৈল ঘটা সকেলা ঘটনাৰ িবষেয় তওঁক ক’ ল।

২৪আৰু তওঁেলােক িযেহাচূৱাক ক’ ল, “সঁচাৈক ঈ ৰ িযেহাৱাই সই

গােটই দশ আমাৰ হাতত সমপণ কিৰেল; আমাৰ কাৰেণ দশ‐িনবাসী

আটাইেবাৰ লাক ভয়ত আতংিকত হ আেছ।”

৩ পাছিদনা অিত ৰািতপৱুােত িযেহাচূৱা উিঠল, আৰু তওঁেলাক

আটােয় িচটীমৰ পৰা যা া আৰ কিৰেল৷ তওঁ আৰু আটাই

ই ােয়লী লাক য ন নদীৰ পাৰৈল আিহল আৰু নদী পাৰ হাৱাৰ

আগেত, তওঁেলােক তােত িশিৱৰ পািত থািকল৷ ২ িতন িদনৰ পাছত

িবষয়াসকেল িশিবৰৰ মােজিদ গ’ল; ৩আৰু লাকসকলক এই আ া

িদেল য, “ যিতয়া তামােলােক তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ ক দিখবা আৰু লবীয়া পেুৰািহতসকলক সই চ ক ব িনয়া দিখবা,

তিতয়া তামােলােক এই ঠাই এিৰ সই চ কৰ পােছ পােছ যাবা। ৪

তথািপ তামােলাকৰ মাজত ব ৱধান থািকব লািগব আৰু এই ব ৱধান

তামােলাকৰ মাজত ায় ই হাজাৰ হাত পিৰমাণৰ ঠাই হ’ব লািগব।

তামােলােক যাব লগা পথ দখা পাবৈল তাৰ ওচেৰ ওচেৰ নাযাবা,

িকয়েনা তামােলােক আগেত কিতয়াও সই বােটিদ যাৱা নাই।” ৫ তাৰ

পাছত িযেহাচূৱাই লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলােক িনজেক পিব কৰা;

িকয়েনা কাইৈল িযেহাৱাই তামােলাকৰ মাজত আচিৰত কম কিৰব।” ৬

পাছত িযেহাচূৱাই পেুৰািহতসকলক ক’ ল, “ তামােলােক িনয়ম‐চ ক

তুিল লাৱা আৰু লাকসকলৰ আেগ আেগ যাৱা।” তিতয়া তওঁেলােক

িনয়ম‐চ ক তুিল ল’ ল আৰু লাকসকলৰ আেগ আেগ যাবৈল ধিৰেল।

৭ িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “মই মািচৰ লগত থকাৰ দেৰ তামাৰ

লগেতা য আেছাঁ, ইয়াক গােটই ই ােয়েল জািনবৰ বােব, মই আিজ

তওঁেলাকৰ দিৃ ত তামাক গৗৰৱাি ত কিৰম। ৮ তুিম িনয়ম‐চ ক ব

িনয়া পেুৰািহতসকলক এই আ া কৰা য, ‘ যিতয়া তামােলােক গ

য নৰ পানীৰ দাঁিত পাবা, তিতয়া য ন নদীত তামােলােক ৰ থািকবা’।”

৯ তিতয়া িযেহাচূৱাই ই ােয়লৰ স ান সকলক ক’ ল, “ তােমােলােক

ইয়াৈল আিহ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাক না। ১০ জীৱ ঈ ৰ

য তামােলাকৰ মাজত আেছ আৰু তওঁ য কনানীয়া, িহ ীয়া, িহ ীয়া,

পিৰ ীয়া, িগগাচীয়া, ইেমাৰীয়া আৰু িযবচুীয়া লাকসকলক তামােলাকৰ

স খুৰ পৰা িন েয় য দূৰ কিৰব, সই িবষেয় তামােলােক ইয়াৰ াৰাই

জািনবা। ১১ চাৱা! সমদুায় পিৃথবীৰ ভুৰ িনয়ম‐চ ক তােমােলাকৰ

স েুখেৰ য ন পাৰ হ যাব। ১২ এই হতুেক তামােলােক এিতয়া

ই ােয়লৰ এক এক ফদৰ পৰা এজনৈক লাকক ল’বা; এইদেৰ বাৰ

ফদৰ পৰা বাৰ জনক িনবাচন কিৰ লাৱা। ১৩ সমদুায় পিৃথবীৰ ভু

িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক ব িনয়া পেুৰািহতসকেল িনজ ভিৰৰ পতা য ন

নদীৰ পানীত িদয়াৰ পাছেত য নৰ িয পানী ওপৰৰ পৰা ব আিহেছ, সই

পানীেবাৰ দ’ম খাই ৰ’ব।” ১৪ পাছত িনয়ম‐চ ক ব িনয়া পেুৰািহতসকল

লাকসকলৰ আেগ আেগ গ’ল আৰু লাকসকল য ন পাৰ হ’বৰ কাৰেণ

িনজ িনজ ত ুৰ পৰা ওলাই আিহল; ১৫ পাছত িনয়ম‐চ ক কিঢ়য়াই

িনয়া লাকসকেল যিতয়া য ন পােল, তিতয়া িনয়ম‐চ ক কিঢ়ওৱা

পেুৰািহতসকলৰ ভিৰ নদীৰ দাঁিতৰ পানীত ডুবাই িদয়া মা েক (শষ

চেপাৱা সময়ত য নৰ পানী পাৰ ওফি উিঠ বাগিৰ যায়), ১৬ ওপৰৰ

পৰা ব অহা পানী িছিগ ব দূৈৰত থকা চতনৰ ওচৰৰ আদম নগৰৰ

কাষত দ’ম বাি ৰ’ল আৰু আৰাবা সমু অথাৎ লৱণ‐সমু ৈল ব যাৱা

জল সমহূ ব গ স ণূৰেূপ নাইিকয়া হ’ল; তিতয়া লাকসকেল িযৰীেহাৰ

স েুখেৰ পাৰ হ গ’ল। ১৭ আৰু গােটই ই ােয়ল জািতেয় পাৰ হ

নােযাৱাৈলেক, িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক ব িনয়া পেুৰািহতসকল য নৰ

মাজত কান ভুিমত িথেৰ িথয় হ থািকল আৰু গােটই ই ােয়েল কান

ভুিমেয়িদ পাৰ হ গ’ল।

৪ পাছত সকেলা লােক যিতয়া য নৰ ওপেৰেৰ পাৰ হ’ল, তিতয়া

িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, ২ “ তামােলােক লাকসকলৰ এক

এক ফদৰ এজন এজন ক েম বাৰ ফদৰ পৰা বাৰ জনক লাৱা,

৩আৰু তওঁেলাকক আ া কিৰ কাৱা য, ‘য নৰ মাজত, িয ঠাইত

পেুৰািহতসকলৰ ভিৰ িথৰ হ আেছ, সই কান ঠাইৰ পৰা বাৰটা িশল

তামােলােক লগত ল পাৰৈল যাৱা আৰু আিজ ৰািত তামােলােক িয

ঠাইত থািকবা, সই ঠাইেত সই িশলেকা থ’বা’৷” ৪ তিতয়া িযেহাচূৱাই

বাৰ জন লাকক মািত আিনেল৷ এই লাকেকইজন ই ােয়লৰ েত ক

গা ীৰ স ান সকলৰ মাজৰ পৰা এজন এজনৈক যু ত কিৰ থাৱা

লাক৷ ৫ িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক এই কথা ক’ ল, “ তামােলােক য নৰ

মাজৈল নািম আহা আৰু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ

স খুৈল যাৱা; তাৰ পৰা ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ফদৰ সংখ া অ সােৰ

িতজেন এটা এটা িশল তুিল কা ত ল যাৱা৷ ৬ সেয় তামােলাকৰ

মাজত িচন হ’ব অথাৎ যিতয়া তামােলাকৰ স ান সকেল িশলেবাৰৰ

িবষেয় ‘ তামােলােক িক বজুা বিুল িধব?’ ৭ তিতয়া তামােলােক

তওঁেলাকক ক’বা য, ‘িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ আগত য নৰ পানী

িছিগিছল আৰু িনয়ম‐চ ক পাৰ হাৱা কালত য নৰ পানী িছিগিছল।

সেয় ই ােয়লৰ স ান সকলৰ বােব এই িশলেবাৰ স দায় সাঁৱৰণৰ

িচন হ থািকব’।” ৮ তিতয়া ই ােয়লৰ স ান সকেল িযেহাচূৱাৰ আ া

অ সােৰ কায কিৰেল৷ িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক যেনৈক কিছল তেনৈক,

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ফদৰ সংখ া অ সােৰ তওঁেলােক য নৰ মাজৰ

পৰা বাৰটা িশল তুিল পাৰৈল ল গ’ল আৰু তওঁেলােক ৰািত থকা ঠাইেত

িশলেবাৰ হ’ল। ৯আৰু িনয়ম‐চ ক ব িনয়া পেুৰািহতসকলৰ ভিৰ িথেৰ

থকা ঠাইত, য নৰ মাজত িযেহাচূৱাই বাৰটা িশল াপন কিৰেল৷ সই িশল

িৃতিচ হ আিজৈলেক সই ঠাইেত আেছ। ১০ িযেহাৱাই লাকসকলক

িযেবাৰ কথা ক’বৈল আ া িদিছল, সই সকেলা কথা মািচেয় িযেহাচূৱাক

পালন কিৰবৈল কিছল৷ পাছত এই কথােবাৰ িস নােহাৱাৈলেক িনয়ম‐

চ ক ব িনয়া পেুৰািহতসকেল য নৰ মাজত িথয় হ ৰ আিছল আৰু

লাকসকেল বগাই পাৰ হ গিছল। ১১ এইদেৰ সকেলা লাক পাৰ

হাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক ল পেুৰািহতসকল লাক সকলৰ

সা ােত পাৰ হ গ’ল। ১২ ৰেূবণৰ ফদৰ স ানসকল, গাদ ফদৰ

স ানসকল আৰু মনিচ ফদৰ আধািখিন লাক মািচেয় কাৱাৰ দেৰ

ৰণৈল সাজু হ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ স েুখেৰ পাৰ হ গ’ল৷ ১৩ যু ৰ

বােব যু ত হাৱা ায় চি শ হাজাৰ লাক িযেহাৱাৰ সা ােত ওলাই গ’ল৷

তওঁেলােক িযৰীেহাৰ সমথলৈল যু কিৰবৰ বােব পাৰ হ গ’ল। ১৪

সইিদনা িযেহাৱাই গােটই ই ােয়লৰ সা ােত িযেহাচূৱাক গৗৰৱাি ত

কিৰেল; সেয়েহ ই ােয়লৰ স ান সকেল মািচক যেনৈক স ান

কিৰিছল, তেনৈক তওঁেকা তওঁৰ জীৱনৰ সকেলা কালত তওঁেলােক

স ান কিৰেল। ১৫ পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, ১৬ “সা ফিল

থকা িনয়ম‐চ ক ব িনয়া পেুৰািহতসকলক য নৰ পৰা উিঠ আিহবৈল

আেদশ কৰা।” ১৭ তিতয়া িযেহাচূৱাই পেুৰািহতসকলক “য নৰ পৰা

উিঠ আহাঁ” বিুল আ া িদেল। ১৮ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক

কিঢ়য়াই িনয়া পেুৰািহতসকেল য নৰ মাজৰ পৰা উিঠ আিহ কান ভূিমত

ভিৰ িদয়াৰ লেগ লেগ য নৰ পানী িনজ ঠাইৈল উলিট আিহল আৰু পবূৰ

দেৰ গােটই পাৰ ওফি উিঠ বাগিৰ গ’ল। ১৯ এইদেৰ লাকসকেল

থম মাহৰ দশম িদনত য নৰ পাৰৰ পৰা উিঠ আিহল আৰু িযৰীেহাৰ পবূ

সীমাত থকা িগলগলত ছাউিন পািতেল। ২০ পাছত তওঁেলােক য নৰ

পৰা ল অহা সই বাৰটা িশল িযেহাচূৱাই িগলগলত াপন কিৰেল।

২১ তওঁ ই ােয়লৰ স ান সকলক ক’ ল, “আগৈল তামােলাকৰ স ান

সকেল িনজ িনজ িপতসৃকলক যিদ সােধ, বােল, ‘এই িশলেবাৰ িকহৰ
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বােব?’ ২২ তিতয়া তামােলােক িনজ িনজ স ান সকলক ক’বা য,

‘এইেবাৰ সই ঠাইৰ, যিতয়া ই ােয়লসকেল কান ভূিমেয়িদ য ন পাৰ

হ আিহিছল’। ২৩ িকয়েনা আিম পাৰ হ নােযাৱাৈলেক তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই িয চূফ সাগৰক আমাৰ স খুত ৱাইিছল, সই সাগৰক

ৱাৰ দেৰ তামােলাক পাৰ হ নােযাৱাৈলেক তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই তামােলাকৰ আগেতা য নৰ পানী ৱাই ৰািখিছল, ২৪

এইদেৰ পিৃথবীৰ সকেলা জািতেয় যন জািনবৈল পায় য, িযেহাৱাৰ হাত

বলৱান আৰু তামােলােকও যন িচৰকাল ঈ ৰ িযেহাৱাক স ান কৰা।”

৫ পাছত িযেহাৱাই য ই ােয়লৰ স ানসকল পাৰ নােহাৱাৈলেক

য নৰ পানী ৱাই ৰািখেল, এই কথা য নৰ পি ম পােৰ থকা

ইেমাৰীয়াসকলৰ সকেলা ৰজাই আৰু সমু ৰ ওচৰত থকা কনানীয়াসকলৰ

সকেলা ৰজাই যিতয়া িনেল, তিতয়া তওঁেলাকৰ দয় ভয়তআতুৰ হ

গ’ল আৰু ই ােয়লৰ স ানসকলৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ পনুৰ সাহস নহ’ল।

২ সই সময়ত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “তুিম িশলৰ কটাৰী তয়াৰ

কিৰ পনুৰ ই ােয়লৰ স ানসকলক ি তীয় বাৰৰ বােব চু ৎ কেৰাওৱা।”

৩ তিতয়া িযেহাচূৱাই িশলৰ কটাৰী তয়াৰ কিৰ, িগেবথ হাৰেলাঠ

নােমেৰ পবতৰ ওচৰত ই ােয়লৰ স ানসকলৰ চু ৎ কেৰাৱােল। ৪

িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক চু ৎ কেৰাঁৱাৰ কাৰণ এই য, িমচৰ দশৰ পৰা

ওলাই অহা লাকসকলৰ মাজত িযমান যু কিৰব পৰা পৰুষু আিছল,

সই পৰুষুসকল িমচৰৰ পৰা যা া কিৰ আিহ থােকােত মৰভূুিমৰ বাটৰ

মাজেত মিৰল। ৫ যিদও িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা সকেলা লাকেৰ চু ৎ

কেৰাঁৱা হিছল; িক ু ওলাই আেহাঁেত মৰভূুিমৰ পথত জ হাৱাসকলৰ

কােনা এজনেৰ চু ৎ কেৰাঁৱা হাৱা নািছল। ৬ কাৰণ িমচৰৰ পৰা ওলাই

অ◌ােহােত ই ােয়লৰ স ান সকেল চি শ বছৰ মৰভূুিমত মণ কিৰ

আিছল; তােত িযেহাৱাৰ গােটই জািতৰ লাকসকল, িবেশষৈক যু কিৰব

পৰা পৰুষুসকেল িযেহাৱাৰ কথা নাৰ বােব িবন হিছল৷ িযেহাৱাই

আমাক িয দশ িদম বিুল আমাৰ পবূপৰুষুসকলৰ আগত িত া কিৰিছল,

সই গাখীৰ আৰু মৗেজাল ব থকা দশ তওঁেলাকক দিখবৈল িনিদওঁ

বিুল িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ আগত শপত খাইিছল। ৭ পাছত তওঁেলাকৰ

সলিন তওঁেলােক পাৱা স ান সকেলেহ দিখবৈল পােল; িযেহাচূৱাই

তওঁেলাকেৰই চু ৎ কেৰাৱােল; িকয়েনা তওঁেলাক অচু ৎ আিছল।

আিহ থােকােত বাটত তওঁেলাকৰ চু ৎ কৰা হাৱা নািছল। ৮এইদেৰ

গােটই জািতৰ চু ৎ কৰাৰ পাছত, তওঁেলাক নােহাৱাৈলেক ছাউিনৰ

মাজত িনজ িনজ ঠাইেতই থািকল। ৯ পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক

ক’ ল, “আিজ মই তামােলাকৰ পৰা িমচৰৰ নাম ৰপূ িশল বগৰাই

পলােলাঁ।” এই হতুেক সই ঠাই িগলগল বিুল আিজৈলেক িবখ াত হ

আেছ। ১০ ই ােয়লৰ স ানসকেল িগলগলত ছাউিন পািতেল আৰু মাহৰ

চতু শ িদনৰ গধিূল বলা িযৰীেহাৰ সমথলত িন াৰ‐প পালন কিৰেল।

১১ সই িন াৰ‐প ৰ পাছিদনা তওঁেলােক দশত উৎপ হাৱা শস

ভাজন কিৰেল; সই িদনাই তওঁেলােক খমীৰ িনিদয়া িপঠা আৰু ভজা

শস ভাজন কিৰেল। ১২আৰু তাৰ পাছিদনা, তওঁেলােক দশত উৎপ

হাৱা শস ভাজন কৰাৰ পাছত তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা মা া নাইিকয়া

হ’ল৷ তিতয়ােৰ পৰা ই ােয়লৰ স ান সকেল পনুৰ মা া নাপােল, িক ু

সই বছৰৰ পৰা তওঁেলােক কনান দশৰ শস েহ ভাজন কিৰেল। ১৩

িযৰীেহাৰ ওচৰত থকা সময়ত িযেহাচূৱাই চ তুিল চাই দিখেল য,

তওঁৰ স খুত এজন পৰুষু িথয় হ আেছ আৰু সই পৰুষুৰ হাতত আেছ

এখন ফাঁকৰ পৰা উিলওৱা তেৰাৱাল; তিতয়া িযেহাচূৱাই তওঁৰ ওচৰৈল

গ িধেল, “তুিম আমাৰ প ৰ, ন আমাৰ শ েবাৰৰ প ৰ?” ১৪

তিতয়া তওঁ ক’ ল, “মই কােনা প েৰ নহও; মই িযেহাৱাৰ স ‐

বািহনীৰ সনাপিত৷ এিতয়া মই আিহেলাঁ।” তিতয়া িযেহাচূৱাই মািটৈল

মৰূ দাৱাই িণপাত কিৰ তওঁক ক’ ল, “ মাৰ ভুেৱ তওঁৰ দাসক িক

আ া িদেয়?” ১৫ িযেহাৱাৰ স ‐বািহনীৰ সনাপিতেয় িযেহাচূৱাক

ক’ ল, “ তামাৰ ভিৰৰ পৰা তামাৰ জাতা সােলােকাৱা; িকয়েনা তুিম িয

ঠাইত িথয় হ আছা, সই ঠাই পিব ।” তিতয়া িযেহাচূৱাই সইদেৰই

কিৰেল৷

৬ সই সময়ত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ভয়ত িযৰীেহা নগৰৰ েৱশ

পথেবাৰ ব আিছল; িভতৰৈল িক বািহৰৈল কােনও ওেলাৱা‐

সােমাৱা কৰা নািছল। ২ পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “ চাৱা,

মই িযৰীেহাক, ইয়াৰ ৰজাক আৰু তাৰ িশি ত বীৰপৰুষুসকলক

তামাৰ হাতত সমপণ কিৰেলাঁ। ৩ তামােলাকৰ আটাই যু াৰু লােক

নগৰখনৰ চািৰওকােষ এবাৰ চকাৱাজ কিৰ দি ণ কিৰবা৷ এইদেৰ

তুিম ছিদন কিৰবা। ৪আৰু সাতজন পেুৰািহতক িনয়ম‐চ কৰ আেগ

আেগ মহাশ কাৰী সােতাটা িশঙা ল যাবৈল িদবা৷ পাছত স ম িদনা

তামােলােক সাতবাৰ নগৰখন দি ণ কিৰবা আৰু পেুৰািহতসকলক উ

শে েৰ িশঙা বজাবৈল িদবা। ৫আৰু যিতয়া তওঁেলােক মহাশ কাৰী

িশঙা দীঘলীয়াৈক উ শে েৰ বজাব আৰু তামােলােক যিতয়া িশঙাৰ

শ িনবা, তিতয়া সকেলা লােক মহা িন কিৰবা; তােত নগৰৰ গড়

মািটৰ সমান হ পিৰব আৰু িতজন লােক িনজৰ স েুখিদ পােন

পােন উিঠ যাবা।” ৬ তিতয়া নৰ পু িযেহাচূৱাই পেুৰািহতসকলক

মািত আিন ক’ ল, “ তামােলােক িনয়ম‐চ ক দািঙ লাৱা আৰু পেুৰািহত

সাত জেন িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ আেগ আেগ মহাশ কাৰী সােতাটা

িশঙা ল যাৱা।” ৭ পাছত তওঁ লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলােক

গ নগৰ দি ণ কৰা আৰু যু ৈল সাজু হ থকা স সকল িযেহাৱাৰ

চ কৰ আেগ আেগ যাৱা।” ৮ এইদেৰ িযেহাচূৱাই লাকসকলক কাৱাৰ

দেৰ, মহাশ কাৰী িশঙা ল যাৱা পেুৰািহত সাত জেন িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ কৰ আেগ আেগ উ শে েৰ িশঙা বজাই বজাই যাবৈল ধিৰেল আৰু

িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক তওঁেলাকৰ পােছ পােছ ল গ থািকল। ৯ ৰণৈল

সাজু হাৱা স সকল িশঙা বেজাৱা পেুৰািহতসকলৰ আেগ আেগ গ’ল

আৰু তওঁেলাকৰ পাছত যাৱা লাকৰ দলেটা িনয়ম‐চ কৰ পােছ পােছ

গ’ল; যাওঁেত পেুৰািহতসকেল িশঙা বজাই বজাই গ’ল। ১০ তাৰ পাছত

িযেহাচূৱাই লাকসকলক আ া িদ ক’ ল, “মই তামােলাকক মহা িন

কিৰবৈল আ া িদয়া িদনেটা নহাৈলেক, তামােলােক িন নকিৰবা আৰু

িনজ িনজ মাত নাবা, তামােলাকৰ মখুৰ পৰা কােনা কথা নালাওক;

মই িযিদনা আ া িদম, সই িদনােহ তামােলােক মহা িন কিৰবা।” ১১

এইদেৰ তওঁ নগৰৰ চািৰওফােল িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক এবাৰ দি ণ

কেৰাৱােল আৰু তওঁেলােক ছাউিনৈল আিহ ৰািত ছাউিনেত থািকল।

১২ তাৰ পাছিদনা িযেহাচূৱা ৰািতপৱুােত উিঠল আৰু পেুৰািহতসকেল

িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক দািঙ ল’ ল৷ ১৩ মহাশ কাৰী সােতাটা িশঙা লাৱা

পেুৰািহত সাত জেন িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ আেগ আেগ িশঙা বজাই

বজাই গ’ল আৰু পাছত যাবলগীয়াসকেল পােছ পােছ গমন কিৰেল;

পেুৰািহতসকেল যাওঁেত উ শে েৰ িশঙা বজাই বজাই গ’ল। ১৪

তওঁেলােক ি তীয় িদনাও নগৰখন এবাৰ দি ণ কিৰ ছাউিনৈল উলিট

আিহল৷ এইদেৰ তওঁেলােক ছয় িদন কিৰেল। কিৰেল। ১৫ পাছত স ম

িদনা সূয উদয় হাৱা সময়ত তওঁেলােক সানকােল উিঠল, আৰু আেগেয়

কিৰ অহাৰ দেৰ নগৰ খন সাত বাৰ দি ণ কিৰেল; কৱল সই িদনােহ

নগৰখন সাতবাৰ দি ণ কিৰেল। ১৬ স ম‐বাৰত পেুৰািহতসকেল

িশঙা বেজাৱাৰ পাছত িযেহাচূৱাই লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলােক

মহা িন কৰা; িকয়েনা িযেহাৱাই তামােলাকক নগৰখন িদেল। ১৭ িক ু

নগৰ আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলােৱই িযেহাৱাৰ উে েশ বিজত হ’ব৷

কৱল ৰাহাব বশ া আৰু তাইৰ ঘৰত তাইৰ লগত থকা আটাইেবাৰ

লাক জীয়াই থািকব; িকয়েনা আিম পেঠাৱা দূতেকইজনক তাই লু ৱাই

ৰািখিছল। ১৮ তামােলােক সই ব ৱহাৰৰ বােব িযেহাৱাই বজন কৰা

সই বিজত ব ৰ পৰা সাৱধােন থািকবা; নহেল তাক বিজত কৰাৰ

পাছত বিজত ব ৰ িকছু ল’ ল, তামােলােক ই ােয়লৰ ছাউিনেকা বিজত

কিৰ খত পলাবা। ১৯ সমদুায় ৰপূ, সাণ আৰু িপতল আৰু লাহাৰ

পা েবাৰ িযেহাৱাৰ উে েশ পিব হ’ব; সইেবাৰক িযেহাৱাৰ ভঁৰালৈল

অনা হ’ব।” ২০ তিতয়া লাকসকেল িন কিৰেল আৰু পেুৰািহতসকেল

উ শে েৰ িশঙা বজােল৷ িশঙাৰ শ িন লাকসকেল মহা িন কিৰেল৷

তােত নগৰৰ গড় পিৰ মািটৰ সমান হাৱাৰ পাছত, িতজন লােক

িনজৰ স েুখেৰ পােন পােন উিঠ গ নগৰত সামাল আৰু তওঁেলােক
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নগৰ খন দখল কিৰ ল’ ল। ২১ তােত তওঁেলােক নগৰৰ পৰুষু, মিহলা,

ডকা, বঢ়ুা আৰু গৰ,ু মৰ, গাধ আিদ সকেলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ

িনঃেশেষ িবন কিৰেল। ২২ তিতয়া পেুত দশৰ বজু‐িবচাৰ লাৱা

মা হ জনক িযেহাচূৱাই ক’ ল, “ তামােলােক সই বশ াৰ ঘৰত সামাই

িতেৰাতা জনীৰ আগত তামােলােক শপত খাৱাৰ দেৰ তাইক আৰু তাইৰ

সকেলােক উিলয়াই আনাৈগ।” ২৩ তিতয়া সই ডকা চাৰাংেচাৱা

জেন সামাই গ ৰাহাব আৰু তাইৰ বােপক, মাক আৰু ভাই ককাই আিদ

কিৰ তাইৰ স কীয় সকেলােক আৰু আটাইেবাৰ ািত‐ টু ক উিলয়াই

আিন, ই ােয়লৰ ছাউিনৰ বািহৰত হ’ল। ২৪আৰু লাকসকেল নগৰ

আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলােক জইুেৰ পিুৰ ভ কিৰেল; কৱল ৰপূ,

সাণ আৰু িপতল আৰু লাহাৰ পা েবাৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ ভঁৰালত হ’ল।

২৫ িক ু িযেহাচূৱাই ৰাহাব বশ াক আৰু তাইৰ বােপকৰ বংশৰ লগেত

তাইৰ সকেলােক জীয়াই ৰািখেল৷ তাই আিজৈলেক ই ােয়লৰ মাজত বাস

কিৰ আেছ; িকয়েনা িযেহাচূৱাই গাপেন িযৰীেহাৰ বজু‐িবচাৰ ল’বৈল

পেঠাৱা চাৰাংেচাৱা দূত কইজনক তাই লু ৱাই ৰািখিছল। ২৬ সই

সময়ত িযেহাচূৱাই শপত খাই লাকসকলক ক’ ল, “িয কােনােৱ উিঠ

পনুৰায় িযৰীেহা নগৰ িন াণ কিৰব, িস িযেহাৱাৰ সা ােত অিভশ

হওঁক; িস িভি মলূ াপন কিৰ দ ৰেূপ বৰ পেুতকক আৰু তাৰ ৱিৰ

লগাই দ ৰেূপ সৰু পেুতকক িদব।” ২৭ এইদেৰ িযেহাৱা িযেহাচূৱাৰ

লগত আিছল আৰু তওঁৰ যশস া গােটই কনান দশত িবয়িপ গ’ল।

৭ িক ু ই ােয়লৰ স ান সকেল ংস কিৰবলগীয়া িযেহাৱাই বজন

কৰা ব ৰ িবষয়ত অিব াসেযাগ লাকৰ দেৰ কম কিৰেল। কমীৰ

পু আখান, এই আখান িযহূদা ফদৰ। এওঁ ংস হ’বলগীয়া বিজত

ব ৰ িকছুমান িনজৰ লগত ল গিছল; সেয় িযেহাৱাৰ াধ ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ ওপৰত িল উিঠল। ২ িযেহাচূৱাই িযৰীেহাৰ পৰা

বৎএলৰ পবূফােল থকা, বৎ‐আবনৰ ওচৰৰ অয়ৈল মা হ পঠাই ক’ ল,

“ তামােলােক উিঠ গ, পেুত এই দশৰ বজু‐িবচাৰ ল আঁহাৈগ।”

তিতয়া উিঠ গ তওঁেলােক অয়ৰ বজু‐িবচাৰ ল’ ল। ৩পাছত তওঁেলােক

িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল উলিট আিহ ক’ ল, “অয়ৈল আটাইেবাৰ মা হ

নপিঠয়াব; তাৈল উিঠ গ অয়ক আ মণ কিৰবৈল কৱল ই বা িতিন

হাজাৰমান লাকেহ পিঠয়াওক৷ ৰণত আটাইেবাৰ মা হক পঠাই ক

িনিদব, িকয়েনা িসহঁত সংখ াত তাকৰ।” ৪ এই হতুেক লাকসকলৰ

মাজৰ পৰা িতিন হাজাৰমান লাক সই ঠাইৈল উিঠ গ’ল; িক ু তওঁেলাক

অয়ৰ লাক সকলৰ আগৰ পৰা পলাল। ৫ আৰু অয়ৰ লাকসকেল

তওঁেলাকৰ ছয়ি শ জনমান লাকক বধ কিৰেল আৰু িসহঁেত নগৰৰ

ৱাৰৰ আগৰ পৰা চবাৰীমৈলেক তওঁেলাকক খিদ িনেল আৰু নািম

যাৱা বাটত তওঁেলাকক হাৰ কিৰেল; তােত তওঁেলাকৰ দয়

ভয়ত আতুৰ হ পিৰল আৰু তওঁেলােক সাহস হৰৱুাই পলােল। ৬

তিতয়া িযেহাচূৱাই িনজৰ কােপাৰ ফািলেল৷ তওঁ আৰু ই ােয়লৰ ব ৃ

লাকসকেল িনজ িনজ মৰুত ধিুল ছিটয়াই, িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ

আগত, তলৈল মখু কিৰ সি য়াৈলেক মািটত পিৰ থািকল। ৭ তিতয়া

িযেহাচূৱাই ক’ ল, “হায় হায়, হ ভু িযেহাৱা, আমাক িবন কৰাবৰ

অেথ এই ইেমাৰীয়াসকলৰ হাতত আমাক শাধাই িদবৈল, তুিম িকয় এই

লাকসকলক য ন পাৰ কিৰ আিনলা? তাতৈক আিম অ িস া েৰ

া হ য নৰ িসপােৰ থকা হ’ লই কেন ভাল আিছল! ৮ হ ভু,

ই ােয়েল িনজ শ েবাৰৈল িপিঠ িদেল, এিতয়া মই িক ক’ম? ৯ িকয়েনা

কনানীয়া আিদ কিৰ এই দশিনবাসী আটাই লােক যিতয়া এই কথা

িনব, তিতয়া তওঁেলােক আমাক বিৰ ধিৰব আৰু পিৃথবীৰ পৰা আমাৰ

নাম লু কিৰব; তিতয়া তামাৰ মহান নামৰ কাৰেণ তুিম িক কিৰবা?”

১০ তিতয়া িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “উঠা, তুিম তলৈল মখু কিৰ িকয়

মািটত পিৰ আছা? ১১ ই ােয়েল পাপ কিৰেল৷ মই তওঁেলাকক আ া

কৰা িনয়মিটও ল ন কিৰেল৷ তওঁেলােক বিজত ব ৰ পৰাই িকছু চুৰ

কিৰ ল’ ল, চুৰ কিৰও ভাও ধিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ ব ৰ মাজত সই

বিজত ব লু ৱাই ৰািখেল। ১২ সই বােব ই ােয়লৰ স ান সকেল

শ েবাৰৰ আগত িথয় হ’ব নাৱািৰেল৷ তওঁেলােক শ েবাৰৈল িপিঠ

িদেল, িকয়েনা তওঁেলাক বিজত হ’ল৷ তামােলােক সই বিজত ব

িবন কিৰ তামােলাকৰ মাজৰ পৰা দূৰ নকিৰেল, মই তামােলাকৰ

লগত পনুৰ নাথািকম। ১৩ উঠা! লাকসকলক পিব কৰা আৰু তুিম

তওঁেলাকক কাৱা, তামােলােক কািলৰ কাৰেণ িনজেক পিব কৰা।

িকয়েনা ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ হ ই ােয়ল, তামাৰ

মাজত বিজত ব আেছ। তামােলাকৰ মাজৰ পৰা সই বিজত ব দূৰ

নকৰাৈলেক তুিম তামাৰ শ েবাৰৰ আগত িথয় হ’ব নাৱািৰবা’। ১৪

এেতেক ৰািতপৱুােত তামােলােক িনজ িনজ ফদ অ সােৰ হািজৰ হ’বা৷

তােত িচিঠ‐ খেলােত িযেহাৱাই িয ফদক ধিৰব, সই ফদৰ এক এক

গা ী ওচৰ চািপ আিহব আৰু িযেহাৱাই িয পিৰয়ালক ধিৰব, তাৰ এজন

এজন পৰুষু ওচৰ চািপ আিহব। ১৫ তােত িযেহাৱাই বজন কৰা ব লাৱা

িয জন ধৰা পিৰব, তাক আৰু তাৰ সকেলােক জইুত পাৰা যাব; িকয়েনা

তওঁ িযেহাৱাৰ িনয়মিট ল ন কিৰ ই ােয়লৰ মাজত অপমানজনক

কাম কিৰেল।” ১৬ পাছত িযেহাচূৱাই ৰািতপৱুােত উিঠ ই ােয়লক িনজ

িনজ ফদ অ সােৰ মািত আিনেল; তােত িযহূদা ফদ ধৰা পিৰল। ১৭

আৰু িযহূদা ফদৰ লাকসকলক মািত অ◌ােনােত, জৰহৰ গা ী ধৰা

পিৰল; পাছত জৰহৰ গা ীৰ পৰুষু অ সােৰ মািত আেনােত, জ ী

ধৰা পিৰল। ১৮ তাৰ পাছত তওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা লাকক এজন

এজনৈক মািত আেনােত আখান ধৰা পিৰল, আখান কমীৰ পু , কমী

জ ীৰ পু , জ ী জৰহৰ পু ; এওঁ িযহূদা ফদৰ আিছল। ১৯ তিতয়া

িযেহাচূৱাই আখানক ক’ ল, “ বাপা, তুিম সবসশি মান ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ স খূত সত কথা কাৱা আৰু তওঁৰ শংসা কৰা৷ িবনয়

কেৰাঁ, তুিম িয কিৰলা, সই িবষেয় মাক কাৱা; মাৰ পৰা সই িবষয়

লু ৱাবা।” ২০ তিতয়া আখােন উ ৰ িদ িযেহাচূৱাক ক’ ল, “সঁচাৈক

মই ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰেলাঁ৷ মই এেন কায

কিৰেলাঁ: ২১ লটু ব ৰ মাজৰ এটা উ ম বািবলীয়া চালা, শ চকল ৰপূ

আৰু প াশ চকল জাখৰ িজভা আকৃিতৰ এচটা সাণ দিখ, লাভেত

মই সইেবাৰ লেলাঁ৷ সইেবাৰ মাৰ ত ুৰ িভতৰত মািটত পিুত থাৱা

আেছ আৰু সইেবাৰৰ তলেত ৰেূপা আেছ।” ২২ তিতয়া িযেহাচূৱাই

বাতাবাহকসকলক সই ঠাইৈল পিঠয়ােল আৰু তওঁেলােক তাৰ ত ুৰ

িভতৰৈল লিৰ গ’ল৷ সই ঠাইৈল গ তওঁেলােক দিখেল য, সই ব

তাৰ ত ুৰ িভতৰত পিুত থাৱা আেছ আৰু সইেবাৰৰ তলত ৰেূপা আেছ,

২৩ তিতয়া তওঁেলােক ত ুৰ িভতৰৰ পৰা সই ব েবাৰ ল িযেহাচূৱাৰ

আৰু ই ােয়লৰ ওচৰৈল আিন িযেহাৱাৰ আগত সইেবাৰ হ’ল। ২৪ পাছত

িযেহাচূৱা আৰু তওঁেৰ সেত গােটই ই ােয়েল জৰহৰ পু আখানক

আৰু সই ৰপূ, চালা আৰু সাণৰ িজভা আৰু তাৰ পেুতক, জীেয়ক,

তাৰ গৰ,ু তাৰ গাধ, তাৰ ভড়া আৰু তাৰ ত ু আিদ সকেলােক ল’ ল

আৰু সকেলােবাৰ আেখাৰ উপত কাৈল আিনেল। ২৫ পাছত িযেহাচূৱাই

ক’ ল, “তুিম আমাক িকয় খত পলালা? িযেহাৱাই আিজ তামােকা

খত পলাব।” পাছত সমদুায় ই ােয়েল তাক আৰু তাৰ সকেলােক িশল

দিলয়াই বধ কিৰেল আৰু সকেলােক জইুত পিুৰেল৷ ২৬ পাছত তাৰ

ওপৰত িশল দিলয়াই দিলয়াই িশলৰ বৰ দ’ম কিৰেল; িশলৰ সই দ’ম

আিজৈলেক আেছ। পাছত িযেহাৱাই তওঁৰ চ াধৰ পৰা ঘিূৰল।

সই বােব এই ঠাই আেখাৰ উপত কা বিুল আিজৈলেক িবখ াত আেছ।

৮ পাছত িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “তুিম ভয় নকিৰবা আৰু ব া ল

নহ’বা৷ যু কিৰব পৰা লাকসকলক তামাৰ লগত লাৱা৷ উঠা,

অয়ৈল যা া কৰা৷ চাৱা, মই অয়ৰ ৰজাক, তাৰ জাসকলক, তাৰ নগৰ

আৰু তাৰ দশ তামাৰ হাতত শাধাই িদেলাঁ। ২ তুিম িযৰীেহা আৰু তাৰ

ৰজাৈল যেন কিৰলা, অয়ৈল আৰু তাৰ ৰজাৈলেকা তেন কিৰবা, কৱল

তাৰ লটু ব আৰু প তামােলােক তামােলাকৰ কাৰেণ লটু কিৰ ল’বা৷

তুিম নগৰৰ পাছফােল এদল স লু ৱাই চাপ ল থািকবৈল িদবা।” ৩

তিতয়া িযেহাচূৱা আৰু যু কিৰব পৰা সকেলা লাক অয়ৈল যাবৰ বােব

উিঠল আৰু িযেহাচূৱাই ি শ হাজাৰ বলৱান আৰু সািহয়াল বীৰপৰুষু বািচ

ল ৰািতেয়ই তওঁেলাকক পিঠয়াই িদেল। ৪ তওঁ তওঁেলাকক এইআ া
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িদেল, “ চাৱা, তামােলাক নগৰৰ িবপৰীেত, পাছফােল লকুাই থািকবা৷

নগৰৰ পৰা বৰ দূৰৈল নাযাবা, িক ু তামােলাক সকেলােৱ যু ত থািকবা।

৫ মই আৰু মাৰ লগৰ লাকসকল নগৰৰ ওচৰৈল যাম, তােত যিতয়া

তওঁেলােক আমাক আ মণ কিৰবৈল ওলাই আিহব, তিতয়া পবূৰ দেৰ

আিম তওঁেলাকৰ আগৰ পৰা পলাম৷ ৬ পাছত তওঁেলােক আমাক

নগৰৰ পৰা দূৰৈল খিদ িনবৰ বােব নগৰৰ বািহৰৈল তওঁেলাক ওলাই

আিহব আৰু আমাক পােছ পােছ খিদ আিহব৷ িকয়েনা তওঁেলােক ক’ব,

‘এওঁেলােক আগৰ িনিচনাৈক আমাৰ পৰা পলাইেছ৷’ গিতেক, এইদেৰ

আিম তওঁেলাকৰ আগৰ পৰা পলাম। ৭ তিতয়া তামােলােক লকুাই

থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আিহবা আৰু নগৰ আটক কিৰ ল’বা৷ িকয়েনা

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তাক তামােলাকৰ হাতত শাধাই িদব। ৮

যিতয়া তামােলােক নগৰ আটক কিৰবা, তাত জইু লগাই িদবা৷ িযেহাৱাৰ

বাক ত আ া কৰাৰ দেৰ তামােলােক এই কায কিৰবা। চাৱা, মই

তামােলাকক আ া কিৰেলাঁ।” ৯ এইদেৰ, িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক

পেঠাৱাৰ পাছত তওঁেলােক গ অয়ৰ পি েম বৎএলৰ আৰু অয়ৰ মাজ

ঠাইত লকুাই থািকল; িক ু িযেহাচূৱাই লাকসকলৰ মাজত সই ৰািতেটা

ই থািকল। ১০ পাছত িযেহাচূৱাই অিত ৰািতপৱুােত উিঠ আিহল আৰু

ৰণৱুাসকলক সাজু কিৰেল৷ পাছত তওঁ ই ােয়লৰ ব ৃ েলাক সকেলেৰ

সেত আেগ আেগ গ অয়ক আ মণ কিৰেল। ১১ তওঁৰ লগত থকা

সকেলা ৰণৱুাই উিঠ গ নগৰৰ স খুত উপি ত হ’ল৷ তওঁেলােক নগৰৰ

ওচৰ চািপ অয়ৰ উ ৰ ফােল ছাউিন পািতেল৷ তওঁেলাকৰ আৰু অয়ৰ

মাজত এক উপত কা আিছল। ১২ তওঁ পাঁচ হাজাৰ মান লাক লগত

ল নগৰৰ পি ম ফােল বৎএল আৰু অয়ৰ মাজত আ মণ কিৰবৈল

লু ৱাই ৰািখিছল। ১৩এইদেৰ মখু ৰণৱুাসকলক নগৰৰ উ ৰফােল থকা

গােটই ছাউিনক আৰু নগৰৰ পি মফােল পহৰা িদ লকুাই থকা দলিটক

উপযু ানত াপন কিৰ িযেহাচূৱাই সই ৰািত উপত কাৰ মাজৈল

গমণ কিৰেল। ১৪ পাছত অয়ৰ ৰজাই তাক দখাৰ লেগ লেগ তওঁ

আৰু তওঁৰ সকেলা স ‐বািহনীেয় ৰািতপৱুােত বগাই উিঠ আিহল,

আৰু ই ােয়লৰ লগত যু কিৰবৈল, যদন নদীৰ স খুত থকা িনৰিূপত

ঠাইৈল বগাই যা া কিৰেল৷ িক ু তওঁৰ িবৰেু নগৰৰ পাছ ফােল

য এদল স আ মণ কিৰবৈল লকুাই আিছল, সই িবষেয় তওঁ

নাজািনেল। ১৫ পাছত িযেহাচূৱা আৰু আটাই ই ােয়লী লাক তওঁেলাকৰ

আগত িনজেক হািৰ যাৱা যন দখৱুাই মৰু া ৰ বােটিদ পলাই গ’ল।

১৬ তিতয়া তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ যাবৰ বােব নগৰত থকা

সকেলা লাকক গাট খাবৈল মতা হ’ল আৰু তওঁেলােক িযেহাচূৱাৰ

পােছ পােছ খিদ ল গ’ল, আৰু এইদেৰ তওঁেলাক নগৰৰ পৰা ব

দূৰৈল আতিৰ গ’ল। ১৭আৰু ই ােয়লৰ পাছত খিদ যাওঁেত যাওঁেত

অয় আৰু বৎএলত এজন লােকা অৱিশ নাথািকল৷ তওঁেলােক নগৰৰ

ৱাৰ মকুিলৈক এিৰ থ, সকেলােৱ ই ােয়লৰ পাছত খিদ গ’ল। ১৮

তিতয়া িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “ তামাৰ হাতত থকা যাঠীপাত অয়ৰ

ফালৈল দাঙা; িকয়েনা সই নগৰ মই তামাৰ হাতত িদম।” তিতয়া

িযেহাচূৱাই িনজৰ হাতত থকা যাঠীপাত নগৰৰ ফালৈল দািঙেল। ১৯

তওঁ হাত দঙামাে লেগ লেগ আ মণ কিৰবৈল লকুাই থকা স দেল

িনজ ঠাইৰ পৰা বগাই ওলাই আিহল আৰু লিৰ গ নগৰত সামাল।

তাৰ পাছত তওঁেলােক নগৰখন আটক কিৰ ল’ ল আৰু তাত জইু লগাই

িদেল। ২০ পাছত অয়ৰ লাকসকেল পাছফালৈল ঘিূৰ চােল আৰু নগৰৰ

ধাঁৱা আকাশৈল উঠা দিখেল৷ তিতয়া তওঁেলােক ইফােল িসফােল

কােনাফােল পলাবৈল এেকা উপায় নাপােল৷ কাৰণ মৰু া ৈল পলাই

যাৱা স সকেল তওঁেলাকক খিদ আ মণ কিৰেল৷ ২১ অথাৎ যিতয়া

িযেহাচূৱাই আৰু গােটই ই ােয়েল দিখেল য, আ মণ কিৰবৈল লকুাই

থকা স দেল নগৰখন আটক কিৰ ল’ ল আৰু নগৰৰ ধাঁৱা উিঠেছ,

তিতয়া তওঁেলােক উভিত ধিৰ অয়ৰ লাকসকলক আঘাত কিৰেল। ২২

আৰু ই ােয়লৰ অ স সকেল নগৰৰ পৰা ওলাই অ◌ািহ তওঁেলাকক

আ মণ কিৰেল৷ এইদেৰ অয়ৰ লাকসকল ই ােয়লৰ স সকলৰ মাজত

ধৰা পিৰল; তােত এফােল এদল আৰু আনফােল এদল আিছল৷ পাছত

ই ােয়েল তওঁেলাকক এেনৈক আঘাত কিৰেল য, তওঁেলাকৰ এজেনা

অৱিশ বা জীয়াই নাথািকল। ২৩ তওঁেলােক অয়ৰ ৰজাক জীিৱত

অৱ ােত ব ী কিৰেল, আৰু িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল ল আিহল। ২৪ যিতয়া

ই ােয়লী লাকসকেল নগৰৰ বািহৰৰ মৰভূুিমত তওঁেলাকৰ পােছ পােছ

খিদ অহা সকেলা অয়‐িনবাসীেক বধ কিৰ উিঠল, তিতয়া অয়‐িনবাসী

সই লাকসকল িনঃেশেষ পিতত হ’ল আৰু তাৰ পাছত তওঁেলাক অয় ল

উভিত আিহ তাত থকা লাকসকলেকা তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷ ২৫

সইিদনা অয়‐িনবাসী সকেলা লাক অথাৎ মিহলা আৰু পৰুষু আিদ কিৰ

বাৰ হাজাৰ লাকক বধ কৰা হ’ল৷ ২৬ িকয়েনা অয় িনবাসী লাকসকলক

িনঃেশেষ িবন নকৰাৈলেক িযেহাচূৱাই িনজৰ যাঠী দঙা হাত নােকাচােল।

২৭ িযেহাচূৱাক আেদশ কৰা িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ ই ােয়েল কৱল

সই নগৰৰ প আৰু লটু ব েবাৰ িনজৰ বােব ল’ ল। ২৮ এইদেৰ অয়ক

িযেহাচূৱাই জইু লগাই পিুৰেল আৰু সই নগৰক িচৰকলীয়া ংসাৱেশষৰ

প কিৰেল। এইদেৰ এই ঠাই আিজৈলেক পিৰত হ আেছ৷ ২৯ পাছত

তওঁ অয়ৰ ৰজাক সি য়াৈলেক গছত ওেলামাই ৰািখেল৷ আৰু সূয মাৰ

যাৱা সময়ত, িযেহাচূৱাৰ আ া অ সােৰ তওঁেলােক গছৰ পৰা শৱেটা

নমাই নগৰৰ ৱাৰমখুত পলােল আৰু তাৰ ওপৰত িশলৰ এক ডাঙৰ

দ’ম কিৰেল; সই দ’ম আিজৈলেক আেছ। ৩০ সই সময়ত িযেহাচূৱাই

এবাল প তত ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে শ এটা য েবদী িন াণ

কিৰেল, ৩১ িযেহাৱাৰ দাস মািচেয় ই ােয়লৰ স ান সকলক িদয়া আ া,

িয দেৰ মািচৰ ব ৱ া‐পু কত িলখা আিছল, সই আেদশ অ সােৰ:

“িয িশলৰ ওপৰত কােনও অ দঙা নাই, এেন নকটা িশলৰ য েবদী

িন াণ কিৰেল।” আৰু তওঁ তাৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিল

আৰু তওঁেলােক ম লাথক বিল উৎসগ কিৰেল। ৩২ সই ঠাইত তওঁ

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সা ােতই সই িশলেবাৰৰ ওপৰত মািচৰ

ব ৱ াৰ এখন নকল িলিখেল। ৩৩ সকেলা ই ােয়লী লাক, তওঁেলাকৰ

পিৰচাৰকসকল, িবষয়াসকল আৰু িবচাৰকতাসকলেক আিদ কিৰ সকেলা

লােক িনয়ম‐চ কৰ চািৰওফােল িথয় হ’ল; তওঁেলােক পেুৰািহত আৰু

িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক বহনকাৰী লবীয়াসকলৰ স খুত িথয় হ’ল। তােত

েদশীয় আৰু পৰেদশীয় সকেলা লাক আিছল। তওঁেলাকৰ আধা অংশ

লাক গিৰ ীম পবতৰ ফােল আৰু আধা অংশ লাক এবাল পবতৰ ফােল

আিছল। ই ােয়লৰ লাকসকল আশী াদ া হ’বৰ বােব িযেহাৱাৰ দাস

মািচেয় থেম তওঁেলাকক এইদেৰ আ া িদিছল। ৩৪ তাৰ পাছত

িযেহাচূৱাই ব ৱ া‐পু কৰ িতেটা কথা পাঠ কিৰ নােল। তওঁ সকেলা

আশী াদ আৰু অিভশাপ ব ৱ া‐পু কত যেনদেৰ িলখা আিছল, িঠক

তেনদেৰই পাঠ কিৰ নােল। ৩৫ ই ােয়লৰ গােটই সমাজৰ আগত,

লগত মিহলাসকল, সৰু সৰু লৰা‐ ছাৱালীসকল আৰু তওঁেলাকৰ মাজত

থকা িবেদশীসকলৰ আগত মািচেয় আ া কৰা সই সকেলা বাক ৰ এিট

কথাও িযেহাচূৱাই পাঠ নকৰাৈক নাথািকল।

৯ য নৰ িসপােৰ থকা ৰজাসকেল, প তীয়া অ লত আৰু িন ভূিমত

বসিত কৰা আৰু িলবােনানৰ স খুৈলেক মহাসমু ৰ গােটই পাৰত

বসিত কৰা িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া, কনানীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া আৰু

িযবচুীয়াৰ ৰজাসকেল এই কথা িন, ২ সকেলােৱ এেক লগ হ িযেহাচূৱা

আৰু ই ােয়লৰ লগত যু কিৰবৈল গাট খােল। ৩ িক ু িযৰীেহা আৰু

অয়ৈল িযেহাচূৱাই কৰা কাযেবাৰৰ কথা যিতয়া িগিবেয়ানীয়াসকেল

িনেল, ৪ তিতয়া তওঁেলােক চল কিৰেল৷ তওঁেলােক ৰজাৰ কটকীৰ

বশ ধিৰ, িনজ িনজ গাধেবাৰৰ ওপৰত পৰুিণ থলা আৰু া াৰস ৰখা

পৰুিণ ফটা‐িচটা আৰু গািঠ িদয়া ছালৰ মাটেবাৰ বাজাই িদেল। ৫

আৰু ভিৰত টাপিল মৰা পৰুিণ জাতা, গাত পৰুিণ কােপাৰ িপি েল আৰু

তওঁেলােক বাটৰ কাৰেণ লাৱা আটাই িপঠা কান আৰু ভঁ ৰা লগা

আিছল। ৬ পাছত তওঁেলােক িগলগলৰ ছাউিনত থকা িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল

গ, তওঁক আৰু ই ােয়লৰ লাকসকলক ক’ ল, “আিম দূৰ দশৰ পৰা

আিহেছাঁ; এেতেক আেপানােলােক এিতয়া আমােৰ সেত এিট িনয়ম ি ৰ

কৰক।” ৭ তিতয়া ই ােয়লৰ লাকসকেল সই িহ ীয়াসকলক ক’ ল,
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“হয়েতা আেপানােলাক আমাৰ ওচৰেত বাস কেৰ৷ সেয় হ’ ল আিম

আেপানােলাকৰ সেত কেনৈক িনয়ম ি ৰ কিৰব পােৰাঁ?” ৮ তওঁেলােক

িযেহাচূৱাক ক’ ল, “আিম আেপানাৰ দাস।” তিতয়া িযেহাচূৱাই ক’ ল,

“আেপানােলাক কান? আৰু আেপানােলােক ক’ৰ পৰা আিহেছ?” ৯

তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নাম িন আেপানাৰ

দাসেবােৰ ব ত দূৰ দশৰ পৰা আিহেছাঁ৷ িকয়েনা তওঁৰ যশস া আৰু

িমচৰ দশত কৰা তওঁৰ সকেলা কম, ১০আৰু য নৰ িসপােৰ থকা

ইেমাৰীয়া ৰজা জনৈল অথাৎ িহচেবানৰ ৰজা চীেহানৈল আৰু অ ােৰাতত

থকা বাচানৰ ৰজা ওগৈল তওঁ কৰা সকেলা কাযৰ কথা আিম িনেলাঁ। ১১

আমাৰ ব ৃ আৰু দশ‐িনবাসী সকেলা লােক আমাক ক’ ল, ‘ তামােলােক

হাতত বাটৰ সমল লাৱা আৰু তওঁেলাকেৰ সেত সা াৎ কিৰবৈল

গ, তওঁেলাকক এই কথা কাৱাৈগ, ‘আিম আেপানােলাকৰ দাস।

আমােৰ সেত এিট িনয়ম ি ৰ কৰক’। ১২আিম আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

যা া কিৰবৈল ওেলাৱাৰ িদনাখন, বাটৰ অেথ আমাৰ এই িপঠা ঘৰৰ

পৰা লওঁেত তপত আিছল, িক ু চাওঁক, এিতয়া এইেবাৰ কাল আৰু

এইেবাৰত ভঁ ৰ ধিৰেল। ১৩আিম যিতয়া এই মাটেবাৰত া াৰস

ভৰাইিছেলাঁ, তিতয়া এই মাটেবাৰ নতুন আিছল, িক ু চাওঁক, এিতয়া

এইেবাৰ ফািটল৷ আমাৰ এই কােপাৰ আৰু জাতােবাৰ অিত দূৰ বাট

মণ কৰাৰ বােব পৰুিণ হ গ’ল’।” ১৪ তিতয়া ই ােয়লী লাকসকেল

সকেল নতৃ ৰ বােব িযেহাৱাৰ িক ই া, সই িবষেয় িধ, তওঁেলাকৰ

খাৱা ব িকছু ল’ ল। ১৫আৰু িযেহাচূৱাই তওঁেলাকেৰ সেত সি

াপন কিৰ তওঁেলােক যন জীয়াই থােক, এেন িনয়ম কিৰেল আৰু লাক

সকলৰ অধ সকেল তওঁেলাকৰ আগত শপত খােল। ১৬ এইদেৰ

তওঁেলাকেৰ সেত িনয়ম াপন কৰাৰ িতিনিদনৰ পাছত, তওঁেলাক

য তওঁেলাকৰ ওচৰত থকা লাক হয় আৰু তওঁেলাকৰ মাজেত বাস

কিৰ আেছ, সই িবষেয় তওঁেলােক িনবৈল পােল। ১৭ ই ােয়লৰ

স ান সকেল যা া কিৰ ততৃীয় িদনা তওঁেলাকৰ নগৰেবাৰৰ ওচৰ পােল৷

তওঁেলাকৰ নগৰেবাৰৰ নাম িগিবেয়ান, কফীৰা, বেৰাৎ আৰু িকিৰয়ৎ‐

িযয়াৰীম আিছল। ১৮ ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁেলাকক বধ নকিৰেল

কাৰণ অধ সকেল ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ তওঁেলাকৰ

আগত শপত খাইিছল। ই ােয়লী লাকসকেল অধ সকলৰ অিহেত

ওজৰ‐আপি কিৰবৈল ধিৰেল। ১৯ িক ু অধ সকেল লাকসকলক

ক’ ল, “আিম ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ তওঁেলাকৰ স ে

শপত খােলাঁ; এই কাৰেণ আিম এিতয়া তওঁেলাকৰ অপকাৰ কিৰব

নাৱােৰাঁ। ২০ সইবােব আিম তওঁেলাকৰ িত এইদেৰ কিৰম: আমাৰ

িত হ’বলগীয়া াধৰ পৰা আঁতিৰ থািকবৈল আিম তওঁেলাকক জীয়াই

ৰািখম, কাৰণ আিম তওঁেলাকৰ আগত শপত খাইিছেলা।” ২১ এেতেক

অধ সকেল তওঁেলাকৰ লাকসকলক ক’ ল, “ তওঁেলাক জীয়াই

থাকক।” তিতয়া তওঁেলাকক অধ সকেল কাৱা বাক অ সােৰ

িগিবেয়ানসকেল ই ােয়লী লাকসকলৰ বােব খিৰকটীয়া আৰু পানী‐

যাগান ধেৰাঁতা হ’ল। ২২ িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক মািত আিন ক’ ল,

“ তামােলােক আমাৰ মাজেত থািকও, ‘আিম তামােলাকৰ পৰা ব দূৰত

থােকা’, এইবিুল ক িকয় আমাক ব না কিৰলা? ২৩ এই কাৰেণ

তামােলাক অিভশ থ’ লা; তামােলােক মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ

বােব খিৰকটীয়া আৰু পানী‐ যাগান ধৰা ব ী কামৰ পৰা কিতয়াও মিু

নাপাবা।” ২৪ তিতয়া তওঁেলােক িযেহাচূৱাক উ ৰ িদ ক’ ল, “িকয়েনা

এইদেৰ তামােলাকৰ দাস সকলক কাৱা হিছল য, সকেলা দশ

তামােলাকক িদবৈল আৰু দশৰ সকেলা িনবাসীসকলক তামােলাকৰ

আগত ংস কিৰবৈল তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁৰ দাস মািচক

আ া িদিছল, সেয়েহ তামােলাকৰ িত অিতশয় ভয় কিৰ আিম এই

কায কিৰেলাঁ। ২৫ এিতয়া চাওঁক, আিম আেপানাৰ হাতেত আেছাঁ৷ আমাৰ

িত িয ভাল আৰু ায় যন আেপানাৰ বাধ হয়, আপিুন তােকই কৰক।”

২৬ তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই িগিবয়নীয়সকলৰ বােব তােকই কিৰেল, তওঁ

ই ােয়লৰ স ানসকলৰ হাতৰ পৰা িগিবয়নীয়সকলক ৰ া কিৰেল আৰু

তওঁেলােক িসহঁতক বধ নকিৰেল। ২৭আৰু িযেহাৱাই িয ঠাই মেনানীত

কিৰব, সই ঠাইত সমাজৰ আৰু িযেহাৱাৰ য েবদীৰ বােব খিৰকটীয়া

আৰু পানী‐ যাগান ধেৰাঁতা হ’বৈল িযেহাচূৱাই সইিদনা তওঁেলাকক

িনযু কিৰেল আৰু আিজৈলেক তওঁেলাক সইদেৰই আেছ।

১০ এইদেৰ িযৰচূােলমৰ ৰজা আেদানীেচদেক যিতয়া িনেল য,

িযেহাচূৱাই যেনৈক িযৰীেহা আৰু তাৰ ৰজাৈল কিৰিছল তেনৈক

অয়ক আটক কিৰ তাক িনঃেশেষ িবন কিৰেল, আৰু তওঁ িনবৈল পােল

য, িগিবেয়ানীয়াসকেল ই ােয়লী লাকসকলৰ সেত সি াপন কিৰ

তওঁেলাকৰ মাজত থকা হ’ল৷ ২ তিতয়া িযৰচূােলমৰ স ান সকেল

অিতশয় ভয় পােল, িকয়েনা িগিবেয়ান ৰাজধানীৰ িনিচনা এখন ডাঙৰ

নগৰ, অয়তৈকেয়া ডাঙৰ আৰু তাৰ লাকসকল বীৰ পৰুষু আিছল৷ ৩

এই হতুেক িযৰচূােলমৰ ৰজা আেদানীেচদেক িহে াণৰ ৰজা হাহমৰ,

যমতূৰ ৰজা িপৰামৰ, লাখীচৰ ৰজা যাফীয়াৰ আৰু ইে ানৰ ৰজা দবীৰৰ

ওচৰৈল মা হ পিঠয়াই এই কথা ক’ ল, ৪ “আহাঁ, মাৰ ওচৰৈল আহাঁ

আৰু মাক সহায় কৰা৷ আিম িগিবেয়ানীয়া সকলক আঘাত কেৰাঁৈগ,

িকয়েনা তওঁেলােক িযেহাচূৱা আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলেৰ সেত

সি পািতেল।” ৫ তােত িযৰচূােলমৰ ৰজা, িহে াণৰ ৰজা, যমতূৰ ৰজা,

লাখীচৰ ৰজা আৰু ইে ানৰ ৰজা, ইেমাৰীয়াসকলৰ এই পাঁচজন ৰজাই

গাট খাই িনজ িনজ স সকলক িগিবেয়ানৈল লগত ল গ’ল, আৰু

তাৰ স খুত ছাউিন পািত তওঁেলাকৰ িবৰেু যু কিৰেল। ৬ তিতয়া

িগিবেয়ানৰ লাকসকেল িগলগলৰ চাউিনৈল আৰু িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল

মা হ পিঠয়াই ক’ ল য, “আপিুন আেপানাৰ এই ব ীসকলৰ পৰা হাত

নােকাঁচাব৷ আমাৰ ওচৰৈল বগাই আিহ আমাক ৰ া কৰক৷ আমাক আিহ

সহায় কৰক, িকয়েনা প ত‐িনবাসী ইেমাৰীয়াসকলৰ সকেলা ৰজাই

আমাৰ িবৰেু যু কিৰবৈল গাট খােল।” ৭ তিতয়া িযেহাচূৱাই সকেলা

যু াৰু আৰু বলৱান বীৰপৰুষু সকলক লগত ল, িগলগলৰ পৰা যা া

কিৰেল। ৮ িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “তুিম তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা;

িকয়েনা মই তওঁেলাকক তামাৰ হাতত িদেলাঁ; তওঁেলাকৰ কােনও

তামাৰ আ মণক া কিৰব নাৱািৰব।” ৯ িযেহাচূৱাই িগলগলৰ

পৰা ওেৰ‐ৰািত খাজকািঢ় গ অক ােত তওঁেলাকৰ ওচৰত ওলাল৷

১০ তিতয়া িযেহাৱাই ই ােয়লৰ সা ােত তওঁেলাকক ব া ল কৰাত

ই ােয়েল িগিবেয়ানত মহা‐পৰা েমেৰ তওঁেলাকক সংহাৰ কিৰেল

আৰু বৎ‐ হােৰাণৈল উিঠ যাৱা বােটিদ তওঁেলাকক খিদ িন, অেজকা

আৰু মে দাৈলেক আঘাত কিৰেল। ১১ ই ােয়লৰ স খুৰ পৰা পলাই

যাৱা সময়ত তওঁেলােক যিতয়া বৎ‐ হােৰাণৰ পৰা নািম যাৱা বাটত

আিছল, তিতয়া িযেহাৱাই আকাশৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ িশল বৰষােল

আৰু তােত তওঁেলাকৰ মতুৃ হ’ল৷ ই ােয়লৰ স ান সকেল িযমান মা হ

তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰিছল, তাতৈকেয়া অিধক লাক িশলাবিৃ ত মিৰল।

১২ তিতয়া িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ান সকলক ইেমাৰীয়া সকলৰ ওপৰত

জয়ী হ’বৈল িদেল৷ সইিদনা িযেহাচূৱাই ই ােয়লৰ সা ােত িযেহাৱাক

ক’ ল, “ হ সূয, তুিম িগিবেয়ানৰ ওপৰত ি ৰ হাৱা, আৰু হ চ , তুিম

অয়ােলানৰ উপত কাৰ ওপৰত ি ৰ হাৱা৷” ১৩ সূয িগত হ’ব আৰু চ ও

ৰ থািকব, যিতয়াৈলেক স ান সকেল িনজৰ শ েবাৰক িতেশাধ

নলয়৷ এই কথা জােনা যােচৰ পু কত িলখা নাই? এইদেৰ সূয আকাশৰ

মাজ ঠাইত িথেৰ থািক, ায় স ণূ এক িদন মাৰ যাবৈল লৰচৰ নকিৰেল৷

১৪ ইয়াৰ পবূেত িক পৰৱতী কালেতা এইদেৰ িযেহাৱাই ম ষ ৰ বাক ৈল

কাণ পতা এেন এটা পনুৰ নহ’ল; িকয়েনা সইিদনা িযেহাৱাই ই ােয়লৰ

পে যু কিৰিছল। ১৫ িযেহাচূৱাই সকেলা ই ােয়লী লাকক লগত

ল’ ল আৰু িগলগলৰ ছাউিনৈল উলিট আিহল। ১৬আৰু সই পাঁচজন ৰজা

পলাই গ, মে দাৰ হাত লকুাই থািকল। ১৭ পাছত কােনা লােক

িযেহাচূৱাক বাতিৰ িদ ক’ ল, “ সই পাঁচজন ৰজাক মে দাৰ হাত

লকুাই থকা দখা গেছ!” ১৮ তিতয়া িযেহাচূৱাই ক’ ল, “ তামােলােক

সই হাৰ মখুত কতেবাৰ ডাঙৰ িশল বগৰাই িদ, তওঁেলাকক পহৰা

িদবৈল তাৰ ওচৰত মা হ ৰাখাৈগ৷ ১৯ িক ু তামােলােক পলম নকিৰবা৷

শ েবাৰৰ পােছ পােছ খিদ গ তওঁেলাকৰ লাকসকলক পাছফালৰ পৰা
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সংহাৰ কৰা৷ তওঁেলাকক িনজ িনজ নগৰত সামাবৈল িনিদবা; িকয়েনা

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকক তামােলাকৰ হাতত সমপণ

কিৰেল।” ২০ পাছত িযেহাচূৱা আৰু ই ােয়লৰ স ান সকেল যিতয়া

মহা‐পৰা েমেৰ তওঁেলাকক িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ

অৱিশ লাক সমহূ গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰত গ যিতয়া সামাল,

২১ তিতয়া সকেলা লাক মে দাৰ চাউিনত থকা িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল

শাি েৰ উলিট আিহল আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ কােনােৱ

কােৰা িবৰেু এেকা কবৈল সাহস নকিৰেল। ২২ পাছত িযেহাচূৱাই

আ া কিৰেল, “ বােল, তামােলােক সই হাৰ মখু মকুিল কিৰ, তাত

লকুাই থকা সই পাঁচজন ৰজাক উিলয়াই মাৰ ওচৰৈল ল আহাঁ।”

২৩ পাছত তওঁেলােক তওঁ কাৱাৰ দেৰই কিৰেল৷ তওঁেলােক এই

পাঁচজন ৰজাক অথাৎ িযৰচূােলমৰ ৰজা, িহে াণৰ ৰজা, যমতূৰ ৰজা,

লাখীচৰ ৰজা আৰু ইে ানৰ ৰজাক সই হাৰ পৰা উিলয়াই আিনেল

আৰু তওঁৰ ওচৰৈল ল আিহল। ২৪ এইদেৰ সই ৰজা কইজনক

তওঁৰ ওচৰৈল ল অহাৰ পাছত িযেহাচূৱাই ই ােয়লৰ পৰুষুসকলক মািত

আিনেল আৰু তওঁৰ লগত িনজৰ লগত যাৱা সনাপিত সকলক আ া

কিৰেল, “ বােল, তামােলােক ওচৰৈল আিহ এই ৰজাসকলৰ িডিঙত

ভিৰ িদয়া।” এই হতুেক তওঁেলােক ওচৰৈল আিহ তওঁেলাকৰ িডিঙত

ভিৰ িদেল। ২৫ তিতয়া িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক

ভয় নকিৰবা আৰু ব া ল নহ’বা। তামােলাক বলৱান আৰু সাহিসয়াল

হাৱা। িকয়েনা তামােলােক িয িয শ সকলৰ সেত যু কিৰবা, সই

সকেলা শ েক িযেহাৱাই এইদেৰ কিৰব।” ২৬ তিতয়া িযেহাচূৱাই সই

পাঁচজন ৰজাক আঘাত কিৰ বধ কিৰেল আৰু পাঁচডাল কাঠত ওলমাই

হ’ল৷ এইদেৰ তওঁেলাক স াৈলেক কাঠত ওলিম থািকল। ২৭ পাছত সূয

মাৰ যাৱা সময়ত, লাকসকেল িযেহাচূৱাৰ আ া অ সােৰ তওঁেলাকক

কাঠৰ ওপৰৰ পৰা নমাই আিনেল, আৰু তওঁেলােক লকুাই থকা হােত

তওঁেলাকক িন পলাই িদেল। তাৰ পাছত সই হাৰ মখুত ডাঙৰ ডাঙৰ

িশল িদ হ’ল; সই ৰজা কইজন আিজৈলেক সই ঠাইেত আেছ। ২৮

এইদেৰ িযেহাচূৱাই সই িদনাই মে দা দখল কিৰ ল’ ল আৰু তেৰাৱালৰ

ধােৰেৰ সই ঠাইৰ ৰজা আিদ কিৰ সকেলােক আঘাত কিৰ সকেলা

মা হক িনঃেশেষ িবন কিৰেল আৰু কােকা অৱিশ নাৰািখেল৷ তওঁ

িযৰীেহাৰ ৰজাৈল যেন কিৰিছল, মে দাৰ ৰজাৈলেকা তেন কিৰেল। ২৯

তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা ই ােয়লী লাকক লগত ল মে দাৰ পৰা

িল নাৈল গ’ল, আৰু িল নাৰ িবৰেু যু কিৰেল। ৩০ তােত িযেহাৱাই

িল নাৰ লগেত তাৰ ৰজাক ই ােয়লৰ হাতত িদেল৷ িযেহাচূৱাই তাত থকা

েত ক জীৱ াণী আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলা মা হকআ মণ কিৰ

তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল৷ তওঁ তাৰ মাজত কােনা াণীক জীিৱত

নাৰািখেল৷ িযৰীেহাৰ ৰজাৈল যেন কিৰিছল, তাৰ ৰজাৈলেকা তওঁ তেন

কিৰেল। ৩১ তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা ই ােয়লী লাকক লগত ল

িল নাৰ পৰা লাখীচৈল গ’ল৷ তওঁ তাৰ কাষেত ছাউিন পািত তাৰ িবৰেু

যু কিৰেল। ৩২ তিতয়া িযেহাৱাই লাখীচেকা ই ােয়লৰ হাতত িদেল৷

িযেহাচূৱাই ি তীয় িদনা সই ঠাই দখল কিৰ ল’ ল৷ িল নাৈল যেন ৱা

কিৰিছল, লাখীচৈলও তওঁ তেন ৱাই কিৰেল। তাৰ পাছত সই ঠাই আৰু

তাৰ মাজত থকা সকেলা জীিৱত াণীক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল।

৩৩ তিতয়া গজৰৰ ৰজা হাৰেম লাখীচক সহায় কিৰবৈল আিহিছল৷

িযেহাচূৱাই তাত থকা এজেনা াণী িনঃেশষ নােহাৱাৈলেক, তওঁক আৰু

তওঁৰ স সকলক আঘাত কিৰেল। ৩৪ তিতয়া িযেহাচূৱাই সকেলা

ই ােয়লী লাকক লগত ল, লাখীচৰ পৰা ইে ানৈল গ’ল৷ তওঁেলােক

তাৰ কাষেত ছাউিন পািত তাৰ িবৰেু যু কিৰেল৷ ৩৫ সই এেক িদনাই

তওঁেলােক সই ঠাই দখল কিৰ ল’ ল৷ যেনৈক লাখীচৈল কিৰিছল,

তেনৈক িযেহাচূৱাই তেৰাৱােলেৰ েত ক জীিৱত াণীক আঘাত কিৰ

িনঃেশষ কিৰেল৷ ৩৬ তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই সকেলা ই ােয়লী লাকক

লগত ল, ইে ানৰ পৰা িহে াণৈল যা া কিৰেল, আৰু সই ঠাইৰ িবৰেু

যু কিৰেল। ৩৭ তওঁেলােক সই ঠাই দখল কিৰ ল’ ল, আৰু তাত থকা

িত জন লাকৰ লগেত তাৰ ৰজাতাৰ ৰজা আৰু চািৰওফােল থকা সৰু

সৰু নগৰেবাৰত সামাই আ মণ কিৰ তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰেল৷

িযেহাচূৱাই ইে ানৰ িত কৰাৰ দেৰই, তােতা তওঁেলােক কােকা জীিৱত

নাৰািখ েত ক জীৱ াণীক বধ কিৰেল৷ তাক আৰু তাৰ ৰজাক, তাৰ

সৰু সৰু নগৰেবাৰ আৰু তাৰ িভতৰত থকা সকেলা মা হক তেৰাৱােলেৰ

আঘাত কিৰেল। সইদেৰ কােকা অৱিশ নাৰািখ তাৰ িভতৰত থকা

সকেলােক স ণূৰেূপ সংহাৰ কিৰেল। ৩৮ পাছত িযেহাচূৱাই ই ােয়লৰ

স সকলক লগত ল, দবীৰৈল ঘিূৰ আিহল আৰু তাৰ িবৰেু যু

কিৰেল। ৩৯ তওঁ সই ঠাই আৰু সই ঠাইৰ ৰজাক আৰু তাৰ সৰু

সৰু নগৰেবাৰ দখল কিৰ ল’ ল৷ তওঁেলােক তওঁেলাকক আৰু তাত

থকা সকেলা জীৱ াণীক স ণূৰেূপ তেৰাৱােলেৰ সংহাৰ কিৰেল৷

িযেহাচূৱাই কােনা এটা াণীেক সই ঠাইত অৱিশ নাৰািখেল, যেনৈক

িহে াণৈল আৰু িল না ও তাৰ ৰজাৈল কিৰিছল, তেনৈক ইয়াৈলেকা তওঁ

কিৰেল। ৪০এইদেৰ িযেহাচূৱাই প তীয়া অ ল, দি ণ অ ল, িন

ভূিম আৰু উপপ তৰ অ লসমহূৰ এই সকেলা দশ জয় কিৰেল৷ সই

অ লেবাৰৰ সকেলা ৰজাক আৰু েত ক জীৱক অৱিশ নৰখাৈক বধ

কিৰেল। তওঁ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ সকেলা জীৱ

াণীক িনঃেশেষ িবন কিৰেল। ৪১ এইদেৰ িযেহাচূৱাই কােদচ‐বেণয়াৰ

পৰা গাজা আৰু িগিবেয়ানৈলেক, গাচনৰ সকেলা দশ তেৰাৱােলেৰ

আঘাত কিৰ জয় কিৰেল। ৪২ িযেহাচূৱাই এই সকেলা ৰজাক আৰু

তওঁেলাকৰ দশেবাৰ এেক সময়েত দখল কিৰ ল’ ল, িকয়েনা ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ পে যু কিৰিছল। ৪৩তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই

সকেলা ই ােয়লী লাকেক লগত ল িগলগলৰ ছাউিনৈল উলিট আিহল।

১১ যিতয়া হােচাৰৰ ৰজা যাবীেন ই ােয়লীসকলৰ িবজয়ৰ কথা

িনেল, তিতয়া তওঁ এই িবষেয় মােদানৰ ৰজা যাবাব, িচে ানৰ

ৰজা, অ চফৰ ৰজা, ২আৰু িযসকল ৰজা উ ৰ অ লৰ পাবত ভূিমত,

য ন নদীৰ িকে ৰতৰ দি ণ উপত কা অ লত, িন ভূিম অ লত, আৰু

পি ম অ লৰ দাৰৰ উ ভূিমত বসিত কিৰ আিছল, সই সকেলা ৰজাৰ

ওচৰৈল সংবাদ পিঠয়ােল। ৩ তওঁ পবূ আৰু পি েম থকা কনানীয়া,

ইেমাৰীয়া, িহ ীয়া, পিৰ ীয়াসকলৰ লগেত প তীয়া অ ল িনবাসী

িযবচুীয়া আৰু হেমাণৰ তলত থকা িম া দশীয় িহ ীয়া সকলৰ ওচৰৈলও

মা হ পিঠয়াই এই সংবাদ িদেল। ৪ তিতয়া তওঁেলােক স ‐সাম

লগত ল সমু ৰ পাৰৰ বািলৰ িনিচনা অসংখ লাকৰ সেত অিধক ঘাঁৰা

আৰু ৰথ ল ওলাই আিহল। ৫আৰু এইদেৰ সকেলা ৰজা একেগাট হ’ল

আৰু ই ােয়লৰ লগত যু কিৰবৈল আিহ মেৰাম নােমেৰ সেৰাবৰৰ

ওচৰত এেকলেগ ছাউিন পািতেল। ৬ িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, “তুিম

তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা কাইৈল এেন সময়েত মই ই ােয়লৰ

আগত তওঁেলাকৰ সকেলােক বধ কিৰ সমপণ কিৰম৷ তুিম তওঁেলাকৰ

ঘাঁৰাৰ ভিৰৰ িস কািটবা আৰু ৰথেবাৰ জইুেৰ পিুৰ পলাবা।” ৭ পাছত

িযেহাচূৱাই সকেলা যজুাৰু লাকক লগত ল ওলাই আিহল৷ তওঁেলাকৰ

িবৰেু মেৰাম সেৰাবৰৰ ওচৰত আক ােত ওলাই তওঁেলাকক আ মণ

কিৰেল। ৮ িযেহাৱাই শ সকলক ই ােয়লৰ হাতত সমপণ কৰাৰ

পাছত তওঁেলােক তওঁেলাকক তেৰাৱালেৰ আঘাত কিৰ বধ কিৰেল

আৰু মহাচীেদান ও িমষেফাৎ‐মিয়মৈলেক, আৰু পবূ ফালৰ িম াৰ

উপত কাৈলেক তওঁেলাকক খিদ পিঠয়াই তওঁেলাকক সংহাৰ কিৰেল

আৰু তওঁেলাকৰ কােনা এজনেকা অৱিশ নাৰািখেল। ৯ িযেহাৱাইআ া

িদয়াৰ দেৰই িযেহাচূৱাই তওঁেলাকৰ িত কায কিৰেল৷ তওঁ তওঁেলাকৰ

ঘাঁৰাৰ িস কািটেল আৰু ৰথেবাৰ জইুেৰ পিুৰ পলােল। ১০ সই সময়ত

িযেহাচূৱাই ঘিূৰ আিহ, হােচাৰ জয় কিৰ ল’ ল, আৰু তাৰ ৰজাক তওঁ

তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷ িকয়েনা হােচাৰ পবূেৰ পৰা সই সকেলা

ৰাজ ৰ মাজত ধান আিছল। ১১ তাত বাস কৰা সকেলা জীিৱত াণীক

তওঁেলােক তেৰাৱােলেৰআ মণ কিৰ িনঃেশেষ িবন কিৰেল, আৰু িবন

হ’বৈল তওঁ সই লাকসকলক িনলগাই ৰািখেল, গিতেক তাত কােনা

এটা াণীও জীিৱত নাথািকল৷ পাছত তওঁ হােচাৰ অথাৎ সই ঠাই পিুৰ

পলােল। ১২ িযেহাচূৱাই সই ৰজাসকলৰ গােটই নগৰ দখল কিৰেল৷
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তওঁ আনিক তওঁেলাকৰ সকেলা ৰজাক আটক কিৰেল আৰু আ মণ

কিৰ তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷ িযেহাৱাৰ দাস মািচৰ আ া অ সােৰ

তওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰ িনঃেশেষ িবন কিৰেল। ১৩ িক ু িয

িয নগৰ িনজ িনজ প তত সঁজা আিছল, ই ােয়েল হােচাৰৰ বািহেৰ

সইেবাৰ পিুৰ নেপলােল; কৱল এই নগৰখনেহ িযেহাচূৱাই পিুৰেল। ১৪

ই ােয়লৰ স সকেল সই নগৰেবাৰৰ লটু ব আৰু প ধনেবাৰ িনজৰ

িনজৰ বােব লটু কিৰ ল’ ল৷ িক ু সকেলা িনঃেশেষ িবন হাৱাৈলেক তওঁ

সকেলা লাকক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷ তওঁেলােক কােনা লাকক

জীয়াই নাৰািখেল। ১৫ িযেহাৱাই িনজৰ দাস মািচক যেন আ া িদিছল,

মািচেয়ও িযেহাচূৱাক তেন আ া কিৰিছল৷ আৰু িযেহাৱাই মািচক কায

কিৰবৈল িদয়া সকেলা আেদশৰ দেৰ িযেহাচূৱাই কায কিৰেল, আৰু এটা

কথাও তওঁ নকৰাৈক নাথািকল। ১৬ এইদেৰ িযেহাচূৱাই সই গােটই

দশ ল’ ল, তওঁ পবতীয়া অ ল, সম নেভগ, গাচনৰ সম অ ল,

পবতমালাৰ পাদেদশ অ ল, য ন নদীৰ উপত কা অ ল, ই ােয়লৰ

প তীয়া অ ল, আৰু িন ভূিম অ ল দখল কিৰেল। ১৭ চয়ীৰৈল িব তৃ

হাৱা হালক প তৰ পৰা িযমান দূৰ স ৱ হেমাণ পবতৰ উ ৰ ফােল

থকা িলবােনানৰ বা াদ উপত কাৈল থকা সকেলা ৰাজ ৰ ৰজাক ব ী

কিৰেল আৰু তওঁেলাকক বধ কিৰেল। সই ৰজােবাৰক ধিৰেল আৰু

আঘাত কিৰ বধ কিৰেল। ১৮ িযেহাচূৱাই সই ৰজাসকলেৰ সেত ব

কাল যু কিৰ আিছল। ১৯ িগিবেয়ান‐িনবাসী িহ ীয়াসকলৰ বািহেৰ

আন কােনা নগৰৰ লােক ই ােয়লৰ স ান সকলেৰ সেত সি াপন

নকিৰেল৷ ই ােয়েল আনসকেলা নগৰৰ সকেলােকই যু কিৰ দখল কিৰ

ল’ ল। ২০ িকয়েনা তওঁেলাকক স ণূৰেূপ িবন কিৰবৰ বােব িযেহাৱাই

তওঁেলাকৰ দয় কিঠন কিৰিছল; সই বােব তওঁেলােক আিহ ই ােয়লৰ

িবৰেু যু কিৰেল৷ িযেহাৱাই মািচক আ া িদয়াৰ দেৰ, তওঁেলাকৰ

দয়াৰ িনেবদন না নগ’ল; বৰং তওঁেলাক স ণূৰেূপ উ হ’ল৷ ২১

সই কালত িযেহাচূৱাই আিহ প তীয়া অ ল, িহে াণ, দবীৰ, অনাব আৰু

িযহূদা তথা ই ােয়লৰ আটাই প তীয়া অ লৰ পৰা অনাকীয়া সকলক

উ কিৰেল৷ িযেহাচূৱাই স ণূৰেূপ তওঁেলাকক িনজ নগৰেবাৰৰ সেত

িবন কিৰেল। ২২ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ দশত অনাকীয়া সকলৰ

কােনা অৱিশ নাথািকল, কৱল গাজাত, গাতত আৰু অ েদাদ েহ

কােনা অৱিশ থািকল। ২৩ এইদেৰ িযেহাৱাই মািচক কাৱাৰ দেৰই

সই সকেলা দশ িযেহাচূৱাই দখল কিৰ লিছল৷ পাছত িযেহাচূৱাই এই

দশেবাৰ ই ােয়লৰ েত ক ফদক ভাগ অ সােৰ অিধকাৰ কিৰবৈল

িদেল। তিতয়ােৰ পৰা যু আতিৰ গ’ল আৰু দশ ি ৰ হ’ল।

১২ ব মান দশ‐সমহূৰ এইসকল ৰজা, িযসকলক ই ােয়লৰ লাক

সকেল পৰাজয় কিৰিছল৷ ই ােয়লৰ লাক সকেল সূয উদয় হাৱা

য নৰ পবূিদেশ থকা, অেণানৰ উপত কাৰ পৰা হেমাণ প তৈলেক

আৰু পবূ ফােল থকা অৰাবা’ৰ গােটই দশ অিধকাৰ কিৰেল৷ ২ চীেহান

ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা আিছল। তওঁ িহচেবানত বাস কিৰিছল৷ তওঁ

অেণানৰ উপত কাৰ দাঁিতত থকা অেৰােয়ৰ পৰা আৰু সই উপত কাৰ

মাজত থকা নগৰখনৰ পৰা অে ানৰ স ান সকলৰ সীমা যে াক

নদীৈলেক আধা িগিলয়দ দশত শাসন কিৰিছল৷ ৩ আৰু পবূ পােৰ

িকে ৰৎ সাগৰৈলেক আৰু পবূ পােৰ বৎ‐িযচীেমাতৈল যাৱা বাটত

থকা অৰাবা সমু , অৰাবাত আৰু দি েণ িপচগাৰ চাৱলীয়া ঠাইেবাৰৰ

তলত থকা দশেতা শাসন কিৰিছল৷ ৪ ওগ, বাচানৰ ৰজা আিছল। এওঁ

ৰফায়ীয়াসকলৰ অৱিশ থকা বংশত জ হ, অ ােৰাৎ আৰু ইে য়ীত

বাস কিৰিছল৷ ৫ তওঁ হেমাণ প তত, চলখাত, গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়া

সকলৰ সীমাৈলেক গােটই বাচান দশত আৰু িহচেবানৰ চীেহান ৰজাৰ

সীমাৈলেক থকা, আধা িগিলয়দ দশত শাসন কিৰিছল। ৬ িযেহাৱাৰ

দাস মািচেয় আৰু ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেল

আৰু িযেহাৱাৰ দাস মািচেয় অিধকাৰৰ অেথ সই দশ ৰেূবণীয়া ও

গাদীয়াসকলক আৰু মনিচৰ আধা ফদক িদেল। ৭ চয়ীৰৈল িব তৃ

হাৱা য নৰ সীপােৰ পি ম িদেশ, িলবােনানৰ উপত কাত থকা বাল‐

গাদৰ পৰা হালক প তৈলেক থকা এই ৰজা সকলক িযেহাচূৱা আৰু

ই ােয়লৰ স ান সকেল বধ কিৰিছল৷ িযেহাচূৱাই দশ অিধকাৰৰ অেথ

িনজ িনজ ভাগ অ সােৰ ই ােয়লৰ ফদক ভগাই িদেল। ৮ ইয়াৰ

অ ভু আিছল, প তীয়া অ ল, িন ভূিম অ ল, অৰাবা, প তৰ

নামিন অ ল, মৰু া ীয় অ ল, আৰু নেভগ। ইয়ােত িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া,

কনানীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া, আৰু িযবচুীয়া সকলআিছল। ৯ ৰজাসকলৰ

মাজত আিছল ‐ িযৰীেহাৰ ৰজা, বৎএলৰ ওচৰত থকা অয়ৰ ৰজা, ১০

িযৰচূােলমৰ ৰজা, িহে াণৰ ৰজা, ১১ যমতূৰ ৰজা, লাখীচৰ ৰজা, ১২

ইে ানৰ ৰজা, গজৰৰ ৰজা, ১৩ দবীৰৰ ৰজা, গদৰৰ ৰজা, ১৪ হমাৰ

ৰজা, অৰাদৰ ৰজা, ১৫ িল নাৰ ৰজা, অ মৰ ৰজা, ১৬ মে দাৰ

ৰজা, বৎএলৰ ৰজা, ১৭ ত হুৰ ৰজা, হফৰৰ ৰজা, ১৮ অেফকৰ

ৰজা, লচােৰাণৰ ৰজা, ১৯ মােদানৰ ৰজা, হােচাৰৰ ৰজা, ২০ িচে াণ‐

মেৰাণৰ ৰজা, অ চফৰ ৰজা, ২১ তানকৰ ৰজা, মিগে াৰ ৰজা, ২২

কদচৰ ৰজা, কিমলত থকা য নীয়ামৰ ৰজা, ২৩ দাৰৰ ওখ ঠাইেবাৰত

থকা দাৰৰ ৰজা, িগলগলত থকা গায়ীমৰ ৰজা ২৪অ◌াৰু িতচাৰ ৰজা৷

স মঠু একি শ জন ৰজা আিছল৷

১৩ যিতয়া িযেহাচূৱা বঢ়ুা আৰু অিতশয় ব ৃ হ’ল, তিতয়া িযেহাৱাই

তওঁক ক’ ল, “তুিম বঢ়ুা আৰু অিতশয় ব ৃ থ’ লা, িক ু এিতয়াও

অেনক দশ অিধকাৰ কিৰবৈল বাকী আেছ। ২ এই দশেবাৰ এিতয়াও

অৱিশ : পেল ীয়াৰ সকেলা অ ল আৰু গচুৰীয়াসকলৰ অ লেবাৰ, ৩

িমচৰৰ পবূ ফােল থকা িচেহাৰৰ পৰা উ ৰফােল থকা কনানীয়াসকলৰ

অিধকাৰত থাৱা ইে াণৰ সীমাৈলেক; পেল ীয়াসকলৰ সই পাঁচজন

অিধপিত‐ ঘচাতীয়া, অ েদাদীয়া, অি েলানীয়া, গাতীয়া আৰু ইে াণীয়া ‐

এইেটা অ ীয়াসকলৰ অ লআিছল৷ ৪ দি ণ িদেশ থকা কনানীয়াসকলৰ

গােটই দশ আৰু চীেদানীয়াসকলৰ অিধকাৰত থকা িময়াৰা, অেফকাৰ

পৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমাৈলেক; ৫ িগবলীয়াসকলৰ দশ, সূয উদয়

হাৱা ফােল থকা গােটই িলবােনান, হেমাণ প তৰ তলত থকা বাল‐গাদৰ

পৰা হমাতৈল৷ ৬ ইয়াৰ উপিৰও িলবােনানৰ পৰা িমষেফাৎ‐মিয়মৈলেক

প তীয়া অ লৰ িনবাসী সকলৰ লগেত আটাই চীেদানীয়াসকল৷ মই

তওঁেলাকক ই ােয়লৰ বািহনীসকলৰ আগৰ পৰা দূৰ কিৰম; মই তামাক

আ া িদয়াৰ দেৰ, ই ােয়ল উ ৰািধকাৰী হ’বৈল তাৰ ভাগ িনধািৰত

কিৰবৰ অেথ তুিম িনি ত কৰা৷ ৭ উ ৰািধকাৰী হ’বৈল তুিম অিধকাৰৰ

অেথ ন’টা গা ীৈল আৰু মনিচৰ আধা গা ীৈল এই দশ ভাগ কিৰ িদয়া।”

৮ বাকী থকা মনিছৰ আধা জন‐ গা ী, ৰেূবণীয়া আৰু গাদীয়াসকেল

য নৰ পবূ ফােল থকা, মািচেয় িদয়াৰ দেৰ িনজ িনজ উ ৰািধকাৰ হণ

কিৰেল, ৯ অেণানৰ উপত কাৰ কাষত থকা অেৰােয়ৰৰ পৰা উপত কাৰ

মাজত থকা নগৰেবাৰ আৰু দীেবানৈলেক মদবাৰ গােটই সমথল; ১০

িহচেবানত শাসন কৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ ৰজা চীেহানৰ সকেলা নগৰৰ পৰা

অে ানৰ সীমাৈলেক; ১১ িগিলয়দ আৰু গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকলৰ

অ ল আৰু গােটই হেমাণ প ত আৰু চলখাৈলেক গােটই বাচান; ১২

বাচানৰ ৰজা ওগৰ সকেলা ৰাজ , িয জেন অ ােৰাতত আৰু ইে য়ীত

শাসন কিৰিছল ৰফায়ীয়াসকলৰ মাজত এইেবােৰই অৱিশ আিছল;

িকয়েনা মািচেয় তওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ হাৰ কিৰ দূৰ কিৰিছল। ১৩

িক ু ই ােয়লৰ স ান সকেল গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকলক দূৰ কৰা

নািছল; বৰং গচুৰীয়া আৰু মাখাথীয়াসকেল ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

মাজত আিজৈল বাস কিৰ আেছ। ১৪ কৱল লবীৰ গা ীক মািচেয়

উ াৰািধকািৰ হ’বৈল িনিদেল। িযেহাৱাই মািচক কাৱা বাক অ সােৰ,

“ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া অি কৃত উপহাৰ” তওঁেলাকৰ

উ ৰািধকাৰী হ’ল। ১৫ মািচেয় বংশা েম ৰেূবণৰ জন‐ গা ীৈল

উ ৰািধকাৰ িদেল। ১৬ তওঁেলাকৰ সীমা অেণান উপত কাৰ কাষত থকা

অেৰােয়ৰৰ পৰা আৰু উপত কাৰ মাজত থকা নগৰৰ লগেত মদবাৰ

ওচৰত থকা গােটই মালভূিম৷ ১৭ ৰেূবেণ িহচেবান আৰু মালভূিমত

থকা তাৰ সকেলা নগৰেবাৰ হণ কিৰিছল আৰু তাৰ লগত দীেবান,

বােমাৎ‐বাল, বৎ‐বালিমেয়ান, ১৮ যহচ, কেদেমাৎ আৰু মফাৎ, ১৯

িকিৰয়াথিয়ম, িচবমা, উপত কাৰ প তেটাত থকা চৰৎ‐চহৰ৷ ২০
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ৰেূবেণ বৎ‐িপেয়াৰ, িপচগাৰ, চাৱলীয়া ঠাইেবাৰৰ তলত থকা দশ

আৰু বৎ‐িযচীেমাৎ; ২১ মালভূিমত থকা আন সকেলা নগৰ, িহচেবানত

শাসন কৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ সই ৰজা চীেহানৰ সমদুায় ৰাজ , িয

জনক মািচেয় চীেহানত থকা তলতীয়া িমিদয়নীয়া নতাসকল‐ ইবী,

ৰকম, চূৰ, হূৰ আৰু ৰবাৰৰ সেত পৰা কিৰিছল৷ ২২ ই ােয়লৰ

স ান সকেল িযসকলক বধ কিৰিছল, সইেবাৰৰ মাজত তওঁেলােক

িবেয়াৰৰ পু িবিলয়মেকা তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল, এই জন লােক ম ল

চাৱা কাযৰ িনয়ম মািন চিলিছল৷ ২৩ য ন আৰু তাৰ অ ল ৰেূবণৰ

স ান সকলৰ সীমা আিছল। এেয় ৰেূবনৰ স ান সকলৰ উ ৰািধকাৰ,

িয নগৰ আৰু গােৱঁেৰ সেত তওঁৰ েত ক বংশক িদয়া হিছল৷ ২৪

মািচেয় গাদৰ জন‐ গা ীক িনজ বংশা েম িদয়া উ ৰািধকাৰ এই:

২৫ তওঁেলাকৰ সীমা যােজৰ আৰু িগিলয়দৰ সকেলা নগৰ আৰু ৰ াৰ

পেূব থকা অেৰােয়ৰৈলেক অে ানৰ স ান সকলৰ আধা দশ, ২৬

িহচেবানৰ পৰা ৰমাৎ‐িম া আৰু বেটানীমৈলেক আৰু মহনিয়মৰ পৰা

দবীৰৰ সীমাৈলেক৷ ২৭ মািচেয় উপত কাত তওঁেলাকক বৎ‐হাৰম,

বৎ‐িন া, চুে াৎ, চােফান, িহচেবানৰ ৰজা চীেহানৰ অৱিশ ৰাজ ,

য নৰ পবূ িদেশ িকে ৰৎ সাগৰৰ কাষৈলেক য ন আৰু তাৰ অ ল দান

কিৰেল৷ ২৮ এইেটােৱই হেছ গাদৰ জন‐ গা ীক বংশা েম িদয়া

উ ৰািধকাৰ, এইেবাৰ নগৰ তওঁেলাকৰ গােৱঁেৰ সেত আিছল। ২৯

মািচেয় মনিচৰ আধা জন‐ গা ীক উ ৰািধকাৰী হ’বৈল িদেল৷ মনিচৰ

স ান সকলৰ আধা গা ীেয় সই উ ৰািধকাৰ িনজ িনজ বংশ অ সােৰ

পােল। ৩০ তওঁেলাকৰ সীমা মহনিয়মৰ পৰা সকেলা বাচান, বাচানৰ

ৰজা ওগৰ গােটই ৰাজ আৰু বাচানত থকা যায়ীৰৰ সকেলা নগৰ

অথাৎ ষািঠখন নগৰ; ৩১ িগিলয়দৰ আধা দশ, অ ােৰাৎ আৰু ইে য়ী

নগৰ৷ এই সকেলােবাৰ মনিচৰ পু মাখীৰৰ আধা বংশৰ পিৰয়ালৰ

েত কেক িদবৈল িনধািৰত কৰা হ’ল। ৩২ এইেবােৰই িযৰীেহাৰ

পবূফােল থকা য নৰ িসপাৰৰ মাৱাবৰ সমথলত মািচেয় লাকসকলক

ভগাই িদয়া উ ৰািধকাৰ৷ ৩৩ িক ু লবী ফদক হ’ ল মািচেয় কােনা

উ ৰািধকাৰ িনিদেল৷ তওঁেলাকক কাৱা িনজ বাক অ সােৰ ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱােয়ই তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰ হ’ল।

১৪ ইিলয়াজৰ পেুৰািহত, নৰ পু িযেহাচূৱা আৰু তওঁেলাকৰ জন‐

গা ীৰ মিুখয়াল সকলৰ সেত পবূ‐পৰুষুসকলৰ পিৰয়ালসমহূৰ

মাজত ভগাই িদয়া কনান দশৰ এই অ লসমহূ ই ােয়লৰ স ান

সকেল উ ৰািধকাৰ সূে পােল৷ ২ উ ৰািধকাৰ সূে পাৱা অ লসমহূ,

িযেহাৱাই মািচৰ যােগিদ িনেদশ িদয়া অ সােৰ, িচিঠ‐ খলৰ াৰাই

সই ন জন‐ গা ী আৰু আধা জন‐ গা ীক ভাগ বাঁিট িদয়া হিছল। ৩

িকয়েনা মািচেয় য নৰ িসপােৰও ই জন‐ গা ীক আৰু আধা জন‐

গা ীক অিধকাৰ কিৰবৈল িদিছল, িক ু লবীয়াসকলক তওঁ এেকা ভাগ

িদয়া নািছল৷ ৪ যােচফৰ জন‐ গা ীৰ মাজত কৃতেত টা জন‐ গা ী

আিছল‐ মনিচ আৰু ই িয়ম৷ লবীয়াসকলক দশৰ মাজত উ ৰািধকাৰৰ

এেকা ভাগ িদয়া নগ’ল, কৱল বাস কিৰবৈল কইখনমান িনিদ নগৰ

আৰু তাৰ লগত প ধনৰ বােব চৰণীয়া পথাৰ, স ি আিদৰ বােব

ঠাই িদেল। ৫ িযেহাৱাই মািচক িয দেৰ আ া িদিছল, সই অ সােৰ

ই ােয়লৰ স ান সকেল কায কিৰ দশ ভাগ কিৰ ল’ ল। ৬ সই সময়ত

িযহূদা ফদ িযেহাচূৱাৰ ওচৰৈল আেহা বিুল িগলগলৈল আিহিছল৷ তিতয়া

কিন ীয়া িযফুি ৰ পু কােলেব তওঁক ক’ ল, “িযেহাৱাই মাৰ আৰু

তামাৰ িবষেয় কােদচ‐বেণয়াত ঈ ৰৰ লাক মািচক িক কথা কিছল,

সই িবষেয় তুিম জানা। ৭ মাৰ বয়স চি শ বছৰ আিছল, যিতয়া ঈ ৰৰ

দাস মািচেয় কােদচ‐বেণয়াৰ পৰা দশৰ চাৰাংেচাৱািগিৰ কিৰবৰ বােব

মাক পঠাইিছল৷ তিতয়া সৰল মেনেৰ আৰু মাৰ ক ব পালন কিৰ

স াদ আিন তওঁক িদিছেলাঁ। ৮ িক ু মাৰ লগত যাৱা মাৰ ভাইসকেল

লাকসকলক ভয় লগাই তওঁেলাকৰ দয় পিময়ােল৷ িক ু মই স ণুৰেূপ

িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ই া মেত চিলেলাঁ। ৯ সই িদনাই মািচেয় শপত

খাই ক’ ল, ‘িয ভূিমৰ ওপৰত তুিম ভিৰ িদলাৈগ, তুিম আৰু তামাৰ স ান

সকেল িচৰকালৈলেক িন েয় সই ভূিমৰ উ ৰািধকাৰী হ’ব; িকয়েনা তুিম

স ণূৰেূপ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ই ামেত চিললা।’ ১০এিতয়া চাওঁক!

িযেহাৱাই এই প ি শ বছৰ বয়সৈলেক মাক জীয়াই ৰািখেছ আৰু িনজ

বাক কাৱাৰ দেৰ ‐ িয সময়ত ই ােয়েল মৰভূুিমত িম ফুিৰিছল, সই

সময়েত িযেহাৱাই মািচক এই কথা কিছল৷ এিতয়া চাওঁক! আিজ মাৰ

বয়স পঁচাশী বছৰ হ’ল। ১১ মািচেয় মাক যা াৰ বােব পেঠাৱা কালত

মই যেন বলৱান আিছেলাঁ, এিতয়াও আেছাঁ৷ যু ৰ অেথ আৰু অহা‐ যাৱা

কিৰবৰ বােব তিতয়া মাৰ যেন শি আিছল, এিতয়াও আেছ। ১২ সই

বােব মাক এিতয়া এই পবতৰ ৰাজ খন িদয়ক, এই পবতৰ িবষেয় সই

িদনা িযেহাৱাই মাক আশা িদিছল৷ িকয়েনা সই সময়ত অনাকীয়াসকল

তাত আিছল আৰু নগৰেবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গেড়েৰ আবতৃ৷ সই িদনা

কিছেলাঁ ‘িযেহাৱা মাৰ লগত থািকব আৰু িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ

মই তওঁেলাকক দূৰ কিৰম’। সই িদনা বাধ কেৰাঁ, এই িবষেয় তুিম

িনিছলা৷” ১৩ তিতয়া িযেহাচূৱাই িযফুি ৰ পু কােলবক আশী াদ

কিৰ তওঁৰ উ ৰািধকাৰৰ অেথ িহে াণ িদেল। ১৪ এই কাৰেণ িহে াণ

কিন ীয়া িযফুি ৰ পু কােলবৰ উ ৰািধকাৰ আিজৈলেক হ আেছ;

িকয়েনা তওঁ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ই াত স ণূৰেূপ চিলিছল। ১৫

পেূব িহে াণৰ নাম িকিৰয়ৎ‐অ আিছল; সই অ অনাকীয়াসকলৰ

মাজত এজন মহান লাক আিছল৷ পাছত যু নােহাৱা বােব দশ ি ৰ

হ’ল।

১৫ দি ণ কনানৰ অ ভাগত ইেদামৰ সীমাৈলেক দি ণফােল িছন

মৰু া ৈল িনজ িনজ বংশ অ সােৰ িযহূদাৰ স ান সকলৰ ফদৰ

সীমা িনৰপূণ কৰা হ’ল। ২ তওঁেলাকৰ দি ণ সীমা লৱণ‐সমু ৰ শষ

অংশৰ পৰা অথাৎ দি ণ ফালৈল বািঢ় যাৱা উপসাগৰৰ পৰা আৰ হ’ল।

৩ অ ীম নামৰ প তৰ দি ণফােল উিঠ িহেষােণিদ গ, অ ৰৈল উিঠ

ককাৈলেক ঘিূৰ গ’ল৷ ৪ পাছত অচেমানৈল গ, িমচৰ দশৰ জিুৰেয়িদ

সাগৰত ইয়াৰ সীমা শষ হ’ল। এেয় তওঁেলাকৰ দি ণ সীমা আিছল৷ ৫

য নৰ মখুত থকা লবণ সমু েটা পবূ সীমা আিছল৷ উ ৰ ফালৰ সীমা

সমু ৰ উপসাগৰৰ ভাগৰ পৰা য নৰ মখুৈল আিছল৷ ৬ এই সীমা বৎ‐

হ াৈল উিঠ গ বৎ‐অৰাবাৰ উ ৰ ফােল গ’ল৷ পাছত সই সীমা ৰেূবণৰ

স ান বাহনৰ িশলেটাৈলেক উিঠ গ’ল৷ ৭ পাছত সই সীমা আেখাৰ

উপত কাৰ পৰা দবীৰৈল উিঠ গ উ ৰ ফােল ঘিূৰ িগলগলৰ িদেশ;

ইয়াৰ অৱি িত নদীৰ দি ণ পাৰত থকা অ ীম পবতৰ িবপৰীেত

আিছল৷ পাছত সই সীমা অিয়ন‐ চমচৰ জিুৰৰ কােষ কােষ অিয়ন‐

ৰােগলত গ’ল। ৮ তাৰ পাছত সই সীমা িবন িহে ামৰ উপত কাইিদ

উিঠ িযবচুী নগৰৰ দি ণ কাষৈল অথাৎ িযৰচূােলমৈল গ’ল৷ পাছত সই

সীমা পি ম িদশৰ িবন‐িহে ামৰ উপত কাৰ স খুত থকা আৰু উ ৰ

ফােল ৰফায়ীম উপত কাৰ অ ভাগত থকা প তৰ িটঙৈলেক গ’ল৷ ৯

পাছত এই সীমা সই প তৰ ওপৰৰ পৰা নে াহ জলৰ ভুমকুৈলেক

বািঢ় গ ইে াণ প তৰ নগৰেবাৰত ওলাল৷ পাছত সই সীমা বালা

অথাৎ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৈলেক ঘিূৰ তােত িথৰ হ’ল৷ ১০ পাছত সই

সীমা বালাৰ পৰা চয়ীৰ প তৈলেক ঘিূৰ, িযয়াৰীম প তৰ উ ৰ ফােল

অথাৎ কচােলানৈলেক গ’ল আৰু তলৈল নািম আিহ বৎেচমচ হ িত াৰ

কােষেৰ গ’ল৷ ১১আৰু সই সীমা ইে াণৰ উ ৰ কাষত ওলাল, পাছত

িচ েৰাণৈলেক িথৰ হ বালা প তৈল গ যচিনেয়লত ওলাল৷ সই সীমাৰ

অ সমু ত আিছল। ১২ পি ম সীমােটা মহাসাগৰ আৰু ইয়াৰ অ ল

আিছল। এেয় িযহূদা ফদৰ স ান সকলৰ বংশা েম থকা চািৰও ফালৰ

সীমা। ১৩ পাছত িযেহাচূৱাৈল কৰা িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ, তওঁ

িযহূদাৰ স ান সকলৰ মাজত িযফুি ৰ পু কােলবক, িনজ অংশৰ অেথ

িকিৰয়ৎ‐অ অথাৎ িহে াণ িদেল৷ সই অ অনাকৰ িপতৃ আিছল৷ ১৪

কােলেব তাৰ পৰা অনাকৰ বংশৰ চচয়, অিহমন আৰু ত য় নােমেৰ

অনাকৰ এই িতিনটা বংশধৰ দূৰ কিৰেল। ১৫ পাছত তাৰ পৰা তওঁ

দবীৰ‐িনবাসীসকলৰ িবৰেু উিঠল পবূেত দবীৰৰ নাম িকিৰয়ৎ‐ চফৰ

আিছল৷ ১৬ সই সময়ত কােলেব ক’ ল, “িয জেন িকিৰয়ৎ‐ চফৰআ মণ



যা য়া143

কিৰ ব ী কিৰ ল’ব, তওঁক মই মাৰ জী অকচাক ক া িহচােপ দান

কিৰম৷” ১৭ তােত কােলবৰ ভােয়ক, কনজৰ স ান অৎনীেয়েল িকিৰয়ৎ‐

চফৰক ব ী কেৰ৷ তিতয়া কােলেব িনজৰ জীেয়ক অকচাক প ী হ’বৈল

তওঁেৰ সেত িবয়া িদেল। ১৮ সই সময়ত এেন ঘিটল য, অকচাই

তাইৰ িপতৰৃ ওচৰৈল আিহ এখন পথাৰ িদবৈল তওঁক অ েৰাধ কিৰেল,

আৰু তাই যিতয়া গাধৰ পৰা নািম আিহল, তিতয়া কােলেব তাইক ক’ ল,

“ তামাক িক লােগ?” ১৯ তাই উ ৰ িদেল, “আপিুন মাক এক িবেশষ

দয়া কৰক৷ িযেহতু আপিুন মাক দি ণ অ লৰ ভূিম িদেল সইবােব

জলৰ িকছু ভূমেুকা মাক িদয়ক।” তিতয়া কােলেব ওপৰ অংশত থকা

আৰু িন অংশত থকা জলৰ ভূমকুসমহূ তাইক িদেল। ২০ এেয় িযহূদা

স ান সকলৰ িনজ িনজ ফদ অ সােৰ তওঁেলাকৰ স ান সকলৰ বংশক

উ ৰািধকাৰ িহচােপ িদয়া হ’ল। ২১ ইেদামৰ সীমাৰ দি ণ অ লৰ

শষ সীমাত থকা িযহূদা ফদৰ নগৰসমহূ কবেচল, এদৰ, যাগৰূ, ২২

কীনা, দীেমানা, অদাদা, ২৩ কদচ, হােচাৰ, িযৎনন, ২৪ জীফলম,

টলন, বােলাৎ৷ ২৫ হােচাৰ‐হদ া, কিৰেয়াৎ িহেষাণ অথাৎ হােচাৰ, ২৬

অমাম, চমা, মালাদা, ২৭ হচৰ‐গ া, িহ েমান বৎ‐ পলট, ২৮ হচৰ‐

চূৱাল, বৰ‐ চবা, িবিজেয়ািথয়া৷ ২৯ বালা, ইয়ীম, এচম, ৩০ ই ুলদ,

কচীল, হমা, ৩১ িচ গ, ম ম া, চ চ া, ৩২ লবােয়াৎ, িচ হীম, ঐন

আৰু িৰে ান৷ তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ, এইেবাৰ স মঠু

উনি শখন নগৰ৷ ৩৩ পি ম ফালৰ িন ভুিমত থকা নগৰ বাৰ আিছল

ই ােয়াল, চৰা, অ না, ৩৪ জােনাহ, অিয়ন‐গ ীম, ত হু, ঐনম, ৩৫

যমতূ, অ ম, চােকা, অেজকা, ৩৬ চাৰিয়ম, অদীথিয়ম আৰু গেদৰা৷

তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ এইেবাৰ সকেলা নগৰৰ সংখ া আিছল

চৗধ খন৷ ৩৭ চনান, হদাচা, িম দল‐গাদ, ৩৮ িদিলয়ন, িমি , যে ল,

৩৯ লাখীচ, ব ৎ, ইে ান৷ ৪০ কে ান, লহমম, িকৎলীচ, ৪১ গেদেৰাৎ,

বৎ‐দােগান, নয়মা আৰু মে দা৷ তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ এই

সকেলা নগৰৰ মঠু সংখ া আিছল ষা খন৷ ৪২ িল না, এথৰ, আচন, ৪৩

িয হ, অ া, নচীব, ৪৪ কয়ীলা, অকজীব আৰু মােৰচা৷ গাওঁেবাৰ গণনা

নকিৰ মেুঠ ন খন নগৰ আিছল। ৪৫ ইে াণ, তাৰ উপনগৰ আৰু গাওঁ;

৪৬ ইে াণৰ পৰা সমু ৈলেক অ েদাদৰ ওচৰত থকা সকেলা উপনগৰ

আৰু সইেবাৰৰ গাওঁ। ৪৭ অ েদাদ, তাৰ উপনগৰ আৰু গাওঁ; গাজা, তাৰ

উপনগৰ আৰু গাওঁ। িমচৰ জিুৰ আৰু মহা‐সমু আৰু তাৰ সীমাৈলেক৷ ৪৮

প তীয়া অ লৰ নগৰ চামীৰ, য ীৰ, চােকা, ৪৯ দ া, িকিৰয়ৎ‐চ া,

৫০ অনাব, ইি েমাৱা, আনীম, ৫১ গাচন, হােলান আৰু িগেলা৷ গাওঁেবাৰ

গণনা নকিৰ এই বাৰ সকেলা মেুঠ এঘাৰ খন নগৰ৷ ৫২অৰাব, মা,

ইিচয়ন, ৫৩ যানীম, বৎ‐ত হূ, অেফকা, ৫৪ টা, িকিৰয়ৎ‐অ অথাৎ

িহে াণ আৰু চীেয়াৰ৷ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ এই সকেলা নগৰ বাৰৰ

সংখ া মেুঠ ন খন৷ ৫৫ মােয়ান, কিমল, জীফ, যু া, ৫৬ িযি েয়ল,

য িদয়াম, জােনাহ, ৫৭ কিয়ন, িগিবয়া আৰু িত া৷ গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ

এই সকেলা নগৰৰ মঠু সংখ া হেছ দহখন৷ ৫৮ হ হূল, বৎ‐চুৰ, গেদাৰ,

৫৯ মাৰৎ, বৎ‐অেনাৎ আৰু ই েকান৷ গাওঁেবাৰৰ গণনা নকিৰ ইয়াৰ

মেুঠ ছখন নগৰ৷ ৬০ িকিৰয়ৎ‐বাল অথাৎ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীম আৰু ৰ া৷

গাওঁেবাৰ গণনা নকিৰ ইয়াৰ মঠু খন নগৰ৷ ৬১ মৰু া ত বৎ‐অৰাবা,

িমি ন, চকাকা, ৬২ িন চন, লবণ নগৰ আৰু অিয়ন‐গদী৷ গাওঁেবাৰ

গণনা নকিৰ ইয়াৰ নগৰৰ মঠু সংখ া হ’ল ছখন৷ ৬৩ িক ু িযবচুীয়াসকল

িযৰচূােলমৰ িনবাসী আিছল; এওঁেলাকক িযহূদা ফেদ দূৰৈল আতৰ কিৰ

খিদ িদব নাৱািৰেল। এই িযবচুীয়াসকেল আিজৈলেক িযহূদা ফদৰ

সেত িযৰচূােলমত বাস কিৰ আেছ।

১৬ যােচফৰ ফদক িনৰিূপত কৰা অ লৰ সীমা, িযৰীেহাৰ স খুত

থকা য নৰ পৰা পবূ িদেশ থকা িযৰীেহাৰ জিুৰেৰ, মৰু া হ,

িযৰীেহাৰ ওপৰ ভােগেৰ বৎএল প তীয়া দশৰ মােজেৰ গ’ল। ২ পাছত

এই সীমা বৎএলৰ পৰা ওলাই লজুৈল গ’ল আৰু সই ঠাই পাৰ কিৰ

অকীয়াসকলৰ অ ল অটােৰাতৈল গ’ল। ৩ তাৰ পৰা এই সীমা তলৈল

নািম য েলটীয়াসকলৰ অ লৰ পি মফােল থকা তলৰ বৎ‐ হােৰাণৰ

সীমাৰ পৰা গজৰৈল নািম গ’ল; সমু ত ইয়াৰ সীমা শষ হ’ল। ৪এইদেৰ

যােচফৰ ফদ, মনিচ আৰু ই িয়েম িনজ িনজ উ ৰািধকাৰ ল’ ল। ৫

িনজ িনজ বংশৰ অ সােৰ ই িয়মৰ ফদৰ সীমা এেন ধৰণৰ আিছল:

তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰৰ সীমা পবূফােল থকা অটেৰাৎ‐অ ৰ পৰা ওপৰ

বৎ‐ হােৰাণৈলেক, ৬আৰু তাৰ পৰা সাগৰৈল৷ পাছত সই সীমা উ ৰ

ফােল থকা িমকমথতৰ পৰা পবূ ফােল ঘিূৰ তনাৎ‐চীল পাৰ কিৰ জােনাহৰ

পবূফালৈল গ’ল৷ ৭ পাছত জােনাহৰ পৰা নািম গ অটােৰাৎ আৰু নাৰেতিদ

হ, িযৰীেহাত পাই, য নত শষ হ’ল৷ ৮আৰু সই সীমা ত হুৰ পৰা

পি মফােল কা া জিুৰৈল গ সমু ত তাৰ সীমা শষ হ’ল। িনজ িনজ বংশ

অ সােৰ ই িয়ম ফদৰ স ান সকল ইয়াৰ উ ৰািধকাৰী হ’ল। ৯ ইয়াৰ

বািহেৰ মনিচ ফদৰ উ ৰািধকাৰৰ সেত ই িয়ম ফদৰ বােব িনৰিূপত

কৰা গাওঁেবাৰৰ উপিৰও তওঁেলাকৰ নগৰেবােৰা এেকলেগ আিছল। ১০

তওঁেলােক গজৰত থকা কনানীয়াসকলক খিদ নপিঠয়ােল; সেয়েহ

তওঁেলাক আিজৈলেক ই িয়মৰ স ান সকলৰ মাজত বাস কিৰ আেছ৷

িক ু কনানীয়াসকেল তওঁেলাকক সযে কাম কিৰ িদবলগীয়া হিছল।

১৭ এইদেৰ মনিচ ফদৈল দশ ভাগ কৰা হ’ল ‐ সয়াই মািখৰৈলও,

এওঁ মনিচৰ জ পু আৰু িগিলয়দৰ িপতৃ আিছল৷ মািখৰৰ

বংশধৰসকলৈল িগিলয়দ আৰু বাচানৰ অ লেবাৰ ভাগ কৰা হ’ল; িকয়েনা

মাখীৰ এজন যু াৰু লাক আিছল৷ ২ মনিচৰ আন ফদক িয ভাগ িদয়া

হিছল, সয়া তওঁেলাকৰ বংশ অ সােৰ ভাগ কৰা হ’ল‐ অবীয়াচক,

হলক, অ ীেয়ল, চখম, হফৰ আৰু চমীদা৷ এওঁেলাক মনিচৰ পু

আিছল, আৰু মনিচ আিছল যােচফৰ পু । তওঁেলাকক িনজ িনজ

বংশ অ সােৰ ভাগ িদয়া হিছল৷ ৩ চলফাদৰৰ কােনা পু নািছল।

চলফাদৰ হফৰৰ পু , হফৰ িগিলয়দৰ পু , িগিলয়দ মাখীৰৰ পু ,

আৰু মাখীৰ মনিচৰ পু আিছল। এওঁৰ কইজনীমান জীেয়ক আিছল;

তওঁৰ জীেয়কসকলৰ নামেবাৰ হ’ল মহলা, নাৱা, হ া, িম া আৰু

িতচা। ৪ তওঁেলােক ইিলয়াজৰ পেুৰািহত, নৰ পু িযেহাচূৱা আৰু

অধ সকলৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “িযেহাৱাই মািচক আমাৰ ভাইসকলৰ

সেত আমােকা উ ৰািধকাৰ িদবৈল আ া কিৰিছল৷” তিতয়া িযেহাৱাৰ

আ া অ সােৰ, ইিলয়াজােৰ তওঁেলাকক তওঁেলাকৰ িপতৰৃ ভাইসকলৰ

মাজত উ ৰািধকাৰৰ ভাগ িদেল। ৫ তিতয়া মনিচক য নৰ িসপােৰ থকা

িগিলয়দ আৰু বাচানত দহ ভাগ িদয়া হ’ল; ৬ িকয়েনা পু স ান সকলৰ

সেত মনিচৰ জীয়াৰীসকলেকা উ ৰািধকাৰ িদয়া হিছল; আৰু মনিচৰ

আন ফদক িগিলয়দ দশ িদয়া হ’ল। ৭ মনিচৰ সই সীমা আেচৰৰ

পৰা িমকমথতৈলেক, িয িচিখমৰ পবূ িদেশ আিছল; পাছত সই সীমা

দি ণ িদশ হ, অিয়ন‐ত হু‐িনবাসীসকলৰ ওচৰৈলেক গ’ল। ৮ ত হু

অ ল মনিচৰ অিধকাৰত আিছল যিদও মনিচৰ সীমাত থকা ত হু নগৰ

ই িয়মৰ ফদৰ অিধকাৰত আিছল৷ ৯ সই সীমা তলৈল কা া জিুৰত

নািম গ’ল৷ সই জিুৰৰ দি ণ ফােল মনিচৰ নগৰেবাৰৰ মাজত থকা সই

নগৰেবাৰ ই িয়মৰ অিধকাৰত আিছল৷ মনিচৰ সীমা জিুৰৰ উ ৰ ফােল

আিছল আৰু সমু ত শষ হিছল৷ ১০ দি ণ ফােল থকা অ ল ই িয়মৰ

অধীনত আৰু উ ৰ ফালৰ অ লেটা মনিচৰ অধীনত আিছল; সমু ই তাৰ

সীমা আিছল৷ উ ৰ ফােল আেচৰত আৰু পবূ ফােল ইচাখৰত উপনীত

হ’ব পৰা ব ৱ া আিছল। ১১ ইচাখৰত আৰু আেচৰত বৎ‐চান আৰু

তাৰ গাওঁেবাৰ, িযি য়ামৰ সেত তাৰ গাওঁেবাৰ, দাৰ‐িনবাসীসকল আৰু

তাৰ গাওঁেবাৰ, অিয়ন দাৰ‐িনবাসী আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ, তানক িনবাসী

আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ আৰু মিগে া িনবাসীসকলৰ সেত তাৰ গাওঁেবাৰ

মনিচৰ অিধকাৰত আিছল; আৰু ততৃীয় নগৰ আিছল নােফথ৷ ১২ তথািপও

মনিচৰ ফেদ সই নগৰেবাৰক অিধকাৰ কিৰব পৰা নািছল, িকয়েনা

কনানীয়া লাকসকেল সই ঠাইত তিতয়াও বাস কিৰ আিছল। ১৩ পাছত

ই ােয়লৰ লাকসকল যিতয়া পৰা মী হ উিঠল, তিতয়া তওঁেলােক

কনানীয়াসকলক কেঠাৰ কাম কিৰ িদবলগীয়া লাক িহচােপ ব ী কিৰেল,

িক ু তওঁেলাকক স ণূৰেূপ দূৰ কিৰব নাৱািৰেল৷ ১৪ তিতয়া যােচফৰ

বংশই িযেহাচূৱাৰ আগত িনেবদন কিৰ ক’ ল, “আপিুন িকয় আমাক কৱল
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এই ঠাইৰ এভাগ অিধকাৰ কিৰবৈল আৰু একাংশৰ উ ৰািধকাৰী হ’বৈল

িদেল? িযেহতু আমাৰ সংখ াও বিছ আৰু এই কালৈলেক িযেহাৱাই

আমাক আশী াদ কিৰ আিহেছ৷” ১৫ তিতয়া িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক

ক’ ল, “আেপানােলাকৰ সংখ া যিদ বিছ, তেনহ’ ল ওপৰৰ বনা লৈল

উিঠ গ, পিৰ ীয়া আৰু ৰফায়ীয়াসকলৰ অ লেটাৰ গছ‐গছিন কািট,

িনজৰ বােব সই ঠাই পিৰ াৰ কিৰ লওঁক৷ আেপানােলােক এই দেৰ

কৰক িকয়েনা ই িয়ম প ত আেপানােলাকৰ বােব অিত সৰ৷ু” ১৬ তােত

যােচফৰ স ান সকেল ক’ ল, “প তীয়া দশেটােৱ আমাৰ বােব যেথ

নহয় আৰু উপত কাত থকা সকেলা কনানীয়াসকলৰ আৰু তওঁেলাকৰ

সেত বৎ‐চান আৰু িযি েয়লৰ উপত কাত বাস কৰা লাকসকলৰ

লাহাৰ ৰথ আেছ৷” ১৭ তিতয়া িযেহাচূৱাই যােচফৰ বংশক, অথাৎ

ই িয়ম আৰু মনিচক ক’ ল, “আেপানােলাক সংখ াত বহৃৎ আৰু অিত

শি শালী লাক৷ আেপানােলাকক িদয়া কৱল এক ভাগ অ ল যেথ

নহয়৷ ১৮ প তীয়া দশেটাও আেপানােলাকৰ হ’ব৷ যিদও সই ঠাই

বনা ল, তথািপ আেপানােলােক সই ঠাই পিৰ াৰ কৰক আৰু তাৰ দূৰ

সীমাৈল থকা সকেলা অ লৰ অিধকাৰী হওঁক৷ যিদও কনানীয়াসকলৰ

লাহাৰ ৰথ আেছ আৰু তওঁেলাক শি শালী, তথািপ আেপানােলােক

তওঁেলাকক খিদ পিঠয়াই আতৰ কিৰব পািৰব৷”

১৮ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সমােজ চীেলাত গাট খােল

আৰু সই ঠাইেত সা াৎ কৰা ত ু াপন কিৰেল৷ আৰু স খুত

থকা দশ তওঁেলােক বশীভুত কিৰেল৷ ২ ই ােয়লৰ লাকসকলৰ

মাজত সই সােতাটা ফদৰ উ ৰািধকাৰ তিতয়াৈলেক িনৰিূপত হাৱা

নািছল৷ ৩ িযেহাচূৱাই ই ােয়লৰ লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলাকৰ

পু ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকক িদয়া দশত যাবৈল

িকমান কাল অৱেহলা কিৰ থািকবা?” ৪ েত ক ফদৰ পৰা িতিন জনৈক

ব ি তামােলাকৰ িনজৰ কাৰেণ িনযু কৰা৷ মই তওঁেলাকক পিঠয়াম৷

তওঁেলােক গ দশৰ সকেলা ঠাইৰ িবষেয় িনৰী ণ কিৰব৷ তওঁেলােক

িনজ িনজ উ ৰািধকাৰৰ িবষেয় বণনা কিৰ িলিখব আৰু তাৰ পাছত

মাৰ ওচৰৈল উভিত আিহব। ৫ তওঁেলােক সই ঠাই সােতাটা ভাগ

কিৰব৷ িযহূদা দি ণফােল থকা তওঁেলাকৰ সীমাৰ িভতৰত থািকব আৰু

উ ৰ ফােল আগেত থকাৰ দেৰ যােচফৰ বংশই িনজৰ সীমাত থািকব।

৬ এইদেৰ তামােলােক দশখন সাত অংশ কিৰ, সই িবষেয় বণনা

িলিখ মাৰ ওচৰৈল আিনবা৷ মই ইয়াত, আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সা ােত

তামােলাকৰ বােব িচিঠ খলাম। ৭ তামােলাকৰ মাজত লবীয়াসকলৰ

কােনা ভাগ নাই িকয়েনা িযেহাৱাৰ পেুৰািহতৰ পেদই তওঁেলাকৰ

উ ৰািধকাৰ৷ গাদ, ৰেূবণ আৰু মনিচৰ আধা ফেদ য নৰ িসপােৰ িনজ

িনজ উ ৰািধকাৰ হণ কিৰেল। ৮ তিতয়া সই লাকসকল উিঠ তাৈল

গ’ল; িযসকল দশৰ বণনা িলিখ আিনবৈল যাৱা লাক আিছল, সই

লাকসকলক িযেহাচূৱাই এই আ া িদ ক’ ল, “ তামােলােক গ দশৰ

উ আৰু িন ভূিম অ লৰ সকেলা ফােল ফুিৰ, দশৰ বণনা িলিখ

মাৰ ওচৰৈল উভিত আিহবা৷ মই এই চীেলাত, িযেহাৱাৰ সা ােত,

তামােলাকৰ বােব িচিঠ খলাম।” ৯ তিতয়া সই লাক কইজন গ

দশখনৰ সকেলা ঠাই ফুিৰ, েত ক নগৰ অ সােৰ সােতাটা ভাগৰ

আৰু েত ক ভাগৰ নগৰসমহূৰ তািলকা কিৰ, িৰয়াই ৰখা কাকতত

বণনা িলিখেল৷ তাৰ পাছত তওঁেলােক চীেলাৰ ছাউিনত থকা িযেহাচূৱাৰ

ওচৰৈল উভিত আিহল। ১০ তিতয়া িযেহাচূৱাই চীেলাত িযেহাৱাৰ

সা ােত তওঁেলাকৰ অেথ িচিঠ খলােল৷ এইদেৰ িযেহাচূৱাই সই ঠাইেত

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ ভাগ অ সােৰ দশখন ভাগ কিৰ তওঁেলাকক

িদেল। ১১ িনজ িনজ বংশ অ সােৰ িব ামীনৰ ফদক মািটৰ ভাগ

িদয়া হ’ল৷ তওঁেলাকক ভাগ িদয়া অংশৰ অ ল িযহূদাৰ বংশধৰ আৰু

যােচফৰ বংশধৰৰ মাজত অৱি ত আিছল৷ ১২ তওঁেলাকৰ উ ৰ ফালৰ

সীমা য নত আৰ হিছল৷ তাৰ পৰা সই সীমা উিঠ গ িযৰীেহাৰ উ ৰ

ফােল থকা পবতমালা হ পি ম িদেশ থকা পবতৰ দশৈলেক হ’ল৷ তাৰ

পাছত সই সীমা বৎ‐আবনৰ মৰু া ত উপনীত হ’ল৷ ১৩ তাৰ পৰা

সই সীমা লজু অথাৎ বৎএলৰ দি ণ দাঁিতৈল গ’ল৷ তাৰ পাছত বৎ‐

হােৰাণৰ দি েণ থকা প েতিদ অটেৰাৎ‐অ ৰৰ তলৈল নািম গ’ল। ১৪

বৎ‐ হােৰাণৰ স খূত থকা পবতৰ পৰা সই সীমা পি ম িদেশ ঘিূৰ

িযহূদাৰ গা ীৰ নগৰ িকিৰয়ৎ‐বাল অথাৎ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমত ইয়াৰ

সীমাৰ অ পিৰল; এইদেৰ পি ম সীমা গঠন কিৰেল। ১৫ দি ণ ফালৰ

সীমা িথক িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ অ ৰ পৰা আৰ হিছল৷ তাৰ পৰা সই

সীমা ইে াণ হ নে াহ নামৰ জলৰ ভুমকুৈল হ’ল। ১৬ পাছত সই সীমা

িবন িহে ামৰ উপত কাৰ স েুখ আৰু ৰফায়ীম প তৰ উ ৰ ফােল থকা

পবতৰ তলৈলেক নািম গ, িহে ামৰ উপত েকিদ িযবিুচৰ দি ণ কাষৈল

নািম অিয়ন‐ ৰােগলৈল গ’ল। ১৭ পাছত উ ৰ ফােল ঘিূৰ, সই সীমা

অিয়ন‐ চমচৰ িদেশ গলীেলাতত ওলাল, িয অ ীমৈল উিঠ যাৱা পথৰ

িবপৰীেত অৱি ত আিছল৷ পাছত সই সীমা বাহনৰ িশলেটাৈলেক নািম

গ’ল৷ ১৮ পাছত এই সীমােটা বৎ‐অৰাবৰ উ েৰ গ অৰাবাৈল নািম গ’ল;

১৯ সই সীমা বৎ‐হ াৰ উ ৰ িদেশ গ য নৰ দি ণ মৰুত থকা লৱণ‐

সমু ৰ উ ৰ উপসাগৰত শষ হ’ল৷ এেয় দি ণ ফােল থকা সীমা আিছল৷

২০ য েনই পবূফােল তাৰ সীমা গঠন কিৰেল। এেয় আিছল িব ামীনৰ

ফদৰ উ ৰািধকাৰ, এই সীমাৰ চািৰওফােল থকা ঠাই তওঁেলাকক বংশ

অ সােৰ িদয়া হ’ল। ২১ িনজ িনজ বংশ অ সােৰ িব ামীনৰ ফদৰ

নগৰেবাৰ আিছল িযৰীেহা, বৎ‐হ া, এমক‐কিচচ, ২২ বৎ‐অৰাবা,

চমাৰিয়ম, বৎএল। ২৩অ ীম, পাৰা, অ া, ২৪ কফৰ‐অে ানী, অফনী

আৰু গবা৷ এই বাৰখন তওঁেলাকৰ নগৰ আিছল, তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ

গণনা কৰা হাৱা নািছল। ২৫ তাৰ ওপিৰও আন নগৰেবাৰ হ’ল, যেন ‐

িগিবেয়ান, ৰামা, বেৰাৎ, ২৬ িম ী, কফীৰা, মাচা, ২৭ ৰকম, িযেপল,

তৰলা, ২৮ চলা, এলফ আৰু িযবচুী অথাৎ িযৰচূােলম, িগিবয়ৎ আৰু

িকিৰয়ৎ৷ এই চৗধ খন তওঁেলাকৰ নগৰ আিছল, তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ

গণনা কৰা হাৱা নািছল। এই অ লেবাৰত িব ামীনৰ িনজ িনজ বংশ

অ সােৰ উ ৰািধকাৰ আিছল৷

১৯ ি তীয়বাৰ িচিঠ খলােত িচিমেয়ানৰ নামত িনধািৰত হ’ল আৰু

তওঁেলাকৰ েত ক বংশক িনজ িনজ অংশৰ ভাগ িদয়া হ’ল৷

তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰ িযহূদাৰ ফদৰ উ ৰািধকাৰৰ মাজত আিছল।

২ তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰৰ মাজত আিছল বৰ‐ চবা, চবা, মালাদা,

৩ হচৰ‐চূৱাল, বালা এচম, ৪ ই ুলদ, বথলূ আৰু হমা৷ ৫ তাৰ ওপিৰও

িচিমেয়ানৰ আিছল, িচ গ, বৎ‐মকােবাৎ, হচৰ‐চুচা, ৬ বৎ‐লবােয়াৎ

আৰু চাৰহূন৷ এই তৰখন নগৰ আিছল তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা

হাৱা নািছল৷ ৭ িচিমেয়ানৰ পনুৰ ঐন, িৰে ান, এথৰ আৰু আচন; এই

চািৰখন নগৰ আিছল, গাওঁেবাৰ গণনা কৰা হাৱা নািছল৷ ৮এই গাওঁেবাৰ

নগৰৰ চািৰওফােল নগৰেবাৰৰ সেত এেকলেগ বলাৎ‐ বৰ অথাৎ দি ণ

অ লৰ ৰামাৈলেক আিছল৷ এেয়ই আিছল িচিমেয়ানৰ ফদৰ িনজ িনজ

বংশ অ সােৰ িদয়া উ ৰািধকাৰ। ৯এেয় আিছল িচিমেয়ানৰ ফদক িদয়া

উ ৰািধকাৰ৷ ই িযহূদা বংশৰ অ লৰ পৰা আৰ হিছল, িকয়েনা িযহূদা

ফদক িদয়া অংশ তওঁেলাকৰ েয়াজনতৈক অিধক আিছল৷ িচিমেয়ানৰ

ফেদ তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰ িযহূদাৰ উ ৰািধকাৰৰ মাজৰ পৰা

ভাগ পাইিছল। ১০ ততৃীয়বাৰ িচিঠ খলাওঁেত িনজ িনজ বংশ অ সােৰ

জবলূনূৰ ফদৰ নামত উিঠল। তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰৰ সীমা চাৰীদৰ

পৰা আৰ ণ হ’ল৷ ১১ তওঁেলাকৰ সীমা পি মফােল উিঠ মৰলাৈলেক গ,

দাে চতত লািগল; তাৰ পাছত ই বািঢ় গ য নীয়ামৰ স খুত থকা জিুৰত

লািগলৈগ। ১২আৰু সই সীমা চাৰীদৰ পৰা পবু ফালৈল ঘিূৰ, িকে াৎ‐

তােবাৰৰ সীমাৈলেক গ’ল৷ তাৰ পৰা দাবৰতত ওলাই যাফীয়াৈলেকা উিঠ

গ’ল৷ ১৩ সই ঠাইৰ পৰা পবূ ফাল হ গৎ‐ হফৰ আৰু এৎ‐কািচেনিদ

গ, নয়াৈলেক িব তৃ হাৱা িৰে ানৈল গ’ল৷ ১৪আৰু সই সীমাই উ ৰ

ফােল ঘিূৰ হ ােথানৈলেক গ’ল আৰু িয হ‐এল উপত কাত তাৰ অ হ’ল৷

১৫ কটৎ, নহলাল, িচে াণ, িযদালা, আৰু বৎেলেহম, গােৱঁেৰ সেত

বাৰখন নগৰ এই অ লেটাত অ ভু আিছল৷ তাত বাৰখন নগৰ আিছল৷

তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা হাৱা নািছল৷ ১৬ এইেটােৱই আিছল

জবলূনূ ফদৰ উ ৰািধকাৰ; এই নগৰেবাৰ তওঁেলাকৰ গােৱঁেৰ সেত

অ ভু আিছল। ১৭ পাছত আেকৗ চতুথবাৰ িচিঠ খলাওঁেত, ইচাখৰৰ
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নামত উিঠল আৰু তওঁেলাকৰ বংশ অ সােৰ ইয়াক িদয়া হ’ল। ১৮

তওঁেলাকৰ সীমা িযি েয়ল, মচুে াৎ, চুেনম, ১৯ হফাৰিয়ম, িচেয়ান,

অনহৰৎ, ২০ ৰ ীৎ িকিচেয়ান, এবচ, ২১ ৰমৎ, অয়ীন‐গ ীম, এিয়ন‐

হ া আৰু বৎ‐পেচচৈল হ’ল৷ ২২ তওঁেলাকৰ সীমােবাৰ, চহিচমা আৰু

বৎ‐ চমচ’তেটা লািগল আৰু তওঁেলাকৰ সীমাৰ অ য নত পিৰল৷ তাত

ষা খন নগৰ আিছল, তওঁেলাকৰ গাওঁসমহূ গণনা কৰা হাৱা নািছল।

২৩ এইেবােৰই আিছল ইচাখৰৰ বংশক িদয়া উ ৰািধকাৰ; তওঁেলাকৰ

এই অ ল নগৰেবাৰৰ সেত তওঁেলাকৰ গাৱঁৰ লগত অ ভু আিছল৷

২৪ প মবাৰ িচিঠ খলাওঁেত, আেচৰৰ ফদৰ নামত উিঠল আৰু িনজ

িনজ বংশ অ সােৰ তওঁেলাকক িদয়া হ’ল। ২৫ তওঁেলাকৰ সীমা

িহ ৎ, হিল, বটন, অ চফ, ২৬ অ ে ক, অমাদ আৰু িমচাল আিছল৷

সই সীমা পি ম ফােল কিমল আৰু িচেহাৰ িল নাতৈল িব ৃ হ’ল।

২৭ পাছত সই সীমা পবূ িদেশ ঘিূৰ বৎ‐দােগানৈল গ’ল আৰু বৎ‐

এমকৰ ও িনেয়লৰ উ ৰ ফােল জবলূনূ আৰু িয হ‐এল উপত কাত লািগ

উ ৰত থকা কাবলূৰ িদেশ গ’ল। ২৮ পাছত এই সীমা এে াণ, ৰেহাব,

হে াণ, কা া আৰু মহাচীেদানৈলেক ওলাই গ’ল৷ ২৯ পাছত সই সীমা

ঘিূৰ ৰামাৈল গ’ল আৰু গেড়েৰ আবতৃ থকা তূৰ নগৰৈল গ’ল৷ পাছত

আেকৗ ঘিূৰ হাচাৈল গ তাৰ অ অকজীব অ লৰ সমু ত পিৰল; ৩০

উ া, অেফক আৰু ৰেহাব৷ তাত বাইশখন নগৰ আিছল। তওঁেলাকৰ

গাওঁেবাৰ গণনা কৰা হাৱা নািছল৷ ৩১ এইেটােৱই আিছল আেচৰৰ

ফদৰ উ ৰািধকাৰ, িয নগৰেবাৰ গােৱঁেৰ সেত তওঁেলাকৰ বংশক

িদয়া হিছল৷ ৩২ ষ বাৰ িচিঠ খলাওঁেত, ন ালীৰ ফদৰ নামত উিঠল

আৰু এইেবাৰ তওঁেলাকৰ বংশক িদয়া হিছল৷ ৩৩ তওঁেলাকৰ সীমা

হলফৰ পৰা, চন ীমৰ ওচৰত থকা এেলান গছৰ পৰা, অদািম‐ ৰকব

আৰু যবনীেয়লৰ পৰা ল ু মৈল, এইদেৰ য নত তাৰ অ পিৰল৷ ৩৪

আৰু সই সীমা পি মফালৈল ঘিূৰ অেজানৎতােবাৰৈলেক গ’ল আৰু তাৰ

পৰা ে াকৈল গ দি ণফােল জবলূনূৰ লগ লািগল আৰু পি ম ফােল

থকা আেচৰত উপনীত হ পৱূফােল িযহূদাত য নৰ ওচৰত লািগল।

৩৫ গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰ িচ ীম, চৰ, হ ৎ, ৰ ৎ, িকে ৰৎ, ৩৬

অদামা, ৰামা, হােচাৰ, ৩৭ কদচ, ইে য়ী আৰু অিয়ন‐হােচাৰ আিছল৷

৩৮আৰু তাত িযেৰাণ, িম দল‐এল, হেৰম, বৎ‐অনাৎ আৰু বৎ‐ চমচ৷

তাত ঊৈনশখন নগৰ অ◌ািছল। তওঁেলাকৰ গাওঁেবাৰ গণনা কৰা হাৱা

নািছল৷ ৩৯ এেয় আিছল ন ালীৰ ফদৰ উ ৰািধকাৰ। এই নগৰেবাৰ

তওঁেলাকৰ বংশক গাওঁেবাৰৰ সেত িদয়া হিছল। ৪০ স মবাৰ িচিঠ

খলােত দান ফদৰ নাম উিঠল আৰু তওঁেলাকৰ বংশ অ সােৰ তাক িদয়া

হ’ল৷ ৪১ তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰৰ অ লত চৰা, ই ােয়াল, ঈৰ‐ চমচ,

৪২ চাি ন, অয়ােলান আৰু িযৎলা অ ভু আিছল৷ ৪৩আেকৗ ইয়াত

এেলান, িত া, ইে াণ, ৪৪ ই িক, িগ েথান, বালাৎ, ৪৫ যীহূদ, বেন‐

বৰক, গৎ‐িৰে াণ, ৪৬ ম‐যেকাণ, ৰে ান আৰু যােফাৰ স খূত থকা

অ লসমহূ অ ভু আিছল। ৪৭ িক ু দানৰ উ ৰািধকাৰৰ সই অ ল

যিতয়া হৰৱুােল, তিতয়া দােন লচমৰ িবৰেু যু ‐যা া কিৰ, তাক হাত

কিৰ ল’ ল৷ তওঁেলােক সই ঠাইৰ সকেলােক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰ, সই

ঠাই অিধকাৰ কিৰ তাত বাস কিৰেল৷ তওঁেলােক িনজৰ পবূপৰুষু দানৰ

নােমেৰ লচমৰ নােমা দান ৰািখেল। ৪৮ এইেটােৱই আিছল দানৰ ফদৰ

উ ৰািধকাৰ আৰু গাৱঁেৰ সেত নগৰেবাৰ তওঁেলাকক বংশ অ সােৰ

িদয়া হিছল৷ ৪৯ যিতয়া তওঁেলাকৰ উ ৰািধকাৰত থকা িনজ িনজ

সীমা অ সােৰ দশ ভগাই িদয়া হ’ল, তিতয়া ই ােয়লৰ লাকসকেল

তওঁেলাকৰ মাজত নৰ পু িযেহাচূৱাক এক উ ৰািধকাৰ িদেল৷ ৫০

ই িয়ম পবতত থকা তওঁ খাজা িত ৎ‐ চৰহ নগৰ িযেহাৱাৰ বাক

অ সােৰ তওঁেলােক তওঁক িদেল৷ তওঁ সই নগৰ পনুৰায় সািজ তাত

বাস কিৰেল। ৫১ ইিলয়াজৰ পেুৰািহত, নৰ পু িযেহাচূৱা আৰু ই ােয়ল

লাকসকলৰ মাজত পবূ‐পৰুষু স ান সকলৰ ফদৰ মখুীয়ালসকলৰ

উ ৰািধকাৰেবাৰ এই, িযেবাৰ চীেলাত িযেহাৱাৰ আগত সা াৎ কৰা

ত ুৰ ৱাৰমখুত িচিঠ খলাই অিধকাৰৰ অেথ ভাগ বাঁিট িদয়া হিছল।

এইদেৰ তওঁেলােক দশ ভাগ কিৰ ল’ ল।

২০ তিতয়া িযেহাৱাই িযেহাচূৱাক ক’ ল, ২ “তুিম ই ােয়লৰ

লাকসকলক কাৱা, বােল, ‘মই তামােলাকক মািচৰ াৰাই

িয কথা কিছেলাঁ, সই িবষেয় আ য় লাৱা নগৰেবাৰ িনৰপূণ কৰা৷ ৩

তামােলােক ইয়ােক কৰা, যােত কােনা এজন লােক যিদ অিন াকৃত

ভােৱ আন এজনক হত া কেৰ, তিতয়া তওঁ সই ঠাইৈল গ ৰ া পাব

পােৰ৷ কােনা এজন লােক যিদ আন কােনা এজন হত া কৰা লাকৰ

ৰ পাতৰ িতেশাধ ল’ব িবচােৰ, তিতয়া এই নগৰেবােৰই তওঁেলাকৰ

বােব আ য় লাৱা ঠাই হ’ব। ৪ সই জন লােক সই নগৰেবাৰৰ মাজৰ

কােনা এখন নগৰৈল পলাই গ, নগৰৰ ৱাৰ মখুত িথয় িদ যিতয়া

তওঁৰ সই অিভেযাগ সই নগৰৰ ব ৃ লাক সকলৰ আগত বজুাই ক’ব;

তিতয়া তেখতসকেল তওঁক নগৰৈল ল গ তওঁক তেখতসকলৰ

মাজত বাস কিৰবৈল কােনা এটা ঠাই িদব৷ ৫আৰু যিদ কােনা এজন

লােক হত া হাৱা জনৰ ৰ পাতৰ িতেশাধ লাৱাৰ য়ােসেৰ আেহ,

তিতয়া সই নৰবধীক নগৰেবাৰৰ লাকসকেল কতপৃ ৰ হাতত শাধাই

িনিদব৷ তওঁেলােক এইদেৰ কৰা উিচত ন’হব, িকয়েনা তওঁ অিন াকৃত

ভােৱেহ িনজৰ চুবৰুীয়াক বধ কিৰেল, আেগেয় তওঁৈল কােনা িহংসা

ভাব নািছল। ৬ সই কালৰ মহা‐পেুৰািহতৰ মতুৃ নােহাৱা পয আৰু

সই নৰবধীেয় িবচাৰৰ বােব সমাজৰ সা ােত িথয় নােহাৱাৈলেক, তওঁ

সই নগৰেত বাস কিৰব লািগব৷ তিতয়া তওঁ িয নগৰৰ পৰা পলাই

আিহিছল, িনজৰ সই নগৰ আৰু িনজৰ ঘৰৈল উলিট যাব পািৰব’।” ৭

গিতেক ই ােয়লীয়া সকেল গালীলৰ পবতীয়া অ লত থকা ন ালীৰ

কদচ, ই িয়ম প তত থকা িচিখম আৰু িযহূদা প তত থকা িকিৰয়ৎ‐

অ অথাৎ িহে াণ িনবাচন কিৰ ল’ ল। ৮আৰু য নৰ িসপােৰ িযৰীেহাৰ

পৱুফােল ৰেূবণ ফদৰ িভতৰত থকা সমথলৰ মৰু া ত বচৰ, গাদ

ফদৰ িভতৰত থকা িগিলয়দত ৰেমাৎ আৰু মনিচ ফদৰ িভতৰৰ বাচানত

থকা গালন নােমেৰ ঠাই সমহূ িনৰপূণ কিৰেল। ৯ কােনােৱ অিন াকৃত

ভােৱ নৰবধ কিৰেল, সমাজৰ সা ােত তওঁ িথয় নহয় মােন, সই ঠাইৈল

পলাই গ যন ৰ পাতৰ িতেশাধ লাৱাজনৰ হাতত মৰা নপেৰ, এই

কাৰেণ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ বােব আৰু তওঁেলাকৰ মাজত বসিত

কৰা িবেদশী লাকৰ বােবও, িনৰপূণ কৰা নগৰ এইেবাৰ।

২১ তিতয়া লবীয়াসকলৰ িপতবৃংশৰ মিুখয়াল লাকসকেলইিলয়াজৰ

পেুৰািহত, নৰ পু িযেহাচূৱা আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

ফদৰ িপত‐ৃবংশৰ পিৰয়াল সমহূৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল আিহল৷ ২আৰু

কনান দশত থকা চীেলাত তওঁেলাকক ক’ ল, “আিম থািকবৰ অেথ নগৰ

আৰু প েবাৰ চৰাবৰ বােব তাৰ চৰণীয়া ঠাই িদয়াৰ আ া িযেহাৱাই

মািচৰ াৰাই তামােলাকক িদিছল।” ৩ তােত িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ

ই ােয়লৰ স ান সকেল িনজ িনজ উ ৰািধকাৰৰ পৰা লবীয়াসকলক

এই নগৰ আৰু চৰণীয়া ঠাই সমহূ িদেল। ৪ িচিঠ খলাওঁেত কহাতীয়া

বংশৰ নাম উিঠলত: লবীয়াসকলৰ মাজৰ হােৰাণ পেুৰািহতৰ স ান

সকেল িচিঠেখলৰ াৰাই িযহূদা ফদৰ, িচিমেয়ান ফদৰ আৰু িব ামীন

ফদৰ পৰা তৰ খন নগৰ পােল। ৫আৰু কহাতৰ অৱিশ বংশই িচিঠ

খলৰ াৰাই ই িয়ম ফদ সমহূৰ পৰা, আেচৰ ফদৰ আৰু ন ালী ফদৰ

পৰা আৰু বাচানত থকা মনিচৰ আধা ফদৰ পৰা দহখন নগৰ পােল।

৬আৰু বংশা েম গেচানৰ স ান সকেল িচিঠ খলৰ াৰাই ইচাখৰ

ফদৰ আৰু ন ালী ফদৰ পৰা আৰু বাচানত থকা মনিচৰ আধা ফদৰ

পৰা তৰ খন নগৰ পােল। ৭আৰু বংশা েম মৰাৰীৰ স ান সকেল

িনজ িনজ ফদ অ সােৰ ৰেূবণ ফদৰ, গাদ ফদৰ আৰু জবলূনূ ফদৰ

পৰা বাৰখন নগৰ পােল। ৮ এইদেৰ মািচৰ াৰাই িযেহাৱাই িদয়া আ া

অ সােৰ ই ােয়লৰ স ান সকেল িচিঠ খলৰ াৰাই লবীয়া লাকসকলক

সইেবাৰ নগৰ আৰু লগত চৰণীয়া ঠাইেবাৰ িদেল। ৯ পাছত তওঁেলােক

িযহূদাৰ স ান সকলৰ ফদৰ পৰা আৰু িচিমেয়ানৰ স ান সকলৰ ফদৰ

পৰা পাৱা নগৰেবাৰৰ নােম সেত উে খ কৰাৰ দেৰ নগৰ িদেল৷ ১০এই

নগৰ লবীৰ স ান কহাতীয়া বংশৰ মাজত থকা হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৰ

হ’ল, িকয়েনা তওঁেলাকৰ নাম থেমই উিঠল। ১১ ই ােয়লৰ স ান
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সকেল তওঁেলাকক িযহূদাৰ প তীয়া অ লত থকা চািৰওফালৰ চৰণীয়া

ঠােয়েৰ সেত িকিৰয়ৎ‐অ অথাৎ িহে াণ িদেল; সই অ অনাকৰ িপতৃ

আিছল। ১২ িক ু সই নগৰৰ পথাৰসমহূ আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ তওঁেলােক

আিধপত ৰ অেথ িযফুি ৰ পু কােলবক িদেল। ১৩ তওঁেলােক হােৰাণ

পেুৰািহতৰ স ান সকলক চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত নৰ‐বধীৰ আ য় নগৰ

িহে াণ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত িল না, ১৪ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত

য ীৰ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত ই েমাৱা, ১৫ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত

হােলান, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত দবীৰ, ১৬ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত ঐন,

চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত যু া আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত বৎেচমচ, সই

ই ফদৰ পৰা এই ন খন নগৰ পােল। ১৭আৰু িব ামীন ফদৰ পৰা

চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত িগিবেয়ান, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত গবা, ১৮

চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত অনােথাৎ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত অলেমান এই

চািৰখন নগৰ িদেল। ১৯ িনজ িনজ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত স মঠু তৰখন

নগৰ হােৰাণৰ বংশৰ পেুৰািহতসকেল পােল। ২০আৰু কহাতৰ অৱিশ

পিৰয়াল অথাৎ কহাতৰ পিৰয়াল সমহূ লবীয়া, ই িয়ম ফদৰ পৰা িচিঠ

খলৰ াৰাই িনজ আিধপত নগৰ পােল। ২১ ই ােয়লৰ স ান সকেল

চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত নৰ‐বধী অথাৎ িযেকােনা লােক অিন াকৃত ভােৱ

বধ কৰা লাকসকলৰ আ য় লাৱা নগৰ ই িয়ম প তীয়া অ লত থকা

িচিখম, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত গজৰ আৰু ইয়াৰ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত

২২ িক চিয়ম আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত বৎ‐ হােৰাণ, এই চািৰখন

নগৰ িদেল। ২৩আৰু দান ফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত ই িক,

চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত িগ েথান, ২৪ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত অয়ােলান,

চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত গৎ‐িৰে াণ, এই চািৰখন নগৰ িদেল। ২৫আৰু

মনিচৰ আধা ফদৰ পৰা কহাতৰ বংশৈল, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত তানক

আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত গৎ‐িৰে াণ এই খন নগৰ তওঁেলাকক

িদেল। ২৬ কহাতৰ অৱিশ বংশধৰসকেল িনজ িনজ চৰণীয়া ঠােয়েৰ

সেত স মঠু দহখন নগৰ পােল। ২৭ অ লবীয়াসকলৰ বংশধৰেবাৰৰ

মাজৰ গেচানৰ স ান সকলক মনিচৰ আধা ফদৰ পৰা, চৰণীয়া ঠােয়েৰ

সেত নৰ‐বধীৰ আ য় নগৰ বাচানত থকা গালন আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ

সেত ব ৰা এই খন নগৰ িদেল। ২৮ গেচানৰ বংশধৰ সকলৈল

ইচাখৰ ফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত িকিচেয়ান লগেত চৰণীয়া

ঠােয়েৰ সেত দাবৰৎ, ২৯ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত যমৎু আৰু চৰণীয়া

ঠােয়েৰ সেত অয়ীন‐গ ীম, এই চািৰখন নগৰ িদেল। ৩০আৰু আেচৰ

ফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত িমচাল, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত অে ান,

৩১ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত িহ ৎ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত ৰেহাব, এই

চািৰখন নগৰ িদেল। ৩২আৰু ন ালী ফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত

নৰ‐বধীৰ আ য় লাৱা নগৰ গালীলত থকা কদচ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত

হে াৎ‐ দাৰ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত কতন, এই িতিনখন নগৰ িদেল।

৩৩ িনজ িনজ বংশা সােৰ গেচানীয়াসকেল িনজ িনজ চৰণীয়া ঠােয়েৰ

সেত স মঠু তৰখন নগৰ পােল। ৩৪ পাছত তওঁেলােক মৰাৰীৰ

ফদেবাৰক অথাৎ অৱিশ লবীয়াৈল জবলূনূ জন‐ গা ীৰ পৰা চৰণীয়া

ঠােয়েৰ সেত য নীয়াম, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত কতা, ৩৫ চৰণীয়া

ঠােয়েৰ সেত িদ া আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত নহলাল, এই চািৰখন

নগৰ িদেল। ৩৬ ৰেূবণ ফদৰ পৰা মৰাৰীৰ বংশেবাৰৈল চৰণীয়া ঠােয়েৰ

সেত বচৰ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত যহচ, ৩৭ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত

কেদেমাৎ আৰু চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত মফাৎ, এই চািৰখন নগৰ িদেল।

৩৮আৰু গাদ ফদৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত অিন াকৃত ভােৱ নৰ‐

বধ কৰা লাকৰ আ য় নগৰ িগিলয়দত থকা ৰেমাৎ, চৰণীয়া ঠােয়েৰ

সেত মহনিয়ম তওঁেলাকক িদয়া হ’ল৷ ৩৯ মৰাৰীৰ বংশেবাৰৈল চৰণীয়া

ঠােয়েৰ সেত িহচেবান আৰু চৰণীয়া ঠায়েৰ সেত যােজৰ, মঠুেত এই

চািৰখন নগৰ িদেল। ৪০ লবীয়াসকলৰ অৱিশ ফদ অথাৎ মৰাৰীৰ

িনজ িনজ বংশ অ সােৰ এইেবাৰ নগৰ হ’ল; তওঁেলােক িচিঠ খলৰ

াৰাই বাৰ খন নগৰ পােল। ৪১ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আিধপত ৰ

মাজত থকা লবীয়াসকলৰ আটাই নগৰ চৰণীয়া ঠােয়েৰ সেত স মঠু

আঠচি শ খন নগৰ আিছল। ৪২ সইেবাৰৰ েত ক নগৰৰ চািৰওকােষ

চৰণীয়া ঠাই আিছল৷ সকেলা নগৰ সই দেৰই আিছল। ৪৩ এইদেৰ

িযেহাৱাই ই ােয়ল লাকৰ পবুপৰুষুসকলৰ আগত িয দশ িদম বিুল শপত

খাইিছল, সই দশ তওঁ তওঁেলাকক িদেল৷ তওঁেলােক তাক অিধকাৰ

কিৰ তাৰ মাজত িনবাস কিৰেল। ৪৪ তিতয়া িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ

পবুপৰুষুসকলৰ আগত শপত খাৱাৰ দেৰ চািৰওফােল তওঁেলাকক

িজৰণী িদেল৷ তওঁেলাকৰ শ সকলৰ মাজৰ কােনও তওঁেলাকৰ আগত

িথয় হ’ব নাৱািৰেল৷ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ সকেলা শ ক তওঁেলাকৰ

হাতত িদেল। ৪৫ িযেহাৱাই ই ােয়ল বংশৈল িয িয ম লৰ বাক কিছল,

তাৰ মাজৰ এিট বাক ও িন ল নহ’ল৷ সকেলা িস হ’ল।

২২ সই কালত িযেহাচূৱাই ৰেূবণীয়া ও গাদীয়াসকলক আৰু মনিচৰ

আধা ফদক মতাই আিনেল, আৰু ২ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“িযেহাৱাৰ দাস মািচেয় তামােলাকক িয িয আ া িদিছল, সই আ া

তামােলােক পালন কিৰ আিহছা আৰু মেয়া তামােলাকক িয িয আ া

কিৰেলাঁ, মাৰ সই সকেলা বাক ৈল কাণ িদলা। ৩ সই সকেলা িদনৰ

কােনা িদেনই বা আিজৈলেক তামােলােক িনজ ভাইসকলক ত াগ

নকিৰলা, আনিক িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া সজাগতােৰ পালন কিৰ

আিহছাহঁক। ৪ এিতয়া তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকৰ

ভাইসকলক িত া কৰাৰ দেৰ, তওঁেলাকক িজৰণী িদেল৷ গিতেক,

এিতয়া তামােলােক ঘিূৰ, িনজ িনজ ত ুৈল গ, িযেহাৱাৰ দাস মািচেয়

য নৰ িসপােৰ তামােলাকক িদয়া আিধপত ৰ দশৈল যাৱা। ৫ িক ু

িযেহাৱাৰ দাস মািচেয় তামােলাকক আেদশ কৰা আ া আৰু িবধানৰ

দেৰ কায কিৰবৈল, ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কিৰবৈল, তওঁৰ সকেলা পথত

চিলবৈল, তওঁৰ আ ােবাৰ পালন কিৰবৈল, তওঁত আস হ’বৈল

আৰু সকেলা মন ও সকেলা ােণেৰ তওঁৰ আৰাধনা কিৰবৈল য বান

হ’বা।” ৬ এইদেৰ িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক আশী াদ কিৰ িবদায় িদয়াৰ

পাছত, তওঁেলাক িনজ িনজ ত ুৈল গ’ল। ৭ মািচেয় মনিচৰ আধা

ফদক বাচানত িদিছল; িক ু তাৰ আন আধা ফদক িযেহাচূৱাই য নৰ

পি ম পােৰ িনজ ভাইসকলৰ লগত উ ৰািধকাৰ িদিছল আৰু িনজ িনজ

ত ুৈল িবদায় িদয়া সময়ত, িযেহাচূৱাই তওঁেলাকক আশী াদ িদেল, ৮

আৰু তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক ব ধন, জােক জােক প আৰু

সাণ আৰু ৰেূপ সেত আৰু িপতল আৰু লা আৰু ব ত কােপাৰ আিদ

স ি লগত ল, িনজ িনজ ত ুৈল উলিট যাৱা৷ শ ৰ পৰা লটু কিৰ

অনা ব েবাৰ িনজ ভাইসকেলেৰ সেত ভাগ বািট লাৱাৈগ।” ৯ তিতয়া

ৰেূবণ ও গাদৰ বংশধৰ আৰু মনিচৰ আধা ফেদ কনান দশৰ চীেলাত

থকা ই ােয়ল লাকসকলৰ পৰা িবদায় ল িনজ ঠাইৈল গ’ল৷ তওঁেলাক

মািচৰ াৰাই কাৱা িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ পাৱা িনজৰ আিধপত

ল িগিলয়দ দশৈল উভিত যাব ধিৰেল। ১০ পাছত তওঁেলাক কনান

দশত থকা য ন নদীৰ অ ল পাওঁেত ৰেূবণ ও গাদৰ স ান সকেল আৰু

মনিচৰ আধা ফেদ সই ঠাইেত য নৰ দাঁিতত এটা য েবদী িন াণ

কিৰেল; সই বদী দিখবৈল বৰ ডাঙৰ আৰু িস আিছল। ১১ এিতয়া

ই ােয়লৰ স ান সকেল এই িবষেয় িন ক’ ল য, “ চাৱা! ৰেূবণ ও

গাদৰ স ান সকেল আৰু মনিচৰ আধা ফেদ কনান দশৰ স খুত য নৰ

অ লত ই ােয়লৰ লাকসকেল অিধকাৰ কৰা দাঁিতত এটা য েবদী

িন াণ কিৰেল।” ১২ ই ােয়লৰ লাকসকেল সই কথা নাৰ পাছত,

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ গােটই সমােজ তওঁেলাকৰ িবৰেু যু যা া

কিৰবৰ বােব চীেলাত গাট খােল। ১৩ পাছত ই ােয়লৰ লাকসকেল

িগিলয়দ দশৈল ৰেূবণ ও গাদৰ স ান সকল আৰু মনিচৰ আধা ফদৰ

ওচৰৈল বাতাবাহকসকলক পিঠয়ােল৷ আনিক ইিলয়াজৰ পেুৰািহতৰ পু

পীনহচেকা পিঠয়ােল ১৪আৰু ই ােয়লৰ েত ক ফদৰ িপত‐ৃবংশৰ

পৰা এজন এজন অধ এইদেৰ দহ জন অধ তওঁৰ লগত পঠাই

িদেল আৰু তওঁেলাক িতজন ই ােয়লৰ লাকসকলৰ মাজত, িনজ

িনজ িপত‐ৃবংশৰ মলূ মা হ আিছল। ১৫ পাছত তওঁেলােক িগিলয়দ

দশত ৰেূবণ ও গাদৰ লাকসকল আৰু মনিচৰ আধা ফদৰ ওচৰৈল গ’ল

আৰু তওঁেলাকক এই কথা ক’ ল: ১৬ “িযেহাৱাৰ গােটই সমােজ এই
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কথা কেছ, ‘আিজ িযেহাৱাৰ অিহেত িবে াহী হ’বৰ মেনেৰ তামােলােক

তামােলাকৰ বােব এটা য েবদী িন াণ কিৰলা, িযেহাৱাৰ পাছত

নচিলবৈল আিজ তওঁক িবমখু কিৰলা, তামােলােক ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ

িবৰেু য সত ল ন কিৰলা, ই িক কথা? ১৭ িচন িপেয়াৰ পবতত

আিম কৰা অপৰাধ আমাৰ বােব যেথ নহয় ন? আনিক এিতয়াও আিম

িনজেক ইয়াৰ পৰা িচ কিৰব পৰা নাই৷ সই কাৰেণ িযেহাৱাৰ সমাজৰ

ওপৰত অপৰাধৰ মহামাৰী আিহেছ৷ ১৮ তামােলােক িযেহাৱাৰ পাছত

চিলবৈল আিজ িবমখু হ’ব খিুজছা? তামােলােক আিজ যিদ তওঁৰ িবৰেু

িবে াহী হাৱা, তওঁ কািলৈল ই ােয়লৰ গােটই সমাজৈল াধ কিৰব।

১৯ আৰু কওঁ, তামােলাকৰ আিধপত ৰ দশ যিদ অ িচ হয়, তে

িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক থকা, িযেহাৱাই অিধকাৰ কৰা দশৈল পাৰৈহ

আিহ আমাৰ মাজত আিধপত হণ কৰা৷ কৱল আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

য েবদীৰ বািহেৰ আন য েবদী িন াণ কিৰ িযেহাৱাৰ আৰু আমােৰা

িবে াহী নহ’বাহঁক। ২০ জৰহৰ পেুতক আখােন বিজত ব ৰ কথাত

দাষ কৰাত, ই ােয়লৰ সকেলা লাকৰ ওপৰৈল জােনা ঈ ৰৰ াধ

অহা নািছল? সই মা হ িনজৰ অিতশয় অৈনিতক অপৰাধত অকেল

জােনা িবন হ’ল’।” ২১ তিতয়া ৰেূবণ ও গাদৰ ফদ আৰু মনিচৰ আধা

ফেদ ই ােয়লৰ বংশৰ মিুখয়াল লাকসকলক এই উ ৰ িদেল: ২২

“ঈ ৰসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই! ঈ ৰসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱােয়ই জােন! আৰু

ই ােয়েলও জানক; সঁচাৈক আিম যিদ িবে াহীভােব বা িযেহাৱাৰ আগত

সত ল ন কিৰেলাঁ, তেনহেল আিজ তুিম আমাক ৰ া নকিৰবা৷ ২৩

আিম যিদ িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল িবমখু হ’বৰ অেথ বা হাম িক নেবদ

উৎসগ কিৰবৰ অেথ বা ম লাথক বিলদান কিৰবৰ বােব য েবদী িন াণ

কিৰেলাঁ, তে িযেহাৱাই িনেজ তাৰ িতেশাধ লওঁক। ২৪ সঁচাৈক

আিম এটা িবেশষ কথাৰ আশ াতেহ ইয়ােক কিৰেলাঁ অথাৎ আগৈল

তামােলাকৰ স ান সকেল আমাৰ স ান সকলক ক’ব, ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱােৰ সেত তামােলাকৰ িক স ক? ২৫ িকয়েনা তামােলাক আৰু

আমাৰ মাজত িযেহাৱাই য নক সীমা কিৰ ৰািখেছ৷ হ ৰেূবণৰ স ান

সকল, হ গাদৰ স ান সকল, িযেহাৱাৰ িবষেয় তামােলাকৰ কিৰবৈল

কােনা ভাগ নাই, গিতেক তামােলাকৰ স ান সকেল আমাৰ স ান

সকলক িযেহাৱাৰ অভয়ৰ পৰােহ এৰৱুাব। ২৬ এই হতুেক আিম কেলাঁ,

‘আহাঁ আিম এটা বদী িন াণ কিৰবৈল ধেৰাঁহঁক; সই বদী হাম বা আন

বিলদানৰ অেথ নহ’ব, ২৭ িক ু আমাৰ হাম বিল, আন আন বিল আৰু

ম লাথক বিলদানৰ াৰাই, িযেহাৱাৰ সা ােত তওঁৰ আৰাধনা কিৰবৈল

আমাৰ য অিধকাৰ আেছ, এেয় তামােলাকৰ আৰু আমাৰ মাজত আৰু

আমাৰ পাছত আিহবলগীয়া আমাৰ ভািব বংশৰ মাজত ইয়াৰ সা ী হ’ব;

তােত, ‘িযেহাৱাত তামােলাকৰ কােনা ভাগ নাই’, এেন কথা ভিবষ েত

তামােলাকৰ স ানসকেল আমাৰ স ানসকলক ক’ব নাৱািৰব। ২৮ এই

হতুেক আিম ক’ লাঁ, ‘ তওঁেলােক যিদ আমাক বা আমাৰ ভািব‐বংশক

আগৈল এেন কথা ক’ব, তে আিম এই উ ৰ িদম, চাৱা! আমাৰ ওপৰ

িপতসৃকেল িন াণ কৰা িযেহাৱাৰ য েবদীৰ নমনুা; তওঁেলােক হাম বা

আন বিলদানৰ অেথ িন াণ কৰা বদী নহয়, িক ু সেয় তামােলাকৰ

আৰু আমাৰ মাজত সা মা ।” ২৯ আিম য হাম বা নেবদ বা

বিলদানৰ অেথ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনবাস কৰা গহৃৰ আগত থকা

তওঁৰ য েবিদৰ বািহেৰ, আন য েবদী িন াণ কিৰ িযেহাৱাৰ িবে াহী

হ’ব খিুজেছাঁ বা িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল আিজ িবমখু হ’ব খিুজেছাঁ,

এেন কথা আমাৰ পৰা দূৰ হওঁক’।” ৩০ যিতয়া পীনহচ পেুৰািহত আৰু

লাকসকলৰ অধ সকল অথাৎ তওঁৰ লগৰ ই ােয়লৰ বংশৰ মিুখয়াল

লাকসকেল ৰেূবণ, গাদৰ আৰু মনিচৰ স ান সকলৰ এই কথা িনেল,

তিতয়া তওঁেলােক এই িবষয়েটা বৰ ভাল দিখেল। ৩১আৰু ইিলয়াজৰ

পেুৰািহতৰ পু পীনহেচ ৰেূবণ, গাদৰ আৰু মনিচৰ লাকসকলক ক’ ল,

“ তামােলােক িযেহাৱাৰ িবৰেু য সই অপৰাধ কৰা নাই, ইয়ােত আিম

আিজ জািনেলাঁ, য িযেহাৱা আমাৰ মাজত আেছ; এিতয়া তামােলােক

ই ােয়লৰ লাকসকলক িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কিৰলা।” ৩২ পাছত

ইিলয়াজৰ পেুৰািহতৰ পু পীনহেচ আৰু অধ সকেল ৰেূবণ ও গাদৰ

স ান সকলৰ পৰা িবদায় হ িগিলয়দ দশৰ পৰা কনান দশত থকা

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল উলিট আিহ তওঁেলাকক বা া িদেলিহ।

৩৩ ই ােয়লৰ লাকসকেল এই সংবাদ তওঁেলাকৰ দিৃ ত ভাল দিখেল৷

ই ােয়লৰ লাকসকেল ঈ ৰক ধ বাদ কিৰেল আৰু ৰেূবণ ও গাদৰ

স ান সকল থকা দশৰ িবৰেু যু ‐যা া কিৰ িবন কৰাৰ কথা পনুৰ

নক’ ল। ৩৪ পাছত ৰেূবণ ও গাদৰ স ান সকেল সই বদীৰ নাম “এদ”

ৰািখেল; িকয়েনা তওঁেলােক ক’ ল, “িযেহাৱা য ঈ ৰ, এেয় আমাৰ

মাজত সা ী।”

২৩ এইদেৰ িযেহাৱাই ই ােয়লক তওঁেলাকৰ চািৰওফােল থকা

আটাই শ ৰ পৰা িজৰণী িদয়াৰ পাছত িযেহাচূৱা বঢ়ুা আৰু

অিতশয় ব ৃ হ’ল৷ ২ তিতয়া তওঁ গােটই ই ােয়লক, তওঁেলাকৰ

ব ৃ আৰু অধ সকলক, িবচাৰক া আৰু িবষয়াসকলক মতাই আিন

তওঁেলাকক ক’ ল, “মই বঢ়ুা আৰু অিতশয় ব ৃ হ’ লা। ৩ তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকৰ কাৰেণ এই সকেলা জািতৈল িয িয কিৰেল,

সই িবষেয় তামােলােক দিখ আছাহঁক, িকয়েনা তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই িনেজ তামােলাকৰ পে যু কিৰেল। ৪ চাৱা! িয িয

জািতক মই উ কিৰেলাঁ, তওঁেলাকৰ দশেৰ সেত, য নৰ পৰা

সূয মাৰ যাৱা ফােল মহা সমু ৈলেক সকেলা অৱিশ থকা জািতৰ

দশ মই তামােলাকৰ ফদেবাৰক আিধপত ৰ অেথ িচিঠ‐ খলৰ াৰাই

ভগাই িদেলাঁ। ৫ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকৰ আগৰ

পৰা তওঁেলাকক গিতয়াই পঠাব আৰু তামােলাকৰ চ ৰ আগৰ পৰা

িসহঁতক দূৰ কিৰব৷ তােত তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকক

কাৱাৰ দেৰ, তামােলােক িসহঁতৰ দশ অিধকাৰ কিৰবা। ৬ এেতেক,

তামােলােক মািচৰ িবধান অ সােৰ সাঁ িক বাওঁফােল যন ঘিূৰবা, ৭

তামােলাকৰ মাজত অৱিশ থকা এই জািত সমহূৰ মাজত েসামাবা,

তওঁেলাকৰ দৱতাৰ নাম নলবা, সইেবাৰৰ নােমেৰ শপত নাখাবা,

সইেবাৰক পজূা নকিৰবা আৰু সইেবাৰৰ আগত িণপাত নকিৰবা৷

৮ িক ু আিজৈলেক যেনৈক কিৰ আিহছা, তেনৈক যন িনজ ঈ ৰ

িযেহাৱাত আস হ থাকা, এই কাৰেণ মািচৰ িবধান‐পু কত িলখা

সকেলা কথা পালন কিৰ, তাৰ দেৰ আচৰণ কিৰবৈল অিতশয় সাহ কৰা।

৯ িকয়েনা িযেহাৱাই তামােলাকৰ আগৰ পৰা মহৎ আৰু বলৱান জািত

সমহূক দূৰ কিৰেল৷ আৰু তামােলাকৰ আগত আিজৈলেক কােনও িথয়

হ’ব পৰা নাই। ১০ তামােলাকৰ এজেনই হাজাৰ জনক খিদ িদব;

িকয়েনা, তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকক যেনৈক কিছল,

তেনৈক তওঁ িনেজই তামােলাকৰ পে যু কেৰাঁতা। ১১ এই হতুেক

তামােলােক িনজ িনজ াণৰ িবষেয় অিতশয় সাৱধান হ, তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাক ম কৰা৷ ১২ নাইবা যিদ কােনা কােৰ িবমখু হ, সই

জািতেবাৰৰ বাকী থকা িয অৱিশ লাক তামােলাকৰ মাজত আেছ,

তওঁেলাকত আস হাৱা, তওঁেলাকৰ লগত িববাহৰ স কৰা আৰু

তামােলাকৰ লগত তওঁেলাকৰ বা তওঁেলাকৰ লগত তামােলাকৰ

আলাপ ব ৱহাৰ হয়, ১৩ তে , িন েয় জািনবা য, তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই তামােলাকৰ আগৰ পৰা সই জািত সমহূক দূৰ নকিৰব৷

িক ু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকক িদয়া এই উ ম দশৰ

পৰা তামােলাক িবন নােহাৱাৈলেক িসহঁত তামােলাকৰ জাল আৰু

ফা , গাত কােবাৱা চাবকু আৰু চ ত লগা কাঁইট ৰপূ হ থািকব।

১৪ চাৱা, গােটই পিৃথৱীৰ লােক যাৱা পেথিদ মই আিজ যাওঁ। আৰু

তামােলােক সকেলা মেনেৰ সকেলা ােনেৰ ইয়াক াত হাৱা য,

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাকৰ িবষেয় িযমান শলৰ বাক

ক’ ল, তাৰ এিটও িবফল হাৱা নাই; তামােলাকৰ পে সই সকেলা

িস হ’ল, এিটও িন ল হাৱা নাই। ১৫ িক ু তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই তামােলাকক িয িয শলৰ বাক কিছল, সই সকেলা যেনৈক

তামােলাকৰ পে িস হ’ল, সইদেৰ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

তামােলাকক িদয়া এই উ ম দশৰ পৰা তামােলাকক িবন কিৰ নটায়

মােন, তওঁ তামােলাকৈল সকেলা অম লৰ বাক ও িস কিৰব। ১৬ িনজ

ঈ ৰ িযেহাৱাই তামােলাককআেদশ কৰা িনয়মিট যিদ তামােলােক
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ল ন কৰা আৰু তামােলােক যিদ আন দৱতােবাৰক পজূা কৰা আৰু

সইেবাৰৰ আগত িণপাত কৰা, তে তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

াধ তামােলাকৰ িবৰেু িল উিঠব আৰু তওঁ তামােলাকক িদয়া এই

উ ম দশৰ পৰা, তামােলাক সানকােল িবন হ’বা।”

২৪ পাছত িযেহাচূৱাই ই ােয়লৰ সকেলা ফদক িচিখমত গাট

খাৱােল আৰু তওঁেলাকৰ ব ৃ লাকসকলক, অধ সকলক,

িবচাৰক াসকলকআৰু িবষয়াসকলক মতাইআিনেল, তিতয়া তওঁেলােক

ঈ ৰৰ সা ােত উপি ত হ’ল। ২ িযেহাচূৱাই লাক সকলক ক’ ল,

“ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘আগৰ কালত তামােলাকৰ

পবূ পৰুষু ‐ অ াহাম আৰু নােহাৰৰ িপতৃ তৰহ, ইউে িটচ নদীৰ িসপােৰ

বাস কিৰিছল আৰু তওঁেলােক অ দৱতা বাৰক পজূা কিৰিছল।

৩ পাছত মই তামােলাকৰ আিদ িপতৃ অ াহামক নদীৰ িসপাৰৰ পৰা

আিন, কনান দশৰ সকেলা ফােল ল ফুৰােলাঁ আৰু মই তওঁৰ পু

ইচহাকৰ াৰা তওঁৰ বংশ বিৃ কিৰেলাঁ৷ ৪আৰু ইচহাকৈল মই যােকাব

আৰু এেচৗক িদেলাঁ৷ এেচৗৰ অিধকাৰৰ অেথ মই তওঁক চয়ীৰ প ত

িদেলাঁ, িক ু যােকাব আৰু তওঁৰ স ান সকল হ’ ল িমচৰৈল নািম গ’ল।

৫ তাৰ পাছত মই মািচ আৰু হােৰাণক পিঠয়ােলাঁ আৰু িমচৰৰ লাক

সকলৰ ওপৰত কৰা মাৰ কাযৰ াৰাই তওঁেলাকৈল মহা আপদ ঘটােলাঁ৷

তাৰ পাছত মই তামােলাকক উিলয়াই আিনেলা। ৬ মই িমচৰৰ পৰা

তামােলাকৰ পবূ পৰুষু সকলক উিলয়াই অ◌ািনেলা আৰু তামােলাকৰ

সই পৰুষুসকল আিহ সমু পােল; তিতয়া িমচৰীয়া লাক সকেল ৰথ

আৰু অ ােৰাহী স ল, চূফ সাগৰৈলেক তামােলাকৰ পবূ পৰুষু সকলৰ

পােছ পােছ খিদ আিহিছল। ৭ সই সময়ত যিতয়া তামােলাকৰ পবূ

পৰুষু সকেল িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল, তিতয়া িযেহাৱাই

িমচৰীয়াসকলৰ আৰু তামােলাকৰ মাজত অ কাৰ াপন কিৰেল৷ তওঁ

তওঁেলাকৰ ওপৰৈল সমু আিনেল আৰু তওঁেলাকক ঢািক পলােল৷

মই িমচৰত কৰা কায তামােলােক িনজ চ েৰ দিখলা৷ তাৰ পাছত

তামােলােক ব কাল মৰু া ত বাস কিৰলা। ৮ তাৰ পাছত মই

তামােলাকক য নৰ িসপােৰ থকা ইেমাৰীয়া সকলৰ দশৈল আিনেলাঁ৷

তওঁেলােক তামােলাকেৰ সেত যু কিৰেল আৰু মই তামােলাকৰ

হাতত তওঁেলাকক সমপণ কিৰেলাঁ৷ পাছত তামােলােক তওঁেলাকৰ

দশ অিধকাৰ কিৰলা; এইদেৰ মই তামােলাকৰ আগৰ পৰা তওঁেলাকক

িবন কিৰেলাঁ। ৯ পাছত িচে াৰৰ পু মাৱাবৰ ৰজা বালােক উিঠ

ই ােয়লক আ মণ কিৰেল আৰু তামােলাকক শাও িদবৰ কাৰেণ

মা হ পিঠয়াই িবেয়াৰৰ পেুতক িবিলয়মক মািতেল। ১০ িক ু মই

িবিলয়মৰ কথাত মন িদবৈল স ত নহেলাঁ৷ তােত তওঁ তামােলাকক

আশী াদেহ কিৰেল; এইদেৰ মই তওঁৰ হাতৰ পৰা তামােলাকক উ াৰ

কিৰেলাঁ। ১১ পাছত তামােলােক য ন পাৰ হ িযৰীেহা পালািহ৷ িযিৰেহাৰ

অধ সকেল ইেমাৰীয়া, পিৰ ীয়া, কনানীয়া, িহ ীয়া, িগগাচীয়া, িহ ীয়া

আৰু িযবচুীয়া লাকসকলৰ সেত তামােলাকৰ িবৰেু যু কিৰেল৷ মই

তামােলাকক তওঁেলাকৰ ওপৰত জয়ী হ’বৈল িদেলাঁ আৰু তামােলাকৰ

হাতত শাধাই িদেলাঁ। ১২ মই তামােলাকৰ আেগ আেগ কােদা পঠােলাঁ;

তােত সই কােদােৱ তামােলাকৰ আগৰ পৰা তওঁেলাকক, িবেশষৈক

ইেমাৰীয়াসকলৰ জন ৰজাক দূৰ কিৰেল৷ তামােলাকৰ তেৰাৱাল বা

ধ ৰ াৰাই তওঁেলাকক দূৰ কৰা হাৱা নািছল। ১৩ তামােলােক িযহৰ

বােব ম কৰা নাই, এেন এক দশ আৰু িযহক তামােলােক াপন

কৰা নাই এেন অেনক নগৰ মই তামােলাকক িদেলাঁ, তামােলােক তাৰ

মাজত বাস কিৰ আছা৷ আৰু িয া ালতা ও িজতগছৰ বাৰী তামােলােক

পতা নাই, এেন বাৰীৰ ফল তামােলােক ভাগ কিৰ আছা। ১৪ এই

হতুেক এিতয়া তামােলােক িযেহাৱাক ভয় কৰা আৰু সৰল মেনেৰ

ও সেত েৰ তওঁৰ আৰাধনা কৰা; তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকেল নদীৰ

িসপােৰ আৰু িমচৰত পজূা কৰা দৱতােবাৰক দূৰ কৰা আৰু িযেহাৱাৰ

আৰাধনা কৰা। ১৫ যিদ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰাত বয়া লািগেছ, তে

ইউে িটচ নদীৰ িসপােৰ থকা তামােলাকৰ ওপৰ‐িপতসৃকেল পজূা

কৰা দৱতােবােৰই হওঁক বা িযসকলৰ দশত তামােলােক বাস কিৰছা,

সই ইেমাৰীয়াসকলৰ দৱতােবােৰই হওঁক, যাৰ আৰাধনা কিৰবা তাক

আিজেয়ই মেনানীত কৰা৷ িক ু মই আৰু মাৰ পিৰয়ােল হ’ ল িযেহাৱাৰ

আৰাধনা কিৰম।” ১৬ তিতয়া লাকসকেল উ ৰ িদ ক’ ল, “আিম আন

দৱতােবাৰক পজূা কিৰবৰ বােব য িযেহাৱাক ত াগ কিৰম আমাৰ পৰা

এেন কথা দূৰ হওঁক, ১৭ িকয়েনা িযজনাই আমাক আৰু আমাৰ ওপৰ

িপতসৃকলক ব ীঘৰ ৰপূ িমচৰ দশৰ পৰা আিনেল আৰু আমাৰ চ ৰ

আগেত সই মহৎ িচনেবাৰ দখৱুােল আৰু িয বােটিদ আিম আিহেলাঁ,

সই গােটই বাটত আৰু িয জািতেবাৰৰ মােজিদ আিম পাৰ হ আিহেলাঁ,

সই জািতেবাৰৰ মাজেতা আমাক ৰ া কিৰেল, সই জনাই আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা। ১৮ সই িযেহাৱােয়ই এই দশত থকা ইেমাৰীয়া আিদ কিৰ

সকেলা জািতক আমাৰ আগৰ পৰা দূৰ কিৰেল৷ এই হতুেক আিমও

িযেহাৱােৰেহ আৰাধনা কিৰম, িকয়েনা তেৱঁই আমাৰ ঈ ৰ।” ১৯ িক ু

িযেহাচূৱাই লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলােক িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰব

নাৱািৰবা, িকয়েনা তওঁ পিব ঈ ৰ; িনজ ময দা ৰখাত উেদ াগী ঈ ৰ;

তওঁ তামােলাকৰ অধািমকতা আৰু পাপসমহূক মা নকিৰব। ২০

তামােলােক যিদ িযেহাৱাক ত াগ কিৰ িবজাতীয় দৱতাক পজূা কৰা,

তে তওঁ তামােলাকক ম ল কৰাৰ পৰা ঘিূৰ, তামােলাকৰ অম লেহ

কিৰব আৰু তামােলাকক সংহাৰ কিৰব।” ২১ তিতয়া লাকসকেল

িযেহাচূৱাক ক’ ল, “নহয়, আিম িযেহাৱাৰেহ আৰাধনা কিৰম।” ২২

তিতয়া িযেহাচূৱাই লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলােক আৰাধনা কিৰবৰ

অেথ িযেহাৱাক য মেনানীত কিৰলা, এই কথাত তামােলােক িনজৰ

িবৰেু িনেজ সা ী হছা।” তওঁেলােক ক’ ল, “হয়, আিম সা ী হেছাঁ।”

২৩ তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ তেনহ’ ল এিতয়া তামােলাকৰ মাজত থকা

িবজাতীয় দৱতােবাৰ দূৰ কৰা আৰু িনজ িনজ দেয়েৰ ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৈল ঘিূৰ অ◌াহাঁ।” ২৪ লাকসকেল িযেহাচূৱাক ক’ ল,

“আিম ঈ ৰ িযেহাৱােৰই আৰাধনা কিৰম আৰু তওঁেৰই বাক ৈল কাণ

িদম।” ২৫ এই দেৰ িযেহাচূৱাই সইিদনা লাকসকলেৰ সেত এিট

িনয়ম ি ৰ কিৰেল৷ তওঁ িচিখমত তওঁেলাকৰ বােব এক িবিধ আৰু

শাসন ণালী াপন কিৰেল। ২৬ তিতয়া িযেহাচূৱাই সই সকেলা

কথা ঈ ৰৰ িবধান‐পু কখিনত িলিখ হ’ল আৰু এটা ডাঙৰ িশল ল,

িযেহাৱাৰ ধমধামৰ ওচৰত থকা এৰা গছৰ তলত াপন কিৰেল। ২৭

পাছত িযেহাচূৱাই লাকসকলক ক’ ল, “ চাৱা, এই িশেল আমাৰ অিহেত

সা ী হ’ব৷ িকয়েনা আমাৰ আগত িযেহাৱাই কাৱা সকেলা কথা ই িনেল৷

এই হতুেক তামােলােক তামােলাকৰ ঈ ৰক আৈস নকিৰবৰ বােব

এইেয় তামােলাকৰ অিহেত সা ী হ’ব।” ২৮ তাৰ পাছত িযেহাচূৱাই

লাকসকলক িনজ িনজ উ ৰািধকাৰৈল িবদায় িদেল। ২৯এই সকেলা

ঘটনাৰ পাছত, িযেহাৱাৰ দাস নৰ পু িযেহাচূৱাৰ এশ দহ বছৰত

মতুৃ হ’ল। ৩০ তিতয়া লাকসকেল গাচ প তৰ উ ৰফােল, ই িয়ম

প তীয়া অ লত থকা িত ৎ‐ চৰহত তওঁৰ িনজৰ উ ৰািধকাৰৰ সীমাৰ

িভতৰত তওঁক মদাম িদেল। ৩১ িযেহাচূৱাৰ আয়সুৰ সকেলা কালত

আৰু িয ব ৃ লাকসকল িযেহাচূৱাৰ মতুৃ ৰ পাছত জীয়াই আিছল আৰু

ই ােয়লৰ বােব িযেহাৱাই কৰা সকেলা কম জািনিছল, তওঁেলাক জীয়াই

থকাৈলেক ই ােয়েল িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰ আিছল। ৩২ ই ােয়লৰ

স ান সকেল িমচৰ দশৰ পৰা অনা যােচফৰ অি েবাৰ িচিখমত

এেডাখৰ মািটত মদাম িদেল, িয মািট যােকােব িচিখমৰ বােপক হেমাৰৰ

পেুতকহঁতৰ পৰা এশ ৰপূ িদ িকিন লিছল; আৰু সেয় যােচফৰ স ান

সকলৰ উ ৰািধকাৰ হ’ল। ৩৩ তাৰ পাছত হােৰাণৰ পু ইিলয়াজৰেৰা

মতুৃ হ’ল৷ তাত লাকসকেল ই িয়মৰ প তীয়া অ লত তওঁৰ পু

পীনহচক িদয়া িগিবয়াত তওঁক মদাম িদেল।
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১ িযেহাচূৱাৰ মতুৃ ৰ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকেল িযেহাৱাক িধেল,

“কনানীয়াসকলৰ িবপে আিম যিতয়া যু কিৰবৈল উপত কাৰ

ওপৰৈল যাম, তিতয়া আমাৰ হ যু কিৰবৈল কােন থেম তওঁেলাকক

আ মণ কিৰব?” ২ উ ৰত িযেহাৱাই ক’ ল, “ থেম িযহূদা ফদৰ

লাকসকল যাব; চাৱা, মই তওঁেলাকৰ হাতেত এই দশ সমপণ

কিৰেলাঁ।” ৩ এই কথা নাৰ পাছত িযহূদা বংশৰ লাক সকেল গ

িচিমেয়ান ফদৰ তওঁেলাকৰ ভাইসকলক ক’ ল, “িয ঠাই আমাৰ ভাগত

পিৰেছ, সই অ লত থকা কনানীয়াসকলৰ অিহেত যু কিৰবৰ বােব

তামােলােকা আমাৰ সেত আহাঁ, তিতয়া আিম এেকলেগ িমিল যু

কিৰব পািৰম আৰু পাছত সইদেৰ আিমও তামােলাকৰ অ ল দখল

কিৰবৰ বােব তামােলাকৰ লগত যু ৈল যাম।” তিতয়া িচিমেয়ান ফদৰ

লাকসকল তওঁেলাকৰ লগত গ’ল। ৪ িযহূদা বংশৰ লাকসকল ওপৰৈল

উিঠ গ আ মণ কৰাত িযেহাৱাই কনানীয়া আৰু পিৰ ীয়াসকলৰ ওপৰত

তওঁেলাকক জয়ী কিৰেল। তওঁেলাকৰ দহ হাজাৰ স ক তওঁেলােক

বজক অ লত বধ কিৰেল। ৫ বজকত তওঁেলােক অ নী বজকক

দখা পাই তওঁৰ সেত যু কিৰেল আৰু কনানীয়া ও পিৰ ীয়াসকলক

পৰা কিৰেল। ৬ িক ু অ নী‐ বজক যিতয়া পলাই গিছল, তিতয়া

তওঁেলােক পােছ পােছ খিদ গ তওঁক ধিৰ তওঁৰ হাত আৰু ভিৰৰ বঢ়ুা

আঙুিল কািট পলােল। ৭ তােত অ নী‐ বজেক ক’ ল, “মই স ৰজন

ৰজাৰ হাত আৰু ভিৰৰ বঢ়ুা আঙুিল কািট পলাইিছেলাঁ। তওঁেলােক মাৰ

মজৰ তলত পৰা আহাৰ বটুিল খাইিছল। মই তওঁেলাকৰ িত যেন

কায কিৰেলাঁ, ঈ েৰও মাৈল তেন কিৰেল।” পাছত তওঁেলােক অ নী‐

বজকক িযৰচূােলমৈল আিনেল আৰু তওঁৰ সই ঠাইেত মতুৃ হ’ল। ৮

িযহূদা বংশৰ লাকসকেল িযৰচূােলম আ মণ কিৰ, সই ঠাই অিধকাৰ

কিৰেল। তওঁেলােক তেৰাৱােলেৰ সকেলােক বধ কিৰ নগৰখনত জইু

লগাই িদেল। ৯ তাৰ পাছত তওঁেলােক পাহাৰীয়া এেলকা, নেগভ

আৰু পি মৰ িন ভূিমত বাস কৰা কনানীয়াসকলেৰ সেত যু কিৰবৈল

নািম গ’ল। ১০ তওঁেলােক িহে াণৰ বািস া কনানীয়াসকলৰ িবৰেু

আ ৱাই গ চচয়, অিহমন আৰু ত য়ক পৰা কিৰেল। িহে াণৰ

আগৰ নাম আিছল িকিৰয়ৎ‐অ । ১১ তাৰ পৰা তওঁেলাক দবীৰ চহৰৰ

িবৰেু আগবািঢ় গ’ল; দবীৰৰ পবূৰ নাম আিছল িকিৰয়ৎ‐ চফৰ। ১২

কােলেব কিছল, “িয জেন িকিৰয়ৎ‐ চফৰক আ মণ কিৰ অিধকাৰ

কিৰব, মই মাৰ জী অকচাক তওঁেৰ সেত িবয়া িদম।” ১৩ তােত

কােলবৰ ভােয়ক কনজৰ স ান অৎনীেয়েল দবীৰ অিধকাৰ কিৰেল আৰু

সেয় কােলেব িনজৰ জীেয়ক অকচাক অৎনীেয়েল সেত িবয়া িদেল।

১৪ অৎনীেয়লৰ লগত অকচা অহাৰ পাছেতই অকচাই ামীক খািটবৈল

ধিৰেল, যােত তওঁ তাইৰ বােপকক তাইৰ কাৰেণ এখন পথাৰ িদবৈল

অ েৰাধ কেৰ। পাছত অকচা যিতয়া গাধৰ িপিঠৰ পৰা নািমল, কােলেব

তাইক িধেল, “ তামাক িক লােগ মাজনী?” ১৫ তাই উ ৰ িদেল,

“ দউতা, আপিুন মাক এক আশী াদ িদয়ক; িকয়েনা আপিুন মাক

নেগভৰ ভূিম যিতয়া িদেছ, তে জলৰ িনজৰােবােৰা মাক িদয়ক।”

এই কথা িন কােলেব তাইক সই ঠাইৰ ওপৰ আৰু তল অংশত থকা

িনজৰােবাৰ িদেল। ১৬ মািচৰ শ েৰকৰ বংশৰ স ান সকল, িযসকল

জািতত কনীয়া আিছল, তওঁেলােক িযহূদাৰ লাকসকলৰ সেত খজৰু

চহৰৰ পৰা অৰাদ এেলকাৰ ওচৰৰ নেগভত থকা িযহূদাৰ লাকসকেল

বসবাস কৰা মৰভূুিমৈল তওঁেলােক সেত বসবাস কিৰবৈল উিঠ গ’ল।

১৭ িযহূদা বংশৰ লাক সকেল তওঁেলাকৰ ভাই িচিমেয়ান বংশৰ লাক

সকলৰ লগত গ চফৎ চহৰৰ বািস া কনানীয়াসকলক আ মণ কিৰেল

আৰু সই চহৰ স ণূৈক িবন কিৰেল। এই কাৰণেত সই চহৰৰ নাম

িদয়া হ’ল হমা। ১৮ িযহূদা বংশই গাজা, অি েলান, ইে াণ চহৰ আৰু

তাৰ ওচৰ‐পাজৰৰ অ লসমহূ দখল কিৰেল। ১৯ িযেহাৱা িযহূদা বংশৰ

লাকসকলৰ স ত আিছল। তওঁেলােক পাহাৰী এেলকােবাৰ দখল কিৰ

িনিছল হয়, িক ু সমতল ভূিমৰ িনবাসীসকলক খদাব পৰা নািছল, কাৰণ

তওঁেলাকৰ লাহাৰ ৰথ আিছল। ২০ মািচৰ আ া অ সােৰ িহ ণ চহৰ

কােলবক িদয়া হ’ল। অনাকৰ িতিনটা পেুতকক কােলেব িহে াণৰ পৰা

খদাই িদেল। ২১ িক ু িব ামীন বংশৰ লাকসকেল িযৰচূােলমত বাস

কৰা িযবচুীয়াসকলক উে দ নকিৰেল; সেয় িব ামীন বংশৰ লগত

িযবচুীয়াসকল আিজও তাত বসবাস কিৰ আেছ। ২২ যােচফৰ বংশেয়া

বৎএল নগৰ আ মণ কিৰবৈল গ’ল। িযেহাৱা তওঁেলাকৰ স ী আিছল।

২৩ তওঁেলােক বৎএল নগৰখন ভালদেৰ চাইিচিত আিহবৈল মা হ

পঠােল; বৎএলৰ আগৰ নাম আিছল লজু। ২৪ পাছত চাৰাংেচাৱাসকেল

সই নগৰৰ পৰা এজন মা হক বািহৰৈল ওলাই অহা দিখ, তওঁক

ক’ ল, “অ হ কিৰ এই নগৰত সােমাৱাৰ পথেটা আপিুন আমাক

দখৱুাই িদয়ক। আিম আেপানাৈল দয়ালু হ’ম।” ২৫ তিতয়া তওঁ

তওঁেলাকক নগৰত সােমাৱা পথ দখৱুাই িদয়াত তওঁেলােক গ সই

নগৰ তেৰাৱােলেৰ আ মণ কিৰেল, িক ু সই লাকজনক আৰু তওঁৰ

পিৰয়ালৰ সকেলা লাকক ৰহাই িদেল। ২৬ তাৰ পাছত সই মা হজেন

িহ ীয়াসকলৰ দশৈল গ তাত এখন নগৰ সািজেল আৰু তাৰ নাম লজু

ৰািখেল; আিজৈলেক নগৰখন এই নােমেৰই আেছ। ২৭ মনিচৰ বংশৰ

লাকসকেল বৎ‐চান, তানক, দাৰ, িযি য়াম, মিগে া চহৰৰ আৰু ইয়াৰ

আেশ‐পােশ থকা গাওঁেবাৰৰ বািস াসকলক উে দ নকিৰেল, কাৰণ

কনানীয়াসকেল সই ঠাইেত থািকবৈল মন দঢ়ৃ কিৰেল। ২৮ পাছত

ই ােয়লীয়াসকল যিতয়া শি শালী হ উিঠল, তিতয়া তওঁেলােক সই

কনানীয়াসকলক তওঁেলাকৰ দাস হ কাম কিৰবৈল বাধ কৰােল; িক ু

তওঁেলাকক এেকবােৰ খিদ িনিদেল। ২৯ ই িয়মৰ বংশধৰসকেলও

গজৰৰ পৰা কনানীয়াসকলক বািহৰ কিৰ িনিদেল; সেয় তওঁেলাক

গজৰেত তওঁেলাকৰ মাজত বাস কিৰ থািকল। ৩০ জবলূনু বংশৰ

লাকসকেলও িকে ান আৰু নহেলালৰ পৰা কনানীয়াসকলক বািহৰ কিৰ

িনিদেল; তােত কনানীয়াসকল তওঁেলাকৰ মাজেত বাস কিৰ থািকল, িক ু

জবলূনূৰ বংশধৰসকেল তওঁেলাকক দাসৰ কাম কিৰবৈল বাধ কৰােল।

৩১আেচৰ বংশেয়ও অে া, চীেদান, অহলাব, অকজীব, হলবা, অফীক,

আৰু ৰেহাবৰ লাক সমহূক বািহৰ নকিৰেল। ৩২ তওঁেলােক সই ঠাইৰ

বািস া কনানীয়াসকলৰ মাজেত বাস কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ তওঁেলােক

সইসকলক বািহৰ নকিৰেল। ৩৩ ন ালী বংশৰ লাকসকেল বৎ‐ চমচ

আৰু বৎ‐অনাৎৰ লাকসকলক বািহৰ নকিৰেল আৰু তওঁেলােক সই

ঠাইৰ কনানীয়াসকলৰ মাজত বাস কিৰবৈল ধিৰেল; বৎ‐ চমচ আৰু

বৎ‐অনাৎবাসীক ন ালীসকলৰ বােব কাম কিৰবৈল বাধ কৰােল। ৩৪

ইেমাৰীয়াসকেল দানৰ বংশধৰসকলক পাহাৰীয়া এেলকােত আটক কিৰ

বসিত কিৰবৈল বাধ কৰােল; তওঁেলাকক সমতল ভূিমৈল নািম আিহব

িনিদেল। ৩৫ ইেমাৰীয়াসকেল হৰচ পবত, অয়ােলান আৰু চালবীমত

বাস কিৰবৈল ধিৰেল; িক ু যােচফৰ বংশৰ লাকসকলৰ স শি েয়

সইেবাৰ জয় কিৰেল আৰু ইেমাৰীয়াসকলক তওঁেলাকৰ দাসৰ কায

কিৰবৈল বাধ কৰােল। ৩৬ ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমা অ ীম িগিৰপথৰ

পৰা চলা পাৰ হ ওপৰৰ পবতীয়া অ লৈলেক আিছল।

২ িযেহাৱাৰ দূেত িগলগলৰ পৰা বাখীমৈল উিঠ আিহ ই ােয়লীসকলক

ক’ ল, “মই িমচৰ দশৰ পৰা তামােলাকক বািহৰ কিৰ আিনেলা

অ◌াৰু িয দশ িদম বিুল মই তামােলাকৰ পবুপৰুষুসকলৰ আগত শপত

খাইিছেলাঁ, সই দশৈল তামােলাকক ল আিহেলাঁ; মই কিছেলাঁ,

‘ তামােলাকৰ সেত াপন কৰা মাৰ িনয়মিট মই কিতয়াও নাভািঙম।

২ তামােলােকও এই দশৰ লাকসকলৰ সেত কােনা চুি নকিৰবা;

িসহঁতৰ বিদেবাৰ ভািঙ পলাবা।’ িক ু তামােলােক মাৰ কথাৈল কাণ

িনিদলা। তামােলােক িকয় এেন কায কিৰলা? ৩ এই কাৰেণ মই এিতয়া

তামােলাকক কওঁ য, ‘মই তামােলাকৰ ওচৰৰ পৰা কনানীয়াসকলক

দূৰ নকিৰম; তওঁেলাক তামােলাকৰ কাৰেণ কাঁইট ৰপূ হ’ব আৰু

তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰ তামােলাকৰ কাৰেণ এক ফা হ পিৰব’।”

৪ িযেহাৱাৰ দূেত ই ােয়লৰ স ান সকলক এইেবাৰ কথা কাৱাৰ

পাছত তওঁেলাক সকেলােৱ উ েৰ কাি বৈল ধিৰেল। ৫ িয ঠাইত
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তওঁেলােক কাি িছল সই ঠাইৰ নাম বাখীম ৰািখেল; তওঁেলােক

তাত িযেহাৱাৰ উে েশ অেনক বিল উৎসগ কিৰেল। ৬ িযেহাচূৱাই

ই ােয়লৰ স ান সকলক িনজৰ িনজৰ ঠাইৈল পিঠয়াই িদেল। সইদেৰ

তওঁেলাক েত েকই যাক িয ভাগ িদয়া হ’ল, সই ঠাইৰ আিধপত

লবৈল গ’ল। ৭ িযেহাচূৱা িযমান িদন জীয়াই আিছল, িসমান িদনৈলেক

ই ােয়লবাসীেয় িযেহাৱাৰ সৱা কিৰিছল। িযেহাচূৱাৰ মতুৃ ৰ পাছত

িযসকল ব ৃ েলাক জীিৱত আিছল, তওঁেলােকও িনজৰ জীৱনকালত

িযেহাৱাৰ সৱা কিৰিছল। ই ােয়লৰ লাকসকলৰ কাৰেণ িযেহাৱাই িয িয

মহৎ কম কিৰিছল; সইসকেলা কম এই ব ৃ েলাক সকেল দিখিছল। ৮

নৰ পু িযেহাৱাৰ দাস িযেহাচূৱাৰ এশ দহ বছৰ বয়সত মতুৃ হ’ল।

৯ ই ােয়লবাসীেয় িযেহাচূৱাক তওঁৰ িনজৰ মািটৰ সীমাৰ িভতৰৰ

িত ৎেহৰচ নামৰ ঠাইত মদাম িদেল। এই ঠাই গাচ প তৰ উ ৰত

ই িয়মৰ পাহাৰীয়া অ লত আিছল। ১০ িযেহাচূৱাৰ সমসামিয়ক সকেলা

জ ই মতুৃ বৰণ কিৰ িনজৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ ওচৰৈল যাৱাৰ পাছত

পৰৱতী জ ৰ বিৃ হবৈল ধিৰেল। তওঁেলােক িযেহাৱাক নাজািনেল।

িযেহাৱাই ই ােয়লবাসীৰ কাৰেণ িক কিৰেল তওঁেলােক সইেবাৰ

নাজািনেল। ১১ সেয় তওঁেলােক িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তেন

আচৰণ কিৰবৈল আৰ কিৰেল আৰু বাল‐ দৱতােবাৰৰ সৱা‐পজূা কিৰব

ধিৰেল। ১২ তওঁেলাকৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ িযেহাৱা ঈ ৰ, িযজনাই িমচৰ

দশৰ পৰা তওঁেলাকক উিলয়াই আিনিছল, তওঁক তওঁেলােক ত াগ

কিৰেল। তওঁেলাকৰ চািৰওফােল বসবাস কৰা লাক সকলৰ িবিভ দৱ‐

দবীক িণপাত কিৰ সইেবাৰৰ পাছত চিলবৈল ধিৰেল। তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ াধ িলত কিৰ তুিলেল। ১৩ তওঁেলােক িযেহাৱাক ত াগ

কিৰ বাল‐ দৱতা আৰু অ ােৰৎ দবীৰ পজূা কিৰবৈল ধিৰেল। ১৪

িযেহাৱাৰ াধ ই ােয়লবাসীৰ িবৰেু িল উঠাত তওঁ তওঁেলাকক

লটুকাৰীসকলৰ হাতত শাধাই িদেল; িসহঁেত তওঁেলাকক লটু কিৰেল;

তওঁেলাকৰ চািৰওকােষ থকা শ েবাৰৰ শি শালী হাতত তওঁেলাকক

দাসৰেূপ বিচেল; তােত তওঁেলােক শ েবাৰৰ িবৰেু িথয় হ িনজক

পনুৰ ৰ া কিৰব নাৱািৰেল। ১৫ যিতয়া ই ােয়লীয়াসকল যু ৈল যায়

তিতয়া িযেহাৱাই িযদেৰ শপত খাইিছল, সই অ সােৰ তওঁৰ হাত

তওঁেলাকৰ পৰাজয়ৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ িবপে আিছল। তাৰ ফলত

ই ােয়লীয়াসকল ভয় ৰ শাৰ মাজত আিছল। ১৬ তিতয়া িযেহাৱাই

তওঁেলাকৰ মাজত িবচাৰক াসকলক িনযু কিৰেল; ই ােয়লসকলক

িযসকেল লটু কেৰ, তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা এইসকেল তওঁেলাকক

উ াৰ কেৰ। ১৭ িক ু ই ােয়লীয়াসকেল িবচাৰক াসকলৰ কথাত কাণ

িনিদেল; িকয়েনা তওঁেলাক িযেহাৱাৰ িত িব াসী নািছল আৰু আন

আন দৱ‐ দৱীৰ ওচৰত িনজেক বিচ ব িভচাৰ কিৰেল আৰু সইেবাৰৰ

আগত িণপাত কিৰিছল; তওঁেলাকৰ ওপৰ িপতসৃকেল িযেহাৱাৰ আ া

পালন কিৰ বাধ তাৰ িয পথত গমণ কিৰিছল, তওঁেলােক সই পথত

নচিলেল আৰু অিচেৰই সই পথৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল। ১৮ িযেহাৱাই

যিতয়া তওঁেলাকৰ কাৰেণ কােনা িবচাৰক াক িনযিু িদিছল, তিতয়া

তওঁ সই িবচাৰক াক সহায় কিৰিছল। সইজন িবচাৰক া িযমান

িদনৈলেক জীয়াই থােক, িসমান িদনৈলেক িযেহাৱাই শ েবাৰৰ হাতৰ পৰা

ই ােয়লক উ াৰ কিৰিছল; অত াচাৰীেবাৰৰ হাতত উপ ৱ আৰু তাড়না

পাই তওঁেলােক যিতয়া ক া‐কটা কেৰ, তিতয়া তওঁেলাকৰ িত

িযেহাৱাৰ দয়া ওপেজ।। ১৯ িক ু সই িবচাৰক া মিৰেলই তওঁেলােক

পনুৰ ঘিূৰ দৱ‐ দৱীেবাৰৰ পাছত চিল পজূা‐অচনা আৰু সৱা‐উপাসনাত

তী হয়; তওঁেলােক পবূপৰুষুসকলতৈকও অিধক াচাৰৰ পথৈল উলিট

যায়। তওঁেলােক এেকােতই িনজৰ অভ াস আৰু গাড়ািমৰ পথ নেৰ।

২০ সেয় ই ােয়লৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ াধ িল উঠাত তওঁ ক’ ল,

“এই জািতৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত মই িয ব ৱ াৰ চুি কিৰিছেলাঁ, তাক

এওঁেলােক উল ন কিৰেল আৰু মাৰ কথাও িনেল। ২১ এই হতুেক

িযেহাচূৱাৰ মতুৃ ৰ সময়ত িয সকেলা অ জািত এই দশত অৱিশ থািক

গ’ল, মই সইসকলক ই ােয়লৰ স খুৰ পৰা পনুৰ দূৰ নকিৰম। ২২

ই ােয়লবাসীেয় তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকেল চলাৰ দেৰ িযেহাৱাৰ পথত

চেল ন নচেল, এইসকল জািতৰ যােগিদেয়ই মই তওঁেলাকৰ পৰী া

কিৰম।” ২৩ এই কাৰণেত িযেহাৱাই সই জািতেবাৰক শীে বািহৰ

নকিৰ দশত ৰািখ থেল। তওঁ িযেহাচূৱাৰ হাতেতা তওঁেলাকক সমপণ

নকিৰেল।

৩ িয সকল ই ােয়লীয়া লাকৰ কনান দশত যু ৰ কােনা অিভ তা

নািছল, সইসকলক পৰী াত পলাবৈল িযেহাৱাই িকছুমান জািতক

সই দশৰ মাজত অৱিশ ৰািখেল। ২ ই ােয়লৰ নতুন জ ৰ

িযসকল স ােন আগৰ যু েবাৰৰ কথা নাজািনিছল, সই ই েয়লবাসীক

যু ৰ িবষেয় িশ া িদবৈল িযেহাৱাই এেন কিৰেল। ৩ সই জািতেবাৰ

হ’ল, পেল ীয়াসকলৰ পাঁচজন শাসনকতা, কনানীয়াসকল, চীেদানীয়া

আৰু িহ ীয়া জািত। বাল‐হেমান পাহাৰৰ পৰা লেবা‐হমাত (হমাতৰ

িগিৰপথ) পয িলবােনানৰ িয পাহাৰী এেলকা আেছ, এই িহ ীয়াসকেল

তােত বাস কিৰিছল। ৪ িযেহাৱাই মািচৰ াৰাই ই ােয়লৰ ওপৰ‐

িপতসৃকলক িয আ া িদিছল, তওঁেলােক সইেবাৰ মািন চেল ন নাই

তাক পৰী া কিৰবৰ অেথ এই জািতেবাৰক ৰািখ থাৱা হিছল। ৫

সেয় ই ােয়লবাসীেয় কনানীয়া, িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া

আৰু িযবচুীয়া লাকসকলৰ মাজত বাস কিৰবৈল ধিৰেল; ৬ তওঁেলােক

সই জািতেবাৰৰ ছাৱালীক িবয়া কিৰিছল আৰু িনজৰ ছাৱালীেবাৰেকা

তওঁেলাকৰ ল’ৰােবাৰৰ সেত িবয়া িদিছল আৰু তওঁেলােক সইসকলৰ

দৱতােবাৰক পজূা কিৰবৈল ধিৰেল। ৭ ই ােয়লৰ স ান সকেল িযেহাৱাৰ

সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক পাহিৰ

বাল‐ দৱতােবাৰক আৰু আেচৰা মিু েবাৰক পজূা কিৰবৈল ধিৰেল।

৮ এই হতুেক ই ােয়লৰ িত িযেহাৱাৰ াধ িলত হ’ল আৰু

তওঁ অৰাম‐নহৰিয়মৰ ৰজা চন‐িৰচাথিয়মৰ হাতত তওঁেলাকক তুিল

িদেল। ই ােয়লৰ স ান সকল আঠ বছৰ কাল চন‐িৰচাথিয়মৰ অধীনত

থািকল। ৯ িক ু তওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কৰাৰ পাছত,

িযেহাৱাই তওঁেলাকক সহায় কিৰবৰ কাৰেণ এজন উ াৰকতা িথয়

কৰােল; তওঁ হ’ল কনজৰ পু কােলবৰ ভােয়ক অৎনীেয়ল। ১০

িযেহাৱাৰ আ া অৎনীেয়লৰ ওপৰত ি িত হাৱাত তওঁ ই ােয়লৰ

িবচাৰ কিৰেল। অৎনীেয়ল যিতয়া যু ৈল ওলাই গিছল, িযেহাৱাই

তওঁৰ হাতত অৰামৰ ৰজা চন‐িৰচাথিয়মক তুিল িদেল আৰু তওঁক

জয়ী কিৰেল। অৎনীেয়লত থকা শি ৰ াৰাই তওঁ চন‐িৰচাথিয়মক

পৰািজত কিৰেল। ১১ তাৰ পাছত চি শ বছৰৈলেক দশত শাি

আিছল; পাছত কনজৰ পু অৎনীেয়লৰ মতুৃ হ’ল। ১২ ই ােয়লৰ স ান

সকেল িযেহাৱাৰ সা ােত পনুৰায় ‐আচৰণ কিৰ তওঁৰ অবাধ হ’ল।

ই ােয়েল কৰা তাৰ কাযেবাৰ দখা পাই িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ অিহেত

মাৱাবৰ ৰজা ইে ানক শি শালী কিৰ তুিলেল। ১৩অে ানীয়া আৰু

অমােলকীয়াসকলক লগত ল ইে ােন ই ােয়লক পৰািজত কিৰ খজৰু

গছৰ চহৰ িনজৰ অধীনৈল আিনেল। ১৪ তােত ই ােয়লৰ স ান সকল

ওঠৰ বছৰ কাল মাৱাবৰ ৰজা ইে ানৰ অধীন হ থািকল। ১৫ ইয়াৰ

পাছত পনুৰায় ই ােয়লৰ স ান সকেল িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি

কিৰবৈল ধিৰেল আৰু িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ কাৰেণ এহূদ নামৰ এজন

উ াৰকতাক পঠােল। তওঁ আিছল িব ামীনৰ বংশৰ গৰাৰ পেুতক।

তওঁ বাওঁহতীয়া আিছল। মাৱাবৰ ৰজা ইে ানক কৰ িদবৰ কাৰেণ

ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁক পঠাইিছল। ১৬এহূেদ িনজৰ কাৰেণ

এখন এহাত দীঘল ধৰীয়া তেৰাৱাল গঢ়াই সাঁ কৰঙণত কােপাৰৰ

তলত তাক বাি ল’ ল। ১৭ তওঁ গ মাৱাবৰ ইে ানক ৰজাক সই কৰ

আদায় িদেল; এই ইে ান এজন অিতশয় শকত মা হ আিছল। ১৮ কৰ িদ

এেটাৱাৰ পাছত কৰ অনা লাকসকলক তওঁ পঠাই িদেল। ১৯ িক ু

তওঁ িনেজ হ’ ল িগলগলৰ ওচৰত িতমা খাদাই কৰা িশলেবাৰ পয

গ ঘিুৰ আিহ ক’ ল, “মহাৰাজ, আেপানাক মাৰ এটা গাপন সংবাদ

িদবৈল আেছ।” ৰজাই িনজৰ লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলােক মেন মেন

থাকা”; তােত তওঁৰ লাকসকল কাঁঠােটাৰ পৰা িছ গ’ল। ২০ সই

সময়ত ৰজা ওপৰ কাঁঠািলৰ ঠা া ঘৰত অকেল বিহ আিছল; এহূেদ



িবচারকচিরত151

তওঁৰ কাষৈল চািপ গ ক’ ল, “আেপানাক ঈ ৰৰ পৰা অহা এিট বাতা

মাৰ ক’ব লগা আেছ।” ৰজাই িনজৰ আসনৰ পৰা উিঠ িথয় হ’ল। ২১

তােত এহূেদ বাওঁহাত মিল সাঁ কৰঙণৰ পৰা সই তেৰাৱাল ল তওঁৰ

পটত সােমাৱাই িদেল। ২২ নােলেৰ সেত তেৰাৱালখন পটত সামাই

িপিঠফােল িকছু ওলাই গ’ল আৰু চিবত ঢাক খাই গ’ল; তওঁ ইে ানৰ

পটৰ পৰা তেৰাৱালখন টািন বািহৰ কিৰ িলয়ােল। ২৩ পাছত এহূেদ

বাৰা াৈল ওলাই আিহল; ওপৰ কাঁঠািলৰ ৱাৰেবাৰ ব কিৰ তলা মািৰ

িদেল। ২৪ এহূদ বািহৰৈল ওলাই যাৱাৰ পাছত ৰজাৰ ভৃত েবােৰ আিহ

দিখেল য ওপৰ কাঁঠািলৰ ৱাৰেবাৰত তলা মািৰ ব কৰা হেছ।

িসহঁেত ক’ ল, “ৰজাই িন েয় ওপৰ কাঁঠািলৰ ঠা া ঘৰত মলমূ ত াগ

কিৰ আেছ।” ২৫ ব সময় ধিৰ অেপ া কিৰেল, িক ু ৰজাই ৱাৰ

নােখালা দিখ িসহঁত িচি ত হ’ল আৰু সেয় চািব আিন ৱাৰ খালাত

িসহঁতৰ ভুক মিজয়াত মতৃ অৱ াত পিৰ থকা দিখেল। ২৬ ভৃত েবােৰ

অেপ ােৰ িক কিৰব িচ া কিৰ থকা সময়েত এহূেদ পলাই গ মিূ

খাদাই কৰা িশলেবাৰ পাৰ হ িচয়ীৰাৈলেক গ ৰ া পােল। ২৭ সই

ঠাই পাই তওঁ ই িয়মৰ প তত িশঙা বজােল; পাছত ই ােয়লবাসীেয়

তওঁেৰ সেত প তৰ পৰা নািম আিহল; এহূেদ তওঁেলাকৰ নতৃ

িদেল। ২৮ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ পােছ পােছ আহঁক; িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ শ মাৱাবীয়াহঁতক পৰািজত কিৰ আেপানােলাকৰ

হাতত তুিল িদেল।” তােত তওঁেলােক তওঁৰ পােছ পােছ নািম গ,

মাৱাবৰ ওচৰত য ন নদীৰ পাৰৰ িয িয ঠাই খাজ কািঢ় পাৰ হ’ব পািৰ

সইেবাৰ দখল কিৰ ল’ ল আৰু তওঁেলােক কােকা নদী পাৰ হ’বৈল

িনিদেল। ২৯ সই সময়ত তওঁেলােক ায় দহ হাজাৰ মাৱবীয়া লাকক

বধ কিৰেল। মাৱাবীয়াসকল ‐পু বীৰ পৰুষু আিছল; িক ু কােনােৱ

পলাই যাব নাৱািৰেল। ৩০ সই িদনাই মাৱাব দশ ই ােয়লবাসীৰ

মতাৰ অধীন কৰা হ’ল আৰু তাৰ পাছত আশী বছৰৈলেক দশত শাি

িবৰাজ কিৰেল। ৩১ এহূদৰ পাছত, অনাতৰ পু চমগৰ িবচাৰকতা হ’ল;

তওঁ গৰু খেদাৱা লািঠেৰ পেল ীয়াসকলৰ ছশ লাকক বধ কিৰিছল।

তেৱাঁ ই ােয়লবাসীক েযাগৰ পৰা িন াৰ কিৰিছল।

৪ এহূদৰ মতুৃ ৰ পাছত, ই ােয়লৰ স ান সকেল পনুৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত

আেকৗ ‐আচৰণ কিৰেল। ২ তিতয়া িযেহাৱাই হােচাৰত শাসন

কৰা যাবীন নামৰ এজন কনানীয়া ৰজাৰ হাতত তওঁেলাকক তুিল িদেল;

তওঁৰ সনাপিতজনৰ নাম আিছল চীচৰা। চীচৰাই অনা‐ই ােয়লী লাক

বাস কৰা হেৰাচৎ হােহাইমত বাস কিৰিছল। ৩ সই সনাপিতৰ নশ

লাহাৰ ৰথ আিছল আৰু তওঁ িবশ বছৰৈলেক ই ােয়লীয়া লাক সকলৰ

ওপৰত অিতশয় উৎপীড়ন চলাইিছল। সেয়, ই ােয়লবাসীেয় িযেহাৱাৰ

ওচৰত সহায় িবচািৰ কাতেৰাি কিৰবৈল ধিৰেল। ৪ সই সময়ত

ল ীেদাতৰ ভাযা দেবাৰা নামৰ এগৰাকী মিহলা ভাববাদী আিছল। তওঁ

তিতয়া ই ােয়লৰ িবচাৰকতা আিছল। ৫ তওঁ ই িয়মৰ প তীয়া

অ লৰ ৰামা আৰু বৎএলৰ মাজৰ দেবাৰাৰ খাজৰু গছ নােমেৰ জনাজাত

খাজৰু গছৰ তলত বেহ আৰু ই ােয়লৰ স ান সকেল িনজৰ কািজয়া‐

পচালৰ মীমাংসাৰ কাৰেণ তওঁৰ িৰৈল আেহ। ৬ তওঁ ন ালী দশৰ

কদচৰ পৰা অবীেনাৱমৰ পু বাৰাকক মািত আিন ক’ ল, “ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানাক এই আ া িদেছ, ‘তুিম ন ালীৰ আৰু জবলূনূৰ

বংশৰ দহ হাজাৰ লাক লগত ল তােবাৰ প তৰ ফােল যাৱা। ৭ মই

যাবীনৰ সনাপিত চীচৰাক, তওঁৰ ৰথ আৰু স দলৰ সেত কীেচান

নদীৰ ওচৰৈল ল যাম আৰু মই তামাক তওঁৰ ওপৰত জয়যু কিৰম’।”

৮ তিতয়া বাৰােক দােবাৰাক ক’ ল, “আপিুন যিদ মাৰ লগত যায়,

তিতয়ােহ মই যাম; িক ু যিদ আপিুন নাযায়, তেনহ’ ল মই নাযাওঁ।”

৯ তওঁ ক’ ল, “িঠক আেছ, মই আেপানাৰ লগত িন েয় যাম। িক ু

এই যু ‐যা াৰ গৗৰৱ হ’ ল আপিুন নাপাব; িকয়েনা িযেহাৱাই এগৰাকী

মিহলাৰ শি ৰ াৰাই চীচৰাক পৰা কিৰব।” তাৰ পাছত দেবাৰাই উিঠ

বাৰােকেৰ সেত কদচৈল গ’ল। ১০ বাৰােক জবলূনূ আৰু ন ালী বংশৰ

লাক সমহূক কদচৈল একলেগ মািত আিনেল। দহ হাজাৰ লাক তওঁৰ

লগত গ’ল আৰু দেবাৰাও তওঁৰ লগত গ’ল। ১১ সই সময়ত হবৰ নামৰ

কনীয়া স দায়ৰ এজন লাক আিছল; তওঁ অ া কনীয়াসকলক

এিৰ িনেজ পথৃেক আিছল। কনীয়াসকল আিছল মািচৰ শ েৰক হাববৰ

উ ৰপৰুষু। হবেৰ কদচৰ ওচৰৰ চন ীমত থকা ওক গছৰ দাঁিতত িনজৰ

ত ু তিৰিছল। ১২ চীচৰাই এই খবৰ পােল য, অবীেনাৱমৰ পু বাৰাক

তােবাৰ প তৈল উিঠ গেছ। ১৩ চীচৰাই তিতয়া িনজৰ নশ লাহাৰ ৰথ

আৰু তওঁৰ লগত থকা সকেলা স েক গাটাই ল অনা‐ই ােয়লী জািতৰ

হেৰাচৎৰ পৰা কীেচান নদীৰ পাৰৈল আিহল। ১৪ তিতয়া দেবাৰাই

বাৰাকক ক’ ল, “আপিুন আগবািঢ় যাওঁক! িকয়েনা চীচৰাক পৰাজয়

কিৰবৰ কাৰেণ িযেহাৱাই আিজেয়ই এই সময় আেপানাক িদেছ; িযেহাৱাই

জােনা আেপানাক পথ দখৱুাই িনয়া নাই?” তিতয়া বাৰাক আৰু তওঁৰ

পােছ পােছ যাৱা দহ হাজাৰ লাক তােবাৰ প তৰ পৰা নািমল। ১৫

বাৰাকৰ লাকসকেল যিতয়া তওঁেলাকক আ মণ কিৰেল, তিতয়া

িযেহাৱাই চীচৰা, তওঁৰ সকেলা ৰথেবাৰ আৰু স সাম ক িব া কিৰ

তুিলেল; তােত চীচৰাই ৰথৰ পৰা নািম দৗিৰ পলাই গ’ল। ১৬ িক ু

বাৰােক অনা‐ই ােয়লীৰ হেৰাচৎ পয তওঁেলাকৰ ৰথ আৰু স সাম ৰ

পােছ পােছ খিদ গ’ল; চীচৰাৰ সকেলা স েক তেৰাৱােলেৰ আঘাত

কিৰ বধ কৰা হ’ল, এজন লােকা বািচ নাথািকল। ১৭ িক ু চীচৰাই দৗিৰ

পলাই গ সই কনীয়া হবৰৰ ভায া যােয়লৰ ত ুৈল আিহল; কাৰণ সই

সময়ত হােচাৰৰ ৰজা যাবীন আৰু কনীয়া হবৰৰ বংশৰ মাজত ব ু

আিছল। ১৮ যােয়েল চীচৰাক আগবঢ়ায় আিনবৈল ওলাই গ তওঁক

ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, িভতৰৈল আহঁক, মাৰ িভতৰৈলেক আহঁক, ভয়

নকিৰব।” তােত চীচৰা যােয়লৰ ত ুৰ িভতৰৈল গ’ল আৰু যােয়েল এখন

ক েলেৰ চীচৰাক ঢািক িদেল। ১৯ চীচৰাই তওঁক ক’ ল, “ মাৰ িপয়াহ

লািগেছ, অ হ কিৰ মাক অলপ পানী িপবৈল িদয়া।” যােয়েল এটা

গাখীৰৰ মাট মিল তওঁক পান কিৰবৈল িদ পাছত আেকৗ তওঁক ঢািক

ৰািখেল। ২০ চীচৰাই তওঁক ক’ ল, “তুিম ত ুৰ ৱাৰ মখুত িথয় হ

থাকা; যিদ কােনা মা েহ আিহ তামাক সােধ, ইয়ােত কােনা মা হ

আেছেন? তুিম ‘নাই’ বিুল কবা।” ২১ পাছত চীচৰা তােত গভীৰ িন া

গ’ল; এেন সময়েত হবৰৰ ভায া যােয়েল ত ুৰ এটা খিুট আৰু হাতুৰী

হাতত ল’ ল আৰু তাৰ পাছত মেন মেন তওঁৰ ওচৰৈল গ তওঁৰ মৰূৰ

একােষ সই খিুট হাতুিৰেৰ মৱুাই িদেল; খিুটেটা মৰূৰ মােজিদ ওলাই

মািটত গ হািনেল। এইদেৰ চীচৰাৰ মতুৃ হ’ল। ২২ বাৰােক চীচৰাৰ

পােছ পােছ খিদ আিহ সই ঠাই পােল। যােয়েল তওঁক মািত আিনবৈল

বািহৰৈল ওলাই গ ক’ ল, “আহঁক, আপিুন িবচািৰ ফুৰা মা হজনক মই

দখৱুাই িদম।” তােত বাৰােক তওঁৰ লগত ত ুৰ িভতৰৈল সামাই

দিখেল য, চীচৰা মিৰ পিৰ আেছ আৰু তওঁৰ মৰূৰ কােষিদ ত ুৰ খিুট

সােমাৱা আেছ। ২৩ এইদেৰ িযেহাৱাই সইিদনা ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ স খুত কনানৰ ৰজা যাবীনক পৰা কিৰেল। ২৪ শষত যাবীন

ৰজাৰ িবনাশ নােহাৱাৈলেক ই ােয়লৰ স ান সকল িদেন িদেন তওঁৰ

িবৰেু অিধক শি শালী হ উিঠল।

৫ সইিদনাখন দেবাৰা আৰু অবীেনাৱমৰ পু বাৰােক এই গীত

গােল, ২ “ নতাসকেল ই ােয়লৰ লাকক যু ত পিৰচালনা কিৰেল,

লাকসকেল ায় আনে েৰ আগবািঢ় গ’ল ‐ আিম িযেহাৱাৰ শংসা

গীত কেৰাঁ! ৩ হ ৰজাসকল না! নতাসকল, মেনােযাগ িদয়া! মই,

মেয়ই িযেহাৱাৰ উে েশ গান কিৰম; মই ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ শংসাৰ গীত গাম। ৪ হ িযেহাৱা, তুিম যিতয়া চয়ীৰৰ

পৰা ওলাই আিহিছলা, ইেদামৰ পৰা আ ৱাই আিহিছলা, পিৃথৱী কঁিপ

উিঠিছল, আকােশ গৰিজ উিঠিছল, এেনিক মেঘও জল বৰষােল। ৫

িযেহাৱাৰ সা ােত পবতমালা কঁিপ উিঠিছল; এেনিক ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ সা ােত চীনয় পবত কঁিপ উিঠল। ৬ চমগৰ আৰু যােয়লৰ িদনত

ৰাজআিলেবাৰ জনশণূ হ পিৰিছল আৰু পিথকসকেল বঁকা বােটিদ

যাতায়ত কিৰিছল। ৭ মই, দেবাৰাই নতৃ িনিদয়াৈলেক, ই ােয়লৰ

ভূিমত কৃষকসকল নািছল, মই ই ােয়লবাসীৰ মাতৰৃ দেৰ হ’ লা। ৮

লাকসকেল নতুন দৱতােবাৰক মেনানীত কিৰিছল; তিতয়া নগৰৰ

ৱাৰত যু লািগল। চি শ হাজাৰ ই ােয়ল লাকৰ মাজত এখেনা ঢাল
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বা এপাত যািঠ দখা পাৱা নািছেলা। ৯ মাৰ মন ই ােয়লৰ নতাসকলৰ

লগেত আেছ, িযসকেল ায় আনে েৰ যু ৈল গিছল, সইসকলৰ

বােব আিম িযেহাৱাৰ ধ বাদ কেৰাঁ! ১০ তামােলাক িযসকেল বগা গাধত

উিঠ, িপিঠত আসনৰ বােব ক লৰ গিদত বিহ ঘিূৰ ফুৰা আৰু তামােলাক

িযসকেল পথত খাজ কািঢ় ফুৰা, তামােলােক এই সকেলা িবষেয় ভাৱা!

১১ তামােলােক প েবােৰ পানী িপবৈল অহা ঠাইত ধ ধৰসকলৰ মাত

কথা না, তাত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ধািমকতাৰ কাযেবাৰৰ কথা পনুৰ

কয়, আৰু ই ােয়লত িযেহাৱাৰ সিনকসকেল কৰা ধািমকতাৰ কাযেবাৰ

বণনা কেৰ। “তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ স ানসকল নগৰৰ ৱাৰেবাৰৈল

নািম গ’ল। ১২ সাৰ পাৱা দেবাৰা, সাৰ পাৱা! সাৰ পাৱা, সাৰ পাৱা,

গীতগান কৰা! হ অবীেনাৱমৰ পু বাৰাক, উঠা আৰু যু ত িযসকলক

তামােলােক ধিৰলা, ব ী কিৰ ল যাৱা। ১৩ তাৰ পাছত জীয়াই থকা

লাকসকল গণ ‐মা লাকৰ ওচৰৈল নািম আিহল; িযেহাৱাৰ লাকসকেল

যু কিৰবৰ বােব মাৰ ওচৰৈল নািম আিহল। ১৪ িকছু লাক আিহল

ই িয়মৰ পৰা, য’ত অমােলকীয়াসকেল বাস কিৰিছল; তামােলাকৰ

পােছ পােছ িব ামীন বংশৰ লাক আিহল; মাখীৰৰ পৰা সনাপিতসকল

নািম আিহল; আৰু জবলূনূৰ বংশৰ লাকসকেল শাসনকতাৰ দ ল

নািম আিহল। ১৫ ইচাখৰৰ মখু লাকসকল দেবাৰাৰ লগত আিছল আৰু

ইচাখৰ বাৰাকৰ লগত আিছল। বাৰাকৰ পােছ পােছ দৗিৰ লাকসকেল

শীে উপত কাৈল নািম গ’ল। ৰেূবণৰ ফদৰ মাজত অেনক দঢ়ৃমনৰ

লাক আিছল। ১৬ তামােলােক মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ বাঁহীৰ শ িন

িন িকয় মৰ‐ছাগৰ জহুালৰ মাজত বিহ আিছলা? িযেহতু ৰেূবণৰ বংশত

অেনক দঢ়ৃমনা লাক আিছল। ১৭ িগিলয়দৰ বংশৰ লাকসকল য নৰ

িসপােৰ বাস কিৰেল; আৰু দান ফদৰ লােক িকয় জাহাজৰ কাষত বাস

কিৰেল?আেচৰৰ লাকসকল সমু ৰ তীৰত থািক ব ৰেবাৰৰ কাষত বাস

কিৰেল। ১৮ জবলূনূ আৰু ন ালীৰ ফদ ৰণ লীত াণক মৰণৈলেক তু

ান কৰা লাক। ১৯ ৰজাসকেল আিহ যু কিৰেল; কনানৰ ৰজাসকেল

যু কিৰেল; মিগে াৰ পানীৰ কাষত থকা তানকত তওঁেলােক যু

কিৰেল; িক ু তওঁেলােক কােনা ৰপূ লিুট িনব নাৱািৰেল। ২০আকাশৰ

পৰা তৰােবােৰ যু কিৰেল; িনজ িনজ পথেবাৰৰ পৰা তৰােবােৰ চীচৰাৰ

িবৰেু যু কিৰেল। ২১ কীেচান নদীেয় িসহঁতক উটাই িনেল; সই াচীন

কালৰ নদীৰপানী, কীেচান নদীেয় শ েবাৰক উটুৱাই িনেল। হ মাৰ মন,

শি শালী হ আগবাঢ়া। ২২ তিতয়া ঘাঁৰােবাৰৰ খৰুাৰ আঘাতত মািট

কঁিপ উিঠল; তওঁৰ শি শালী ঘাঁৰােবােৰ চঁ িৰ দৗিৰবৈল ধিৰেল। ২৩

িযেহাৱাৰ দূেত কেছ, মেৰাজ চহৰক অিভশাপ িদয়া! তাৰ িনবাসীসকলক

অিতশয় শাও িদয়া! িকয়েনা িসহঁত িযেহাৱাৰ সহায়ৰ অেথ নািহল‐

বীৰসকলৰ িবৰেু যু ত িযেহাৱাক সহায় কিৰবৈল নািহল। ২৪ কনীয়া

হবৰৰ ভাযা যােয়ল, আন মিহলাসকলতৈক ধ া মিহলা; তওঁ সকেলা

ত ুবাসী মিহলাতৈকও অিত ধ া। ২৫ চীচৰাই পানী খিুজলত তওঁ

গাখীৰ িদেল; এিট ৰাজকীয় পা ত তওঁ ঘন গাখীৰ আিন িদেল। ২৬ তওঁ

ত ু ব া খিুটেটাৈল িনজৰ হাত মিলেল, ব ৱাৰ হাতুৰীেটা সাঁ হাতত

ল’ ল; চীচৰাক হাতুৰীেৰ আঘাত কিৰ তওঁৰ মৰূ ভািঙেল; মৰূৰ কােষিদ

খুঁিট িব াই চীচৰাৰ মৰূৰ লাওেখালা িড় কিৰেল। ২৭ তওঁৰ ভিৰৰ

ওচৰত মৰূ িজ চীচৰা পিৰ গ’ল, আৰু য’ত পিৰিছল, তােত পিৰ থািকল।

ভিৰৰ ওচৰত িয ঠাইত পিৰিছল, সই ঠাইেত তওঁক িনশংসভােব বধ

কৰা হ’ল। ২৮ চীচৰাৰ মাতেৃয় এখন িখিড়িকেয়িদ জিুম চােল ‐ তওঁ

জািলকটা িখিড়িকেৰ চাই িচঞঁিৰ ক’ ল, “চীচৰাৰ ৰথ আিহবৈল িকয়

ইমান পলম হেছ? তওঁৰ ৰথেবাৰ টনা ঘাঁৰােবাৰৰ চ ৰাৰ শ িকয়

এিতয়াৈলেক না নাই?” ২৯ তওঁৰ ানৱতী িলিগৰীেবােৰ উ ৰ িদেল

আৰু তেৱাঁ এেক উ ৰেক িনজেক িনেজ িদেল: ৩০ তওঁেলােক লটু ব

পাই ভাগ কৰা নাই নিক? ‐ িতজন পৰুষুৰ কাৰেণ এজনী বা জনী

ৰমণী; চীচৰাৰ কাৰেণ খমখমীয়া ৰঙীণ পাছাক, ফুল কৰা ৰঙীণ পাছাক,

মাৰ িডিঙৰ চৗপােশ ফুল বচা টাৈক পাছাক‐ ৩১ হ িযেহাৱা, তামাৰ

সকেলা শ েবাৰ যন এেনদেৰই িবন হয়! িক ু িযসকেল তামাক ম

কেৰ, সইসকল যন তােপেৰ উদয় হাৱা সূযৰ িনিচনা হ উেঠ। ইয়াৰ

পাছত দশত চি শ বছৰৈলেক শাি আিছল।

৬ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকেল পনুৰ িযেহাৱাৰ সা ােত ‐আচৰণ

কিৰবৈল ধিৰেল। তােত িযেহাৱাই তওঁেলাকক িমিদয়নীয়াসকলৰ

হাতত শাধাই িদেল আৰু তওঁেলাক সাত বছৰ ধিৰ তওঁেলাকৰ অধীন

হ থািকল। ২ িমিদয়নীয়াসকল শি শালী হাৱাত ই ােয়লবাসীক

তওঁেলােক অত াচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল; িমিদয়নৰ ভয়েত ই ােয়লৰ স ান

সকেল পাহাৰৰ মাজৰ ফাঁক, হা আৰু গেবাৰ আ য়ৰ ঠাই কিৰ ল’ ল।

৩ ই ােয়লীয়াসকেল যিতয়া িনজৰ কঠীয়া িসেচঁ, সই সময়ত িমিদয়নীয়া,

অমােলকীয়া, আৰু পবূ দশৰ লাকসকেল আিহ তওঁেলাকক আ মণ

কেৰ। ৪ তওঁেলােক ছাউিন পািত গাজাৈলেক গােটই ভূিমৰ শস ন কিৰ

িদেয়; তওঁেলােক ই ােয়লীসকেল খাবৰ বােব খাৱা‐ব ৰ এেকা অৱিশ

নাৰােখ; তওঁেলােক মৰ‐ছাগ, প ধন বা গাধ এইেবােৰা ল যায়। ৫

তওঁেলােক িনজৰ প ধন আৰু ত ু লগত ল ফিৰঙৰ জাকৰ দেৰ আেহ;

তওঁেলাকৰ লাক আৰু উট গিণব নাৱাৰাৈক অসংখ আিছল; তওঁেলােক

দশখন উ কিৰবৈলেক সামায়। ৬ িমিদয়নীয়াই ই ােয়লীয়াসকলৰ

অৱ া অিতশয় শি হীন কিৰ তুিলেল; তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত বৰৈক

কাি বৈল ধিৰেল। ৭ ই ােয়লৰ স ান সকেল িমিদয়নৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ

আগত কাতেৰাি কিৰবৈল ধিৰেল। ৮ তিতয়া িযেহাৱাই ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ ওচৰৈল এজন ভাববাদী পঠােল; তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ীতদাসৰ গহৃ িমচৰ দশৰ

পৰা মইেয় তামােলাকক উিলয়াই আিনেলা। ৯ িমচৰীয়াসকলৰ মতা

আৰু তামােলাকক উপ ৱ কৰাসকলৰ হাতৰ পৰা মইেয় তামােলাকক

উ াৰ কিৰেলাঁ। মই তওঁেলাকক তামােলাকৰ স খুৰ পৰা খদাই

তওঁেলাকৰ ভূিম তামােলাকক িদেলাঁ। ১০ মই তামােলাকক কিছেলাঁ,

‘মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা; মই তামােলাকক আ া িদিছেলাঁ

য িযসকলৰ ভূিমত তামােলােক বাস কিৰছা সই ইেমাৰীয়াসকলৰ

দৱ‐ দৱীৰ পজূা তামােলােক নকিৰবা’। িক ু তামােলােক মাৰ কথা

িনলা।” ১১ সই সময়ত িযেহাৱাৰ দূেত আিহ অ াত থকা ওক গছৰ

তলত বিহল। এই ঠাই অবীেয় ীয়া বংশৰ যাৱাচৰ অধীনত আিছল।

তাত যাৱাচৰ পু িগিদেয়ােন িমিদয়নীয়াসকলৰ পৰা শস লু ৱাই

ৰািখবৰ বােব া া িট মৰা ঠাইত ঘঁ ধান মািৰ আিছল। ১২ এেন

সময়েত িযেহাৱাৰ দূেত িগিদেয়ানক দশন িদ ক’ ল, “ হ শি শালী যা া,

িযেহাৱা তামাৰ লগত আেছ!” ১৩ িগিদেয়ােন তওঁক ক’ ল, “িক ু হ

মাৰ ভু, িযেহাৱা যিদ আমাৰ লগত আেছ, তেনহ’ ল িকয় আমাৈল

এইেবাৰ ঘিটল? ‘িযেহাৱােয় জােনা আমাক িমচৰৰ পৰা অনা নািছল?’

এই কথা আমাৰ ওপৰ‐িপতসৃকেল কিছল। তওঁ কৰা িযেবাৰ আচিৰত

কাযৰ িবষেয় আমাক কিছল, সইেবাৰ এিতয়া ক’ত? িক ু এিতয়া তওঁ

আমাক ত াগ কিৰেল আৰু িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতত সমপণ কিৰেল।” ১৪

িযেহাৱাই তওঁৰ ফােল চাই ক’ ল, “ তামাৰ িনজৰ এই শি েতই তুিম

যাৱা আৰু িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা ই ােয়লক উ াৰ কৰা। মই

তামাক জােনা পেঠাৱা নাই?” ১৫ িগিদেয়ােন তওঁক ক’ ল, “িক ু হ

মাৰ ভু, মই কেনৈক ই ােয়লক উ াৰ কিৰম? চাওক, মনিচ ফদৰ

মাজত মাৰ পিৰয়ােলই হেছ সকেলাতৈক ল। ইয়াৰ উপিৰ মাৰ

িপতৃ বংশত মইেয় সবােতাৈক ৰু হীন ব ি ।” ১৬ িযেহাৱাই তওঁক

ক’ ল, “মই তামাৰ স ত থািকম, তােত তুিম সকেলা িমিদয়নীয়া স ক

পৰািজত কিৰবা।” ১৭ িগিদেয়ােন তওঁক ক’ ল, “মই যিদ আেপানাৰ

দিৃ ত অ হ া হেছাঁ, তেনহ’ ল আপিুন য মােৰ সেত কথা

পািতেছ, ইয়াৰ এটা িচন মাক িদয়ক। ১৮ দয়া কিৰ মই ঘিূৰ আিহ

আেপানাৰ আগত মাৰ উপহাৰ উৎসগ নকৰা পয আপিুন ইয়াৰ পৰা

নাযাব।” িযেহাৱাই ক’ ল, “তুিম উলিট নহা পয মই অেপ া কিৰম।”

১৯ তিতয়া িগিদেয়ােন গ এটা ছাগলী পাৱািল ৰাি েল আৰু এক ঐফা

আটা িৰ ল খিমৰ িনিদয়াৈক কইটামান িপঠা বনােল; তাৰ পাছত

মাংসিখিন এটা খৰািহত ভৰাই জালিখিন পা ত ল ওক গছেজাপাৰ
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তলত তওঁক আিন িদেল। ২০ তােত ঈ ৰৰ দূেত তওঁক ক’ ল, “মাংস

আৰু খিমৰ নাহাৱা িপঠা কইটা ল এই িশলেটাৰ ওপৰত থাৱা, আৰু

জালিখিন তাৰ ওপৰত ঢািল িদয়া।” িগিদেয়ােন সইদেৰই কিৰেল।

২১ তিতয়া িযেহাৱাৰ দূতজনৰ হাতত িয লািঠ আিছল, সই লািঠডালৰ

আগেটােৰ তওঁ সই মাংস আৰু খমীৰ নাহাৱা িপঠািখিন শ কিৰেল;

তােত সই িশলৰ পৰা অি ওলাই মাংস আৰু িপঠািখিন পিুৰ পলােল।

পাছত িযেহাৱাৰ দূত অদশৃ হ গ’ল; িগিদেয়ােন তওঁক পনুৰ দখা

নাপােল। ২২ িগিদেয়ােন তিতয়া তওঁ য িযেহাৱাৰ দূত আিছল সই

িবষেয় বিুজ পাই ক’ ল, “অহ, ভু িযেহাৱা, মই িযেহাৱাৰ দূতক স খুা‐

স িুখৈক দখা পােলাঁ!” ২৩ তিতয়া িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ

শাি হওক! ভয় নকিৰবা, তুিম নমিৰবা।” ২৪তাৰ পাছত িগিদেয়ােন সই

ঠাইেত িযেহাৱাৰ অেথ এটা বদী িন াণ কিৰ তাৰ নাম িদেল ‘িযেহাৱা

চােলাম’; অবীেয় ীয়া বংশৰ অ া চহৰত সই বদী আিজও আেছ। ২৫

সইিদনা ৰািত িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’ ল, “ তামাৰ িপতৰৃ ভতৰােবাৰৰ

পৰা ি তীয় ষাঁড়েটা লাৱা, িযেটাৰ বয়স সাত বছৰ হেছ। তাৰ পাছত

বাল দৱতাৰ উে েশ িয বদী তামাৰ িপতৰৃ আেছ, সই বদী তুিম

ভািঙ পেলাৱা আৰু তাৰ ওচৰেত থকা আেচৰা দৱীৰ পজূা কৰা খুঁিট কািট

পেলাৱা। ২৬ তাৰ পাছত এই পাহাৰৰ ওপৰত তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ ভালদেৰ এটা বদী িন াণ কৰা। পাছত ি তীয় ভতৰােটা ল

সই আেচৰা মিূ ৰ খিুটৰ িয কাঠ তুিম কািটবা তাক লাই হাম‐বিল

উৎসগ কৰা। ২৭ তিতয়া িগিদেয়ােন িনজৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ দহ জনক

লগত ল’ ল আৰু িযেহাৱাৰ কথা অ সােৰ কায কিৰেল; িক ু িনজৰ

পিৰয়াল আৰু নগৰৰ লাকসকলৰ ভয়ত তওঁ সই কাম িদনৰ ভাগত

নকিৰ ৰািত কিৰেল।” ২৮ ৰািতপৱুা যিতয়া নগৰৰ লাকসকেল উিঠ

দিখেল য, বাল দৱতাৰ বদী ভািঙ পেলাৱা হেছ আৰু তাৰ ওচৰত

থকা আেচৰা দৱীৰ খিুটও কািট পেলাৱা হেছ; আৰু এটা নতুনৈক সজা

বদীৰ ওপৰত ি তীয় ভতৰােটাৰ বিল উৎসগ কৰা হেছ। ২৯ তিতয়া

তওঁেলােক এজেন আন জনক িধেল, “এই কাম কােন কিৰেল?”

এইদেৰ পাছত তওঁেলােক ভালদেৰ সাধ‐ পাছ কিৰ িবচাৰ কৰাত জািনব

পািৰেল য, যাৱাচৰ পু িগিদেয়ােন এই কাম কিৰেল। ৩০ তাৰ পাছত

নগৰৰ মা হেবােৰ যাৱাচক ক’ ল, “ তামাৰ পু ক বািহৰৈল উিলয়াই

আনা, িস মিৰব লােগ; িকয়েনা িস বাল‐ দৱতাৰ বদী ভািঙেল আৰু

তাৰ ওচৰত থকা আেচৰাৰ খুঁিট কািট পলাইেছ।” ৩১ তিতয়া যাৱােচ

তওঁৰ িবৰেু িথয় হ থকা লাকসকলক ক’ ল, “আেপানােলােকই বাল‐

দৱতাৰ হ ওকালিত কিৰব নিক? আেপানােলােকই তওঁক ৰ া কিৰব

নিক? যিদ কােনােৱ তওঁৰ হ িববাদ কেৰ, তওঁক কািল ৰািতপৱুা

হাৱাৰ আেগেয় াণ দ িদয়া হওঁক; বাল যিদ সঁচাই দৱতা হয়,

তে কােনাবাই যিদ তওঁৰ বদী ভািঙেছ, তওঁ িনেজই িনজৰ পে

ওকালিত কৰক।” ৩২ এই হতুেক, সইিদনা িগিদেয়ানৰ নাম িদয়া

হ’ল “িযৰু াল”; িগিদেয়ােন বালৰ বদী ভঙাৰ কাৰেণ যাৱােচ ক’ ল,

“িগিদেয়ানৰ িবপে বাল দৱতাই িনজৰ পে িববাদ কৰক।” ৩৩ পাছত

সকেলা িমিদেয়ানীয়া, অমােলকীয়া, আৰু পবু দশৰ লাকসকল একেগাট

হ’ল আৰু য ন নদী পাৰ হ িযি েয়ল উপত কাত ছাউিন পািতেল। ৩৪

তিতয়া িগিদেয়ানক সহায় কিৰবৈল িযেহাৱাৰ আ াই তওঁত ি িত

ল’ ল; িগিদেয়ােন িশঙা বজাই অবীেয় ীয়া ফদৰ লাকসকলক তওঁৰ

পাছত আিহবৰ কাৰেণ বািহৰৈল মািতেল। ৩৫ তওঁ মনিচৰ সকেলা

ফালৈল বাতাবাহক পঠােল আৰু তওঁেলাকেকা তওঁৰ পাছত আিহবৈল

মািতেল। তওঁ আেচৰ, জবলূনূ, আৰু ন ালী ফদৰ লাকসকেলাৈলও

বাতাবাহক পঠােল। তােত তওঁেলােক তওঁেলাকৰ স ী হ’বৈল উিঠ

আিহল। ৩৬ তাৰ পাছত িগিদেয়ােন ঈ ৰক ক’ ল, “আপিুন কাৱাৰ দেৰ

যিদ আপিুন মাৰ হােতেৰ ই ােয়লক উ াৰ কিৰবৈল ই া কিৰেছ, ৩৭

তে চাওঁক, মই মৰণা মৰা খলাত মৰ‐ছাগৰ পৰা কটা নামিখিন থ’ম;

যিদ অকল সই নামৰ ওপৰেত িনয়ৰ পেৰ আৰু বাকী সকেলা মািট

কােন থােক, তে মই বিুজম য আপিুন িযদেৰ কেছ, সইদেৰ আপিুন

মাৰ হােতেৰ ই ােয়লক উ াৰ কিৰব।” ৩৮ পাছত সইদেৰই ঘিটল;

িপছিদনা পৱুাই উিঠ িগিদেয়ােন সই নাম চিপেল আৰু নামৰ িনয়ৰৰ

পৰা এবািত পানী উিলয়ােল। ৩৯ তিতয়া িগিদেয়ােন ঈ ৰক ক’ ল,

“ মাৰ ওপৰত আপিুন াধ নকিৰব। মাক আেকৗ এবাৰ কথা ক’বৈল

িদয়ক। মই িবনয় কেৰাঁ, এই নামৰ সেত পনুৰ এবাৰ পৰী া কিৰবৈল

িদয়ক; এিতয়া অকল নাম কােন থাকক আৰু সকেলা মািটৰ ওপৰত

িনয়ৰ পৰক”। ৪০ পাছত ঈ েৰ সই ৰািতও তেনদেৰই কিৰেল; কৱল

নাম কােন থািকল, আৰু বাকী সকেলা ঠাইেত িনয়ৰ পিৰল।

৭ িযৰু াল অথাৎ িগিদেয়ান আৰু তওঁৰ লগত থকা সকেলােৱ

ৰািতপৱুােত উিঠ হেৰাদ এেলকাৰ জিুৰৰ ওচৰত ছাউিন পািতেল;

তওঁেলাকৰ উ ৰফােল মািৰ পাহাৰৰ ওচৰৰ উপত কা অ ল িমিদয়নৰ

আিছল। ২ িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’ ল, “ তামাৰ লাকসকলৰ সংখ া

ইমান অিধক য মই িমিদয়নীয়াসকলক তওঁেলাকৰ হাতত তুিল িদব

নাৱােৰা; তেন কিৰেল মাক বাদ িদ ই ােয়েল অহংকাৰ কিৰ ক’ব,

‘আমাৰ িনজৰ শি েৰইআিম উ াৰ পােলাঁ’। ৩ সেয় লাকসকলৰআগত

এই কথা ঘাষণা কৰা, িযসকেল ভয় খাই কঁিপ আেছ, তওঁেলােক িগিলয়দ

পাহাৰ এিৰ ঘৰৈল উলিট যাওক; তােত লাকসকলৰ মাজৰ পৰা বাইশ

হাজাৰ লাক উভিট গ’ল কৱল দহ হাজাৰ অৱিশ থািকল।” ৪ িযেহাৱাই

িগিদেয়ানক ক’ ল, “এিতয়াও লাকসকল অিধক আেছ; তওঁেলাকক

তুিম জিুৰৰ পানীৈল নািম যাবৈল কাৱা আৰু সই ঠাইেত মই তামাৰ হ

তওঁেলাকৰ বাচিন কিৰম। িযজনৰ িবষেয় মই তামাক ক’ম এইজন লাক

তামাৰ লগত যাব, তওঁ যাব; িক ু যিদ মই কওঁ, এওঁ তামাৰ লগত যাব

নাৱােৰ, তওঁ যাব নাৱািৰব।” ৫ তিতয়া িগিদেয়ােন লাকসকলক ল

পানীৰ ওচৰৈল নািম গ’ল। তােত িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’ ল, “িয সকেল

ৰৰ িনিচনাৈক িজভােৰ পানী চেলিক খাব তওঁেলাকৰ পৰা িয সকেল

পানী িপবৰ কাৰেণ আঠু কািঢ়ব তওঁেলাকক পথৃক কৰা।” ৬ িতিন শ

মা েহ হােতেৰ মখুৈল পানী তুিল চেলিক খােল আৰু বাকী সকেলােৱ

পানী িপবৈল আঁঠু কািঢ় ল’ ল। ৭ তিতয়া িযেহাৱাই িগিদেয়ানক ক’ ল,

“ চেলিক পানী খাৱা এই িতিন শ লাকক লেয় মই তামােলাকক উ াৰ

কিৰম আৰু িমিদয়নীয়াসকলক তামােলাকৰ হাতত িদম; আন সকেলা

লাকক তওঁেলাকৰ িনজৰ ঠাইৈল ঘিূৰ যাবৈল িদয়া।” ৮ সইদেৰ

িগিদেয়ােন িতিন শ লাকক ৰািখ বাকী সকেলা ই ােয়লীয়া লাকক

িনজৰ ত ুৈল পঠাই িদেল। িগিদেয়ােন তওঁেলাকৰ হাতত থকা খাৱা ব

আৰু িশঙােবাৰ ৰািখ থেল। সই সময়ত িমিদয়নীয়াৰ ছাউিন িগিদেয়ানৰ

ছাউিনৰ তলৰ উপত কাত আিছল। ৯ সইিদনা ৰািত িযেহাৱাই তওঁক

ক’ ল, “উঠা! ছাউিন আ মণ কৰা। িকয়েনা মই সই ছাউিন তামাৰ

হাতত িদেলাঁ। ১০ যিদ তামাৰ তলৈল নািম যাবৈল ভয় লািগেছ, তে

তামাৰ দাস পৰুাক লগত ল ছাউিনৈল নািম যাৱা। ১১ িসহঁেত িক কয়,

তুিম তাক িনবা; তাৰ পাছত ছাউিন আ মণ কিৰবৈল তামাৰ সাহস

সবল কৰা হ’ব।” তিতয়া িগিদেয়ােন িনজৰ দাস পৰুাক লগত ল ছাউিনৰ

ৰ া হৰীৰ আ ানৰ ওচৰৈলেক নািম গ’ল। ১২ সই উপত কাৰ

মাজত িমিদয়নীয়া, অমােলকীয়া, আৰু পবু দশীয় লাকসকলৰ ঘনবসিত

ফিৰঙৰ জাকৰ দেৰ আিছল। তওঁেলাকৰ উটেবাৰৰ সংখ া গিণব নাৱাৰা

সমু ৰ তীৰৰ বািলৰ দেৰ অগণন আিছল। ১৩ িগিদেয়ান যিতয়া সই

ঠাইত উপি ত হ’ল, তিতয়া এজন মা েহ িনজৰ লগৰীয়াক এটা সেপানৰ

কথা ক আিছল। তওঁ ক’ ল, “মই এটা সেপান দিখেলাঁ; মই দিখেলাঁ

য এটা যৱৰ িপঠা যন বাগিৰ বাগিৰ িমিদয়নীয়াসকলৰ ছাউিনৰ িভতৰত

সামাল। সইেটােৱ িমিদয়নীয়াসকলৰ ত ুত আিহ ইমান জােৰেৰ খু া

মািৰেল য ত ুেটা উেলাটা হ চেপটা খাই পিৰল।” ১৪ লগৰীয়াজেন

ক’ ল, “এইেটা ই ােয়লীয়া যাৱাচৰ পু িগিদেয়ানৰ তেৰাৱালৰ বািহেৰ

আন এেকা নহয়; ঈ েৰ িমিদয়নীয়া আৰু তওঁেলাকৰ গােটই স ক

িগিদেয়ানৰ হাতত তুিল িদেছ।” ১৫ িগিদেয়ােন যিতয়া সই সেপান আৰু

তাৰ অথৰ কথা িনেল, াথনাত তওঁৰ মৰূ দাঁ খােল। তাৰ পাছত তওঁ

ই ােয়লৰ ছাউিনৈল উলিট আিহ ক’ ল, “উঠা! িযেহাৱাই আেপানােলাকৰ

হাতত িমিদয়নীয়া স ক শাধাই িদেছ।” ১৬ সই িতিন শ লাকক তওঁ
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িতিন দল কিৰ ভাগ কিৰেল আৰু তওঁেলাক িতজনৰ হাতত এটাৈক

িশঙা, এটা খালী কলহ, আৰু কলহৰ িভতৰত এটাৈক ল জাঁৰ িদেল।

১৭ তাৰ পাছত িগিদেয়ােন তওঁেলাকক ক’ ল, আেপানােলােক মাক ল

কিৰ থািকব আৰু মই িযহেক কেৰাঁ, আেপানােলােকও তাক কিৰব। চাই

থািকব! মই যিতয়া ছাউিনৰ কাষ পাম, মই কৰাৰ দেৰই আেপানােলােক

কিৰব। ১৮ মই আৰু মাৰ স ীেবােৰ িশঙা বজােল আেপানােলােকও

গােটই ছাউিনৰ চািৰওকােষ থািক িশঙা বজাব আৰু িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ

ক’ব, “িযেহাৱা আৰু িগিদেয়ানৰ কাৰেণ!” ১৯ মধ হৰৰ আৰ ণীেত

িমিদয়নীয়াসকেল যিতয়া ৰ া হৰীসকলৰ পাল সলিন কিৰিছল, িঠক

সই সময়েত িগিদেয়ান আৰু তওঁৰ লগৰ এশ লােক ছাউিনৰ কাষৈল

গ’ল। তওঁেলােক িশঙােবাৰ বজাই িনজৰ িনজৰ হাতত থকা কলহেবাৰ

ভািঙ পলােল। ২০ এইদেৰ িতিনওটা দেল এেকলেগ িশঙােবাৰ বজাই

হাতৰ কলহ ভািঙেল। বাওঁ হাতত জাঁৰ আৰু সাঁ হােতেৰ বজাবৰ

কাৰেণ িশঙা ল তওঁেলােক িচঞঁিৰ ক’বৈল ধিৰেল, “িযেহাৱা আৰু

িগিদেয়ানৰ তেৰাৱাল”। ২১ িগিদেয়ানৰ লাকসকল ছাউিনৰ চািৰওফােল

যিতয়া িনজ িনজ ঠাইত িথয় হ থািকল। তিতয়া সকেলা িমিদয়নীয়া

স ই লৰা‐ঢাপৰা কিৰ িচঞঁিৰ পলাবৈল ধিৰেল। ২২ িতিনশ িশঙা

বজাই িদওঁেত, িযেহাৱাই এেন কিৰেল যাৰ ফলত িতজন িমিদয়নীয়াৰ

তেৰাৱাল তওঁেলাকৰ িনজৰ লগৰীয়া আৰু স সকলেৰ িবৰেু চিলল;

তােত িমিদয়নীয়া স সকেল ট তৰ ওচৰত থকা আেবল‐মেহালাৰ

সীমা পয আৰু চেৰৰাৰ ফােল বৎিচ াৈলেক পলাই গ’ল। ২৩ তিতয়া

ন ালী, আেচৰ, আৰু মনিচ ফদৰ পৰা ই ােয়লৰ লাকসকল একেগাট

হ িমিদয়নীয়াসকলৰ পােছ পােছ খিদ গ’ল। ২৪ পাছত িগিদেয়ােন

ই িয়মৰ পাহাৰীয়া এেলকাৰ সকেলা ফােল বাতাবাহক পঠাই ক’ ল,

“আেপানােলাক নািম আহঁক আৰু িমিদয়নৰ িবৰেু আ মণ কৰক।

িমিদয়নীয়াসকল গ পাৱাৰ আেগেয় িসহঁতক ভিটবৈল বৎ‐বাৰা পয

আৰু য ন নদী দখল কিৰ লওঁক।” তিতয়া ই িয়মৰ সকেলা লােক গাট

খাই বৎ‐বাৰাৈলেক সকেলা সৰু সৰু নদী আৰু য নৰ পাৰ‐ঘাট দখল

কিৰ ল’ ল। ২৫ তওঁেলােক ওেৰব আৰু জব নামৰ জন িমিদয়নীয়া

নতাক ধিৰেল; ওেৰবক ‘ওেৰবৰ িশলত’ বধ কিৰেল আৰু জবক ‘ জবৰ

া া িট মৰা ’ত বধ কিৰেল। তওঁেলােক িমিদয়নীয়াসকলক খিদ

পঠােল আৰু য নৰ িসপােৰ থকা িগিদেয়ানৰ ওচৰৈল ওেৰব আৰু জবৰৰ

মৰূ ল আিহল।

৮ ই িয়ম ফদৰ লাকসকেল িগিদেয়ানক িধেল, “আপিুন আমাৰ

লগত িকয় এেন ব ৱহাৰ কিৰেল? িমিদয়নীয়াৰ সেত যু কিৰবৈল

যাৱাৰ সময়ত আপিুন আমাক নামািতেল।” এইদেৰ তওঁেলােক

িগিদেয়ানৰ সেত িববাদ কিৰবৈল ধিৰেল। ২ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“এিতয়া আেপানােলাকৰ তুলনাত মইেনা এেন িক কাম কিৰেলাঁ?

অবীয়াচৰ বংশধৰৰ মাজত তালা সম আঙুৰৰ খিতৰ শস তৈক জােনা

ই িয়মৰ ভূিমত তালা আঙুৰেবাৰ উ ম নহয়? ৩ ঈ েৰ আেপানােলাকৰ

হাতত িমিদয়নীয়াসকলৰ নতা ওেৰব আৰু জবক সমপণ কিৰেল।

আেপানােলাকৰ তুলনাত মইেনা িবেশষ িক কিৰব পািতেলাঁ?” িগিদেয়ানৰ

এেন কথা নাৰ পাছত তওঁৰ িত থকা তওঁেলাকৰ খং নাইিকয়া

হ’ল। ৪ িগিদেয়ান আৰু তওঁৰ লগত থকা িতিন শ লােক িমিদয়নীয়া

শ েবাৰক খিদ খিদ গ য ন নদীৰ ওচৰৈলেক আিহ নদীখন পাৰ

হ’ল। তিতয়া তওঁেলাক অিত া হ পিৰিছল। ৫ সেয় িগিদেয়ােন

চুে াতৰ অিধবাসীসকলক ক’ ল, “দয়া কিৰ মাৰ পােছ পােছ অহা

স েবাৰক িকছু িপঠা খাবৈল িদয়ক; িকয়েনা তওঁেলাক অিতশয়

পিৰ া হ পিৰেছ। মই িমিদয়নীয়াসকলৰ ৰজা জবহ আৰু চলমু াৰ

পােছ পােছ খিদ আিহেছাঁ।” ৬ তিতয়া চুে াতৰ নতাসকেল ক’ ল,

“আিম বজুা নাই িকয় আিম আেপানাৰ স েবাৰক িপঠা খাবৈল িদব

লােগ? জবহ আৰু চলমু া জােনা এিতয়া তামাৰ হাতত আিহল?” ৭

তিতয়া িগিদেয়ােন ক’ ল, “ যিতয়া িযেহাৱাই জবহ আৰু চলমু াক

মাৰ হাতত তুিল িদব, তিতয়া মই মৰভূুিমৰ কাঁইট আৰু কাঁইটীয়া গছৰ

আঘােতেৰ আেপানােলাকৰ গাৰ মঙহ িছিৰ পলাম।” ৮ তাৰ পাছত

িগিদেয়ান তাৰ পৰা প েৱলৈল উিঠ গ’ল আৰু সই ঠাইৰ লাকসকলৰ

ওচৰেতা এেকদেৰ ক’ ল। তােত চুে াতৰ লাকসকেল যেনৈক কিছল,

তওঁেলােকও এেক উ ৰ িদেল। ৯ তিতয়া তওঁ প েৱলৰ লাকসকলক

ক’ ল, “ শেল যিতয়া পনুৰ উলিট আিহম, মই এই কাঁঠ ভািঙ পলাম।”

১০ সই সময়ত জবহ আৰু চলমু া ায় পা ৰ হাজাৰ স ৰ দল ল

কেকাৰত আিছল; পবূেদশৰ স সকলৰ মাজত কৱল এওঁেলােকই

তিতয়া অৱিশ আিছল; িকয়েনা তওঁেলাকৰ তেৰাৱাল ধৰা এক লাখ

িবশ হাজাৰ স হত হ’ল। ১১ পাছত িগিদেয়ােন নাবহ আৰু যে হাৰ

চহৰৰ পবুফােল ত ুবাসী লাকসকলৰ নমাদ বােটিদ উিঠ গ শ প ৰ

ছাউিন পােল। সই সময়ত শ সকল আ মণৰ বােব ত নািছল আৰু

িগিদেয়ােন গ তওঁেলাকক পৰা কিৰেল। ১২ জবহ আৰু চলমু া পলাই

গ’ল; িক ু িগিদেয়ােন িমিদয়নীয়াসকলৰ সই জন ৰজা জবহ আৰু

চলমু াক খিদ খিদ ধিৰেল। তিতয়া তওঁেলাকৰ স দলৰ সকেলােৱ

িগিদেয়ানৰ ভয়তআতি ত হ’ল। ১৩তাৰ পাছত যাৱাচৰ পু িগিদেয়ােন

হৰচৰ িগিৰপেথিদ যু ৰ পৰা উলিট আিহিছল। ১৪ িগিদেয়ােন চুে াত

িনবাসীসকলৰ এজন যৱুকক ধিৰ আিনেল আৰু তওঁৰ পৰা পৰামশ

িবচািৰেল; যৱুকজেন চুে াতৰ সাতস ৰজন নতা আৰু জ েলাকৰ নাম

ক’ ল। ১৫ িগিদেয়ােন চুে াতবাসীসকলৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “এইয়া

চাৱা, জবহ আৰু চলমু া! এওঁেলাকৰ বােবই আেপানােলােক মাক ঠা া

কিৰ কিছেল, ‘আিম বজুা নাই, িকয় আিম আেপানাৰ স েবাৰক িপঠা

খাবৈল িদব লােগ। আপিুন জােনা জবহআৰু চলমু াক জয় কিৰেল’?” ১৬

এইবিুল ক তওঁ চুে াতৰ জ সকলক ধিৰ আিন মৰভূুিমৰ কাঁইট আৰু

কাঁইটীয়া গেছেৰ আঘাত কিৰ শাি িদেল। ১৭ তওঁ প েৱলৰ কাঁঠেটাও

ভািঙ পলােল আৰু সই নগৰৰ লাকসকলক বধ কিৰেল। ১৮ তাৰ পাছত

তওঁ জবহ আৰু চলমু াক িধেল, “তােবাৰত আেপানােলােক কেন

লাকসকলক বধ কিৰিছেল?” তওঁেলােক উ ৰ িদেল, “আপিুন যেন ৱা,

তওঁেলােকা তেন ৱা আিছল; তওঁেলাক িতজন দখাত ৰাজপু সদশৃ

আিছল।” ১৯ িগিদেয়ােন ক’ ল, “ সইসকল মাৰ ভাই আিছল; মাৰ আইৰ

স ান; জীৱ ঈ ৰৰ শপত, আেপানােলােক যিদ তওঁেলাকক জীয়াই

ৰািখেলাঁেহঁেতন, তে মই আেপানােলাকক বধ নকিৰেলাঁেহঁেতন।”

২০ তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ বৰ পেুতক যথৰক ক’ ল, “উিঠ, ইহঁতক

বধ কৰ!” িক ু সই মলীয়া ল’ৰাজেন িনজৰ তেৰাৱাল িলয়ােল; িস

তিতয়া অ বয়সীয়া ল’ৰা আিছল বােব ভয় কিৰেল। ২১ তিতয়া জবহ

আৰু চলমু াই িগিদেয়ানক ক’ ল, “আপিুনেয়ই উিঠ আমাক বধ কৰক!

িকয়েনা িয যেন মা হ, তাৰ শি ও তেন।” তিতয়া িগিদেয়ােন উিঠ

জবহ আৰু চলমু াক বধ কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ উটৰ িডিঙৰ পৰা

চ হাৰেবাৰ খিুল ল’ ল। ২২ পাছত ই ােয়লৰ লাকসকেল িগিদেয়ানক

ক’ ল, “আপিুন িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা আমাক উ াৰ কিৰেল;

এিতয়া আপিুন, আেপানাৰ পু , নািত সকেলােৱ আমাৰ ওপৰত শাসন

কৰক।” ২৩ তিতয়া িগিদেয়ােন তওঁেলাকক ক’ ল, “মই বা মাৰ পু ই

আেপানােলাকৰ ওপৰত শাসন নকিৰব; িযেহাৱাইেহ আেপানােলাকৰ

ওপৰত শাসন কিৰব।” ২৪ িগিদেয়ােন তওঁেলাকক পনুৰ ক’ ল, “িক ু

আেপানােলাকৰ ওচৰত মাৰ এিট অ েৰাধ আেছ, আেপানােলাকৰ

লটুৰ ভাগৰ পৰা িতজেন মাক এটাৈক কাণৰ গহনা িদয়ক।” িকয়েনা

িমিদয়নীয়াসকল আিছল ই ােয়লৰ বংশৰ লাক আৰু তওঁেলােক কাণত

সানৰ গহনা িপ া চিলত আিছল। ২৫ তওঁেলােক উ ৰ িদেল,

“আিম আন মেনেৰ আেপানাক সয়া িদম।” তাৰ পাছত তওঁেলােক

এখন কােপাৰ পািৰ তাৰ মাজত িতজেন লিুট অনা িনজ িনজ কাণৰ

গহনা পলােল। ২৬ তােত তওঁ অ েৰাধ কিৰ পাৱা সই সানৰ

কাণফুিলেবাৰৰ ওজন এক হাজাৰ সাত শ চকল হ’ল; তাৰ বািহেৰও

চ হাৰ, ‘লেকট’, িমিদয়নীয়া ৰজাসকেল িপ া বেঙনা বৰণীয়া ব

আৰু তওঁেলাকৰ উটেবােৰ িপ া িডিঙৰ হাৰ আিছল। ২৭ তাৰ পাছত

িগিদেয়ােন সই সাণেবাৰ ল এখন এেফাদ তয়াৰ কিৰ তওঁ িনজৰ নগৰ

অ াত ৰািখেল; ই ােয়লীয়াসকেল সই ঠাইত একমা ঈ ৰৰ পিৰবেত
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এেফাদৰ পজূা কিৰ িনজেক ব িভচাৰী কিৰেল; এেয় িগিদেয়ান আৰু

তওঁৰ পিৰয়ালৈল এক ফা ৰপূ হ’ল। ২৮ এইদেৰই িমিদয়নীয়াসকল

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ তলতীয়া হ থািকল; তওঁেলােক পনুৰ মৰূ দািঙব

নাৱািৰেল। িগিদেয়ানৰ কালত দশ চি শ বছৰৈলেক ি েৰ থািকল।

২৯ তাৰ পাছত যাৱাচৰ পু িযৰু ােল িনজৰ ঘৰৈল গ তােত বাস

কিৰেল। ৩০ িগিদেয়ানৰ ব েতা ভায া আিছল আৰু সেয় তওঁ স ৰজন

পু ৰ িপতৃ আিছল। ৩১ িচিখমত তওঁৰ এগৰাকী উপপ ী আিছল। তওঁৰ

ঔৰসেতা িগিদেয়ানৰ এিট পু আিছল। িগিদেয়ােন তওঁৰ নাম অবীেমলক

িদিছল। ৩২ যাৱাচৰ পু িগিদেয়ানৰ অিত ব ৃ বয়সত মতুৃ হ’ল।

অবীেয় ীয়াসকলৰ অ াত তওঁৰ িপতৃ যাৱাচৰ সমািধ লত তওঁক

মদাম িদয়া হ’ল। ৩৩ িগিদেয়ানৰ মতুৃ ৰ পাছেতই ই ােয়লৰ স ান

সকল পনুৰায় ঈ ৰৰ অিব াসী হ’ল আৰু তওঁেলােক বাল‐ দৱতােবাৰক

পজূা‐অচনা কিৰ িনজক ব িভচাৰী কিৰেল। তওঁেলােক বাল‐বৰীৎক

িনজৰ দৱতা বিুল মািনেল। ৩৪ তওঁেলাকৰ চািৰওফােল থকা সকেলা

শ েবাৰৰ হাতৰ পৰা িয জনা ঈ েৰ তওঁেলাকক উ াৰ কিৰিছল,

ই ােয়েল তওঁেলাকৰ সই ঈ ৰ িযেহাৱাক স ান িদবৈল পাহিৰ গ’ল।

৩৫ িযৰু ােল ই ােয়লত িয সকেলা উপকাৰ সািধ গ’ল, তাৰ িবপৰীেত

লাক সকেল তওঁৰ বংশৰ িত কৰা িত াত িব হ নাথািকল।

৯ িযৰু ালৰ পু অবীেমলেক িচিখমৈল িনজৰ মামােয়কহঁতৰ ওচৰৈল

গ’ল আৰু তওঁেলাকৰ সেত মাকৰ পিৰয়ালৰ আনেবাৰ ফদেক

ক’ ল, ২ “দয়া কিৰ িচিখমৰ সকেলা নতােক আেপানােলােক এই কথা

সাধক: ‘আেপানােলাকৰ কাৰেণ কানেটা ভাল? িযৰু ালৰ স ৰজন

পু আেপানােলাকৰ শাসনকতা হ’ব ন এজেন শাসন কৰা ভাল?’ পাহিৰ

নাযাব, মই আেপানােলাকেৰ হাড় আৰু মঙহ।” ৩ তিতয়া অবীেমলকৰ

মাকৰ পিৰয়ালেবােৰ তওঁৰ হ িচিখমৰ নতাসকলৰ আগত কথা কাৱাত

তওঁেলােক অবীেমলকৰ প ত থািকবৈল একমত হ’ল। তওঁেলােক

ক’ ল “অবীেমলক আমােৰ ভাই।” ৪ তওঁেলােক বাল‐বৰীৎৰ মি ৰৰ

পৰা তওঁক স ৰ চকল ৰপূৰ মু া িদেল; অবীেমলেক তােৰ কইজনমান

বেপৰৱুা : সাহসী লাকক ভাড়া কিৰেল অ◌াৰু এওঁেলাক তওঁৰ স ী

হ’ল। ৫অবীেমলেক অ াত িনজৰ বােপকৰ ঘৰৈল গ তওঁৰ স ৰজন

ভাইক অথাৎ িযৰু ালৰ পেুতকসকলক এেকটা িশলৰ ওপৰত হত া

কিৰেল। কৱল, িযৰু ালৰ সৰু পেুতক যাথম লকুাই থকা বােব িস বািচ

গ’ল। ৬ তাৰ পাছত িচিখমৰ আৰু বৎ‐িমে াৰ নতাসকেল এেকলেগ

আিহ িচিখমৰ ৰ ওচৰত থকা ওক গছেজাপাৰ কাষৈল গ অবীেমলকক

ৰজা পািতেল। ৭ যাথমক এই কথা জেনাৱাত তওঁ গিৰ ীম প তৰ

িটঙৈল উিঠ গ িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ ক’বৈল ধিৰেল, “ হ িচিখমৰ নতাসকল,

মাৰ কথা না, তােত ঈ েৰও আেপানােলাকৰ কথা িনব। ৮ এবাৰ

গছেবােৰ িনজৰ কাৰেণ এজন ৰজাক অিভেষক কিৰবৰ অেথ বািহৰ ওলাই

গ’ল। িসহঁেত িজত গছক ক’ ল, ‘তুিম আমাৰ ৰজা হাৱা।’ ৯ িক ু িজত

গেছ িসহঁতক ক’ ল, ‘ মাৰ িয তল ঈ ৰ আৰু মা হক স ান কিৰবৈল

ব ৱহাৰ হয়, তাক এিৰ মই িক আন গছেবাৰৰ ওপৰত কৱল িল

থািকবৈলেক যামেন?’ ১০ গছেবােৰ িডমৰু গছক ক’ ল, ‘আহাঁ তুিমেয়ই

আমাৰ ৰজা হাৱা।’ ১১ িক ু িডমৰু গেছ িসহঁতক ক’ ল, ‘মই জােনা মাৰ

িমঠা সাৱাদ আৰু উ ম ফল ত াগ কিৰ আন গছেবাৰৰ ওপৰত িল

থািকবৈল যাম?’ ১২ পােছ গছেবােৰ া ালতাক ক’ ল, ‘তুিমেয়ই আিহ

আমাৰ ৰজা হাৱা।’ ১৩ িক ু া ালতাই িসহঁতক ক’ ল, ‘ মাৰ িয ন‐ৰেস

ঈ ৰ আৰু মা হক সে াষ িদেয়, তাক এিৰ মই আন গছেবাৰৰ ওপৰত

িল থািকবৈল যামেন? ১৪ তিতয়া আটাই গছেবােৰ কাঁইট গছক ক’ ল,

‘তুিমেয়ই আিহ আমাৰ ৰজা হাৱা।’ ১৫ কাঁইট গেছ গছেবাৰক ক’ ল,

‘ তামােলােক তামােলাকৰ ৰজা হ’বৈল মাক যিদ সঁচাৈক অিভেষক কিৰব

িবচাৰা, তে আহাঁ আৰু মাৰ ছাঁত আ য় লাৱা। তােক যিদ নকৰা,

তে কাঁইট গছৰ পৰা জইু ওলাব আৰু িলবােনানৰ এৰচ গছেবাৰেকা পিুৰ

পলাব।’ ১৬এিতয়া সেয় নক, অবীেমলকক ৰজা পািত আেপানােলােক

জােনা সত তা আৰু িব তাৰ কায কিৰেছ? আেপানােলােক জােনা

িযৰু াল আৰু তওঁৰ পিৰয়ালৰ িত িবচাৰ কিৰেছ? ১৭ মাৰ িপতেৃয়

আেপানােলাকৰ কাৰেণ যু কিৰেল, তওঁ িনজৰ াণেকা তু ান

কিৰ িমিদয়নীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা আেপানােলাকক উ াৰ কিৰেল; ১৮

িক ু আিজ আেপানােলােক মাৰ িপত‐ৃবংশৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেছ;

এেকটা িশলৰ ওপৰেত তওঁৰ স ৰজন পু ক বধ কিৰেল আৰু তওঁৰ

দাসীৰ পু অবীেমলকক িচিখমৰ লাক সকলৰ ওপৰত ৰজা পািতেল,

কাৰণ তওঁ আেপানােলাকৰ আ ীয়। ১৯আিজ যিদ আেপানােলােক

িযৰু াল আৰু তওঁৰ বংশৈল ায়পৰায়ণতা আৰু সততােৰ কায কিৰ

থােক, তে অবীেমলকত যন আেপানােলােক আন কেৰ আৰু তেৱাঁ

আেপানােলাকত আন কৰক। ২০ িক ু আেপানােলােক যিদ ইয়ােক

নকেৰ, তেনহ’ ল অবীেমলকৰ পৰা যন জইু ওলাইআিহআেপানােলাকৰ

অথাৎ িচিখম আৰু বৎ‐িমে াৰ লাকসকলক পিুৰ পলাওক; আৰু

আেপানােলাকৰ অথাৎ িচিখমআৰু বৎ‐িমে াৰ লাকসকলৰ মাজৰ পৰাও

যন জইু বািহৰ হ অবীেমলকক পিুৰ পলাওক।” ২১ ইয়ােক ক যাথেম

ল’ৰ মািৰ বৰ নামৰ এখন ঠাইৈল পলাই গ’ল। তওঁ িনজৰ ভােয়ক

অবীেমলকৰ ভয়ত সই ঠাইেত বাস কিৰেল। ২২অবীেমলেক ই ােয়লৰ

ওপৰত িতিনবছৰ শাসন কিৰেল। ২৩ তাৰ পাছত ঈ েৰ অিবেমলক আৰু

িচিখমৰ নতাসকলৰ মাজত এক আ া পঠাই িদেল। তােত িচিখমৰ

নতাসকেল অবীেমলকৈল থকা ভাৰসাক িব াসঘাটকতা কিৰেল। ২৪

ঈ েৰ এই কায কিৰেল যােত িযৰু ালৰ স ৰজন পু ৈল ৰ পাতৰ িয

অ ায় কৰা হ’ল, তাৰ াৰা তওঁেলাকৰ ভােয়ক অবীেমলকৰ ওপৰত

আৰু তওঁেলাকক বধ কৰা কাযত তওঁৰ আৰু তওঁৰ সহায়কাৰী িচিখমৰ

লাকসকলৰ ওপৰত িতেশাধ লাৱা হয়। ২৫ সেয় িচিখমৰ লাকসকেল

অবীেমলকৰ িবৰেু পাহাৰৰ ওপৰত মা হ ৰািখেল আৰু তওঁেলােক

লকুাই থািক সই পেথেৰ িযসকল লাক যায় তওঁেলাকক লটু‐পাট কেৰ।

এই িবষেয় অবীেমলকক জেনাৱা হ’ল। ২৬ সই সময়ত এবদৰ পু

গােল িনজৰ ািত‐ তু সকলৰ সেত িচিখমৈল আিহল আৰু িচিখমৰ

নতাসকেল তওঁৰ ওপৰত িব াস াপন কিৰেল। ২৭ তওঁেলােক

খিতৈল গ া াবাৰীৰ পৰা আঙুৰ চপাই গছিকেল আৰু তাৰ ৰেসেৰ

উৎসৱ কিৰেল। তওঁেলােক তওঁেলাকৰ দৱতাৰ মি ৰৈল গ ভাজন‐

পান কিৰ অবীেমলকক শাও িদেল। ২৮ এবদৰ পেুতক গােল ক’ ল,

“অবীেমলক কান য আিম িচিখমৰ লাকসকল তওঁৰ অধীনত থািকম?

তওঁ জােনা িযৰু ালৰ পেুতক নহয়? জবলু জােনা তওঁৰ শাসনািধপিত

নহয়? আেপানােলােক বৰং িচিখমৰ বােপক হেমাৰৰ বংশধৰসকলৰ

অধীন হ থাকক; িকয় আিম অবীেমলকৰ অধীনত থািকম? ২৯ এই

লাকসকল মাৰ বশত থকােহেতঁন কেন ভাল হ’লেহেতন! তিতয়ােতা

মই অবীেমলকক ৰ কিৰ িদেলাঁেহঁেতন। তওঁ অবীেমলকক সকেলা

স ল আিহবৈল ক’ ল।” ৩০ এবদৰ পেুতক গালৰ সই কথা নগৰৰ

শাসনািধপিত জবলুৰ কাণত পিৰল আৰু তওঁ াধত িল উিঠল।

৩১ তিতয়া তওঁ অবীেমলকৰ িৰৈল বাতাবাহকৰ াৰাই ক পঠােল,

“এবদৰ পেুতক গাল আৰু তওঁৰ ািত‐ তু সকেল িচিখমৈল আিহ

আেপানাৰ িবৰেু নগৰৰ লাকসকলক উে িজত কিৰ তুিলেছ। ৩২

সেয়, আপিুন আৰু আেপানাৰ স সকেল ৰািতেত উিঠ আিহ খিতৰ

মাজত লকুাই থািকব। ৩৩ পাছিদনা ৰািতপৱুা য উদয় হাৱা মাে ই

আেপানােলােক উিঠ আিহ নগৰ আ মণ কিৰব; যিতয়া গাল আৰু তওঁৰ

লাকসকলআেপানাৰ িবৰেু ওলাই আিহব, তিতয়া আেপানােলােক

িযহেক কিৰব পােৰ তােক তওঁেলাকৈল কিৰব।” ৩৪ যিতয়া, অবীেমলক

আৰু তওঁৰ সকেলা স দেল ৰািতেত উিঠল আৰু চািৰটা দলত ভাগ

হ িচিখমৰ ওচৰত লকুাই থিকল। ৩৫ নগৰৰ পৰা ওলাই আিহ এবদৰ

পেুতক গাল েৱশ াৰৰ ওচৰত িথয় হ আিছল। তেনেত অবীেমলক

আৰু তওঁৰ স সকল লকুাই থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আিহল। ৩৬ গােল

তওঁেলাকক দিখ জবলুক ক’ ল, “চাওঁক, পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা লাক

সমহূ নািম আিহেছ!” জবেুল উ ৰত ক’ ল, “আপিুন পাহাৰৰ ছাঁেবাৰেক

মা হ যন দিখেছ।” ৩৭ িক ু গােল পনুৰায় ক’ ল, “চাওঁক, লাকসকল

দশৰ মধ ানৈল নািম আিহেছ; আৰু এটা দল মানইনীমৰ বােটিদ

আিহেছ।” ৩৮ তিতয়া জবেুল তওঁক ক’ ল, “এিতয়া আেপানাৰ সই
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ডাঙৰ ডাঙৰ কথােবাৰ কৈল গ’ল? আপিুনেয় কিছেল, ‘অবীেমলক কান

য আিম তওঁৰ অধীনত থািকম?’ এই লাকসকলেকই আপিুন তু ান

কৰা নািছল ন? এিতয়া ওলাই গ তওঁেলাকেৰ সেত যু কৰক।” ৩৯

তিতয়া িচিখমৰ নতা গােল লাকসকলক পিৰচালনা কিৰ বািহৰৈল

ওলাই গ’ল, আৰু অবীেমলেকেৰ সেত যু কিৰেল। ৪০অবীেমলেক

গালৰ পােছ পােছ খিদ যাৱাত তওঁ পলাই গ’ল; আৰু তওঁৰ দলৰ

অেনেকই নগৰৰ েৱশ ৱাৰত সােমাৱাৰ আগেতই আঘাত পাই ঢিল

পিৰল। ৪১অবীেমলক অৰমূাত থািকল আৰু জবেুল িচিখমৰ পৰা গাল

আৰু তওঁৰ ািত‐ টু সকলক খিদ বািহৰ কিৰ িদেল। ৪২ পাছিদনাখন

িচিখমৰ লাকসকেল নগৰৰ বািহৰ ওলাই খিতৈল গ’ল আৰু এই বাতিৰ

অবীেমলকক জেনাৱা হ’ল। ৪৩ অবীেমলেক তওঁৰ লাকসকলক ল

িতিনটা দলত ভাগ কিৰ খিতৰ মাজত লকুাই থািকল; যিতয়া নগৰৰ

পৰা লাক সমহূক বািহৰ হ অহা দিখেল, তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক

আ মণ কিৰ বধ কিৰেল। ৪৪অবীেমলেক তওঁৰ দলেটােৰ সেত গ

নগৰৰ েৱশ‐ ৱাৰৰ ওচৰত িথয় হ থািকল; আন টা দেল খিতত

থকা সকেলা লাকক আ মণ কিৰ বধ কিৰেল। ৪৫ সইিদনা ওেৰ

িদনেটা অবীেমলেক নগৰৰ িবৰেু যু কিৰেল আৰু সই ঠাইৰ লাক

সমহূক বধ কিৰ নগৰ অিধকাৰ কিৰেল। তাৰ পাছত নগৰৰ দৱাল ংস

কিৰ তাৰ ওপৰত িনমখ চিতয়াই িদেল। ৪৬ এই খবৰ িন িচিখমৰ

গৰ নতাসকেল এল‐বৰীৎ দৱতাৰ মি ৰৰ িভতৰত সামালৈগ। ৪৭

অবীেমলেক যিতয়া িনেল য লাকসকেল িচিখমৰ গৈল গ এেকলগ

হেছ, ৪৮ তিতয়া তওঁ িনজৰ লাকসকলক লগত ল চলেমান প তৈল

উিঠ গ’ল। তওঁ ঠাৰ লেল আৰু গছৰ পৰা এটা ডাল কািট িনজৰ কা ত

তুিল ল’ ল। তাৰ পাছত তওঁৰ লগত থকা লাকসকলক আেদশ িদেল,

“ তামােলােক মাক িয িয কৰা দিখলা, তামােলােকও শীে তেন ৱা

কিৰবা।” ৪৯ সেয় সকেলােৱ এটা এটা ডাল কািট ল অবীেমলকৰ পােছ

পােছ গ’ল। তাৰ পাছত তওঁেলােক সই ডালেবাৰ আিন মি ৰৰ মািটৰ

তলত থকা সই ঘৰেটাৰ ওপৰত জািপ িদ জইু লগাই িদেল; এইদেৰ

িচিখমৰ গত থকা সকেলা লাক মিৰল; তাত ায় এক হাজাৰ পৰুষু আৰু

মিহলা আিছল। ৫০ তাৰ পাছত অবীেমলক তেবচৈল গ তাৰ িবৰেু

ছাউিন পািত তাক অিধকাৰ কিৰ ল’ ল। ৫১ সই নগৰৰ িভতৰত এটা দঢ়ৃ

গ আিছল; সকেলা পৰুষু, মিহলা আৰু নগৰৰ নতাসকল তাৈল পলাই গ

ৱাৰ ব কিৰ িনজেক িভতৰত আব কিৰেল। তাৰ পাছত তওঁেলাক

গৰ চালৰ ওপৰত উিঠলৈগ। ৫২ অবীেমলেক সই গৰ ওচৰৈল আিহ

তাৰ িবৰেু যু কিৰেল; তওঁ গত জইু লগাবৰ বােব গৰ ৱাৰৰ

ওচৰৈলেক আিহল। ৫৩ িক ু তাত এগৰাকী মিহলাই জাঁতৰ ওপৰৰ

িশলচটা ল অবীেমলকৰ মৰূৰ ওপৰত পলাই িদ তওঁৰ মৰূৰ খালা

ভািঙেল। ৫৪ তিতয়া অবীেমলেক ততাৈতয়াৈক িনজৰ অ বহনকাৰী

যবুকক মািত ক’ ল, “ তামাৰ তেৰাৱাল উিলয়াই মাক বধ কৰা যােত

কােনও মাৰ িবষেয় এইদেৰ ক’ব নাৱােৰ য ‘এগৰাকী মিহলাই মাক

বধ কিৰেল’।” তিতয়া সই যবুেক তওঁক তেৰাৱােলেৰ খিুচেল আৰু

তওঁৰ মতুৃ হ’ল। ৫৫ অবীেমলকৰ মতুৃ হাৱা দিখ ই ােয়লীয়াসকেল

িনজৰ ঘৰৈল উলিট গ’ল। ৫৬ এই দেৰ স ৰজন ভােয়কক বধ কিৰ

অবীেমলেক িনজৰ বােপকৰ িবৰেু িয কম কিৰেল, ঈ েৰ তাৰ সমিুচত

দ তওঁক িদেল। ৫৭ িচিখমৰ লাকসকেল িয সকেলা অ ায় কিৰিছল,

তওঁেলাকৰ িনজৰ মৰূৰ ওপৰত ঈ েৰ দ আিনেল; িযৰু ালৰ পেুতক

যাথমৰ শাও তওঁেলাকৰ ওপৰত পিৰল।

১০ অবীেমলকৰ পাছত তালা নামৰ ইচাখৰ বংশৰ এজন লােক

ই ােয়লী লাকসকলক উ াৰ কিৰবৈল আিহল। পৱূাৰ পু তালা

আৰু দােদাৰ নািত তওঁ ই িয়মৰ পাহাৰীয়া অ লৰ চামীৰত বাস

কিৰিছল। ২ তওঁ তইশ বছৰ ধিৰ ই ােয়লৰ িবচাৰকতা আিছল। তাৰ

পাছত তওঁৰ মতুৃ হ’ল আৰু চামীৰত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। ৩ তালাৰ

পাছত িগিলয়দীয়া যায়ীৰ বাইশ বছৰ ই ােয়লী লাকসকলৰ িবচাৰকতা

আিছল। ৪ যায়ীৰৰ ি শ জন পেুতক আিছল আৰু তওঁেলােক ি শটা

গাধত উিঠ ফুিৰিছল: তওঁেলাকৰ ি শখন নগৰ আিছল; আিজও সই

নগৰেবাৰক হে াৎ‐যায়ীৰ বালা হয়। ৫ যায়ীৰৰ মতুৃ ৰ পাছত কােমানত

তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। ৬ ই ােয়লী লাকসকেল িযেহাৱাৰ দিৃ ত

আেকৗ ‐আচৰণ কিৰবৈল ধিৰেল; তওঁেলােক বাল‐ দৱতা, অ ােৰৎ

দবী আৰু অৰাম, চীেদান, মাৱাব, অে ান আৰু পেল ীয়াসকলৰ দৱ‐

দৱীসকলৰ পজূা কিৰবৈল ধিৰেল। এইদেৰ তওঁেলােক িযেহাৱাক ত াগ

কিৰেল আৰু তওঁৰ উপাসনা নকিৰেল। ৭ সেয় তওঁেলাকৰ িবৰেু

তওঁ খঙত িল উিঠল আৰু পেল ীয়া আৰু অে ানীয়াসকলৰ হাতত

তওঁেলাকক তুিল িদেল। ৮ তওঁেলােক সই বছৰত ই ােয়লীয়াসকলক

উপ ৱ কিৰ জয় কিৰেল; ওঠৰ বছৰ ধিৰ য নৰ িসপােৰ থকা িগিলয়দৰ

ইেমাৰীয়া দশত বাস কৰা সকেলা ই ােয়লীয়া লাকক তওঁেলােক

উপ ৱ কিৰিছল। ৯ অে ানীয়াসকেল িযহূদা, িব ামীন আৰু ই িয়ম

ফদৰ িবপে যু কিৰবৈল য ন পাৰ হ গ’ল। তিতয়া ই ােয়লী

লাকসকেল অিতশয় ক ভাগ কিৰেল। ১০ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত

কাতেৰাি কিৰেল, “আিম িনজ ঈ ৰক ত াগ কিৰ বাল‐ দৱতােবাৰক

পজূা কিৰ আেপানাৰ িবৰেু পাপ কিৰেলাঁ।” ১১ িযেহাৱাই তওঁেলাকক

ক’ ল, “মই জােনা িমচৰীয়া, ইেমাৰীয়া, অে ানীয়া আৰু পেল ীয়াসকলৰ

পৰা তামােলাকক উ াৰ কৰা নািছেলা? ১২ যিতয়া চীেদানীয়া,

অমােলকীয়া আৰু মােয়ানীয়াসকেল তামােলাকক উপ ৱ কিৰিছল,

তিতয়া তামােলােক মাৰ আগত কাতেৰাি কিৰিছলা আৰু মই

তামােলাকক তওঁেলাকৰ অধীনৰ পৰা উ াৰ কিৰিছেলাঁ। ১৩ তথািপও

তামােলােক মাক পনুৰ ত াগ কিৰলা আৰু আন দৱ‐ দৱীসকলক

পজূা কিৰবৈল ধিৰলা; গিতেক মই তামােলাকক বােৰ বােৰ ৰ া কিৰ

নাথািকম। ১৪ িয দৱতােবাৰক তামােলােক পজূা কিৰিছলা তওঁেলাকৰ

ওচৰৈল গ কাতেৰাি কৰা; স টৰ সময়ত তওঁেলােকই তামােলাকক

ৰ া কৰক।” ১৫ িক ু ই ােয়লীয়াসকেল িযেহাৱাক ক’ ল, “আিম পাপ

কিৰেলাঁ; আেপানাৰ দিৃ ত িয ভাল দেখ তােকই আমাৈল কৰক; অ হ

কিৰ কৱল এইবাৰ আপিুন আমাক উ াৰ কৰক।” ১৬ তাৰ পাছত

তওঁেলাকৰ মাজত িভ দশীয় িয দৱতােবাৰ আিছল, সইসকেলা

দূৰ কিৰ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ সৱা কিৰেল; তােত ই ােয়লৰ ক

দিখ িযেহাৱাই দূখ কিৰেল। ১৭ তিতয়া অে ানীয়াসকেল একেগাট হ

িগিলয়দত ছাউিন পািতেল আৰু ই ােয়লী লাকসকেলও লগ হ িম াত

ছাউিন পািতেল। ১৮ িগিলয়দৰ নতাসকেল এজেন আন জনক ক’ ল,

“অে ানীয়াসকলৰ লগত থেম কােন যু আৰ কিৰব? িযজেন কিৰব,

তঁেৱই িগিলয়দ‐িনবাসী সকেলা লাকৰ ওপৰত নতা হ’ব।”

১১ সই কালত িগিলয়দীয়া িয হ এজন শি শালী যা া আিছল;

তওঁৰ মাক এগৰাকী বশ া আিছল আৰু তওঁৰ িপতৰৃ নাম

িগিলয়দ আিছল। ২ িগিলয়দৰ ভাযাই তওঁৈল আন কইবাজেনা পু ৰ

জ িদিছল। তওঁৰ ভাযাৰ পু সকল যিতয়া ডাঙৰ হ’ল, তওঁেলােক

িয হক ঘৰৰ পৰা খিদ িদ ক’ ল, “তুিম আমাৰ পিৰয়ালৰ স ি ৰ

কােনা অিধকাৰ নাপাবা; িকয়েনা তুিম আন এগৰাকী মিহলাৰ স ান।” ৩

সেয় িয হ িনজৰ ভাইসকলৰ কাষৰ পৰা পলাই গ টাব দশত বাস

কিৰবৈল ধিৰেল। তাত কইজনমান উদ লােক আিহ িয েহেৰ সেত

যাগ িদেল আৰু তওঁৰ লগত চলা‐ফুৰা কিৰেল। ৪ িকছু কালৰ পাছত

অে ানীয়াসকেল ই ােয়লৰ সেত যু কিৰবৈল ধিৰেল। ৫ যিতয়া

অে ানীয়াসকেল ই ােয়লীসকলৰ সেত যু কিৰিছল, তিতয়া িগিলয়দৰ

ব ৃ নতাসকেল িয হক টাব দশৰ পৰা আিনবৈল গ’ল। ৬ তওঁেলােক

িয হক ক’ ল, “আিম অে ানীয়াসকলৰ লগত যু কিৰম, সেয় তুিম

আিহ আমাৰ সনাপিত হাৱা।” ৭ িয েহ িগিলয়দৰ নতাসকলক ক’ ল,

“ তামােলােকই িঘণ কিৰ িপত‐ৃবংশৰ মাজৰ পৰা মাক খিদ িদিছলা।

এিতয়া স টত পিৰ িকয় মাৰ ওচৰৈল আিহছা?” ৮ িগিলয়দৰ ব ৃ

নতাসকেল িয হক ক’ ল, “ সই কাৰেণই আিম এিতয়া তামাৰ ওচৰৈল

আিহেছাঁ; তুিম আমাৰ লগত গ অে ানীয়াসকলৰ সেত যু কৰা আৰু

তুিমেয়ই িগিলয়দিনবাসী সকেলা লাকৰ ওপৰত নতা হবা।” ৯ তিতয়া
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িয েহ িগিলয়দৰ ব ৃ সকলক ক’ ল, “আেপানােলােক যিদ অে ানৰ

স েবাৰৰ িবৰেু যু কিৰবৈল মাক ঘৰৈল পনুৰ ওেলাটাই িনেয় আৰু

িযেহাৱােয়া যিদ তওঁেলাকৰ ওপৰত আমাক িবজয়ী কেৰ, তে মইেয়

আেপানােলাকৰ নতা হ’ম।” ১০ িগিলয়দৰ ব ৃ সকেল ক’ ল, “আিম যিদ

আমাৰ কথামেত কাম নকেৰাঁ, তে িযেহাৱা আমাৰ মাজত সা ী হ

থাকক!” ১১ তিতয়া িয হ িগিলয়দৰ ব ৃ নতাসকলৰ সেত গ’ল আৰু

লাক সকেল তওঁেক তওঁেলাকৰ নতা আৰু সনাপিত পািতেল; তাৰ

পাছত িয েহ িম াত গ িযেহাৱাৰ স খুত তওঁৰ িত ােবাৰৰ কথা

জনােল। ১২ তাৰ পাছত িয েহ মা হ পঠাই অে ানীয়াসকলৰ ৰজাৈল

এই কথা িধেল, “আেপানাৰ আৰু আমাৰ মাজত িক সমস া হেছ? িকয়

আমাৰ দশৰ িবৰেু যু কিৰবৈল আিহেছ?” ১৩ অে ানীয়াসকলৰ

ৰজাই িয েহ পেঠাৱা লাকসকলক ক পঠােল, “ই ােয়লীয়াসকেল িমচৰ

দশৰ পৰা বািহৰ হ আিহ অেণান নদীৰ পৰা যে াকৈল আৰু য নৈলেক

মাৰ মািট কািঢ় ল’ ল; গিতেক এিতয়া অশাি নকৰাৈক তাক ওেলাটাই

িদয়ক।” ১৪ পনুৰ িয েহ অে ানীয়াসকলৰ ৰজাৰ ওচৰৈল লাক পঠােল।

১৫ তওঁ এই বাতা িদেল, িয েহ কেছ: ই ােয়েল মাৱাব আৰু অে ানৰ

লাকসকলৰ মািট কািঢ় লাৱা নািছল। ১৬ িক ু িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই

অহাৰ পাছত ই ােয়লী লাকসকেল মৰু া ৰৰ মােজিদ মণ কিৰ চূফ

সাগৰৈলেক গিছল আৰু তাৰ পাছেত কােদচৈল গিছল। ১৭ তাৰ পাছত

ই ােয়লী লাকসকেল ইেদামৰ ৰজাৰ ওচৰৈল লাক পিঠয়াই িবনয় কিৰ

কিছল, ‘আেপানােলাকৰ ভূিমৰ মােজিদ আমাক যাবৈল অ মিত িদয়ক।’

িক ু ইেদামৰ ৰজাই সই কথা িনেল। পাছত তওঁেলােক মাৱাবৰ

ৰজাৰ ওচৰৈলেকা লাক পিঠয়াইিছল, িক ু তেৱাঁ স ত নহ’ল। সেয়

ই ােয়লী লাকসকল কােদচেত থািকল। ১৮ তাৰ পাছত তওঁেলােক

মৰু া ৰৰ মােজিদ গ ইেদাম আৰু মাৱাব দশৰ পৰা ঘিূৰ মাৱাব দশৰ

পৱূ ফােলিদ আিহ অেণান নদীৰ িসপােৰ ছাউিন পািতেল; তওঁেলােক

মাৱাবৰ সীমাৰ িভতৰত নােসামাল, িকয়েনা অেণান নদী মাৱাবৰ

সীমা আিছল। ১৯ তাৰ পাছত ই ােয়লী লাকসকেল ইেমাৰীয়াসকলৰ

ৰজা চীেহান, িযজেন িহচেবানত ৰাজ কিৰিছল, তওঁৰ ওচৰৈল মা হ

পিঠয়াই ক’ ল “অ হ কিৰ আেপানােলাকৰ দশৰ মােজিদ আমাক

আিম যাব লগা ঠাইৈল যাব িদয়ক।” ২০ িক ু চীেহােনও তওঁেলাকক

িব াস নকিৰেল আৰু িনজৰ অ লৰ মােজিদ যাৱাৰ অ মিত িনিদেল।

তওঁ িনজৰ স সকলক গাট খৱুাই যহচত ছাউিন পািতেল আৰু তাত

ই ােয়লী লাকসকলৰ সেত যু কিৰেল। ২১ তিতয়া ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই চীেহান আৰু তওঁৰ সকেলা লাকক ই ােয়লী লাকসকলৰ

হাতত তুিল িদ তওঁেলাকৰ অধীন কিৰেল। এইদেৰ ই ােয়েল সই

দশত িনবাস কৰা ইেমাৰীয়াসকলৰ গােটই দশ অিধকাৰ কিৰেল। ২২

তওঁেলােক অেণানৰ পৰা যে াক পয আৰু মৰু া ৰ পৰা য নৈলেক

ইেমাৰীয়াসকলৰ সীমাৰ িভতৰৰ সম অ ল অিধকাৰ কিৰেল। ২৩

এইদেৰ ই ােয়ল জািতৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই যিতয়া িনেজ ই ােয়লৰ স খুত

ইেমাৰীয়াসকলক খদাই পঠােল, তে এিতয়া সই লাকসকলৰ ভূিম

জােনা আপিুন অিধকাৰ কৰা উিচত? ২৪আেপানাৰ কেমাচ দৱতাই

আেপানাক িয ভূিমৰ অিধকাৰ িদেছ, আপিুন জােনা তাক অিধকাৰ

নকিৰব? িঠক সইদেৰ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয ঠাইৰ অিধকাৰ আমাক

িদেছ, আিম সই ঠাইেক অিধকাৰ কিৰম। ২৫ এিতয়া আপিুন িক

মাৱাবৰ ৰজা িচে াৰৰ পেুতক বালাকতৈকও উ ম? তওঁ ই ােয়লৰ

অিহেত িববাদ কিৰবৈল জােনা সাহস কিৰিছল? তওঁেলাকৰ িবৰেু

তওঁ জােনা কিতয়াবা যু কিৰিছল? ২৬ িতিনশ বছৰ কাল ই ােয়লী

লাকসকেল িহচেবান আৰু অেৰােয়ৰ চহৰত, তাৰ গাওঁেবাৰত আৰু

অেণানৰ নদীৰ পাৰৰ ওচৰত থকা সকেলা চহৰত বাস কিৰিছল; সই

সময়েত আেপানােলােক িকয় সইেবাৰ ঠাই দখল কিৰ নলেল? ২৭ এই

িবষয়ত মই আেপানাৰ িত কােনা অ ায় কৰা নাই; বৰং মাৰ িবৰেু

যু কিৰ আপিুনেহ মাৈল অ ায় কিৰেছ; িবচাৰক া িযেহাৱােয় এিতয়া

ই ােয়লীয়া আৰু অে ানীয়াসকলৰ মাজত িবচাৰ কৰক’। ২৮তথািপ

িয েহ ক পেঠাৱা এই সকেলা বাতাক অে ানীয়াসকলৰ ৰজাই অ া

কিৰেল। ২৯ তিতয়া িযেহাৱাৰ আ া িয হৰ ওপৰত আিছল। তােত

তওঁ িগিলয়দ আৰু মনিচৰ মােজিদ গ িগিলয়দৰ িম াৈল আিহল আৰু

তাৰ পৰা অে ানীয়াসকলৰ ওচৰৈল গ’ল। ৩০ িয েহ িযেহাৱাৰ ওচৰত

স কিৰ ক’ ল, “তুিম যিদ মাক অে ানীয়াসকলৰ িবৰেু িবজয়ী

কেৰাঁৱা, ৩১ তে অে ানীয়াসকলৰ সেত যু ত জয়লাভ কিৰ ঘিূৰ

যাৱাৰ সময়ত মাক আগবঢ়াই িনবৰ কাৰেণ যেয় ৱাৰ মিল ঘৰৰ

বািহৰৈল আিহব, সেয় িযেহাৱাৰ হ’ব আৰু মই তাক হামবিলৰেূপ উৎসগ

কিৰম।” ৩২ তাৰ পাছত িয েহ অে ািনয়াসকলৰ লগত যু কিৰবৈল

িম াৰ পৰা গ’ল আৰু িযেহাৱাই তওঁৰ হাতত অে ািনয়াসকলক তুিল

িদেল। ৩৩ তওঁ অেৰােয়ৰৰ পৰা িম ীতৰ ওচৰত নগৰেবাৰত আ মণ

কিৰ হত া কিৰেল আৰু আেবল‐কৰামীমৈলেক িবশখন নগৰ জয় কিৰেল।

এইদেৰ অে ানীয়াসকলক ই ােয়লৰ অধীন কৰা হ’ল। ৩৪ িয েহ

যিতয়া িম াত িনজৰ ঘৰৈল উলিট আিহল, তিতয়া তওঁক আগবঢ়াই

িনবৈল তওঁৰ জীেয়ক ওলাই আিহল। তাই খ ৰী বজাই তােল তােল নািচ

নািচ ওলাই আিহল; তাই িয হৰ এেকজনী মােথান জীেয়ক আিছল আৰু

তাইৰ বািহেৰ তওঁৰ কােনা পেুতক বা জীেয়ক নািছল। ৩৫ িয েহ

িনজৰ জীেয়কক দখা পাৱা মাে িনজৰ কােপাৰ ফািল ক’ ল, “হায়,

মাৰ মাজনী! তুিম মাৈল এয়া িক সবনাশ কিৰলা! তুিম য মাক অিতশয়

বজাৰ িদলা! িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ উে েশ িয শপত খােলা, মই তাৰ

পৰা ঘিূৰব নাৱােৰাঁ।” ৩৬ তাই বােপকক ক’ ল, “িপতা, তুিম িযেহাৱাক

কথা িদলা, সেয় তামাৰ কথা অ সােৰ মাৰ িত সকেলা কৰা। িকয়েনা

িযেহাৱাই তামাৰ শ অে ানীয়াসকলৰ ওপৰত তামাৰ হ িতকাৰ

সািধেল।” ৩৭ তাৰ পাছত তাই ক’ ল, “ মাৰ বােব এটা অ েৰাধ ৰাখক।

মাক মাহৰ বােব অকেল থািকবৈল িদয়ক; মাক পাহােৰ পাহােৰ ঘিূৰ

মাৰ মাৰী ৰ অেথ সখীেবােৰেৰ সেত িবলাপ কিৰবৈল িদয়ক।” ৩৮

িয েহ ক’ ল, “ যাৱা।” এইবিুল তওঁ তাইক মাহৈল িবদায় িদেল;

তিতয়া তাই িনজ সখীসকলৰ সেত গ পাহাৰেবাৰৰ ওপৰত িনজ

মাৰী ৰ অেথ িবলাপ কিৰবৈল ধিৰেল। ৩৯ মাহৰ মৰূত তাই বােপকৰ

ওচৰৈল উলিট আিহল; তাইৰ বােপেক িনেজ কৰা স ৰ দেৰ তাইৈল

কিৰেল; তাই কিতয়াও কােনা পৰুষুৰ সেত স নকিৰেল। এই ঘটনাৰ

পৰা ই ােয়লৰ মাজত এটা ৰীিত চিলত হ’বৈল ধিৰেল। ৪০ ই ােয়লীয়া

যৱুতীসকেল েত ক বছেৰ চািৰ িদনৰ বােব িগিলয়দীয়া িয হৰ জীেয়কৰ

কথা ক িবলাপ কেৰ।

১২ তাৰ পাছত ই িয়মৰ বংশৰ লাকসকেল গাট খাই স সকলক

মাত িদেল, তাৰ পাছত নদী পাৰৈহ চােফান চহৰৈল গ িয হক

ক’ ল, “িকয় তুিম অে ানৰ লগত যু কিৰবৈল আমাক মতা নাই বা

আমাৰ সহায় িবচাৰা নাই? আিম তামাৰ সেত তামাৰ ঘেৰা জইুেৰ

পিুৰম”। ২ তিতয়া িয েহ তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “অে ানৰ স ান

সকেল আমাক নানা সমস াত পলাইিছল সই বােব আিম তওঁেলাকৰ

লগত যু কিৰেছাঁ, মই আৰু মাৰ লাকসকেল তামােলাকৰ সহায়

িবচািৰ তামােলাকক মািতিছেলাঁ, িক ু তামােলাকৰ কােনা এজেনা

সহায় কিৰবৈল আগবািঢ় নািহলা; ৩ যিতয়া দিখেলাঁ তামােলােক মাক

কােনওঁ সহায় নকৰা, তিতয়া মই িনেজ নদী পাৰ হ াণ আঁচলৰ আগত

বাি ল অে ানৰ স ান সকলৰ িবৰেু যু ত নািম পিৰেলা। তােত

িযেহাৱাই মাৰ হাতত িসহঁতক সমপণ কিৰেল; এেতেক তামােলােক

মােৰ সেত যু কিৰবৈল আিজ িকয় মাৰ ওচৰৈল আিহছা?” ৪ পাছত

িয েহ িগিলয়দৰ সকেলা লাকক গাটাই ই িয়মীয়া লাকসকলৰ সেত

যু কিৰেল; িকয়েনা িসহঁেত কিছল, “ হেৰৗ িগিলয়দীয়াসকল, তহঁত

ই িয়মৰ আৰু মনিচৰ মাজৰ পৰা পলাই অহা ই িয়মীয়া মা হ।” সই

যু ত িগিলয়দৰ লাকসকেল ই িয়মীয়া লাকসকলক পৰা কিৰেল। ৫

পাছত িগিলয়দীয়াসকেল ই িয়মৰ মা হৰ আেগেয় গ য নৰ পাৰ‐

ঘাটেবাৰ দখল কিৰ ল’ ল; তােত ই িয়মৰ পলাই যাৱা কােনা মা েহ

যিদ কয়, “আমক নদী পাৰ হ’বৈল িদয়া”, তিতয়া িগিলয়দৰ মা েহ

তওঁেলাকক সােধ, ‘তুিম জােনা ই িয়মীয়া মা হ নােহাৱা?’ আৰু তওঁ
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যিদ কয় “নহয়”, ৬ তিতয়া তওঁেলােক কয়, ‘এবাৰ “িশ ে ােলৎ”

কাৱােচান’; তিতয়া ই িয়মৰ লাকসকেল ৰেূপ উ াৰণ কিৰব

নাৱািৰ “িচে ােলৎ” বিুল ক’ লই, তওঁেলােক ধিৰ য নৰ পাৰৰ ঘাটত

বধ কেৰ। সই সময়ত ই িয়মৰ িবয়াি শ হাজাৰ লাকক হত া কৰা

হ’ল। ৭ িয েহ ছবছৰৈলেক ই ােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল। পাছত িগিলয়দীয়া

িয হৰ মতুৃ হাৱাত তওঁক িগিলয়দৰ কােনা এখন নগৰত মদাম

িদয়া হ’ল। ৮ তওঁৰ পাছত বৎেলেহমীয়া ইবচন ই ােয়লৰ িবচাৰক া

হ’ল। ৯ তওঁৰ ি শ জন পেুতক আিছল; আৰু তওঁ ি শজনী জীেয়কক

উিলয়াই িদ, িনজ পেুতকহঁতৰ বােব ি শ জনী ছাৱালী বািহৰৰ পৰা

আিনেল। তওঁ সাত বছৰৈলেক ই ােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল। ১০ পাছত

ইবচনৰ মতুৃ হাৱাত, তওঁক বৎেলেহমত মদাম িদয়া হ’ল। ১১ তওঁৰ

পাছত জবলূনূীয়া এেলান ই ােয়লৰ িবচাৰক া হ’ল; তওঁ দহ বছৰৈলেক

ই ােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল। ১২ জবলূনূীয়া এেলানৰ মতুৃ হাৱাৰ পাছত

তওঁক জবলূনূ দশত থকা অয়ােলানত মদাম িদয়া হ’ল। ১৩ তওঁৰ

পাছত িপৰােথানীয়া িহে ালৰ পু অে ান ই ােয়লৰ িবচাৰক া হ’ল।

১৪ তওঁৰ চি শ জন পেুতক, আৰু ি শজন নািতেয়ক আিছল; তওঁেলােক

স ৰটা গাধত উিঠ ফুেৰ; অে ােন আঠ বছৰৈলেক ই ােয়লৰ িবচাৰক

আিছল। ১৫ পাছত িপৰােথানীয়া িহে ালৰ পু অে ানৰ মতুৃ হাৱাত,

অমােলকীয়াসকলৰ প তীয়া অ ল ই িয়ম দশৰ িপিৰয়ােথানত তওঁক

মদাম িদয়া হ’ল।

১৩ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকেল িযেহাৱাৰ সা ােত পনুৰাই

‐আচৰণ কিৰব ধিৰেল; তােত িযেহাৱাই চি শ বছৰৈলেক

তওঁেলাকক পেল ীয়াসকলৰ হাতত শাধাই িদেল। ২ সই কালত

দানীয়া গা ীৰ মাজত চৰা িনবাসী মােনাহ নােমেৰ এজন মা হ আিছল;

তওঁৰ প ী বাঁজী হাৱা বােব স ান সৱ কিৰব নাৱািৰেল। ৩ পাছত

িযেহাৱাৰ দূেত সই মিহলাক দশন িদ ক’ ল, “ চাৱা, তুিম বাঁজী আৰু

স ান সৱ কৰা নাই; তথািপ গভধাৰণ কিৰ এিট পু সৱ কিৰবা।

৪ এই হতুেক তুিম সাৱধান হাৱা; া াৰস িক ৰা পান নকিৰবা,

কােনা অ িচ ব েকা ভাজন নকিৰবা। ৫ কাৰণ চাৱা, তুিম গভধাৰণ

কিৰ এিট পু সৱ কিৰবা; তাৰ মৰুত খৰু লেগাৱা নহ’ব; িকয়েনা সই

লৰা গভেৰ পৰা ঈ ৰৰ উে েশ নাচৰীয় হ’ব; আৰু পেল ীয়াসকলৰ

হাতৰ পৰা ই ােয়লক উ াৰ কিৰবৈল তওঁ আৰ কিৰব।” ৬ তিতয়া

সই মিহলা গৰাকীেয় গ িনজ ামীক ক’ ল ঈ ৰৰ এজন লাক মাৰ

ওচৰৈল আিহিছল; তওঁৰ সৗ য ঈ ৰৰ দূতৰ িনিচনা, তওঁক দিখ মই

ব ত ভয় খােলা, িক ু তওঁ ক’ৰ পৰা আিহল, সই িবষেয় মই িধবৈল

নহ’ল আৰু তেৱাঁ িনজৰ নাম মাক নক’ ল। ৭ িক ু তওঁ মাক ক’ ল,

‘ চাৱা, তুিম গভধাৰণ কিৰ এিট পু সৱ কিৰবা; এই হতুেক তুিম

া াৰস বা ৰা পান নকিৰবা, কােনা অ িচ ব ও ভাজন নকিৰবা;

িকয়েনা সই ল’ৰা জ েৰ পৰা মৰণৰ িদনৈলেক ঈ ৰৰ উে েশ নাচৰীয়

হ’ব’। ৮ তিতয়া মােনােহ িযেহাৱাৰ আগত িবনয় কিৰ ক’ ল, “ হ ভু,

িমনিত কেৰাঁ, আপিুন পেঠাৱা ঈ ৰৰ সই লাকক আমাৰ ওচৰৈল পনুৰাই

আিহব িদয়ক, িয ল’ৰা জি ব, তাৈল আিম িক কিৰব লািগব, তওঁ আমাক

পনুৰাই বজুাই িদয়ক।” ৯ তিতয়া ঈ েৰ মােনাহৰ কথা নাৰ পাছত,

ঈ ৰৰ দূত আেকৗ সই মিহলাৰ ওচৰৈল আিহল। সই সময়ত তাই

পথাৰত বিহ আিছল, িক ু তাইৰ ামী মােনাহ তাইৰ লগত নািছল। ১০

পাছত সই মিহলা গৰাকীেয় বগাই গ িনজ ামীক স াদ িদ ক’ ল,

“ চাৱা, সইিদনা িযজন লাক মাৰ ওচৰৈল আিহিছল, তওঁ পনুৰ মাক

দশন িদেছ।” ১১ তিতয়া মােনােহ উিঠ িনজৰ প ীৰ পােছ পােছ সই

পৰুষুজনৰ ওচৰৈল গ তওঁক িধেল, “এই মিহলাৰ সেত িযজনাই

কথা কিছল, সইজনা আপিুনেয়ই ন?” তওঁ ক’ ল, “হয়, মেয়ই হওঁ।”

১২ তিতয়া মােনােহ ক’ ল, “আশা কেৰাঁ আেপানাৰ কথা সত হওঁক;

িক ু সই ল’ৰাজেন িকদেৰ জীৱন কটাব আৰু িক কম কিৰব?” ১৩

তিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত মােনাহক ক’ ল, “মই এই মিহলাক িযেবাৰ

কথা ক’ লা, সই সকেলা িবষয়ত তওঁ সাৱধােন থাকক। ১৪ তওঁ

া ালতাৰ পৰা উৎপ হাৱা কােনা ব ভাজন নকৰক আৰু া াৰস

িক ৰা পান নকৰক আৰু কােনা অ িচ ব নাখাওঁক; মই তওঁক িয িয

আ া কিৰেলাঁ, তওঁ সই সকেলােক পালন কৰক।” ১৫ পাছত মােনােহ

িযেহাৱাৰ দূতক ক’ ল, “আপিুন আমাৰ িমনিত হণ কিৰ ইয়ােত অলপ

সময় থাকক, আিম আেপানাৰ বােব এিট ছাগলী পাৱািল যু ত কেৰাঁ।”

১৬ তিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত মােনাহক ক’ ল, “যিদও মই ইয়াত থােকা

তথািপ মই তামাৰ আহাৰ ভাজন নকিৰম; িক ু তুিম যিদ হাম‐বিল

যু ত কৰা, তেনহেল সয়া িযেহাৱাৰ উে েশ ই উৎসগ কিৰবা।” িকয়েনা

তওঁ য িযেহাৱাৰ দূত, সই িবষেয় মেনােহ নাজািনিছল। ১৭ তিতয়া

মােনােহ িযেহাৱাৰ দূতক িধেল, “আেপানাৰ বাক িস হ’ ল আিম

আেপানাক মযদা কিৰবৈল, আেপানাৰ নাম িক কওকেচান?” ১৮ তিতয়া

িযেহাৱাৰ দূেত ক’ ল, “ মাৰ নাম কেলই িধছা? িকয়েনা এই নাম অিত

আ য কৰ!” ১৯ পাছত মােনােহ ভ নেবেদ েৰ সেত সই ছাগলী ল,

িযেহাৱাৰ উে েশ িশলেটাৰ ওপৰত উৎসগ কিৰেল; তােত মেনাহ আৰু

তওঁৰ পি ৰ চ ৰ আগেত সই দূেত আচিৰত কায সাধন কিৰেল। ২০

িকয়েনা যিতয়া অি িশখা য ‐ বিদৰ পৰা আকাশৰ ফােল ওপৰৈল

উিঠল তিতয়া মােনাহ আৰু তওঁৰ পি েয় দখােত িযেহাৱাৰ দূত সই

য ‐ বিদৰ িশখাত ওপৰৈল উিঠ গ’ল; তােত তওঁেলােক এই দশৃ দিখ

জেন মািটত উবিুৰৈহ ণাম কিৰেল। ২১ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ দূেত

মােনাহ আৰু তওঁৰ পি ক পনুৰাই দশন িনিদেল। তওঁ য িযেহাৱাৰ

দূত, সই িবষেয় তিতয়ােহ মােনােহ জািনেল। ২২ পাছত মােনােহ তওঁৰ

পি ক ক’ ল, “আিম িন েয় মিৰম; িকয়েনা আিম ঈ ৰক দখা পােলাঁ।”

২৩ িক ু তওঁৰ পি েয় তওঁক ক’ ল, “আমাক বধ কিৰবৈল যিদ ঈ ৰৰ

ই া হ’লেহঁেতন, তে তওঁ আমাৰ পৰা হাম‐বিল আৰু নেবদ হণ

নকিৰেলেহঁেতন, আৰু এই সকেলা আমাক নেদখৱুােলেহঁেতন আৰু

এই সময়ত আমাক এেন কথাও নােলেহঁেতন।” ২৪ পাছত মিহলা

গৰাকীেয় এিট পু সৱ কিৰেল আৰু তওঁৰ নাম িচমেচান ৰািখেল।

তাৰ পাছত সই ল’ৰা বািঢ় ডাঙৰ হ’ল আৰু িযেহাৱাই তাক আশী াদ

কিৰেল। ২৫ থেম িযেহাৱাৰ আ াই চৰা আৰু ই ােয়ালৰ মাজ ঠাইত

থকা মহেনদানত িচমেচানক কায কিৰবৈল সি য় কিৰেল।

১৪ পাছত িচমেচােন িত াৈল নািম গ’ল আৰু সই ঠাইত

পেল ীয়াসকলৰ জীয়াৰীেবাৰৰ মাজত এজনী ছাৱালী দখা

পােল। ২আৰু উলিট আিহ িনজৰ মাক‐বােপকক ক’ ল, “মই িত াত

পেল ীয়াসকলৰ জীয়াৰীেবাৰৰ মাজত এজনী ছাৱালী দিখেলাঁ;

তামােলােক তওঁক আিন মােৰ সেত িবয়া কৰাই মাৰ প ী হ’বৈল

িদয়া।” ৩ তিতয়া তওঁৰ বােপক‐মােক তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ

ভাইসকলৰ মাজত আৰু মাৰ ‐জাতীয় লাকসকলৰ মাজত জােনা

ছাৱালী নাই য, তুিম সই অচু ৎ পেল ীয়াসকলৰ ছাৱালী আিনবৈল

যাব খিুজছা।” িচমেচােন তওঁৰ বােপকক ক’ ল, “তুিম মাৰ কাৰেণ

তওঁেকই আিনবৈল িদয়া; িকয়েনা যিতয়া মই তওঁক চােলাঁ, তিতয়া

তেৱঁই মাক সে াষ িদেল।” ৪ িক ু তওঁৰ মাক বােপেক নাজািনেল, য

সেয় িযেহাৱাৰ পৰা হেছ; কাৰণ তওঁ পেল ীয়াসকলৰ িবৰেু িছ

িবচািৰিছল। সই কালত িফিল ীয়াসকেল ই ােয়লক শাসন কিৰিছল। ৫

পাছত িচমেচান আৰু তওঁৰ বােপক‐মাক িত াৈল নািম গ িত াত থকা

া াবাৰী পাৱাত, এটা ডকা িসংহই িচমেচানৰ িবৰেু গ ন কিৰ

খিদ আিহল। ৬ তিতয়া িযেহাৱাৰ আ া তওঁৰ ওপৰত ি িত হ’ল,

তওঁৰ হাতত এেকা নথকােটা, ছাগলী পাৱািল িছৰা িনিচনাৈক তওঁ সই

িসংহক িছিৰ পলােল; িক ু তওঁ িক কিৰেল সই িবষেয় িনজৰ মাক‐

বােপকক নক’ ল। ৭ পাছত িচমেচােন গ সই ছাৱালীৰ লগত কথা

বতৰা হ’ল আৰু যিতয়া তওঁ সই ছাৱালী জনীক চােল তওঁক চাই

স ু হ’ল। ৮ িকছু কালৰ পাছত, তওঁ যিতয়া সই ছাৱালীক িবয়া

কৰাই আিনবৈল পনুৰাই সই ঠাইৈল গিছল, তিতয়া সই িসংহৰ শৱ

চাবৈল বাট এিৰ গ দিখেল য, িসংহৰ শৱৰ িভতৰত এজাক মৗ‐মািখ

আৰু মৗ আেছ; ৯ তিতয়া তওঁ তাক আিন হাতত ল খাই খাই গ’ল
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আৰু বােপক মাকৰ ওচৰ পাই তওঁেলাকেকা িকছু িদয়াত, তওঁেলােকও

খােল। িক ু তওঁ য সই মৗ িসংহৰ শৱৰ পৰা আিনেল, সই িবষেয়

তওঁ তওঁেলাকক নক’ ল। ১০ পাছত তওঁৰ বােপক সই ছাৱালীৰ

ওচৰৈল যাৱাত, িচমেচােন সই ঠাইেত ভাজ যু ত কিৰেল; িকয়েনা

ডকা লাক সকলৰ তেন ধৰণৰ িনয়ম আিছল। ১১ পাছত তওঁক দিখ

ফীিল ীয়াসকেল তওঁৰ ওচৰত থািকবৈল ি শ জন সিখেয়ক আিনেল।

১২ পাছত িচমেচােন তওঁেলাকক ক’ ল, “মই তামােলাকক এিট সাঁথৰ

কওঁ, তামােলােক উৎসৱৰ এই সাত িদনৰ িভতৰেত যিদ মাক তাৰ

অথ িঠক ৰেূপ বজুাই ক’ব পাৰা, তে মই তামােলাকক গাত লাৱা

শণৰ ি শ খন ব আৰু ি শ যাৰ কােপাৰ িদম। ১৩ িক ু যিদ মাক

তাৰ অথ ক’ব নাৱাৰা, তে তামােলােক মাক গাত লাৱা শণৰ ি শ

খন ব আৰু ি শ যাৰ কােপাৰ িদবা।” তিতয়া িসহঁেত তওঁক ক’ ল,

“ তামাৰ সাঁথৰ কাৱা, আিম তাক েনা।” ১৪ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “খাওঁতাৰ পৰা খাৱা ব আৰু বলৱানৰ পৰা মধু ওলাল।” তােত

িসহঁেত িতনিদনৰ িভতৰত সই সাঁথৰৰ অথ ক’ব নাৱািৰেল। ১৫ পাছত

স ম িদন হ’লত, িসহঁেত িচমেচানৰ ঘনীেয়কক ক’ ল, “যােত তামাৰ

িগৰীেয়েৰ সাঁথৰৰ অথ আমাক কয়, এই কাৰেণ তুিম তওঁক ফুচুলাবা,

নহ’ ল আিম তামাক আৰু তামাৰ িপতৃ বংশক জইুত পিুৰম; তামােলােক

আমাক দিৰ কিৰবৰ অেথেহ িনম ণ কিৰিছলা, এেন নহয় জােনা?”

১৬ পাছত িচমেচানৰ ঘনীেয়েক িগৰীেয়কৰ িৰত কাি ক’ ল, “তুিম

মাক কৱল িঘণ কিৰছা, এেফিৰও মৰম নকৰা; মাৰ জাতীয়সকলক

এিট সাঁথৰ ক’লা, িক ু মাক তাৰ অথ বজুাই নক’লা।” তিতয়া তওঁ

ক’ ল, “ চাৱা, মাৰ বাপাই আইেক এই িবষেয় বজুাই কাৱা নাই, তে

তামাক বজুাই ক’মেন?” ১৭ তথািপ তওঁৰ ঘনীেয়েক উৎসৱৰ সাত

িদনৰ শষৈলেক তওঁৰ িৰত কাি কাি থািকল; পাছত মিহলাই

তওঁক বৰৈক ধৰাত, তওঁ স ম িদনা তওঁক বজুাই ক’ ল; তিতয়া তওঁ

সই জাতীয়সকলক সাঁথৰৰ অথ ক িদেল। ১৮ পাছত স ম িদনা

সূয মাৰ যাৱাৰ আেগেয় সই নগৰত থকা লাকসকেল তওঁক ক’ ল,

“ মৗতৈক িমঠা িক? আৰু িসংহতৈক বলৱান কান?” তােত িচমেচােন

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক মাৰ চঁউৰী গৰেুৰ হাল নােবাৱা

হ’ ল, মাৰ সাঁথৰৰ অথ উিলয়াব নাৱািৰলা হয়।” ১৯ পাছত িযেহাৱাৰ

আ া তওঁৰ ওপৰত ি িত হাৱাত তওঁ অি েলানৈল নািম গল আৰু সই

ঠাইৰ ি শজন মা হক বধ কিৰ িসহঁতৰ কােপাৰ সােলাকাই আিন সই

কােপােৰেৰ এেযাৰ এেযাৰ সাঁথৰৰ অথ কাৱােবাৰক িদেল; আৰু খঙত

িল উিঠ িনজৰ বােপকৰ ঘৰৈল িচ গ’ল। ২০ পাছত িচমেচােন িনজৰ

ি য় িম ক তওঁৰ প ীক িদ িদেল।

১৫ িকছু িদনৰ পাছত ঘঁ ধান দাবৰ সময়ত িচমেচােন এটা ছাগলী

লগত ল িনজৰ প ীেৰ সেত সা াৎ হ’বৰ বােব গ ক’ ল, “মই

মাৰ প ীৰ ওচৰত যাবৰ বােব িভতৰ কাঠািলৈল যাওঁ”; িক ু তাইৰ

বােপেক তওঁক িভতৰৈল যাব িনিদেল। ২আৰু তাইৰ বােপেক ক’ ল,

“সঁচাৈক তুিম তাইক িঘণ কিৰলা বিুল ভািব, মই তাইক তামাৰ সখীেয়ৰাক

িদেলাঁ; তাইৰ সৰু ভনীেয়ক জােনা তাইতৈক ৰী নহয়? মই িনেবদন

কেৰাঁ, তাইৰ সলিন তােয় তামাৰ প ী হওক, তুিম তওঁেকই ল যাৱা।”

৩ তিতয়া িচমেচােন িসহঁতক ক’ ল, “এইবাৰ মই পেল ীয়াসকলক

কােনা িবষয়ত আঘাত কিৰেলও তওঁেলাকৰ ওচৰত কােনও মাক

দাষী সাব কিৰব নাৱােৰ।” ৪ পাছত িচমেচােন গ িতিনশ িশয়াল

ধিৰ, নেজ নেজ জুঁিট ডাল ডাল নজত এটা এটা আিৰয়া বাি েল। ৫

পাছত সই আিৰয়াত জইু লগাই পেল ীয়াসকলৰ িথয় হ থকা পকা

ধানিনৰ মাজত এিৰ িদেল; তােত ব া মিুঠ আৰু নােদাৱা িথয় হ থকা

ধান আৰু িজত গছৰ বাৰীেবাৰ পিুৰ পলােল। ৬ তিতয়া পেল ীয়াসকেল

িধেল, “এই কাম কােন কিৰেল?” মা েহ ক’ ল, িত ায়ীয়াৰ জাঁৱােয়ক

িচমেচােন এই কাম কিৰেল, িকয়েনা তওঁৰ শ েৰেক তওঁৰ ঘনীেয়কক

তওঁৰ সখীেয়কক িদেল; তােত ফীিল ীয়াসকেল আিহ সই মিহলা আৰু

তাইৰ বােপকক জইু িদ পিুৰেল। ৭ পাছত িচমেচােন িসহঁতক ক’ ল, “এয়া

তামােলােক িয কিৰ মাৰ িত কিৰলা, এিতয়া মই তামােলাকৰ িত

কিৰম। ইয়াৰ পাছতেহ তামােলাকৰ ওপৰত িতেশাধ লাৱা সমা

হ’ব।” ৮ ইয়ােক ক তওঁ িন য়ৰেূপ িসহঁতক হাৰ কিৰ তওঁেলাকৰ

অিধক লাকক বধ কিৰেল, পাছত তওঁ এটম িশলৰ হাৈল গ’ল আৰু

তােতই বাস কিৰেল। ৯ সই সময়ত পেল ীয়াসকেল িযহূদাৈল গ’ল।

লহী নামৰ ঠাইত তওঁেলােক িব াম ল’ ল আৰু তওঁেলাকৰ স সকেল

সই ঠাইত ত ু তিৰ যু ৰ বােব যু ত হ’ল। ১০তােত িযহূদাৰ মা হেবােৰ

িধেল, “ তামােলােক আমাৰ িবৰেু িকয় যু কিৰবৈল উিঠ আিহলা?”

িসহঁেত ক’ ল, “আিম িচমেচানক বাি বৈল আিহেলাঁ, িস আমাৈল যেন

কিৰেল, আিমও তাক তেন কিৰবৈল আিহেলাঁ।” ১১ তিতয়া িযহূদাৰ

িতিন হাজাৰ লােক এটম িশলৰ হাৈল নািম গ িচমেচানক ক’ ল,

“পেল ীয়াসকল য আমাৰ শাসনক া, সই িবষেয় তুিম নাজানা নিক?

তে আমাৰ িবৰেু এইেটা িক কাম কিৰলা?” তােত তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “িসহঁেত মাৈল যেন কিৰেল, মেয়া িসহঁতৈল তেন কিৰেলাঁ।”

১২ তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “এিতয়া আিম পেল ীয়াসকলৰ হাতত

শাধাই িদবৰ অেথ তামাক বাি িনবৈল নািম আিহেলাঁ।” িচমেচােন

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক মাক বধ নকেৰাঁ বিুল শপত খাৱা।”

১৩ তওঁেলােক ক’ ল “নহয়, কৱল আিম তামাক শকতৈক বাি িন

িসহঁতৰ হাতত শাধাই িদম; আিম িন েয় তামাক বধ নকেৰাঁ।” পাছত

তওঁেলােক গজ নতুন ৰচীেৰ তওঁক বাি সই িশলৰ পৰা ল গ’ল।

১৪ পাছত তওঁ যিতয়া লহী পােল তিতয়া, পেল ীয়াসকেল তওঁক পাই

বৰৈক জয় িন কিৰেল। তিতয়া িযেহাৱাৰ আ া পণূ শি ত তওঁৰ

ওপৰত ি িত হাৱাত তওঁৰ বা ত বাি ৰখা ৰচীেবাৰ পিুৰ যাৱা শণৰ

িনিচনা হ’ল আৰু তওঁৰ হাতৰ পৰা ব ন খিহ পিৰল। ১৫ পাছত তওঁ

গাধৰ গালৰ এডাল কঁচা হাড় পাই হাত মিল সই ডাল ল’ ল, তােৰই

এক হাজাৰ লাকক বধ কিৰেল। ১৬ তিতয়া িচমেচােন ক’ ল, “গাধৰ

গালৰ হাড়ডােলেৰ দ’মৰ উপিৰ দ’ম কিৰেলাঁ; গাধৰ গালৰ হাড়ডােলেৰ

এক হাজাৰ লাকক বধ কিৰেলাঁ।” ১৭ পাছত তওঁৰ কথা কাৱা শষ

হাৱাত, হাতৰ পৰা হাড়ডাল পলাই িদেল; তােত সই ঠাইৰ নাম ৰামৎ‐

লহী হ’ল। ১৮ পাছত তওঁৰ বৰৈক িপয়াহ লগাত, তওঁ িযেহাৱাৰ আগত

াথনা কিৰ ক’ ল, “তুিম তামাৰ এই দাসৰ হােতেৰ এই মহা‐িন াৰ

কিৰলা; এিতয়া মই িপয়াহত মিৰ সই অচু ৎহঁতৰ হাতত পিৰম।” ১৯

তােত িযেহাৱাই লহীত থকা, ৰ িনিচনা দ ঠাইত িশল ফািল বাট

উিলওৱাত তাৰ পৰা পানী ওলাল। তিতয়া তওঁ জলপান কৰাৰ পাছত

াণত চতনা পােল; এই হতুেক তাৰ নাম অিয়ন‐হে াৰ ৰখা হ’ল; সই

জলৰ ভুমকু এিতয়াৈলেক লহীত আেছ। ২০ পেল ীয়াসকলৰ িদনত

তওঁ িবশ বছৰৈলেক ই ােয়লৰ িবচাৰ কিৰেল।

১৬ এিদন িচমেচান গাজাৈল গিছল আৰু তাত এজনী বশ া িতেৰাতা

দিখ তাইৰ ওচৰৈল গ’ল। ২ তােত “িচমেচান এই ঠাইৈল

আিহেছ” বিুল ঘচাতীয়াহঁেত যিতয়া জািনব পািৰেল, তিতয়া তওঁেলােক

সই ঠাইখন বিৰ ধিৰ নগৰৰ ৱাৰত ওেৰ ৰািত তওঁৈল খাপ িদ লকুাই

থািকল। “আহাঁ আিম ৰািতপৱুাৈলেক থােকা আৰু িদন হ’ ল আিম তাক

বধ কিৰম এইবিুল ক ওেৰ ৰািত মেন মেন থািকল।” ৩ িক ু িচমেচান

মাজ িনশাৈলেক তােত থািক, মাজিনশা উিঠ নগৰৰ ৱাৰৰ খলপা

আৰু খুঁটা টা হােতেৰ ধিৰ উঘািল ডােঙেৰ সেত কা ত তুিল িহে াণৰ

আগত থকা প তৰ িটঙৈল ল গ’ল। ৪ তাৰ পাছত চােৰক উপত কাত

থকা দলীলা নােমেৰ এজনী িতেৰাতাৰ মত মাহ গ’ল। ৫ তােত

পেল ীয়াসকলৰ অিধপিতসকল তাইৰ ওচৰৈল আিহল আৰু তাইক ক’ ল,

“তই তাক ফুচুলাই তাৰ এই গাপণ ৰহস জািনবৈল চ া কৰ। তিতয়া

তাক িক দেৰ ধিৰ বাি ব পািৰম, সই িবষেয় জািনব পািৰম আৰু আিম

তাক ই ামেত চলাব পািৰম। যিদ তই এইেটা কাম কিৰ িদয়, আিম

েত েক তাক এঘাৰ শ চকল ৰপূৰ মু া িদম।” ৬ পাছত দলীলাই

িচমেচানক ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ তামাৰ এেন মহাবল িকহত আেছ আৰু

গিত কিৰবৈল তামাক িকেহেৰ বাি ব লােগ সই িবষেয় মাক কাৱা।”

৭ তিতয়া িচমেচােন তাইক ক’ ল “নতুন সাত খন ধ ৰ ৱা েণেৰ
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যিদ মাক বাে , তিতয়া মই ল হ আন মা হৰ িনিচনা হ’ম।” ৮

পাছত পেল ীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল সাতডাল ৱা ধ ৰ ণ আিন

সই মিহলাক িদেল; তিতয়া তাই তােৰ িচমেচানক বাি েল। ৯ সই

সময়ত তাইৰ ঘৰৰ িভতৰ‐ কাঠািলত গাপেন মা হ বিহ আিছল; পাছত

দলীলাই িচমেচানক ক’ ল, “ হৰা িচমেচান, পেল ীয়াহঁেত তামাক ধেৰেহ

এিতয়া।” তােত জইুৰ তাপত শণ সূতা যেনৈক িছেগ, তেনৈক তওঁ সই

ধ ৰ ণেবাৰ বাৰ িছিঙ পলােল; এইদেৰ তওঁৰ শি ৰ িবষেয় এেকা

বিুজ পাৱা নগ’ল। ১০ পাছত দলীলাই িচমেচানক ক’ ল “ চাৱা, তুিম

মাক ঠিগলা আৰু িমছা কথা ক’লা; এিতয়া িবনয় কেৰাঁ, তুিম কাৱােচান

তামাৰ এই মহাশি কৰ পৰা হয়।” ১১ তিতয়া তওঁ তাইক ক’ ল, “িয

ৰছীেৰ কােনা লােক কােনা কাম কৰা নাই, এেন কইবাডােলা নতুন

ৰছীেৰ যিদ মাক বাে , তিতয়া মই ল হ আন মা হৰ িনিচনা হ’ম।”

১২ তােত দলীলাই নতুন ৰছী কইডালমান ল তােৰ তওঁক বাি েল;

তিতয়া তাইৰ ঘৰৰ িভতৰ‐ কাঠািলত গাপেন মা হ বিহ আিছল; পাছত

দলীলাই তওঁক ক’ ল “ হৰা িচমেচান, পেল ীয়াহঁেত তামাক ধেৰেহ

এিতয়া;” তিতয়া তওঁ িনজৰ হােতেৰ সইেবাৰক সূতাৰ িনিচনাৈক

িছিঙ পলােল। ১৩ পাছত দলীলাই িচমেচানক ক’ ল, “তুিম এিতয়াও

মাক ঠিগলা আৰু িমছা কথা কছা; িকেহেৰ তামাক বাি ব পৰা যায়

সই িবষেয় মাক কাৱা।” িচমেচােন তাইক ক’ ল, “তই যিদ মাৰ চুিল

সাতেকাঁচা তাঁতৰ লগত বৱ, তিতয়া হ’ ল মই আন মা হৰ দেৰ হ

পিৰম।” ১৪ তিতয়া তাই তাঁতৰ খিুটৰ লগত তাক বাি তওঁক ক’ ল,

“ হৰা িচমেচান, পেল ীয়াসকেল তামাক ধেৰেহ এিতয়া;” তােত তওঁ

টাপিনৰ পৰা সাৰ পাই, তাঁেতেৰ সেত তাঁতৰ খিুট উঘািল পলােল। ১৫

পাছত দলীলাই তওঁক ক’ ল, “তুিম মাক িব াস কৰা নাই; অথচ তুিম

মাক ভাল পাওঁ বিুল কাৱা। তামাৰ মহাশি ৰ গাপন ৰহস ৰ কথা

তুিম মাক নক’লা; িক ু এই িবষয়ৈল তুিম মাক িতিনবাৰৈক ঠিগলা।”

১৬ এইদেৰ তাই িতিদেন তওঁক ইমানৈক ধিৰেল য, তওঁৰ িনজ

াণত বজাৰ লািগল আৰু মিৰবৈল ই া কিৰেল। ১৭ তিতয়া তওঁ

িনজৰ মনৰ সকেলা কথা ভািঙ‐পািত এইদেৰ ক’ ল য, “ মাৰ মৰূত

কিতয়াও খৰু লেগাৱা হাৱা নাই, িকয়েনা মাৰ গভেৰ পৰা মই ঈ ৰৰ

উে েশ নাচৰীয় মা হ; মৰু খৰুােলই মাৰ শি েয় মাক এিৰ যাব;

তিতয়া মই ল হ আন মা হৰ িনিচনা হ’ম।” ১৮ এইদেৰ তওঁ

মনৰ সকেলা কথা ভািঙ ক’ ল বিুল দলীলাই বিুজ পাৱাৰ পাছত, মা হ

পিঠয়াই পেল ীয়াসকলৰ অিধপিত সকলক মািত আিন ক’ ল, “এইবাৰ

আহাঁ িকয়েনা তওঁ মাক িনজৰ মনৰ সকেলা কথা ভািঙ‐পািত ক’ ল।”

তিতয়া িফিল ীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল ধন হাতত ল তাইৰ ওচৰৈল

আিহল। ১৯ পাছত তাই িনজৰ কালাত তওঁক ৱাই ল’ ল আৰু এটা

মা হ মািত আিন তওঁৰ মৰূৰ সাতেকাঁচা চুিল খৰুৱুােল; আৰু তওঁক খ

িদবৈল ধিৰেল। তােত তওঁৰ শি েয় তওঁক এিৰ গ’ল। ২০ পাছত তাই

ক’ ল, “ হৰা িচমেচান, পেল ীয়াহঁেত তামাক ধেৰেহ এিতয়া।” তােত

তওঁ টাপিনৰ পৰা সাৰ পাই মনেত ভািবেল আন আন সময়ৰ িনিচনাৈক

বািহৰৈল গ গা জাকািৰম; িক ু িযেহাৱাই য তওঁক ত াগ কিৰেল

সই িবষেয় হ’ ল তওঁ নাজািনেল। ২১ পাছত পেল ীয়াহঁেত তওঁক

ব ী কিৰেল। তাৰ পাছত তওঁৰ চ টা কািঢ়েল; তওঁক গাজাৈল

আিন িপতলৰ ডাল িশকিলেৰ বাি েল আৰু তওঁ কাৰাগাৰত জাঁত

িপিহেল। ২২ তথািপ খৰুৱুাৰ পাছত তওঁৰ মৰুৰ চুিল আেকৗ বািঢ়বৈল

ধিৰেল। ২৩ পাছত পেল ীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল তওঁেলাকৰ দৱতা

দােগানৰ উে েশ মহা‐য আৰু ৰং ধমািল কিৰবৈল গাট খােল;

িকয়েনা িসহঁেত ক’ ল, “আমাৰ দৱতাই আমাৰ শ িচমেচানক আমাৰ

হাতত িদেল।” ২৪আৰু তওঁক দিখ লাকসকেল তওঁেলাকৰ দৱতাৰ

শংসা কিৰেল; িকয়েনা তওঁেলােক ক’ ল “আমাৰ অেনকক বধ কিৰ,

দশ িবন কৰা শ ক আমাৰ দৱতাই আমাৰ হাতত সমপণ কিৰেল।”

২৫ পাছত িসহঁেত আন উৎসৱ পািত ক’ ল, “িচমেচানক বািহৰৈল

মািত আনা, িস আমাৰ আগত ৰং দখৱুাওঁক।” তিতয়া লাকসকেল

ব ীশালৰ পৰা িচমেচানক উিলয়াই আিনেল আৰু তওঁ িসহঁতৰ আগত

ৰং দখৱুােল; পাছত িসহঁেত টাৰ মাজত তওঁক িথয় কৰােল।

২৬ তিতয়া িচমেচােন তওঁৰ হাতত ধিৰ থকা ল’ৰােটাক ক’ ল, “ মাক

এিৰ দ, িয টা ৰ ওপৰত ঘৰৰ ভৰ আেছ, সই টা মাক চুবৈল

দ, মই তাত আঁউিজ িথয় হওঁ।” ২৭ সই সময়ত পৰুষু‐মিহলােৰ সই

ঘৰ ভিৰ আিছল আৰু পেল ীয়াসকলৰ সকেলা অিধপিতও তাত আিছল।

ঘৰৰ চালৰ ওপৰত ায় িতিন হাজাৰ পৰুষু‐মিহলাই িচমেচােন দখউুৱা

ৰং চাই আিছল। ২৮ তিতয়া িচমেচােন িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ

ক’ ল, “ হ ভু িযেহাৱা মই যন মাৰ চ টাৰ কাৰেণ পেল ীয়াসকলৰ

ওপৰত এেকবােৰ িতকাৰ সািধব পােৰাঁ, ইয়াৰ বােব মাক অ হ কিৰ

সাঁৱৰণ কৰা: হ ঈ ৰ, এইবাৰ মােথান মাক বলৱান কৰা।” ২৯ তােত

মাজত থকা টাৰ ওপৰত ঘৰৰ ভৰ আিছল, িচমেচােন তাৰ এটাক

সাঁহােতেৰ, আনেটাক বাওঁ‐হােতেৰ ধিৰ চাপিৰ ক’ ল “পেল ীয়াহঁতৰ

সেত মাৰ াণ যাওক।” ৩০ এইবিুল ক, িনজৰ সকেলা বেলেৰ তওঁ

ভৰ িদেল; তিতয়া সই ঘৰ, তাৰ িভতৰত থকা অিধপিত আিদ সকেলা

লাকৰ ওপৰত পিৰল; এইদেৰ তওঁ জীৱনৰ কালত বধ কৰা লাকতৈক

মৰণৰ কালত বধ কৰা লাক অিধক হ’ল। ৩১ পাছত তওঁ ভাইসকলৰ

লগেত আিদ কিৰ সকেলা িপত‐ৃবংশই নািম আিহ, তওঁক ল গ চৰা আৰু

ই ােয়ালৰ মাজ ঠাইত তওঁৰ িপতৃ মােনাহৰ মদামত তওঁেকা মদাম

িদেল। তওঁ িবশ বছৰ ই ােয়লৰ িবচাৰ কিৰিছল।

১৭ ই িয়ম প তীয়া অ লত মীখা নােমেৰ এজন মা হ আিছল। ২

তওঁ িনজৰ মাকক ক’ ল, “ তামাৰ পৰা িনয়া িয এঘাৰ শ চকল

ৰপূৰ বােব তুিম শাও িদিছলা আৰু তাক মই নাৈক কিছলা চাৱা, সই

ৰপূ মাৰ হাতত আেছ; মেয়ই তাক িনিছেলাঁ।” তিতয়া তওঁৰ মােক

ক’ ল, “িযেহাৱাৰ পৰা মাৰ পু আশী াদ‐ া হাৱা।” ৩ পাছত সই

এঘাৰ শ চকল ৰপূ িনজ মাকক ওেলাটাই িদয়াত, মােক ক’ ল, “এই ৰপূ

মই িযেহাৱাৰ উে েশ পিব কিৰেছাঁ; এটা কটা িতমা আৰু এটা সাঁচত

ঢলা িতমা সািজবৰ অেথ তাক মাৰ হাতৰ পৰা মাৰ পু ই পাওক;

এেতেক এিতয়া তাক তামাক ওেভাটাই িদেছাঁ।” ৪ িক ু মীখাই মাকক

সই ৰপূ ওেলাটাই িদেল, তাৰ মােক তােৰ শ চকল ৰপূ ল সাণাৰীক

িদেল; তিতয়া সাণাৰীেয় এটা কটা মিু আৰু এটা সাঁচত ঢলা িতমা

সািজেল, সই মিু মীখাৰ ঘৰত ৰািখেল। ৫ মীখা বিুল কাৱা সই

মা হজনৰ এটা দৱালয় আিছল; িস এখন এেফাদ আৰু কইবাটাও গহৃ‐

দৱতা সািজেল আৰু িনজ পেুতকহঁতৰ এজনক িনযু কৰাৰ পাছত, তওঁ

তাৰ পেুৰািহত হ’ল। ৬ সই সময়ত ই ােয়লৰ মাজত ৰজা নািছল; সেয়

যেয় িযহেক উিচত দিখিছল, তওঁ তােকই কিৰিছল। ৭ সই সময়ত

িযহূদাৰ বৎেলেহমৰ িযহূদা ফদৰ এজন লবীয়া ডকা মা হ গ সই

ঠাইত বাস কিৰিছল। ৮ সই মা েহ য’ ত পাই ত’ ত থািকবৰ বােব

িযহূদাৰ বৎেলেহম নগৰৰ পৰা ওলাই গ গ ই িয়ম প তীয়া অ লত

থকা সই মীখাৰ ঘৰ পােলৈগ। ৯ তিতয়া মীখাই তাক িধেল, “তুিম ক’ৰ

পৰা আিহছা?” তিতয়া তওঁ ক’ ল, “মই িযহূদাৰ বৎেলেহমৰ এজন

লবীয়া মা হ; য’ ত িবধা পাও, তােত থািকবৰ বােব ওলাই আিহেছাঁ।”

১০ তিতয়া মীখাই তওঁক ক’ ল, “তুিম মাৰ লগত থািক মাৰ িপতৃ

আৰু পেুৰািহত হাৱা; মই বেছেৰকত তামাক দহ চকল ৰপূ, এেযাৰ

কােপাৰ আৰু তামাৰ খাৱা ব িদম।” তিতয়া সই লবীয়া মা হজন

তওঁৰ ঘৰৈল গ’ল আৰু তওঁৰ লগত থািকবৈল স ত হ’ল; ১১ তিতয়ােৰ

পৰা সই ডকাজন তওঁৰ পেুতকৰ দেৰ হ’ল। ১২ পাছত মীখাই সই

লবীয়াক িনযু কিৰেল আৰু সই ডকা মীখাৰ পেুৰািহত হ তওঁৰ

ঘৰেত থািকল। ১৩ তােত মীখাই ক’ ল, “িযেহাৱাই মাৰ ম ল কিৰব,

ইয়াক মই এিতয়া জািনেলাঁ; িকয়েনা সই লবীয়া মাৰ পেুৰািহত হ’ল।”

১৮ সই সময়ত ই ােয়লৰ মাজত ৰজা নািছল আৰু দান ফেদ

িনেজ বাস কিৰবৰ অেথ কােনা হায়ী ঠাই পাৱা নািছল;

িকয়েনা তওঁেলাকৰ িনজৰ মািট‐বাৰী নািছল। ই ােয়লৰ পিৰয়ালৰ

আন লাকসকেল ইিতমেধ মািট‐বাৰী পাইিছল। িক ু দানৰ গা ীৰ

লাকসকেল মািট‐বাৰী পাৱা নািছল। ২ তিতয়া দানৰ স ান সকেল
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িনজৰ বংশৰ মাজৰ পৰা পাঁচজন বীৰক দশ চাই বজু‐িবচাৰ লবৈল,

চৰা আৰু ই ােয়ালৰ পৰা পিঠয়াই িদেল; আৰু তওঁেলাকক ক’ ল,

“ তামােলােক গ দশৰ বজু‐িবচাৰ লাৱা।” তােত তওঁেলােক গ

ই িয়ম প তীয়া অ লৰ সই মীখাৰ ঘৰৰ ওচৰ পাই তােত ৰািত

থািকল। ৩ তওঁেলােক মীখাৰ ঘৰৰ ওচৰত থােকাঁেত, সই লবীয়া

ডকাৰ উ াৰণত তওঁক িচিন পােল আৰু তওঁৰ ওচৰৈল গ িধেল,

“এই ঠাইৈল তামাক কােন আিনেল? আৰু ইয়াত তামাৰ িক কাম?” ৪

তােত তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “মীখাই মাৈল এই দেৰ ব ৱহাৰ কিৰেল;

তওঁ মাক বতন িদবৈল ীকাৰ কৰাত মই তওঁৰ পেুৰািহত হ’ লা।”

৫ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “আিম তামাক অ েৰাধ কেৰাঁ,

যাবলগীয়া পথত আমাৰ ম ল হ’ব ন নহ’ব, সই িবষেয় আিম জািনবৰ

কাৰেণ, তুিম ঈ ৰক সাধা।” ৬ তােত সই পেুৰািহেত তওঁেলাকক

ক’ ল, “ শেল যাৱা, তামােলােক যাবলগীয়া পথ িযেহাৱাৰ সা াতত

আেছ।” ৭তাৰ পাছত সই পাঁচজন লােক ান কিৰ লিয়চ পাই দিখেল

য, তাত থকা লাকসকল চীেজানীয়া লাকসকলৰ িনিচনাৈক শা ভােৱ

আৰু িনি হ িনভেয় বাস কিৰ আেছ; িকয়েনা সই দশত তওঁেলাকক

কােনা কথাত হািন কিৰব পৰা মতা থকা কােনা মা হ নািছল আৰু

চীেদানীয়াহঁতৰ পৰা িসহঁত দূৰত আিছল আৰু আন কােৰা লগত িসহঁেত

স ক নাৰািখিছল। ৮ পাছত তওঁেলােক চৰা আৰু ই ােয়ালৈল িনজ

ভাইসকলৰ িৰৈল উলিট গ’ল, তােত তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ লাকসকেল

তওঁেলাকক িধেল “ তামােলােক িক স াদ আিনছা?” ৯ তিতয়া

তওঁেলােক ক’ ল, “ব’লা, আিম সই লাকসকলৰ িবৰেু যু কেৰাঁ!

আিম সই দশ দিখেলাঁ; অিত উ ম দশ, তামােলােক কেলই এেকা

নকৰাৈক আছা? সই দশৈল যাবৰ বােব আৰু সই দশ অিধকাৰ

কিৰবৈল পলম নকিৰবা। ১০ যিতয়া তামােলােক সই দশৈল যাবা,

তিতয়া তাৰ লাকসকলক িনি ে থকা দখা পাবা; আৰু সই দশ

বহল; িকয়েনা ঈ েৰ তামােলাকৰ হাতত সই দশ সমপণ কিৰেল আৰু

সই ঠাইত পিৃথৱীত থকা কােনা ব ৰ অভাৱ নাই।” ১১ তিতয়া চৰা

আৰু ই ােয়াল চহৰৰ পৰা দান বংশৰ ছশেলােক যু ৰ অে েৰ ভালৈক

সাজু হ যু কিৰবৈল যা া কিৰেল। ১২ তওঁেলােক উিঠ গ িযহূদাৰ

িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমত ছাউিন পািতেল; এই কাৰেণ আিজৈলেক সই ঠাইক

মহেন‐দান বােল। সেয় িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ পাছত আেছ। ১৩ পাছত

তওঁেলােক তাৰ পৰা ই িয়ম পাহাৰীয়া অ লৈল যা া কিৰ গ মীখাৰ

ঘৰ পােলৈগ। ১৪ তিতয়া লিয়চ দশৰ বজু‐িবচাৰ ল’বৈল যাৱা সই পাঁচ

জেন লােক ভাইসকলক ক’ ল, “ তামােলােক জানােন, এই ঘৰেবাৰত

এখন এেফাদ, কইটামান গহৃ‐ দৱতা, এটা কটা মিু আৰু সাঁচত ঢলা

এটা িতমা আেছ। এই হতুেক এিতয়া তামােলােক িক কৰা উিচত, সই

িবষেয় িবেবচনা কৰা।” ১৫ তাৰ পাছত তওঁেলােক বাট এিৰ গ মীখাৰ

সই লবী বংশৰ ডকাজনক ঘৰত পাই তওঁক ম লবাদ জনােল। ১৬

আৰু দানৰ স ানেবাৰৰ মাজৰ যু ৰ অে েৰ সাজু হ থকা সই ছশ

পৰুষু জপনা‐মখুত িথয় হ ৰ’ল। ১৭ তিতয়া দশৰ বজু‐িবচাৰ ল’বৈল

আেগেয় যাৱা সই পাঁচজেন গ তাত সামাই কটা‐মিু েটা, এেফাদ খন,

গহৃ‐ দৱতা কইটা আৰু সাঁচত ঢলা িতমােটা ল’ ল; সই সময়ত যু ৰ

অে েৰ সাজু হ থকা সই ছশ পৰুষুৰ লগত সই পেুৰািহতজেনা পধিূল

মখুত িথয় হ আিছল। ১৮ যিতয়া তওঁেলােক মীখাৰ ঘৰত সামাই কটা

মিু েটা, এেফাদখন, গহৃ‐ দৱতা কইটা আৰু সাঁচত ঢলা িতমােটা ল’ ল,

তিতয়া সই পেুৰািহেত তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক িক কিৰছা?”

১৯ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “মেন মেন থাকা! মখুত হাত িদ

আমাৰ লগত ব’লা, আমাৰ িপতৃ আৰু পেুৰািহত হাৱা। এজন মা হৰ এটা

পিৰয়ালৰ পেুৰািহত হাৱা তামাৰ ভাল ন, নাইবা ই ােয়লৰ এক ফদ

আৰু এক ফদৰ পেুৰািহত হাৱা ভাল?” ২০ তিতয়া পেুৰািহতৰ মন

আন ত পিৰপণূ হ উিঠল আৰু তওঁ এেফাদ এখন, গহৃ‐ দৱতােকইটা

আৰু কটা মিু েটা ল সই লাকসকলৰ মাজৈল গ’ল। ২১ তাৰ পাছত

তওঁেলােক মখু ঘৰূাই তাৰ পৰা ান কিৰেল আৰু ল’ৰা‐ ছাৱালী, প

আৰু ব মলূ ব েবাৰ িনজৰ লগত ল’ ল। ২২ যিতয়া তওঁেলােক মীখাৰ

ঘৰৰ পৰা িকছু আঁতৰ হ গ’ল, মীখাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা লাকসকেল

গাট খাই দানৰ স ান সকলৰ পােছ পােছ গ ওচৰ চািপ একলগ হ’ল

আৰু দানৰ স ান সকলক মািতবৈল ধিৰেল। ২৩ তােত তওঁেলােক মখু

ঘৰূাই মীখাক ক’ ল, “ তাৰ িক হ’ল? তই িকয় অেনক লাকক লগত ল

আিহছ? ২৪ তওঁ উ ৰ িদেল, “মই সজা মিু েবাৰ আৰু পেুৰািহতেকা

তামােলােক ল গছা; এিতয়া মাৰ লগত িক আেছ? এেন লত মাৰ

‘িক হ’ল বিুল মাক িকয় িধছা’?” ২৫ তিতয়া দানৰ স ান সকেল তাক

ক’ ল, “আমাৰ মাজত তাৰ মাত না নাযাওক; নহ’ ল খঙাল মা হেবােৰ

তহঁতক আ মণ কিৰেল পিৰয়াল সহ তাৰ াণ ন হ’ব।” ২৬ পাছত

দানৰ পিৰয়ালৰ স ান সকেল িনজৰ বােটিদ িচ গ’ল আৰু মীখােয়া

তওঁেলাকক িনজতৈক অিধক বলৱান দিখ মখু ঘৰূাই িনজৰ ঘৰৈল

উভিত আিহল। ২৭ এইদেৰ তওঁেলােক মীখাই সজা ব েবাৰ, আৰু তাৰ

িনজৰ পেুৰািহতেকা লগত ল লিয়চৈল আিহল; তােত শা ভােৱ আৰু

িনি ে থকা সই লাকসকলৰ ওচৰৈল গ িসহঁতক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ

হাৰ কিৰেল আৰু নগৰখন জইু িদ পিুৰেল। ২৮ িসহঁতক উ াৰ কেৰাঁতা

কােনা নািছল; িকয়েনা সই নগৰ চীেদানৰ পৰা দূৰত আিছল, আৰু

কােৰা লগত িসহঁেত স ক নাৰািখিছল আৰু সই নগৰ বৎ‐ৰেহাবৈলেক

িব তৃ হাৱা সমথলত আিছল। পাছত তওঁেলােক সই নগৰ আেকৗ

সািজ তাৰ মাজত বাস কিৰেল। ২৯আৰু তওঁেলাকৰ পবূপৰুষু ই ােয়লৰ

পু িয দান, তওঁৰ নােমেৰ সই নগৰৰ নাম লিয়চ আিছল। ৩০ পাছত

দানৰ স ান সকেল িনজৰ বােব সই কটা মিু াপন কিৰেল; তােত

দশৰ লাকসকলক দশা ৰৈল িনয়াৈলেক মািচৰ নািতেয়ক গেচামৰ

পু যানাথন আৰু তাৰ স ান সকল দান ফদৰ পেুৰািহত হ’ল। ৩১

যিতয়াৈলেক চীেলাত ঈ ৰৰ গহৃ আিছল, তিতয়াৈলেক তওঁেলােক

আেপানােলাকৰ কাৰেণ, মীখাই িন াণ কৰা সই কটা‐মিু াপন কিৰ

ৰািখেল।

১৯ িয সময়ত ই ােয়লৰ মাজত ৰজা নািছল, সই সময়ত ই িয়ম

প তীয়া অ লৰ শষ ভাগত এজন লবীয়া লােক বাস

কিৰিছল; তওঁ িযহূদাৰ বৎেলেহমত এজনী উপপ ী ৰািখিছল; ২ পাছত

তওঁৰ সই উপপ ীেয় তওঁৰ িবৰেু িব াসঘাতকতা কিৰেল আৰু

তওঁক এিৰ িযহূদাৰ বৎেলেহমত থকা িনজৰ বােপকৰ ঘৰৈল গ তােত

চািৰ মাহমান থািকল। ৩ পাছত তাইৰ িগিৰেয়েক উিঠ আিহ তাইক বজুাই

পনুৰ িনজৰ ঘৰৈল আিনবৰ বােব তাইৰ ওচৰৈল গ’ল; তওঁৰ লগত এজন

দাস আৰু এটা গাধ আিছল। তওঁৰ উপপ ীেয় তওঁক বােপকৰ ঘৰৰ

িভতৰৈল িনেল আৰু সই যৱুতীৰ বােপেক সই মা হক দিখ আনে েৰ

তওঁৰ লগত সা াৎ কিৰেল। ৪ সই যৱুতীৰ বােপেক অথাৎ তওঁৰ

শ েৰেক তওঁক িতন িদন ধিৰ লগত থািকবৈল অ েৰাধ কিৰেল; তিতয়া

তওঁ তওঁেলাকেৰ সেত তাত খাৱা‐ বাৱা কিৰ থািকল। ৫ পাছত

চতুথিদনা তওঁেলাক ৰািতপৱুাই উিঠল আৰু যাবৈল ওলাল; তিতয়া

সই যৱুতীৰ বােপেক জাঁৱােয়কক ক’ ল, “তুিম অলপ আহাৰ হণ

কিৰ মন ি ৰ কৰা, তাৰ পাছত তামাৰ বাটত তুিম িচ যাবা।” ৬

তিতয়া তওঁেলাক েয়াজেন এেক‐লেগ বিহ ভাজন পান কিৰেল আৰু

সই যৱুতীৰ বােপেক ক’ ল িমনিত কেৰাঁ, “অ হ কিৰ তুিম এই ৰািতও

থািক মন ফুি ত কৰা।” ৭ তথািপ সই মা হ যাবৈল উিঠল, িক ু

শ েৰেক তওঁক থািকবৈল বৰৈক ধৰাত, সই ৰািতও থািকল। ৮ পাছত

প ম িদনা যাবৰ কাৰেণ ৰািতপৱুােত উঠাৰ পাছত, শ েৰেক তওঁক

ক’ ল, “ খাৱা‐ বাৱা কিৰ আেবিলৈলেক থািক িনজক ি ৰ কৰা।” সেয়,

তওঁেলাক েয়াজন বিহ ভাজন কিৰেল। ৯ পাছত যিতয়া লবীয়া

জেন িনজৰ উপপ ী আৰু দাসক ল িছ যাবৰ কাৰেণ ত হওঁেত,

শ েৰেক তওঁক ক’ ল “ চাৱা িদন ায় শষ হ’ল; িবনয় কেৰাঁ, তুিম

আিজ ৰািতও ইয়ােত থাকা। চাৱা, বিল ায় লিহয়াইেছ; তুিম এই

ঠাইেত ৰািত থািক ফুি ত হাৱা আৰু কাইৈল তামােলােক িনজ ঘৰৈল

যাবৰ কাৰেণ সানকােল উিঠ িনজ বােট িচ যাবা।” ১০ িক ু সই

মা েহ সই ৰািত থািকবৈল স ত নহ’ল আৰু উিঠ যা া কিৰ িযবচু অথাৎ

িযৰচূােলমৰ ওচৰ আিহ পােল; তাৰ লগত টা সেজাৱা গাধ আৰু তাৰ
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উপপ ী আিছল। ১১ তওঁেলাক িযবচুৰ ওচৰ আিহ পাৱাত িদন ায় শষ

হ’ল; তিতয়া দােস তওঁৰ গৰাকীক ক’ ল, “িনেবদন কেৰাঁ, আহক আিম

িযবচুীয়াহঁতৰ এই নগৰত সামাই ৰািতেটা ইয়ােত থােকাঁহক।” ১২ িক ু

তাৰ গৰাকীেয় তাক ক’ ল, “িয নগৰ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ নহয়, এেন

ভী দশীয় লাকৰ নগৰত আিম নােসামাও; আিম আগবািঢ় িগিবয়াৈল

যাওঁহক।” ১৩ তওঁ দাসক ক’ ল, “আহা আিম এই অ লৰ কােনা

ঠাইৰ ওচৰৈল গ িগিবয়া বা ৰামাত ৰািতেটা পাৰ কিৰম।” ১৪ এইদেৰ

তওঁেলাক আগবািঢ় গ’ল আৰু িব ামীনৰ অিধকাৰত থকা িগিবয়াৰ ওচৰ

পাৱাত বিল মাৰ গ’ল। ১৫ তিতয়া তওঁেলােক বাট এিৰ ৰািত থািকবৰ

কাৰেণ িগিবয়াৈল সামাই গ’ল; আৰু তওঁ সামাই গ সই নগৰৰ চ’কত

বিহল; িকয়েনা কােনও িনজৰ ঘৰত ৰািত থািকবৰ কাৰেণ তওঁেলাকক

ঠাই িনিদেল। ১৬ সই সময়ত এজন া বয় মা েহ পথাৰত কাম

কিৰ সি য়া পৰত ঘৰৈল উভিত আিহ আিছল, সইজন লাক ই িয়মৰ

প তীয়া অ লৰ আিছল আৰু তওঁ িগিবয়াত বাস কিৰিছল; িক ু

নগৰৰ লাকসকল হ’ ল িব ামীনীয়া লাক আিছল। ১৭ সই া বয়

লাকজেন মৰু দািঙ চাই নগৰৰ চ’কত সই পিথকক দিখ িধেল, “তুিম

ক’ ল যাৱা? আৰু ক’ৰ পৰা আিহছা?” ১৮ তওঁ লাকজনক ক’ ল,

“আিম িযহূদাৰ বৎেলেহমৰ পৰা আিহেছাঁ, ই িয়ম প তীয়া অ লৰ

িসফালৈল যাওঁ; মই সই ঠাইৰ মা হ। িযহূদাৰ বৎেলেহমৈল গিছেলাঁ,

এিতয়া মই িযেহাৱাৰ গহৃৈল যাওঁ িক ু কােনও মাক ঘৰত ঠাই িদয়া

নাই। ১৯আমাৰ গাধেবাৰৰ কাৰেণ ধান‐ খৰ আৰু দানা আেছ; লগেত

মাৰ কাৰেণ আৰু এই বটীৰ বােব আৰু আেপানাৰ দাস‐দাসীৰ সেত

অহা এই ডকাৰ বােবও িপঠা া াৰস আেছ, আমাৰ কােনা ব ৰ অভাৱ

নাই।” ২০ তিতয়া সই া বয় লাকজেন ক’ ল, “ তামাৰ শাি

হওঁক; তামাৰ েয়াজনীয় সকেলােৰ ায়ী মই ল’ লা। তামােলােক

মাৰ লগত ব’লা; তুিম কােনা কাৰণেতই এই চ’কত ৰািতেটা থািকব

নালােগ।” ২১ পাছত সই া বয় লাকজেন তওঁক িনজৰ ঘৰৈল িন

গাধেবাৰক ঘাঁহ িদেল আৰু তওঁেলােক ভিৰ ধইু ভাজন‐পান কিৰেল। ২২

এইদেৰ তওঁেলাকৰ লগত আন কৰাৰ সময়ত, সই নগৰৰ িকছুমান

পাষ লাক আিহ তওঁৰ ঘৰৰ চািৰওফােল বিৰ ধিৰেল আৰু ৱাৰত

ঢিকয়াই সই ঘৰৰ গৰাকী া বয় গৰাকীজনক ক’ ল, “আেপানাৰ

ঘৰৈল িযজন পৰুষু আিহেছ, তওঁক বািহৰৈল উিলয়াই িদয়ক, আিম

তওঁৰ পিৰচয় ল’ম।” ২৩ তিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় বািহৰৈল ওলাই আিহল

আৰু িসহঁতৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “ হ মাৰ ভাইসকল, মই িবনয় কিৰেছাঁ,

তামােলােক ম নকিৰবা! সই পৰুষু মাৰ ঘৰত অিতিথৈহ আিহেছ,

এই হতুেক তওঁৈল এেন মখুতাৰ কম নকিৰবা। ২৪ চাৱা, ইয়াত মাৰ

এজনী মাৰী জী আৰু তওঁৰ উপপ ী আেছ; মই িসহঁতক বািহৰ কিৰ

আেনা, তামােলােক িসহঁতেৰ মন কৰা; িসহঁতৈল তামােলাকৰ িয

ই া তােক কৰা; িক ু সই পৰুষুৈল তামােলােক মখুতাৰ কম নকিৰবা।”

২৫ তথািপ িসহঁেত া বয় জনৰ কথা িনবৈল অস ত হ’ল; তিতয়া

সই পৰুেুষ তাৰ উপপ ীক ধিৰ িসহঁতৰ আগৈল উিলয়াই িদেল; তােত

িসহঁেত তাইৰ পিৰচয় ল’ ল আৰু গােটই ৰািত তাইক ধষণ কিৰেল;

পাছত ৰািতপৱুা িসহঁেত তাইক এিৰ িচ গ’ল। ২৬ পাছত িতেৰাতাজনীেয়

িনজৰ িগৰীেয়েক আলহী হ থকা া বয় লাকজনৰ ঘৰৰ ৱাৰৰ

ওচৰৈল আিহ পাহৰ নােহাৱাৈলেক ৱাৰমখুত পিৰ থািকল। ২৭ পাছত

ৰািতপৱুা সই িতেৰাতাৰ গৰাকীেয় যিতয়া িনজ পথত যাবৰ বােব ঘৰৰ

ৱাৰ‐ডিল বািহৰ হ আিহল, তিতয়া তওঁ দিখেল য, তওঁৰ উপপ ী

হাত পলাই পিৰ আেছ। ২৮ তওঁ তাইক ক’ ল, “উিঠ, আিম যাওঁ;” িক ু

তাই এেকা উ ৰ িনিদেল; পাছত সই পৰুেুষ গাধৰ ওপৰত তাইক তুিল

ল যা া কিৰ িনজ ঠাইৈল গ’ল। ২৯ যিতয়া তওঁ িনজৰ ঘৰ পােল,

তওঁ এখন কটাৰী ল সই উপপ ীক ধিৰ হােড়েৰ সেত বাৰেডাখৰ

কিৰ কািট, ই ােয়লৰ আটাই অ লৈল পিঠয়াই িদেল। ৩০ িয কােনােৱ

ইয়াক দিখেল, সই লাকসকেল িনজৰ মাজেত ক’ ল, “ই ােয়লৰ স ান

সকেল িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই অহা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক এেন ৱা

কিতয়াও হাৱা নাই, আৰু দখা নাই; এই িবষেয় ভালৈক িবেবচনা কিৰ,

িক কৰা উিচত তােক কাৱা!”

২০ পাছত ই ােয়লৰ স ানসকল একি ত হ’ল আৰু তওঁেলাকৰ

দানৰ পৰা বৰ‐ চবা পয , আনিক িগিলয়দ চহৰৰ পৰাও

আিহিছল। তওঁেলােক িম াত িযেহাৱাৰ স খুত গাট খােল। ২

লাকসকলৰ নতা অথাৎ ই ােয়লৰ আটাই ফদেবাৰৰ মখু সকল ঈ ৰৰ

জাসকলৰ সই সমাজত উপি ত হ’ল; তাত চািৰ লাখ তেৰাৱাল ধৰা

পদািতক লাক আিছল। তওঁেলাক যু কিৰবৈল সাজু হ আিছল। ৩

ই ােয়লৰ স ানসকল িম াত একি ত হাৱা কথা িন সকেলােৱ তাত

একি ত হ’ল। পাছত ই ােয়লৰ স ানসকেল িধেল, “ কাৱােচান এই

ম কেনৈক হ’ল?” ৪ সই হত হাৱা মিহলাজনীৰ িগৰীেয়ক লবীয়া

পৰুষু জেন উ ৰ িদ ক’ ল, “মই আৰু মাৰ উপপ ী ৰািত থািকবৰ কাৰেণ

িব ামীনৰ অিধকাৰত থকা িগিবয়াত সামাইিছেলাঁ। ৫ তােতই িগিবয়াৰ

পিৰয়ালেবােৰ মাৰ িবৰেু আিহ ৰািত মাক ঘৰৰ চািৰওফােল বিৰ

ধিৰেল; িসহঁেত মাক বধ কিৰবৈল চ া কিৰিছল আৰু িসহঁেত মাৰ

উপপ ীক বলাৎকাৰ কৰাত তাই মিৰল। ৬ পাছত মই মাৰ উপপ ীক

ধিৰ ডাখৰ ডাখৰ কিৰ ই ােয়লৰ অিধকাৰত থকা দশৰ সকেলা ফােল

পিঠয়ােলাঁ; িকয়েনা িসহঁেত ই ােয়লৰ মাজত ‐কম আৰু অ ানতাৰ

কায কিৰেল। ৭ এেতেক হ ই ােয়লৰ স ানসকল, এিতয়া তামােলাক

সকেলােৱই িনজৰ িনজৰ মতামত িক কাৱা।” ৮ তােত সকেলা মা েহ

একেগাটৈহ ক’ ল, “আিম কােনও িনজ িনজ ত ুৈল নাযাওঁ, িনজ িনজ

ঘৰৈল উলিট নাযাওঁ; ৯ িক ু এিতয়া আিম িগিবয়া চহৰৰ িত িক কিৰম,

তােকই ভািবেছা, িচিঠ খলৰ াৰাই বিুজ পাম য ঈ েৰ তাৰ িবৰেু

িক কিৰব। ১০আিম িব ামীনৰ িগিবয়াৈল গ ই ােয়লৰ মাজত কৰা

আটাই অ ানতাৰ কায অ সােৰ যন িসহঁতক িতফল িদব পােৰাঁ, ইয়াৰ

অেথ তওঁেলােক খাৱা ব আিনবৈল ই ােয়লৰ ফদসকলৰ মাজৰ

পৰা এশ লাকৈল দহজনক আৰু হাজাৰ লাকৈল এশ জনক আৰু দহ

হাজাৰ লাকৈল এক হাজাৰেলাকক আিম লওঁ।” ১১ এইদেৰ ই ােয়লৰ

স সকেল একেগাট হ’ল আৰু সই নগৰখনৰ িবপে এক উে েশ েৰই

গাট খােল। ১২ ই ােয়লৰ সকেলা ফেদ িব ামীন ফদৰ সকেলা ফােল

মা হ পিঠয়াই এই কথা ক’ ল, “ তামােলাকৰ মাজত এয়া িক ম হ

আেছ। ১৩এই কাৰেণ তামােলােক এই িগিবয়ািনবাসী পাষ েবাৰক

শাধাই িদয়া; আিম িসহঁতক বধ কিৰ ই ােয়লৰ পৰা তা দূৰ কেৰাঁ।”

িক ু িব ামীনৰ স ানসকেল িনজ ভাই ই ােয়লৰ স ানসকলৰ কথা

িনব খিুজেল, ১৪ বৰং ই ােয়লৰ স ানসকলৰ লগত যু ৰ অেথ

ওলাই িব ামীনৰ স ানসকেল নগৰৰ পৰা আিহ িগিবয়াত গাট খােল।

১৫ িব ামীন বংশৰ লাকসকেল মঠু ছাি শ হাজাৰ জন স পােল।

তওঁেলাক যু কৰাৰ বােব বচ দ তা থকা সি ক আিছল আৰু ইয়াৰ

বািহেৰও িগিবয়ািনবাসীৰ পৰা সাতশ িনপণু স পােল। ১৬ ইয়াৰ

উপিৰও তওঁেলােক সাতশ িশ ণ া স পাইিছল। এইেলাক সকল

বাওঁহতীয়া আিছল; তওঁেলাকৰ িতজেন এডাল চুিল ল িফ াৰ িশল

মািৰিছল আৰু তওঁেলাকৰ ল হাৱা নািছল। ১৭ িব ামীনৰ বািহেৰ

ই ােয়লৰ তেৰাৱাল ধৰা লাক লখত চািৰ লাখ হ’ল, সই সকেলা লাক

যু াৰু আিছল। তওঁেলাক িশ ণ া আিছল। ১৮ পাছত ই ােয়লৰ

স ানসকেল ওলাই বৎএলৈল গ ঈ ৰক িধেল, “ কান বংশৰ লাক

সকেলাতৈক আেগেয় িব ামীনৰ স ানসকলৰ সেত যু কিৰবৈল

ওলাই যাব?” তােত িযেহাৱাই ক’ ল, “ থেম িযহূদাৰ বংশৰ লাকসকেল

আ মণ কিৰব।” ১৯ পাছিদনা পৱুােত ই ােয়লৰ স ানসকেল উিঠ

িগিবয়াৰ িবৰেু ছাউিন পািতেল। ২০ আৰু ই ােয়লৰ স সকেল

িব ামীেনেৰ সেত যু কিৰবৈল ওলাই গ, িগিবয়াৰ ওচৰত িসহঁতৰ

িবৰেু স ৰ চাউিন পািতেল; ২১তােত িব ামীনৰ স সকেল িগিবয়াৰ

পৰা ওলাই আিহল আৰু সইিদনা ই ােয়লৰ মাজৰ বাইশ হাজাৰেলাকক

সংহাৰ কিৰেল। ২২ পাছত ই ােয়লৰ স সকল তওঁেলাকতৈকও

বিছ শি শালী আিছল, তওঁেলােক থম িদনা িয ঠাইত স ৰ ব
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পািতিছল আেকৗ সই ঠাইেত ব পািতেল। ২৩ ই ােয়লৰ স ানসকেল

উিঠ গ সি য়াৈলেক িযেহাৱাৰ ওচৰত ন কিৰেল আৰু িযেহাৱাক

িধেল, “আিম িনজ ভাই িব ামীনৰ স ানসকলৰ লগত যু কিৰবৈল

পণূৰ যাম ন?” তােত িযেহাৱাই কেল, “ তওঁেলাকক আ মণ কৰা!”

২৪এইবাৰ ই ােয়লৰ স সকল িব ামীনৰ স সকলৰ ওচৰ আিহ

পােল। এইিদনেটা আিছল যু ৰ ি তীয় িদন। ২৫ িব ামীনৰ স সকেল

িগিবয়াৰ পৰা ওলাই আিহ ি তীয় িদনা পনুৰাই ই ােয়লৰ স সকলক

আ মণ কিৰ ওঠৰ হাজাৰ লাকক হত া কিৰেল; এই সকেলা ই ােয়লী

স সকল িশ ণ া আিছল। ২৬ তিতয়া ই ােয়লৰ সকেলা

স আৰু আটাই লাকসকেল বৎএলৈল উিঠ গ’ল আৰু সই ঠাইেত

িযেহাৱাৰ সা ােত ন কিৰ বিহ থািকল। সই িদনা সি য়াৈলেক

লেঘােন থািকল আৰু িযেহাৱাৰ সা ােত হাম আৰু শাি ৰ বিল উৎসগ

কিৰেল। ২৭ ই ােয়লৰ স ানসকেল িযেহাৱাক িধেল, িকয়েনা সই

সময়ত ই ােয়লৰ িনয়ম‐চ ক সই ঠাইত আিছল, ২৮ আৰু সই

কালত হােৰাণৰ নািতেয়ক ইিলয়াজৰৰ পু পীনহেচ তাৰ আগত পিৰচযা

কিৰ আিছল। তােত তওঁেলােক ক’ ল “আিম িনজ ভাই িব ামীনৰ

স ানসকলৰ লগত যু কিৰবৈল আেকৗ যাম ন, বা া হম?” তােত

িযেহাৱাই ক’ ল, “আ মণ কৰা, িকয়েনা কাইৈল মই তামােলাকৰ হাতত

িসহঁতক শাধাই িদম।” ২৯ পাছত ই ােয়লৰ স ানসকেল চািৰওফােল

গাপন ঠাইত িগিবয়াৰ িবৰেু মা হ লু ৱাই ৰািখেল। ৩০ পাছত

ততৃীয় িদনা ই ােয়লৰ স সকেল িব ামীনৰ স সকলৰ িবৰেু উিঠ

গ আগৰ দেৰ িগিবয়াৰ িবৰেু স ৰ ব পািতেল। ৩১ তিতয়া

িব ামীনৰ স ানসকেল িগিবয়াৰ পৰা ওলাই আিহ ই ােয়লীসকলৰ

িবৰেু যজু কিৰবৈল আিহল আৰু তওঁেলাকক ওচৰৰ পৰা দূৰৈল ল

যাৱা হ’ল। আৰু তওঁেলােক আগৰ দেৰ লাকসকলৰ মাজত হাৰ

কিৰ বৎএলৈল যাৱা আৰু পথাৰৰ মােজিদ িগিবয়াৈল যাৱা এই ই

ৰাজ বাটত ই ােয়লৰ মাজৰ ি শজন মান লাকক বধ কিৰেল। ৩২

তিতয়া িব ামীনৰ স ানসকেল ক’ ল, “ তওঁেলাক পৰািজতৈহ িযমান

সানকােল পােৰ তাৰ পৰা পলাই গ’ল।” িক ু ই ােয়লৰ স সকেল

ক’ ল, “আহাঁ আিম দৗিৰ গ তওঁেলাকক নগৰৰ পৰা ধিৰ ৰাজবাটৈল

ল আেহাঁ।” ৩৩ এই কাৰেণ ই ােয়লৰ স সকেল িনজ িনজ ঠাইৰ

পৰা ওলাই গ বালতামৰত স ৰ ব পািতেল; আৰু ইয়াৰ িভতৰেত

ই ােয়লৰ লকুাই থকা স সকেল গাপণ ঠাইৰ পৰা দৗিৰ ওলাই

আিহ মােৰই িগিবয়া আ মণ কিৰেল। ৩৪ তওঁেলাক িগিবয়াৈল ওলাই

আিহল আৰু গােটই ই ােয়লৰ মাজত মেনানীত হাৱা দহ হাজাৰ লাকৰ

ঘাৰ যু হ’ল; িক ু িব ামীনৰ লাকসকেল নাজািনেল য, শষত

েযাগ ঘিট তওঁেলাকৰ িক হ’ব। ৩৫ িযিদনা িযেহাৱাই ই ােয়লৰ

স সকলক ব ৱহাৰ কিৰ িব ামীনৰ স সকলক পৰািজত কিৰেল,

সইিদনা ই ােয়লৰ স ানসকেল িব ামীনৰ পঁিচশ হাজাৰ স ক বধ

কিৰেল। এই লাকসকল তেৰাৱাল ধৰাত পাৈকত িশ ণ া সিনক

আিছল। ৩৬ এইবাৰ িব ামীেন দখা পােল য, তওঁৰ স সকল

পৰািজত হ’ল আৰু ই ােয়লৰ লাকসকেলা িব ামীনৰ পৰা িপছুৱাই

গিছল; তওঁেলাক িপছুৱাই যাৱাৰ কাৰণ আিছল, তওঁেলােক হঠাৎ

িগিবয়াৰ িবৰেু আ মণ কৰাৰ কৗশল। এইদেৰ িগিবয়াৰ ওচৰৰ

এটু ৰা ঠাইত তওঁেলাক লকুাই থািকল। ৩৭ পাছত সই লকুাই থকা

লাকসকেল িগিবয়া নগৰত জিপয়াই পিৰল আৰু িগিবয়া আ মণ কিৰ

তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ েত কেক সংহাৰ কিৰেল। ৩৮ সই লকুাই থকা

স সকেল ই ােয়লী লাকসকলৰ সেত এটা সংেকত বা িচন ি ৰ

কিৰিছল য, যিতয়া নগৰৰ পৰা মঘ‐ ৰ দেৰ বৰৈক ধাঁৱা উৎপ

হ’ব, তিতয়া সই সংেকত চাই আটাইেয় নগৰৰ বািহৰৈল ওলাই আিহব।

৩৯ এেতেক ই ােয়লৰ স সকেল ঘিূৰ যু কিৰবৈল ধিৰেল, িব ামীেন

তওঁেলাকৰ মাজত হাৰ কিৰ ায় ি শজন মা হক বধ কিৰেল; িকয়েনা

িসহঁেত কিছল, “ থম যু ৰ িনিচনাৈক ইহঁত আমাৰ আগত িন য়ৈক

পৰািজত হ’ব।” ৪০ িক ু যিতয়া নগৰৰ পৰা ৰ আকৃিতেৰ ধাঁৱা

উিঠবৈল ধিৰেল, তিতয়া িব ামীন ফদৰ লাকসকেল পাছৈল চাই

দিখেল য, গােটই নগৰ ধাঁৱাময় হ আকাশৈল উিঠ গেছ। ৪১ তিতয়া

ই ােয়লৰ স সকেলও তওঁেলাকৰ ফােল মখু ঘৰূােল, ইয়ােক দিখ

িব ামীনৰ লাকসকল অিতশয় আতংিকত হ’ল, তওঁেলােক দিখেল য

তওঁেলাকৈল েযাগ নািম আিহেছ। ৪২ সেয় তওঁেলােক ই ােয়লৰ

স সকলৰ স েুখেৰ নৈগ অৰণ ৰ বােটিদ যাবৰ বােব িপিঠ িদ উভিত

গ’ল; িক ু তওঁেলাকক যু ই পাছ নিৰেল। তওঁেলাকক নগৰৰ পৰা

ওলাই অহা ই ােয়লৰ স সকেল বাটৰ মাজেত বধ কিৰেল। ৪৩

তওঁেলােক িব ামীনীয়াহঁতক চািৰওফােল বিৰ ধিৰ নাহাৈল খিদ িনেল,

তওঁেলাকক িজৰিণ লবৈল িনিদ িগিবয়াৰ পবূ ফােল থকা সূয উদয়ৰ

িদশত তওঁেলাকক বধ কিৰেল। ৪৪ তােত িব ামীনীয়াহঁতৰ ওঠৰ হাজাৰ

সাহসী ও শি শালী স িনহত হ’ল। ৪৫ পাছত অৱিশ লাকসকল

অৰণ ৰ ফােল িৰে ানৰ িশলৈল পলাবৈল ধৰাত, িসহঁতৰ অৱিশ লাকৰ

মাজত আন পাঁচ হাজাৰ লাকক তওঁেলােক ৰাজ আিলত বধ কিৰেল;

আৰু িসহঁতৰ পােছ পােছ িগেদামৈলেক খিদ গ, িসহঁতৰ পনুৰ ই

হাজাৰ লাকক বধ কিৰেল। ৪৬ এইদেৰ সইিদনা িব ামীনীয়হঁতৰ

মাজৰ স মঠু তেৰাৱালৈল যু কৰা পঁিচশ হাজাৰ স িনহত হ’ল,

তওঁেলাক সকেলােৱই যু ত বীৰ পৰুষু আিছল। ৪৭ িক ু ছশ লােক ঘিূৰ

অৰণ ৰ িৰে ান িশলৈল পলাই গ’ল আৰু সই িৰে ান িশলত চািৰ মাহ

থািকল। ৪৮ ই ােয়লৰ স সকল িব ামীনৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল

পনুৰায় ঘিূৰ আিহ নগৰত থকা আটাই মা হ আৰু প আিদ িয িয পােল,

সই সকেলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ আঘাত কিৰেল; আৰু িযমান নগৰ

পাৱা গ’ল, সই সকেলােক জইু িদ পিুৰ ভ কিৰেল।

২১ ই ােয়লৰ লাকসকেল িম াত এই িত া কিৰেল, “আমাৰ

কােনও িব ামীনৰ বংশৰ কােৰা ঘৰৈল িনজ জীেয়কক িবয়া িদব

নালােগ।” ২ পাছত ই ােয়লৰ লাকসকল বৎএল চহৰৈল গ’ল, তােত

ঈ ৰৰ স খুত স াৈলেক সই ঠাইত বিহ থািক বৰ মােতেৰ ন কিৰ

ক’ ল, ৩ “ হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আিজ ই ােয়লৰ মাজৰ এক ফদ

লু হ’ল; ই ােয়লৰ মাজত িকয় এেন ঘিটল?” ৪ পাছিদনা লাকসকেল

পৱুােত উিঠ এটা য ‐ বিদ সািজ সই বিদত তওঁেলােক হাম‐বিল আৰু

ম লাথক নেবদ উৎসগ কিৰেল। ৫তাৰ পাছত ই ােয়লৰ স ান সকেল

ক’ ল, “ই ােয়লীয় সকলৰ মাজত এেন কান জািত আেছ িয সকল ভুৰ

কাষৈল আমাৰ এই াথনাৈল অহা নাই?” িকয়েনা িম াত িযেহাৱাৰ

িৰৈল িয জন নািহব, “ তওঁৰ াণ দ অৱেশ হ’ব” এই বিুল তওঁেলােক

িত া কিৰিছল। ৬ ই ােয়লৰ স ান সকেল িনজ ভাই িব ামীনৰ অেথ

বজাৰ কিৰ ক’ ল, “ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা আিজ এক ফদ উ হ’ল; ৭

এিতয়া তাৰ অৱিশ থকা লাকসকলৰ িবয়াৰ িবষেয় িক কৰা উিচত?

িকয়েনা আমাৰ িনজ িনজ জীহঁতক িসহঁতেৰ সেত িবয়া িনিদওঁ বিুল

ক আিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত খােলাঁ।” ৮এই হতুেক তওঁেলােক

ক’ ল, “ই ােয়লৰ ফদ সমহূৰ মাজৰ এেন কান আেছ, িয ফদ িম াত

িযেহাৱাৰ কাষত উপি ত হাৱা নাই?” তিতয়া তওঁেলােক জািনব

পািৰেল যােবচ িগিলয়দৰ পৰা িকছুমান মা হ সই সমােবশত উপি ত

হাৱা নাই। ৯ িকয়েনা লাকসকলৰ গণনা কৰাৰ সময়ত তওঁেলােক

দিখেল য যােবচ িগিলয়দ িনবাসীসকলৰ এজেনা সই ঠাইৈল অহা নাই।

১০ তিতয়া তওঁেলােক সাহসী লাকসকলৰ মাজৰ পৰা বাৰ হাজাৰ

স ক এই আ া িদ পঠােল য “ তওঁেলােক যােবচ িগিলয়দৈল গ সৰু

সৰু ল’ৰা‐ ছাৱলী আৰু মিহলােক ধিৰ সকেলােকআ মণ কিৰ বধ কৰক।”

১১ “ তামােলােক এইদেৰ কৰা; িতজন পৰুষু আৰু পৰুেুষেৰ সেত শয়ন

কৰা িতগৰাকী মিহলােক বধ কিৰবা।” ১২ স সকেল যােবচ‐িগিলয়দ

িনবাসী লাকসকলৰ মাজত কিতয়াও পৰুষুেৰ সেত শয়ন নকৰা চািৰশ

যবুতীক অিববািহতা পােল। তওঁেলােক সই যবুতীসকলক কনান দশত

থকা চীেলাৰ ছাউিনৈল ল গ’ল। ১৩ তাৰ পাছত ই ােয়লীয়াসকেল

িৰে ান িশলত থকা িব ামীনীয়া লাকসকলৈল বাতা পঠাই শাি ৰ চুি

কিৰবৈল িবচািৰেল। ১৪এই বাতা িন িব ামীনীয়াসকল ই ােয়লৈল

উলিট আিহল। যােবচ‐িগিলয়দীয়া মিহলাসকলৰ মাজৰ জীয়াই ৰখা
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যৱুতীসকলক তওঁেলাকেৰ সেত িবয়া কৰাই িদেল; তথািপ তওঁেলাকৈল

ছাৱালীৰ সংখ া নাটিন হ’ল। ১৫ ই ােয়লৰ লাকসকেল িব ামীন ফদৰ

কাৰেণ খ কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ ফদ সমহূৰ

মাজত এক িবভাজন আিন িদিছল। ১৬ ই ােয়লৰ ব ৃ নতাসকেল ক’ ল,

“িব ামীনীয়া ীসকলক বধ কৰা হ’ল। এিতয়া অৱিশ িব ামীনীয়া িয

সকল আেছ, তওঁেলাকৰ িববাহৰ কাৰেণ আিম ক’ৰ পৰা ী পাম?” ১৭

তওঁেলােক ক’ ল, “ই ােয়লীয়া সকলৰ মাজৰ পৰা যন এটা ফদ লু হ

নাযায়, সেয় জীয়াই থকা িব ামীনীয়াসকলৰ বংশ ৰ া কিৰবৈল স ানৰ

অৱেশ ই েয়াজন আেছ। ১৮আমাৰ ছাৱালীেবাৰকেতা তওঁেলাকৰ

লগত িবয়া িদব নাৱােৰা, িকয়েনা আিম শপত খাইিছেলা য, কােনােৱ

যিদ িব ামীনীয়াক ছাৱালী িদেয়, তে তওঁ অিভশ হ’ব।” ১৯ তিতয়া

তওঁেলােক ক’ ল, “ তামােলােক জানা য, িত বছেৰ চীেলাত িযেহাৱাৰ

উে েশ এক উৎসৱ হয়; এই চীেলা চহৰখন বৎএলৰ উ ৰ ফােল, িয

পথ বৎএলৰ পৰা িচিখমৰ ফােল উিঠ গেছ তাৰ পৱূফােল আৰু লেবানাৰ

দি ণ ফােল আেছ।” ২০ তওঁেলােক িব ামীনীয়া লাকসকলক এই

পৰামশ িদেল য, “ তামােলােক গ া াবাৰীেবাৰত লকুাই অেপ া

কিৰ থািকবা। ২১ যিতয়া চীেলাৰ ছাৱালীেবােৰ নাচত যাগ িদবৈল

ওলাই আিহব, তিতয়া তামােলাক া াবাৰীৰ পৰা দৗিৰ বািহৰ ওলাই

তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা যােক ই া তওঁেক ধিৰ ল িব ামীন এেলকাৈল

িচ যাবা। ২২ তওঁেলাকৰ বােপক বা ভােয়ক‐ককােয়কসকেল যিতয়া

আমাৰ ওচৰত গাচৰ িদবৈল আিহব, তিতয়া আিম তওঁেলাকক ক’ম,

‘আেপানােলােক এই সকেলা ছাৱালীেক দান কিৰ তওঁেলাকৰ িত

দয়া কৰক; িকয়েনা যু ৰ সময়ত আিম তওঁেলাকৰ কাৰেণ যেথ যৱুতী

নাপােলাঁ। শপতৰ িবষয়ত আেপানােলােক এেকা দাষ কৰা নাই; কাৰণ

আেপানােলােকেতা আেপানােলাকৰ ছাৱালীেবাৰক িনেজ তওঁেলাকৈল

িবয়া িদয়া নাই’।” ২৩ তােত িব ামীনীয়াসকেল তেনৈকেয় কিৰেল।

ছাৱালীেবােৰ যিতয়া নািচ আিছল তিতয়া তওঁেলাক েত েকই িবয়া

কিৰবৰ কাৰেণ এগৰািকৈক ছাৱালী ধিৰ ল গ’ল। তাৰ পাছত তওঁেলােক

তওঁেলাকৰ িনজৰ ঠাইৈল উলিট গ নগৰ সািজ তােত বাস কিৰবৈল

ধিৰেল। ২৪ সই সময়ত ই ােয়লীয়াসকেল সই ঠাই এিৰ িনজ িনজ

ফদ আৰু বংশৰ ঠাইৈল ান কিৰেল। ২৫এই সময়ত ই ােয়লৰ মাজত

কােনা ৰজা নািছল; সেয় িযহেক ভাল দিখিছল তওঁেলােক তােকই

কিৰিছল।
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ৰথূ
১ িবচাৰক া সকেল শাসন কৰা সময়ত, দশত এবাৰ আকাল হিছল৷

সেয় িযহূদাৰ বৎেলেহমৰ এজন ব ি েয় তওঁৰ ভাযা আৰু তওঁৰ

পেুতক জনৰ সেত মাৱাব দশত বাস কিৰবৈল গিছল। ২ সই

ব ি ৰ নাম ইলীেমলক আিছল। তওঁৰ ভাযাৰ নাম নয়মী, অ◌াৰু তওঁৰ

পেুতক জনৰ নাম মহেলান আৰু িকিলেয়ান আিছল৷ তওঁেলাক িযহূদাৰ

বৎেলেহম িনবাসী ই াথীয়া মা হ আিছল। তওঁেলােক মাৱাব দশৈল

গ’ল আৰু সই দশ পাৱাৰ পাছত তওঁেলােক তােত বাস কিৰবৈল

ল’ ল। ৩ পাছত নয়মীৰ ামী ইলীেমলকৰ মতুৃ হ’ল আৰু তওঁ পু

জনৰ সেত তােত িনবাস কিৰবৈল ল’ ল। ৪ তওঁৰ পু জেন তােত

জনী মাৱাবীয়া ছাৱালী িবয়া কৰােল; তােৰ এজনীৰ নাম অপা আৰু

আন এজনীৰ নাম ৰথূ। তওঁেলােক সই ঠাইত ায় দহ বছৰ বসবাস

কিৰ থািকল। ৫ তাৰ পাছত মহেলান আৰু িকিলেয়ান নামৰ এই পু

জনেৰা মতুৃ হ’ল; নয়মী পু হাৰা আৰু ামীহীনা হ’ল। ৬ পাছত

নয়মীেয় জনী বাৱাৰীেয়কেৰ সেত মাৱাব দশ ত াগ কিৰ িযহূদা

দশৈল উভিট যাৱাৰ িস া ল’ ল৷ তওঁ মাৱাব দশেত িনবৈল

পাইিছল য, িযহূদা দশত থকা িনজৰ লাকসকলক িযেহাৱাই েয়াজনৰ

সময়ত সহায় কেৰ আৰু খাৱা ব যাগায়। ৭ সেয় নয়মীেয় বাৱাৰী

জনীৰ সেত সই দশ পিৰত াগ কিৰ িযহূদা দশৈল খাজকািঢ় উভিত

আিহবৈল িস া ল’ ল৷ ৮ সেয় নয়মীেয় বাৱাৰীেয়ক জনীক ক’ ল,

“ তামােলােক িনজ িনজ মাতৰৃ ঘৰৈল উভিট যাৱা, তামােলােক িয

দেৰ মতৃেবাৰৈল আৰু মাৈলেকা দয়া কিৰিছলা, সইদেৰ িযেহাৱাই

তামােলাকেকা দয়া কৰক। ৯ তামােলােক যন পনুৰ ামী হণ কিৰ

তওঁেলাকৰ ঘৰত িব াম কিৰব পাৱা, িযেহাৱাই তামােলাকক এেন

বৰ িদয়ক।” তাৰ পাছত তওঁ েয়ােক চুমা খাৱাত, তওঁলােক িচঞঁিৰ

কাি বৈল ধিৰেল। ১০আৰু তওঁক তওঁেলােক ক’ ল, “নহয় নহয়;

আিম হ’ ল আেপানাৰ লগত আেপানাৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল যাম।” ১১

তিতয়া নয়মীেয় ক’ ল, “ হ মাৰ আইিটহঁত উভিট যাৱা; তামােলােক

মাৰ লগত িকয় যাব ওলাইছা? তামােলাকৰ ামী হ’বৰ বােব এিতয়া

জােনা মই গভত পু ধাৰণ কিৰব পািৰম? ১২ হ মাৰ আইিটহঁত, িনজ

বােট উভিট যাৱা, িকয়েনা মই অিত ব ৃ া, আেকৗ িবয়া হ’ব নাৱােৰা,

আৰু যিদও মাৰ আশা আেছ বিুল মই কওঁ, আৰু মই িবয়া হ আিজ

ৰািতেয়ই যিদ পু সৱ কেৰাঁ, ১৩ তথািপ তামােলােক জােনা িসহঁত

ডাঙৰ হাৱাৈলেক িসহঁতৰ কাৰেণ িবয়া নােহাৱাৈক অেপ াত থািকব

পািৰবা? হ মাৰ আইিটহঁত, মই তামােলাকতৈকেয়া অিত বিছ িখত,

কাৰণ িযেহাৱাৰ হাত মাৰ িবৰেু উিঠল।” ১৪ তিতয়া তওঁেলােক পনুৰ

িচঞঁিৰ কাি বৈল ধিৰেল, আনহােত অপাই শা েৱকক চুমা খাই িবদায়

ল’ ল; িক ু ৰথূ তওঁৰ লগেত থািকল। ১৫ তিতয়া নয়মীেয় ক’ ল,

“ সৗৱা চাৱা, তামাৰ জােয়ৰাই িনজ লাকসকলৰ আৰু িনজ দৱতাৰ

ওচৰৈল ঘিূৰ গ’ল; তুিমও তামাৰ জােয়ৰাৰ সেত উভিট যাৱা।” ১৬

িক ু ৰেূথ ক’ ল, “আেপানাক এিৰ আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা যাবৈল মাক

নকব৷ িকয়েনা, আপিুন য’ লেক যাই, মেয়া তাৈলেক যাম, আৰু আপিুন

য’ত থািকব, মইেয়া তােত থািকম, আেপানাৰ লাকসকেল মাৰ লাক

হ’ব, আৰু আেপানাৰ ঈ েৰই মােৰা ঈ ৰ হ’ব৷ ১৭আেপানাৰ িয ঠাইত

মতুৃ হ’ব, মােৰা সই ঠাইেত মতু হ’ব, আৰু তােতই মাৰ মদােমা হ’ব;

কৱল মতুৃ ৰ বািহেৰ আন কােনােৱ যিদ মাক আেপানাৰ পৰা পথৃক

কিৰব পােৰ, তে িযেহাৱাইেহ মাক অিধক দ িদয়ক।” ১৮ যিতয়া

নয়মীেয় দিখেল য, ৰথূ তওঁৰ লগত যাবৈল দঢ়ৃ িত , তিতয়া তওঁ

তাইক পনুৰ বাধা নকিৰেল। ১৯ পাছত তওঁেলাক েয়া বৎেলেহম চহৰ

নােপাৱাৈলেক গ থািকল আৰু তওঁেলােক বৎেলেহম নগৰ পাৱাৰ

পাছত, তওঁেলাকৰ িবষয় ল নগৰৰ লাকসকল উে িজত হ পিৰল, আৰু

মিহলাসকেল আিহ িধেল, “এেৱঁই নয়মী নহয় ন?” ২০ তিতয়া তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাক নয়মী বিুল নামািতবা, িক ু মাৰা বিুল মািতবা।

িকয়েনা স শি মান ঈ েৰ মাৰ জীৱন িত তােৰ পিৰপণূ কিৰেল। ২১

মই পণূ সংসাৰ ল ওলাই গিছেলাঁ, িক ু িযেহাৱাই মাৰ সংসাৰ শূ

কিৰ ঘৰৈল উভটাই আিনেল। সেয় তামােলােক মাক িকয় নয়মী বিুল

মািতছা? িযেহাৱাই মাৰ িবৰেু সা িদেছ, আৰু স শি মান ঈ েৰ

মাক যাতনাদায়ক কিৰেল।” ২২ এইদেৰ নয়মী আৰু তওঁৰ মাৱাবীয়া

বাৱাৰীেয়ক ৰথূ মাৱাব দশৰ পৰা উভিট আিহল আৰু তওঁেলােক যৱ

ধান দাৱৈল আৰ কৰা কালত বৎেলেহম আিহ পােল।

২ ইলীেমলকৰ গা ীৰ মাজৰ বাৱজ নােমেৰ এজন ভ আৰু ধনীেলাক

নয়মীৰ ামীৰ স কীয় আিছল। ২ মাৱাবীয়া ৰেূথ নয়মীক ক’ ল,

“িনেবদন কেৰাঁ, মই পথাৰৈল যাওঁ আৰু িয ব ি ৰ দিৃ ত অ হ পাওঁ,

তাৰ পােছ পােছ শস ৰ পিৰ থকা থাক বাটেলাৈগ।” তিতয়া নয়মীেয়

তওঁক ক’ ল, “আইিট যাৱা।” ৩ তিতয়া তওঁ গ’ল আৰু গ এখন

পথাৰ পােল; তােত তওঁ ধান দাই থকাসকলৰ পােছ পােছ গ শস ৰ

পিৰ থকা থাক বাটিলবৈল ধিৰেল, আৰু ঘটনা েম তওঁ ইলীেমলকৰ

গা ীৰ মাজৰ সই বাৱজৰ মািট ডাখৰেত উপি ত হ’ল। ৪ পাছত

বাৱেজ বৎেলেহমৰ পৰা আিহ ধান দাৱাসকলক ক’ ল, “িযেহাৱা

তামােলাকৰ স ী হওক।” িসহঁেত উ ৰ িদেল, “িযেহাৱাই আেপানাক

আশী াদ কৰক।” ৫ পাছত বাৱেজ ধান দাৱাসকলৰ ওপৰত িনযু

কৰা িনজ দাসক িধেল, “ সইজনী গাভৰু কান ঠাইৰ?” ৬ তিতয়া

ধান দাৱাসকলৰ ওপৰত িনযু কৰা দােস ক’ ল, “তাই নয়মীৰ লগত

মাৱাব দশৰ পৰা অহা মাৱাবীয়া গাভৰ৷ু ৭ তাই আিহ মাক ক’ ল,

‘অ হ কিৰ ধান দাৱাসকলৰ পােছ পােছ গ মিুঠৰ মােজ মােজ পিৰ

থকা থাকেবাৰ বটুিল গাটাবৈল মাক িদয়ক’, সেয় ৰািতপৱুােৰ পৰা

এিতয়াৈলেক তাই থাকেবাৰ বটুিল আেছ। তাই ঘৰত অলপ সময়েহ

িজৰিণ লিছল।” ৮ তিতয়া বাৱেজ ৰথূক ক’ ল, “আইিট, নােচান, তুিম

বটুিলবৈল আন পথাৰৈল নাযাবা; মাৰ পথাৰ ত াগ নকিৰবা, িক ু ইয়ােত

থািক, মাৰ গাভৰু দাসী সকলৰ লগত কাম কৰা। ৯ পথাৰৰ িয ভাগেত

শস দাৱা হয়, তাৈলেক চ িদ তুিম দাসীসকলৰ পাছত যাবা; তামাক

শ কিৰবৈল মই জােনা ডকােবাৰক িনেষধ কৰা নাই? আৰু িপয়াহ

লািগেল তুিম পা ৰ ওচৰৈল গ ডকােবােৰ তুিল অনা পানী খাবা।” ১০

তিতয়া তওঁ তলৈল মখু কিৰ মািটত পিৰ িণপাত কিৰেল আৰু তওঁক

ক’ ল, “মই িবেদশীনী হাৱা ে ও িকয় আপিুন মাক কৃপাদিৃ কিৰেছ,

আৰু িকয় মই আেপানাৰ এই অ হ লাভ কিৰেছাঁ।” ১১ বাৱেজ উ ৰ

িদ ক’ ল, “ তামাৰ ামীৰ মতুৃ ৰ পাছত তুিম শা েৱৰাৈল যেনদেৰ

ব ৱহাৰ কিৰ আছা, আৰু িপত‐ৃমাতৃ লগেত িনজ জ ভুিম এিৰ, তুিম

আেগেয় নজনা লাকসকলৰ ওচৰৈল আিহছা, এই সকেলা কথা স ণূৈক

মাক জািনবৈল িদেল। ১২ িযেহাৱাই তামাৰ কম অ সােৰ তামাক

ফল িদয়ক; তুিম ই ােয়লৰ িয িযেহাৱাৰ ডউকাৰ তলত আ য় ল’বৈল

আিহছা, তেৱঁই তামাক স ণূৈক পৰু াৰ িদয়ক।” ১৩ তিতয়া ৰেূথ

ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, আপিুন মাৈল কৃপাদিৃ কৰক; িকয়েনা আপিুন

মাক শা না িদেল, আৰু মই আেপানাৰ দাসী নােহাৱা ে ও মাক

িনজৰ দাসীৰ দেৰ মৰমৰ কথা ক’ ল।” ১৪ পাছত ভাজনৰ সময়ত

বাৱেজ ৰথূক ক’ ল, “তুিম এই ঠাইৈল আিহ িপঠা ল খাৱা, আৰু তুিম

লাৱা িপঠােডাখৰ টঙা া াৰসত জবুিুৰওৱা।” তিতয়া তওঁ ধান দাৱা

লাকসকলৰ কাষত আিহ বিহল আৰু বাৱেজ হাত মিল ভজা যৱ তওঁক

খাবৈল িদেল। তােত তওঁ ভাজন কিৰ তৃ হ’ল, আৰু তােৰ িকছু অংশ

ৰািখ হ’ল। ১৫ পাছত তওঁ ধান বটুিলবৈল উিঠ আেহােত, বাৱেজ

তওঁৰ ডকা দাসসকলক আ া িদ ক’ ল, “তাইক মিুঠেবাৰৰ মাজেতা

বটুিলবৈল দ, আৰু তাইক অপমান নকিৰিব। ১৬ ব া মিুঠেবাৰৰ পৰাও

িকছু িকছু টািন উিলয়াই তাইক বটুিলবৰ কাৰেণ এিৰ িদিব, আৰু তাইক

বটুিলবৈল বাধা িনিদিব।” ১৭ তিতয়া ৰেূথ সি য়াৈলেক সই পথাৰত যৱ

ধান বটুিলেল; আৰু িনেজ বটুলা যৱ ধান মােৰােত ায় এক ঐফা যৱ

ধান পােল। ১৮ পাছত তওঁ সই যৱ ধান িখিন ল নগৰৈল গ’ল আৰু

তওঁ বটুিল গােটাৱা ধান শা েৱেক চােল। তােত ৰেূথ ভজা যৱ খাই
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তৃ হাৱাৰ পাছত িয অৱিশ ভাগ ৰািখিছল, সইিখিনও উিলয়াই তওঁ

শা েৱকক িদেল। ১৯ তিতয়া শা েৱেক তওঁক ক’ ল, “তুিম আিজ ক’ত

ধান বটুিলিছলা? বা ক’ত কাম কিৰবৈল গিছলা? িয জন মা েহ তামাক

ইমান মৰম কিৰেল, তওঁ আশী াদ া হওঁক।” তিতয়া তওঁ িয জনৰ

ওচৰত কাম কিৰিছল, সই জনৰ িবষেয় শা েৱকক বজুাই ক’ ল, “িয

মা হৰ তাত মই আিজ কাম কিৰিছেলাঁ, তওঁৰ নাম বাৱজ।” ২০ তিতয়া

নয়মীেয় িনজ বাৱাৰীেয়কক ক’ ল, “ সই স শি মান ঈ েৰ জীিৱত

আৰু মতৃ লাকৈল দয়া কিৰবৈল এৰা নাই, তওঁ িযেহাৱাৰ পৰা আশী াদ

পাওক।” নয়মীেয় পনুৰ ক’ ল, “ সই ব ি জন আমাৰ স কীয়, আৰু

আমাৰ উ াৰ পাৱা জািত সমহূৰ মাজৰ এজন।” ২১ পাছত মাৱাবীয়া

ৰেূথ ক’ ল, “ তওঁ মাক ইয়ােকা ক’ ল য, ‘ মাৰ ধান আটাইেবাৰ দাই

শষ নােহাৱাৈলেক তুিম মাৰ দাস‐দাসীসকলৰ লগ নিৰবা’।” ২২আৰু

নয়মীেয় িনজ বাৱাৰীেয়ক ৰথূক ক’ ল, “আইিট তুিম তওঁৰ দাসীসকলৰ

লেগ লেগ যাৱা ভাল; সেয় নহ’ ল, আন কােনা পথাৰত কােনাবাই

তামাক অপমান কিৰব পােৰ।” ২৩ এইদেৰ যৱ ধান আৰু ঘ ঁ ধান

দাই শষ নকৰাৈলেক তওঁ ধান বটুিল বাৱজৰ দাসীসকলৰ লেগ লেগ

থািকল, আৰু িনজ শা েৱকৰ লগত বাস কিৰেল।

৩ নয়মীেয় তওঁৰ বাৱাৰীেয়ক ৰথূক ক’ ল, “ হ মাৰ আইিট, যাৰ

াৰাই তামাৰ ম ল হয়, এেন ৰি ত ঠাই মই জােনা তামাৰ

কাৰেণ িনিবচািৰম? ২ তুিম িয বাৱজৰ দাসীসকলৰ লগত কাম কিৰিছলা,

সই বাৱজ জােনা আমাৰ স কীয় লাক নহয়? চাৱা, তওঁ আিজ ৰািত

মৰণা মৰা ঠাইত যৱ ধান জািৰ আেছ। ৩ সেয়, তুিম এিতয়া গা ধইু

পিৰ াৰ হাৱা, গি তল ঘঁহা, আৰু কােপাৰ সলিন কিৰ সই শস মৰা

ঠাইৈল যাৱা৷ িক ু সই ব ি েয় ভাজন‐পান কিৰ শষ নকৰাৈলেক

তুিম তওঁক দখা িনিদবা। ৪ তওঁ যিতয়া টাপিন যাব, তিতয়া তুিম

তওঁৰ শাৱা ঠাই মনত ৰািখ, পাছত তওঁৰ ওচৰৈল যাবা আৰু তওঁৰ

ভিৰ ফালৰ কােপাৰ চাই তােতই তুিম বা; পাছত তুিম িক কিৰব

লািগব, সই িবষেয় তওঁ তামাক ক’ব।” ৫ তিতয়া ৰেূথ নয়মীক ক’ ল,

“আপিুন যেনদেৰ ক’ ল, মই সই মেত কিৰম।” ৬ পাছত তওঁ সই

শস মৰা ঠাইৈল গ’ল, আৰু তওঁৰ শা েৱেক িদয়া আেদশ অ সােৰ

সকেলা কিৰেল। ৭ বাৱেজ ভাজন‐পান কিৰ আন মেনেৰ গ শস ৰ

দ’মৰ এমৰূত গ েল, তিতয়া ৰেূথ ধীেৰ ধীেৰ গ তওঁৰ ভিৰৰ ফালৰ

কােপাৰ আতৰােল আৰু তােতই ই পিৰল। ৮ পাছত মাজিনশা বাৱেজ

বাগৰ সলাওঁেত, িনজৰ ভিৰৰ ওচৰত এজনী িতেৰাতা মা হ ই থকা গম

পাই উচপ খাই উিঠল। ৯ তিতয়া তওঁ িধেল, “তুিম কান?” তওঁ

ক’ ল, “মই আেপানাৰ দাসী ৰথূ; এেতেক আেপানাৰ এই দাসীৰ ওপৰৈল

আেপানাৰ কােপাৰৰ আঁচল মিল িদয়ক; কাৰণ আপিুন আমাৰ উ াৰকতা

আৰু আমাৰ স কীয়।” ১০ তিতয়া তওঁ ক’ ল, “আইিট তুিম িযেহাৱাৰ

আশী াদ া হাৱা; িকয়েনা তুিম ধনী বা খীয়া কােনা ডকা পৰুষুৰ

ওচৰৈল নৈগ, থমতৈক শষত পনুৰ অিধক ম দখৱুালা। ১১ এেতেক

আইিট, তুিম ভয় নকিৰবা; তুিম কাৱা সকেলােক মই কিৰম, িকয়েনা তুিম

য সতী, ইয়াক মাৰ িনজ নগৰৰ িভতৰত থকা সকেলা মা েহ জােন। ১২

এইেটা সত য, মই তামােলাকৰ স কীয় লাক হওঁ, িক ু মাতৈকও

ওচৰ‐স কীয় আন এজন আেছ। ১৩আিজ ৰািত ইয়ােত থাকা৷ ৰািতপৱুা

তওঁ যিদ ওচৰ স কীয় িহচােপ তামাক হণ কেৰ, তে ভােলই,

তওঁেৱই সই কায কৰক৷ িক ু তওঁ তামাক যিদ হণ কিৰবৈল ই া

নকেৰ, তে িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, মেয়ই তামাক হণ কিৰম। তুিম

ৰািতপৱুাৈলেক ইয়ােতই ই থাকা।” ১৪ তিতয়া ৰেূথ ৰািতপৱুাৈলেক

তওঁৰ ভিৰৰ ওচৰত ই থািকল; পাছত দাকেমাকািলেত অথাৎ ইজেন

িসজনক িচিনব নাৱাৰা সময়েতই তওঁ উিঠল; কাৰণ বাৱেজ কিছল,

‘শস মৰা ঠাইৈল মিহলা মা হ অহা কােনও জািনব নালােগ’। ১৫ পাছত

তওঁ পনুৰ ক’ ল, “তুিম গাত লাৱা ওপৰৰ কােপাৰ মিল ধৰা।” তিতয়া

ৰেূথ কােপাৰখন মিল ধেৰােত তওঁ ছয় দান যৱ ধান জিুখ কােপাৰত

ঢািল িদ তওঁৰ মৰুত তুিল িদেল; আৰু তওঁ নগৰৈল িচ গ’ল। ১৬ পাছত

ৰেূথ যিতয়া িনজৰ শা েৱকৰ ওচৰৈল আিহল, তিতয়া শা েৱেক তওঁক

ক’ ল, “আইিট তামাৰ িক হ’ল?” তিতয়া সই ব ি জেন তওঁৈল কৰা

আটাই কথা শা েৱকক তওঁ ক’ ল। ১৭ ৰেূথ পনুৰ ক’ ল, “ তওঁ মাক

‘শা েৱৰাৰ ওচৰৈল দাহােত যাব নালােগ’, এই বিুল ক এই ছয় দান

যৱ ধান িদেল।” ১৮ তিতয়া তওঁৰ শা েৱেক তওঁক ক’ ল, “আইিট,

এই িবষেয় িক ঘিটব, সই িবষেয় যিতয়াৈলেক নাজানা তিতয়াৈলেক

তুিম অেপ া কিৰ বিহ থাকা; িকয়েনা সই ব ি েয় আিজ এই কায

সমাধান নকৰাৈলেক মেন মেন বিহ নাথািকব।”

৪ তাৰ পাছত, বাৱেজ বৎেলেহম নগৰৰ ৱাৰৰ স খুৈল উিঠ গ

তােত বিহল; এেনেত িযজন ওচৰ স কীয় ব ি ৰ কথা ৰথূক তওঁ

কিছল, সই ব ি জন বােটিদ আিহ আিছল; তিতয়া বাৱেজ তওঁক

নাম কািঢ় মািত ক’ ল, “ইয়াৈল আিহ বহােচান।” পাছত তওঁ তােত আিহ

বিহল। ২ তিতয়া বাৱেজ নগৰৰ ব ৃ সকলৰ মাজৰ দহজনক মািত

আিন ক’ ল, “আেপানােলাক এই ঠাইেত বহ’ক।” তিতয়া তওঁেলাক

আিহ সই ঠাইেত বিহল। ৩ তিতয়া বাৱেজ সই ওচৰ স কীয়

ব ি জনক ক’ ল, “আমাৰ ভাই ইলীেমলকৰ িয মািটেডাখৰ আিছল, সই

ডাখৰ মািট মাৱাব দশৰ পৰা ঘিূৰ অহা নয়মীেয় বিচব খিুজেছ৷ ৪

এই হতুেক মই তামাক এই কথা জনাব খিুজেছাঁ য, আমাৰ স খুত

বিহ থকা ব ি সকলৰ আৰু মাৰ জািতৰ ব ৃ্ সকলৰ আগত তুিম সই

মািট ডাখৰ িকিন লাৱা৷ তুিম যিদ মু কৰা, তে কৰা৷ িক ু যিদ

নকৰা, তে মাক কাৱা, মই জািনব খিুজেছাঁ। িকয়েনা মু কিৰবৈল

তামাতৈক ওচৰ‐স কীয় আন কােনা ব ি নাই, িক ু তামাৰ পাছত

মইেহ আেছাঁ।” তিতয়া সই ব ি জেন ক’ ল, “মই মু কিৰম।” ৫

তিতয়া বাৱেজ ক’ ল, “তুিম িযিদনা নয়মীৰ হাতৰ পৰা মািট ডাখৰ

িকিনবা, সইিদনা তুিম মতৃজনৰ বংশৰ নাম জীয়াই ৰািখবৈল তওঁৰ

মাৱাবীয়া প ী ৰথূেকা হণ কিৰব লািগব৷” ৬ তিতয়া সই ওচৰ

স কীয় ব ি জেন বাৱজক ক’ ল, “ তেনহ’ ল মই িনজৰ বংশৰ িত

কিৰ তওঁক হণ কিৰব নাৱােৰাঁ; তুিম মাৰ অিধকাৰ ল তওঁক হণ

কৰা, িকয়েনা মই কিৰব নাৱােৰাঁ।” ৭ ই ােয়লৰ মাজত মু কৰা আৰু

সেলাৱাৰ এেন ৰীিত‐নীিত চিলত আিছল, এই ৰীিত ি ৰ কিৰবৈল

এজেন িনজৰ জাতা সােলাকাই আন জনক িদেয়, এইদেৰ ই ােয়লৰ

মাজত সা ী ৰপূ চত আিছল। ৮ সেয় তওঁৰ ওচৰ স কীয় ব ি জেন

বাৱজক ক’ ল, “তুিম িনেজ িকিন লাৱা।” এইদেৰ ক, তওঁ িনজৰ

জাতা সােলাকাই িদেল। ৯ তাৰ পাছত বাৱেজ ব ৃ সকলক আৰু আটাই

লাকসকলক ক’ ল, “ইলীেমলকৰ িয িয আিছল, আৰু িকিলেয়ান আৰু

মহেলানৰ িয িয আিছল, সই সকেলােক মই নয়মীৰ হাতৰ পৰা িকিনেলাঁ;

আিজ তামােলাক ইয়াৰ সা ী থ’ লা। ১০আেপানাৰ ভাইসকলৰ মাজৰ

পৰা আৰু আপিুন বাস কৰা ঠাইৰ পৰা সই মতৃ লাকৰ নাম যন লু

নহয়, সইবােব মতৃেলাকৰ অিধকাৰত তওঁৰ নাম ৰািখবৰ অেথ মই

িনজ ভায া ৰেূপ মহেলানৰ ভাযা মাৱাবীয়া ৰথূেকা িকিনেলাঁ; আিজ

আেপানােলােক সকেলােৱ ইয়াৰ সা ী হ ৰ’ল।” ১১ নগৰৰ িভতৰত থকা

সকেলা লাক আৰু ব ৃ সকেল ক’ ল, “আিম ইয়াৰ সা ী হ’ লা; িয গৰাকী

মিহলা তামাৰ বংশত েৱশ কিৰেল, িযেহাৱাই তওঁক ই ােয়ল বংশ

াপন কৰা িয ৰােহল আৰু লয়া আিছল, এওঁেকা তওঁেলাকৰ দেৰ কৰক;

আৰু ই াথাত তামাৰ পৰা ম আৰু বৎেলেহমত তামাৰ খ ািত হওক।

১২ িযেহাৱাই সই মিহলাৰ পৰা তামাক িয স ান িদব, সই স ানৰ

াৰাই, তামাৰৰ পৰা িযহূদাৈল জ া পৰচৰ বংশৰ দেৰ হওক।” ১৩

বাৱেজ ৰথূক িববাহ কিৰ তওঁৰ ভাযা ৰেূপ হণ কিৰেল আৰু বাৱেজ

তওঁৰ লগত শয়ন কৰাৰ পাছত তওঁ িযেহাৱাৰ পৰা আশী াদ পাই

গভধাৰণ কিৰ এিট পু সৱ কিৰেল। ১৪ পাছত এই বাতিৰ পাই,

মিহলাসকেল নয়মীক ক’ ল, “ধ িযেহাৱা, তওঁ আিজ তামাক ওচৰ

স কীয় কােনা নথকাৈক অকলশেৰ ৰখা নাই; এই স ানিটৰ নােমা

ই ােয়লৰ মাজত খ াত হওক। ১৫ ই তামাৰ জীৱন পনুৰ িত া

কিৰব, আৰু ব ৃ অৱ াত তামাৰ িতপালক হ’ব, কাৰণ তামাক ম

কেৰাঁতা, আৰু তামাৰ সাতজন পু তৈকও উ ম িয তামাৰ বাৱাৰী তওঁ
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ইয়াক সৱ কিৰেল।” ১৬ তিতয়া নয়মীেয় ল’ৰািটক িনজৰ কালাত

ল’ ল, আৰু তওঁ তাৰ ধাই মাতৃ ৰপূ হ’ল। ১৭ পাছত নয়মীৰ এিট পু

জি ল, এই বিুল তওঁৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়া মিহলাসকেল তাৰ নাম ওেবদ

হ’ল। তওঁ দায়দুৰ ককাক, অথাৎ িযচয়ৰ বােপক। ১৮ এেয় পৰচৰ

বংশাৱলী: পৰচৰ পেুতক িহেষাণ, ১৯ িহেষাণৰ পেুতক ৰাম, ৰামৰ

পেুতক অ ীনাদব, ২০অ ীনাদবৰ পেুতক নহেচান, নহেচানৰ পেুতক

চলেমান, ২১ চলেমানৰ পেুতক বাৱজ, বাৱজৰ পেুতক ওেবদ, ২২

ওেবদৰ পেুতক িযচয়, িযচয়ৰ পেুতক দায়দু।
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১ সামুেয়ল
১ পবতীয়া দশ ই িয়মৰ ৰামাথিয়ম চাফীম অ লৰ িনবাসী ইলকানা

নােমেৰ এজন ব ি আিছল। তওঁ িযেৰাহমৰ পু আৰু চুফ পিৰবাৰৰ

আিছল। িযেৰাহমৰ িপতৃ হ’ল ইলীহূ, ইলীহূৰ িপতৃ হ’ল তহূৰ, তহূৰৰ

িপতৃ হ’ল চূফ। এওঁেলাক ই িয়মৰ গা ীৰ আিছল। ২ তওঁৰ জনী

ভাযা আিছল; এজনীৰ নাম হা া আৰু আন জনীৰ নাম িপিন া। িপিন াৰ

স ান আিছল, িক ু হা া িনঃস ান আিছল। ৩ এই ব ি জেন চীেলাত

বািহনী সমহূৰ িযেহাৱাৰ আগত িণপাত কিৰবৈল আৰু বিলদান িদবৈল

িত বছেৰ িনজ নগৰৰ পৰা গিছল। সই ঠাইত এলীৰ জন পেুতক

হফনী আৰু পীনহচ িযেহাৱাৰ পেুৰািহত আিছল। ৪ িত বছেৰ যিতয়া

ইলকানাই সই িদনত বিল িদবৈল আেহ, তিতয়া তােৰ এভাগ তওঁ

ভাযা িপিন াক িদেয়, আৰু তওঁৰ পেুতক জীেয়ক সকলেকা িদেয়। ৫

িযেহাৱাই তওঁৰ গভ ব কিৰ ৰািখিছল; িক ু তওঁৰ ামী ইলকানাই

তওঁক ম কিৰিছল কাৰেণ হা াক ভাগ িদেয়। ৬ িযেহাৱাই তওঁৰ

গভ ব কিৰ ৰখা বােব, সিতনীেয়েক তওঁৰ মনত অসে াষ জ াবৈল

নানা কথােৰ তওঁক িবৰ কিৰিছল। ৭ বছৰৰ িপছত বছৰ ধিৰ হা া

যিতয়া পিৰয়ালৰ সেত িযেহাৱাৰ গহৃৈল যায়, তিতয়া তওঁৰ সিতনীেয়

সদায় তওঁক িবৰ কেৰ; এই হতুেক তওঁ ভাজন নকিৰ কাি কাি

িদন অিতবািহত কিৰিছল। ৮ তিতয়া তওঁৰ ামী ইলকানাই কয়, “হা া

তুিম িকয় কাি ছা? তুিম িকয় আহাৰ হণ নকৰা? তামাৰ দয় েখেৰ

পিৰপণূ িকয়? তামাৰ দিৃ ত মই দহ জন পু তৈক উ ম নহও ন?” ৯

এিদন তওঁেলােক চীেলাত ভাজন‐পান কৰাৰ পাছত, হা া িথয় হ’ল।

সই সময়ত িযেহাৱাৰ মি ৰৰ ৱাৰৰ খটুাৰ ওচৰত এলী পেুৰািহত

িনজ আসনৰ ওপৰত বিহ আিছল। ১০ তিতয়া হা াই মনৰ বজাৰত

ভািগ পিৰ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ন কিৰেল। ১১আৰু তওঁ

সংক কিৰ ক’ ল, “ হ বািহনী সমহূৰ িযেহাৱা, আপিুন যিদ আেপানাৰ

এই দাসীৰ খৈল দিৃ কিৰ সাঁৱৰণ কেৰ, আৰু আেপানাৰ দাসীক

নাপাহিৰ এিট পু ‐স ান িদেয়, তে দাসীেয় িস জীয়াই থকাৈলেক

িযেহাৱাৰ উে েশ তাক উৎসগ কিৰম; আৰু তাৰ মৰূত খৰু লেগাৱা

নহ’ব।” ১২ এেনদেৰ হা াই ব সময় ধিৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত াথনা

কিৰ আিছল, আৰু এলীেয় তওঁৰ মখুৈল ল কিৰ আিছল। ১৩ সই

সময়ত হা াই িনৰেৱ দয়ৰ পৰা াথনা কিৰ আিছল, তওঁৰ কৱল

ওঁঠ িটেহ লিৰ আিছল, িক ু কােনা শ না নািছল; সেয়েহ এলীেয়

তওঁক মতলীয়া হেছ বিুল ভািবিছল৷ ১৪ এলীেয় তওঁক ক’ ল, “তুিম

িকমান সময় মতলীয়া হ থািকবা? তামাৰ পৰা া াৰস দূৰ কৰা।” ১৫

হা াই উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “নহয় মাৰ ভু, মই এগৰাকী অভািগনী

নাৰী, মাৰ আ া েখেৰ পিৰপণূ, মই া াৰস বা কােনা ৰাগীয়াল ব

পান কৰা নাই, িক ু িযেহাৱাৰ আগত মাৰ মনৰ কথা ব কিৰেছাঁ। ১৬

আেপানাৰ এই দাসীক িতেৰাতা বিুল নাভািবব; মাক নানা কথােৰ

িবৰ কৰাত, বজাৰ পাই অস ু মেনেৰ মই িযেহাৱাৰ সেত কথা

পািত আিছেলাঁ।” ১৭ এলীেয় উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “তুিম শাি েৰ যাৱা;

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত তুিম িয িনেবদন কিৰলা, সয়া তওঁ

হণ কৰক।” ১৮ তিতয়া তওঁ ক’ ল, “আেপানাৰ দিৃ ত আেপানাৰ

দাসী অ হ া হওক।” তাৰ পাছত হা া সই ঠাইৰ পৰা ওলাই গ

আহাৰ হণ কিৰেল; আৰু তওঁৰ মখু কিতয়াও িববণ নহ’ল। ১৯ পাছত

তওঁেলাক পৱুােত উিঠ িযেহাৱাৰ আগত িণপাত কিৰ িনজ ঘৰ ৰামাৈল

উভিট গ’ল৷ পাছত ইলকানাই িনজ ভাযা হা াৰ সেত শয়ন কৰাত

িযেহাৱাই তওঁৰ িনেবদনৰ উ ৰ িদেল। ২০ পাছত হা াই গভধাৰণ

কিৰেল, আৰু িনিদ সময়ত এিট পু সৱ কিৰেল। তওঁ তাক চমেূৱল

বিুল মািতেল, আৰু ক’ ল, “কাৰণ মই িযেহাৱাৰ পৰা ইয়াক খিুজিছেলাঁ৷”

২১আেকৗ ইলকানা আৰু তওঁৰ আটাই পিৰয়ােল িযেহাৱাৰ উে েশ

বািষক বিলদান কিৰবৰ বােব আৰু িনজৰ সংক িস কিৰবৈল গ’ল।

২২ িক ু হা া তওঁেলাকৰ লগত নগ’ল; তওঁ তওঁৰ ামীক ক’ ল,

“স ানিটেয় যােত িযেহাৱাৰ গহৃত সদায় থািকব পােৰ, তাৰ বােব মই

স ানিটেয় িপয়াহ এৰাৰ পাছতেহ তাক ল মই িযেহাৱাৰ গহৃৈল যাম।”

২৩ তিতয়া তওঁৰ ামী ইলকানাই তওঁক ক’ ল, “তুিম িয ভাল দখা,

তােক কৰা। িপয়াহ নৰাৈলেক তুিম অেপ া কৰা। িযেহাৱাই িনজ বাক

িস কৰক।” সেয় স ানিটেয় িপয়াহ নৰাৈলেক হা া ঘৰেত থািকল৷

২৪ স ানিটেয় িপয়াহ এৰাৰ পাছত, তওঁ িতিন বছৰীয়া এটা ভতৰা

গৰ,ু এক ঐফা আটা িৰ, আৰু এক বটল া াৰস ল চীেলাত থকা

িযেহাৱাৰ গহৃৈল ল গ’ল। সই সময়ত স ানিট বয়সত সৰু আিছল।

২৫ তােত তওঁেলােক ভতৰা গৰেুটা বধ কিৰেল আৰু স ানেটাক এলীৰ

ওচৰৈল ল গ’ল। ২৬ হা াই এলীক ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, আেপানাৰ

উে েশ এই ঠাইত িথয় হ াথনা কৰা মিহলা গৰাকী মেয়ই। ২৭ এই

স ানিটৰ উে েশ মই াথনা কিৰিছেলাঁ; আৰু িযেহাৱাৰ আগত মই িয

খিুজিছেলাঁ, সয়া তওঁ মাক িদেল। ২৮ সেয় মই িযেহাৱাৈল স ানিটক

উৎসগ কিৰেলাঁ। জীৱনৰ শষৈলেক তাক িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া হ’ল।”

ইলকানা আৰু তওঁৰ পিৰয়ােল সই ঠাইত িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল।

২ হা াই াথনা কিৰেল আৰু ক’ ল, “ মাৰ মেন িযেহাৱাত আন

কিৰেছ; মাৰ শি িযেহাৱাত মাৰ গ হেছ; শ েবাৰৰ আগত মই

দঢ়ৃতােৰ কথা ক’ব পৰা হেছাঁ কাৰণ মই আেপানাৰ পিৰ াণত উ ািসত

হেছাঁ। ২ িযেহাৱাৰ দেৰ আন কােনা পিব নাই, িকয়েনা আেপানাৰ

বািহেৰ আন কােনা নাই; আমাৰ িযেহাৱাৰ সদশৃ কােনা িশলা নাই। ৩

তামােলােক অহ ােৰেৰ পনুৰ কথা নক’বা, তামােলাকৰ মখুৰ পৰা

দপৰ কথা নালাওক৷ িকয়েনা িযেহাৱা স ানী ঈ ৰ হয়, তওঁৰ াৰাই

কাযেবাৰ তজতু জাখা হয়। ৪ বীৰসকলৰ ধ ভঙা হ’ল, উজিুট খাৱা

সকলক বলৰপূ টঙািলেৰ ব া হ’ল। ৫তৃ হাৱাসকেলআহাৰৰ বেব কাম

কিৰব লগা হ’ল, ভাকত থকা সকলৰ খাদ ৰ অভাৱ নহ’ল৷ স ানহীনাই

সােতাটা স ান সৱ কিৰেল, অিধক স ান থকা জনী িনশকতীয়া হ

গ’ল৷ ৬ িযেহাৱাই মতুৃ আৰু জীৱন দান কেৰ, তওঁ িচেয়ালৈল নমায় আৰু

পনুৰায় তােল৷ (Sheol h7585) ৭ িযেহাৱাই দিৰ ও কেৰ আৰু ধনীও

কেৰ, তওঁ ন ও কেৰ আৰু মতাও দান কেৰ৷ ৮ তওঁ িনঃিকন অৱ াৰ

পৰা দিৰ ক উ ত কেৰ, তওঁ গাবৰৰ দ’মৰ পৰা দিৰ জনক উঠায়৷

তওঁেলাকক তাপী জনৰ সেত বিহবৈল যাগ কেৰ, উ ৰািধকাৰী সূে

স ানীয় ান দান কেৰ৷ িকয়েনা পিৃথৱীৰ েবাৰ িযেহাৱােৰই, তওঁ

তাৰ ওপৰত জগতখন াপন কিৰেল। ৯ তওঁৰ িব লাকসকলৰ

খাজ তওঁ ৰ া কিৰব, িক ু েবাৰক আ াৰত পেুত ৰািখব৷ আৰু

কােনা মা েহ িনজ বেলেৰ িজিকব নাৱািৰব। ১০ িযেহাৱাৰ সেত

িতবাদ কৰা সকলক খ খ কৰা হ’ব, তওঁ গৰ পৰা িসহঁতৰ িবৰেু

ব িন কিৰব। িযেহাৱাই পিৃথৱীৰ অ ৈলেক িবচাৰ কিৰব, তেৱঁই

তওঁৰ ৰজাক শি িদব, আৰু িনজ অিভিষ জনক উ ানৈল িনব।” ১১

তাৰ পাছত ইলকানা িনজৰ ঘৰ ৰামাৈল গ’ল৷ িক ু তওঁৰ স ান চমেূৱেল

এলী পেুৰািহতৰ সা ােত িযেহাৱাৰ পিৰচযা কিৰবৈল ধিৰেল। ১২ এলীৰ

পেুতক জন অসৎ আিছল, তওঁেলােক িযেহাৱাক ভয় নকিৰিছল। ১৩

এইদেৰ পেুৰািহতসকেল লাকসকলৰ লগত ব ৱহাৰ কিৰিছল, কােনা

মা েহ যিতয়া বিলদান কেৰ, তিতয়া মঙহ িসজাওঁেত, পেুৰািহতৰ দােস

এডাল ি শলূ হাতত ল আেহ; ১৪আৰু লাহাৰ পা ত, বা কৰাহীত, বা

কটিলত, খাঁচ মািৰ িদেয়, তােত সই ি শলূত িযেবাৰ মঙহ লািগ আেহ,

সই সকেলােক পেুৰািহেত সই ি শলূ ডােলেৰ সেত ল যায়। ই ােয়লৰ

িযমান লাক চীেলাৈল আেহ, সই সকেলা লাকৰ ওচৰেত তওঁেলােক

এইদেৰ ব ৱহাৰ কেৰ। ১৫ তাৰ পিৰবেত তল পাৰাৰ পেূব, পেুৰািহতৰ

দাস আিহ বিলদান িদয়া জনক কয়, “পেুৰািহতৰ কাৰেণ পিুৰবৈল মঙহ

িদয়া, িকয়েনা তওঁ তামাৰ পৰা িসেজাৱা মঙহ নলয়, িক ু কঁচা মঙহেহ

ল’ব।” ১৬ িক ু মা হজেন যিদ তওঁক কয়, “ থেম তলিখিন পাৰা

হওক, তাৰ পাছত আেপানাৰ িযমান ই া িসমানিখিনেয় ল’ব”, তিতয়া

তওঁ কয়, “নহয় এিতয়াই মাক দ, িনিদেল, বেলেৰ লম।” ১৭ সেয়েহ

িযেহাৱাৰ দ ৃ্ি ত সই ডকাসকলৰ পাপ অিতশয় বিৃ হ’ল, িকয়েনা সই
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ডকাসকেল িযেহাৱাৰ নেবদ হয় ান কিৰিছল। ১৮ সই সময়ত

চমেূৱেল শণ সূতাৰ এেফাদ ব িপি িযেহাৱাৰ পিৰচযা কিৰ আিছল;

১৯ তাৰ ওপিৰও তওঁৰ মােক তওঁৰ কাৰেণ সৰু পাছাক যু ত কিৰ

তওঁৰ ামীৰ লগত বেছেৰকীয়া বিলদান উৎসগ কিৰবৈল অহাৰ সময়ত

িত বছেৰ তওঁক িদিছল। ২০ এলীেয় ইলকানাক আৰু তওঁৰ ভাযােকা

আশী াদ কিৰ ক’ ল, “িযেহাৱাৰ অ হত পাৱা স ানিটক িযেহাৱাৈল

উৎসগ কৰাৰ বােব এই স ানৰ সলিন িযেহাৱাই তামাক এই ভাযাৰ

পৰা পনুৰ স ান িদয়ক।” তাৰ পাছত তওঁেলােক িনজৰ ঘৰৈল উভিত

গ’ল। ২১ িযেহাৱাই পনুৰ হা াৈল কৃপা কৰাৰ পাছত তওঁ গভৱতী হ

কাল েম িতিনজন ল’ৰা আৰু জনী ছাৱালী সৱ কিৰেল। ইিতমেধ

চমেূৱল িযেহাৱাৰ সা ােত বিৃ হ’ল। ২২ সই সময়ত এলী অিতশয়

ব ৃ আিছল। তওঁ গােটই ই ােয়লৈল কৰা তওঁৰ পেুতকহঁতৰ ‐

ব ৱহাৰৰ কথা িনেল আৰু ত ুৰ ৱাৰমখুত পিৰচযা কৰা মিহলােবাৰৰ

লগত শয়ন কৰাৰ কথাও না পােল। ২৩ তিতয়া তওঁ িসহঁতক ক’ ল,

“ তামােলােক এেন কম িকয় কিৰছাহঁক? িকয়েনা আটাই মা হৰ মেুখ

মেুখ মই তামােলাকৰ কমৰ কথা িনেছাঁ। ২৪ হ মাৰ বাপাহঁত,

তামােলােক না তামােলােক এেন কম নকিৰবা; িকয়েনা মই িয কথা

িনেছাঁ, সেয় ভাল নহয়। তামােলােক িযেহাৱাৰ লাকসকলক আ া

ল ন কৰাইছাহঁক। ২৫ কােনা এজন মা েহ যিদ মা হৰ অিহেত দাষ

কেৰ, তে ঈ েৰ তাৰ িবচাৰ কিৰব; িক ু কােনােৱ যিদ িযেহাৱাৰ

িবৰেু পাপ কেৰ, তে তওঁৰ পে কােন অ েৰাধ কিৰব?” তথািপ

তওঁেলােক িনজ িপতৰৃ কথাৈল মন িনিদেল; িকয়েনা িযেহাৱাই িসহঁতক

মতুৃ দ িদবৈল ই া কিৰেল। ২৬ িক ু চমেূৱল েম েম বািঢ় গ’ল;

িযেহাৱাৰ আৰু মা হৰ দিৃ ত তওঁ অ হ া হ’ল। ২৭ তাৰ পাছত

ঈ ৰৰ এজন ব ি েয় এলীৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক ক’ ল, “িযেহাৱাই এই

বাতা িদেছ, িয সময়ত তামাৰ িপতৃ িমচৰত ফেৰৗণৰ বংশৰ অধীনত

আিছল, সই সময়ত মই তওঁেলাকক দশন িদয়া নািছেলাঁ ন? ২৮ তাৰ

উপিৰও মাৰ পেুৰািহত হ’বৈল, মাৰ য বদীৰ ান কিৰবৈল, ধপূ

লাবৈল আৰু মাৰ সা ােত এেফাদ ব িপি বৈল, ই ােয়লৰ আটাই

ফদৰ পৰা মই তওঁক মেনানীত কৰা নাই ন? আৰু ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ অি কৃত উপহাৰ তামাৰ িপতবৃংশক িদয়া নাই ন? ২৯ সেয়েহ

মই মাৰ িনবাসৰ ঠাইত আ া কৰা মাৰ বিল আৰু নেবদ ৰ ওপৰত

তামােলােক িকয় অৱ া কিৰছা? আৰু মাৰ জা ই ােয়লৰ লাকসকলৰ

সকেলা উপহাৰৰ আগ ভাগৰ াৰাই তামােলাক পু হাৱা, সই বােব

তুিম মাতৈক, িনজ স ান সকলক িকয় অিধক আদৰ কিৰছা? ৩০ সই

কাৰেণ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই কেছ, ‘ তামাৰ বংশই আৰু তামাৰ

িপতৰৃ বংশই মাৰ সা ােত সদায় থািকব’; িক ু এিতয়া িযেহাৱাই কেছ,

সেয় মাৰ পৰা দূৰ হওঁক; িকয়েনা মাক মযদা কেৰাঁতা সকলক মই

মযদা কিৰম, িক ু মাক তু কেৰাঁতা সকলক হয় ান কৰা হ’ব।

৩১ চাৱা, মই িয সময়ত তামাৰ শি আৰু তামাৰ িপতবৃংশৰ শি

নােহাৱা কিৰম, তিতয়া তামাৰ বংশত এজেনা ব ৃ েলাক নাথািকব,

এেন সময় আিহেছ। ৩২ মই িয ঠাইত বাস কেৰাঁ, তুিম সই ঠাইত

অম ল দিখবা৷ িক ু ঈ েৰ ই ােয়লক িদয়া ম লৰ অেথ তামাৰ বংশত

কিতয়াও কােনা ব ৃ নহ’ব। ৩৩আৰু মই মাৰ য ‐ বদীৰ পৰা তামাৰ

বংশৰ কৱল এজনক দূৰ নকিৰম, িস তামাৰ চ ল কিৰবৈল আৰু

তামাৰ মনত বজাৰ জ াবৈলেহ থািকব আৰু তামাৰ বংশত জ হণ

কৰা সকেলা লাকৰ যৗৱন অৱ ােত মতুৃ হ’ব। ৩৪ ইয়াৰ িচন ৰেূপ

তামাৰ জন পু হফনী আৰু পীনহচৈল এইদেৰ ঘিটব, সেয় িসহঁত

েয়ােৰ এেক িদনাই মতুৃ হ’ব। ৩৫আৰু মই িনজৰ কাৰেণ এজন িব াসী

পেুৰািহত ত কিৰম; তওঁ মই ভবাৰ দেৰ আৰু মাৰ ই াৰ দেৰ কায

কিৰব; আৰু মই তওঁৰ কাৰেণ এক িচৰ ায়ী গহৃ াপন কিৰম; তওঁ

সদায় মাৰ অিভিষ ৰজাৰ স খুত অহা‐ যাৱা কিৰব। ৩৬আৰু তামাৰ

বংশৰ মাজৰ অৱিশ থকা িতজেন আিহ এেডাখৰ ৰপূ আৰু এটা িপঠাৰ

কাৰেণ তওঁৰ আগত িণপাত কিৰ ক’ব, িবনয় কেৰাঁ, মই যন এেডাখৰ

িপঠা খাবৈল পাওঁ, সই বােব, অ হ কিৰ কােনা পেুৰািহত পদৰ বােব

মাক িনযিু িদয়ক৷”

৩ চমেূৱেল এলীৰ ত াৱধানত িযেহাৱাৰ পিৰচযা কিৰ আিছল। সই

সময়ত িযেহাৱাৰ বাক ভ আিছল; আৰু সঘনাই িযেহাৱাৰ দশন

পাৱা স ৱ নািছল। ২ সই সময়ত এলীৰ চ ল হাৱাত, তওঁ

ভালদেৰ মিনব নাৱািৰিছল; সেয় তওঁ িনজৰ িবচনাত ই থািকিছল। ৩

ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক থকা িযেহাৱাৰ মি ৰত ঈ ৰীয় দীপ মউুৱাৰ

পবূেত চমেূৱেল ব লিছল৷ ৪ সই সময়েত িযেহাৱাই চমেূৱলক মািতেল;

তােত তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “মই ইয়ােত আেছাঁ।” ৫ মাত নাৰ লেগ

লেগ, তওঁ এলীৰ ওচৰৈল দৗিৰ গ ক’ ল, “আপিুন মাক মািতিছল,

সেয় মই ইয়ােত আেছাঁ।” তিতয়া তওঁ ক’ ল, “মই মতা নাই; তুিম ই

থাকা গ;” তিতয়া তওঁ গ ই থািকল। ৬ পাছত িযেহাৱাই পনুৰায়

মািতেল, “ হ চমেূৱল;” তিতয়া চমেূৱেল উিঠ এলীৰ ওচৰৈল গ ক’ ল,

“মই উপি ত আেছাঁ; আপিুন মাক িকয় মািতিছল? তওঁ ক’ ল, “ বাপা,

মই মাতা নাই; তুিম ই থাকা গ।” ৭ সই সময়ৈলেক িযেহাৱাৰ মাত

নাৰ অিভ তা চমেূৱলৰ নািছল, আৰু তওঁৰ ওচৰত িযেহাৱাৰ বাক ও

কািশত হাৱা নািছল। ৮ পাছত িযেহাৱাই ততৃীয়বাৰ চমেূৱলক মািতেল।

তিতয়া তওঁ উিঠ এলীৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “মই উপি ত আেছাঁ; কাৰণ

আপিুন মাক মািতেছ।” ৯ তিতয়া িযেহাৱাই য তওঁক মািতেছ, এই

কথা এলীেয় বিুজ পােল আৰু চমেূৱলক ক’ ল, “তুিম গ ই থাকা; যিদ

তওঁ তামাক মােত, তে ক’বা, ‘ হ িযেহাৱা, কওক, িকয়েনা আেপানাৰ

দােস িনেছ’।” তাৰ পাছত চমেূৱল গ িনজ ঠাইত ই থািকল। ১০ পনুৰ

িযেহাৱাই আগৰ দেৰ আিহ িথয় হ তওঁক মািতেল, “চমেূৱল, চমেূৱল।”

তিতয়া চমেূৱেল উ ৰ িদ ক’ ল, “কওক, আেপানাৰ দােস িন আেছ।”

১১ তিতয়া িযেহাৱাই চমেূৱলক ক’ ল, “ চাৱা, মই ই ােয়লৰ মাজত

এেন এক কম কিৰম; সই িবষেয় িয জেন িনব, সই সকেলােৰ নাম

িশয়িৰ উিঠব। ১২ মই এলী আৰু তওঁৰ বংশৰ িবষেয় িয িয কিছেলাঁ,

সই সকেলােক থমৰ পৰা শষৈলেক িস কিৰম। ১৩ কাৰণ মই

তওঁক ক’ লাঁ, ‘ তওঁ িযেবাৰ অপৰাধৰ কথা জািনিছল, তাৰ বােব মই

সদাকালৈলেক তওঁৰ বংশক দ িদম, কাৰণ তওঁৰ স ানসকেল িনজেক

অিভশ কৰা সে ও তওঁেলাকক বাধা িদয়া নাই’। ১৪ সই কাৰেণ,

এলীৰ বংশৈল মই শপত খােলাঁ য, এলীৰ বংশই িয অপৰাধ কিৰেল,

তাক বিলদান িক নেবদ ৰ াৰাই কিতয়াও মাচন কৰা নহ’ব।” ১৫ তাৰ

পাছত চমেূৱেল ৰািতপৱুাৈলেক ই থািকল, আৰু পৱুা উিঠ িযেহাৱাৰ গহৃৰ

ৱাৰেবাৰ মিল িদেল, িক ু এলীৰ আগত সই দশনৰ কথা জনাবৈল

ভয় কিৰেল। ১৬ এলীেয় চমেূৱলক মািত ক’ ল, “ মাৰ বাপা চমেূৱল।”

তিতয়া চমেূৱেল ক’ ল, “মই ইয়ােত আেছাঁ।” ১৭ তিতয়া এলীেয়

িধেল, “িযেহাৱাই তামাক িক ক’ ল? মই িবনয় কেৰাঁ, তুিম মাৰ পৰা

এেকা লু ৱাবা; ঈ েৰ তামাক িয কথা ক’ ল, তাৰ কােনা কথা যিদ

মাৰ পৰা গাপেন ৰাখা, তে তওঁ তামাক অিধক দ িদব।” ১৮

তিতয়া চমেূৱেল তওঁৰ আগত সকেলা কথা ক’ ল, তওঁৰ পৰা কােনা

এটা কথাও গাপেন নাৰািখেল। সেয় এলীেয় ক’ ল, “ তওঁ িযেহাৱা;

তওঁৰ দিৃ ত িয ভাল, তােকই কৰক।” ১৯ চমেূৱল ডাঙৰ হ অহাৰ

পাছত, িযেহাৱা তওঁৰ স ী হ’ল, আৰু িযেহাৱাৰ ভিৱষ ত বাণী এটাও

িবফেল যাব িনিদেল। ২০ তােত চমেূৱল য িযেহাৱাৰ ভাববাদী হ’বৰ

অেথ িব াসৰ পা হেছ, সই িবষেয় দানৰ পৰা বৰ‐ চবাৈলেক গােটই

ই ােয়েল জািনেল। ২১ িযেহাৱাই পনুৰ তওঁক চীেলাত দশন িদেল;

িকয়েনা িযেহাৱাই চীেলাত চমেূৱলৰ আগত বাক ৰ াৰাই িনজেক কাশ

কিৰিছল। আৰু গােটই ই ােয়লৰ ওচৰৈল চমেূৱলৰ বাক আিহিছল।

৪ সই সময়ত ই ােয়েল যু ৰ অেথ পেল ীয়াসকলৰ িবৰেু ওলাই

গ এেবন‐এজৰৰ ওচৰত ছাউিন পািতেল, আৰু পেল ীয়াসকেল

অেফকত ছাউিন পািতেল। ২ পাছত পেল ীয়াসকেল ই ােয়লৰ িবৰেু

যু কেৰাঁেত পেল ীয়াসকলৰ হাতত ই ােয়লসকল পৰা হ’ল; আৰু

সই যু ‐ ত ই ােয়লৰ স সমহূৰ ায় চািৰ হাজাৰ লাকক
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তওঁেলােক বধ কিৰেল। ৩ পাছত লাকসলক ছাউিনৈল ঘিূৰ আেহােত,

ই ােয়লৰ ব ৃ েলাক সকেল ক’ ল, “িযেহাৱাই পেল ীয়াসকলৰ হাতত

আিজ আমাক িকয় পৰা হবৈল এিৰ িদেল? এিতয়া ব’লা, চীেলাৰ পৰা

আিম িযেহাৱাৰ সা িনয়ম‐চ ক আেনাৈগ, তিতয়া সই িনয়ম‐চ ক

আমাৰ লগত থিকেল, সয়াই শ ৰ শি ৰ পৰা আমাক ৰ া কিৰব।” ৪

সেয়েহ লাকসকেল চীেলাৈল মা হ পিঠয়াই, কৰবূ টাৰ মাজত বসিত

কৰা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক অনােল। সই সময়ত এলীৰ

জন পু হফনী আৰু পীনহচ সই ঠাইত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ লগত

আিছল। ৫ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক ছাউিনৈল অনাৰ পাছত, ই ােয়লৰ

সকেলা লােক এেনদেৰ মহা িন কিৰেল য, পিৃথৱীও কঁিপবৈল ধিৰেল।

৬ পেল ীয়াসকেল সই মহা িনৰ শ িন ক’ ল, “ই ীয়াসকলৰ

ছাউিনত এেন মহা িন িকয় হেছ?” এইদেৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক

ই ােয়লৰ ছাউিনৈল অনা হ’ল বিুল তওঁেলােক উপলি কিৰেল৷ ৭

তিতয়া পেল ীয়াসকলৰ ভয় লািগল আৰু তওঁেলােক ক’ ল, “ছাউিনৈল

িন য় ঈ ৰ আিহল৷” তওঁেলােক পনুৰ ক’ ল, “আমাৰ এিতয়া স াপ

হ’ব; িকয়েনা ইয়াৰ পবূেত কিতয়াও এেন ৱা হাৱা নাই। ৮আমাৰ

এিতয়া স াপ হ’ব; সই পৰা মী ঈ ৰৰ শি ৰ পৰা আমাক কােন

ৰ া কিৰব? এইজেনই সই ঈ ৰ, িযজেন অৰণ ৰ মাজত িবিভ কাৰ

উপ েৱেৰ িমচৰীয়াসকলক আঘাত কিৰিছল। ৯ হ পেল ীয়াসকল,

ই ীয়াসকল যেনৈক তামােলাকৰ অধীনত আিছল, তেনৈক তামােলাক

তওঁেলাকৰ অধীনত যন নেহাৱা, সইবােব তামােলাক বলৱান হাৱা

আৰু পৰুষু দখউুৱা; পৰুষু দখৱুাই যু কৰা।” ১০ তাৰ পাছত

পেল ীয়াসকেল যু কেৰাঁেত, ই ােয়লৰ লাকসকল পৰািজত হ িতজন

িনজ িনজ ত ুৈল পলাল; তােত এেন মহা‐সংহাৰ হ’ল য, ই ােয়লৰ

মাজত ি শহাজাৰ পদািতক লাকৰ মতুৃ হ’ল। ১১আৰু ঈ ৰৰ িনয়ম‐

চ ক শ ৰ হাতত পিৰল, আৰু এলীৰ জন পেুতক হফনী আৰু পীনহচক

বধ কৰা হ’ল। ১২ এজন িব ামীনীয়া মা েহ স ৰ মাজৰ পৰা দৗিৰ

গ, এেক িদনাই চীেলাহ পােল; তাৰ কােপাৰ ফটা আিছল আৰু মৰুত মািট

লািগ আিছল। ১৩ িস অহা সময়ত বাটৰ কাষত এলীেয় িনজৰ আসনত

বিহ বাট চাই আিছল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ বােব তওঁৰ মন

ব ল হ আিছল। তাৰ পাছত সই মা হজেন নগৰত সামাই সকেলা

স াদ িদয়াত নগৰৰ সকেলা লােক িচঞিৰব ধিৰেল। ১৪ এলীেয় সই

িচঞৰৰ শ িন িধেল, “এই কালাহলৰ কাৰণ িক?” তিতয়া সই

মা হজেন বগাই আিহ এলীক সকেলা িবষয় জনােল। ১৫ সই সময়ত

এলী আঠা ৈ বছৰ বয়সীয়া ব ৃ আিছল; আৰু তওঁ দিৃ হীন হাৱাত,

এেকা দখা নপােল। ১৬ মা হ জেন এলীক ক’ ল, “মই আিজ স

সমহূৰ ওচৰৰ পৰা পলাই আিহেলাঁ।” তিতয়া এলীেয় িধেল, “ বাপা,

তাত িক হ আেছ?” ১৭ বাতিৰ ল অহা মা হজেন উ ৰ িদ ক’ ল,

“পেল ীয়াসকলৰ স খুৰ পৰা ই ােয়লীসকল পলাইেছ আৰু আমাৰ

লাকসকল পৰািজত হ’ল৷ আেপানাৰ জন পু হফনী আৰু পীনহচেৰা

মতুৃ হ’ল, আৰু ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক শ েৱ ল গ’ল।” ১৮ সই মা হজেন

ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কৰ নাম লাৱাৰ লেগ লেগ এলী ৱাৰৰ কাষত বিহ থকা

আসনৰ পৰা লিুটখাই পিৰল আৰু িডিঙ ভািঙ যাৱাত তওঁৰ মতুৃ হ’ল;

িকয়েনা তওঁ ব ৃ আৰু ভাৰযু পৰুষু আিছল। তওঁ চি শ বছৰৈলেক

ই ােয়লৰ িবচাৰ কিৰিছল। ১৯ সই সময়ত তওঁৰ পা‐ বাৱাৰী পীনহচৰ

ভাযা গভৱতী আিছল, তওঁৰ স ান সৱৰ সময় হিছল৷ িযেহাৱাৰ

িনয়ম‐চ ক শ ৰ হাতত যাৱা আৰু িনজৰ শ ৰ ও ামীৰ মতুৃ ৰ স াদ

নাৰ লেগ লেগ তওঁৰ সৱ বদনা অি ৰ হ তওঁ আঠুকািঢ় স ান

সৱ কিৰেল। ২০ তওঁৰ সৱ বদনা দিখ, তওঁৰ কাষত িথয় হ থকা

মিহলাসকেল ক’ ল, “ভয় নকিৰবা; তুিম এিট পু জ িদলা।” িক ু তওঁ

মেুখেৰ এেকা উ ৰ িনিদেল আৰু তওঁেলােক কাৱা কথাৈল মন িনিদেল।

২১ তওঁ স ানিটৰ নাম ঈখােবাদ ৰািখেল আৰু ক’ ল, “ই ােয়লৰ পৰা

তাপ দূৰ কৰা হ’ল।” তওঁৰ শ ৰ আৰু ামীৰ বােবই ঈ ৰৰ িনয়ম‐

চ ক আটক কিৰ িনেল৷ ২২ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “ই ােয়লৰ পৰা তাপ

দূৰ কৰা হ’ল; িকয়েনা ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক আটক কিৰ িনেল।”

৫ পেল ীয়াসকেল ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক আটক কিৰ এেবন‐এজৰৰ

পৰা অ েদাদৈল িনেল। ২ তাৰ পাছত পেল ীয়াসকেল ঈ ৰৰ

িনয়ম‐চ ক দােগানৰ মি ৰৈল িনেল আৰু দােগানৰ মিূতৰ কাষত

ৰািখেল। ৩ পাছিদনা অ েদাদৰ লাকসকেল ৰািতপৱুােত উিঠ দিখেল

য, িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ আগত দােগানৰ মিূতেটা তলৈল মখু কিৰ

মািটত পিৰ আেছ; সেয় তওঁেলােক দােগানৰ মিূতক তুিল পনুৰ িনজ

ঠাইত ৰািখেল। ৪ তাৰ পাছিদনাও তওঁেলােক পৱুােত উিঠ দিখেল

য, িযেহাৱাৰ চ কৰ স খুত দােগান মািটত উবিুৰ হ পিৰ আেছ,

আৰু দােগানৰ মৰুেটা আৰু হাত খন কটাৈহ ৱাৰ দিলত পিৰ আেছ;

কৱল তাৰ গােডাখৰ মােথান অৱিশ থািকল। ৫ সই কাৰেণ দােগানৰ

পেুৰািহত আিদ কিৰ িযমান লাক দােগানৰ মি ৰত সামায়, তওঁেলাকৰ

মাজৰ কােনও অ েদাদত থকা দােগানৰ ৱাৰ ডিলত আিজ পয ভিৰ

িনিদেয়। ৬ অ েদাদীয়া লাক সকলৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ হাত ভাৰযু

আিছল, আৰু তওঁ তওঁেলাকক ধংস কিৰেল, আৰু অচেদাদৰ সীমাৈলেক

অেনক লাকক িবহ ফাঁেহাৰােৰ আঘাত কিৰেল। ৭ অ েদাদীয়া সকেল

তােক দিখ ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক আমাৰ ওচৰত

থািকব নাৱােৰ; িকয়েনা আমাৰ ওপৰত আৰু আমাৰ দৱতা দােগানেৰা

ওপৰত তওঁৰ হাত শদায়ক হেছ।” ৮ এই হতুেক তওঁেলােক মা হ

পঠাই পেল ীয়াসকলৰ সকেলা অিধপিতক িনজৰ ওচৰৈল মািত ক’ ল,

“ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কৰ িবষেয় আিম িক কিৰম?” তওঁেলােক

ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক গাতৈল িনয়া হওঁক।” তিতয়া

তওঁেলােক ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক সই ঠাইৈল ল গ’ল। ৯ িক ু

এইদেৰ ল যাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ হাত নগৰ খনৰ িবৰেু অিতশয়

াসযু হ’ল; তওঁ নগৰখনৰ বৰ িক সৰু সকেলােক আঘাত কৰাত,

তওঁেলাকৰ গাত িবহ ফাঁেহাৰা ওলাল। ১০ সেয়, তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

চ ক ইে াণৈল পঠােল। িক ু িযেহাৱাৰ চ ক ইে াণৈল অহাৰ পাছত,

ইে াণীয়া সকেল িচঞিৰ ক’ ল, “আমাৰ মা হেবাৰক বধ কিৰবৰ বােব

তওঁেলােক আমাৰ ওচৰৈল ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক আিনেল।” ১১

তােক দিখ তওঁেলােক মা হ পঠাই পেল ীয়াসকলৰ সকেলা অিধপিতক

গাট খৱুাই ক’ ল, “আমাৰ লাকসকলক যন বধ নকেৰ, তাৰ বােব

ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক ইয়াৰ পৰা পঠাই িদয়ক; িনজৰ ঠাইৈল

ইয়াক ঘৰূাই পঠাওঁক।” িকয়েনা নগৰৰ সকেলা ফােল মহামাৰীৰ ভয়ত

লাকসকল ব া ল হিছল; কাৰণ ঈ ৰৰ শাি িদয়া হাত তওঁেলাকৰ

িবৰেু উিঠিছল। ১২ িয লাকসকৰ মতুৃ হাৱা নািছল, তওঁেলাক িবহ

ফাঁেহাৰােৰ পীিড়ত হিছল; যাৰ ফলত নগৰৰ লাকসকলৰ আতনাদ

আকাশৈলেক উিঠল।

৬ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক পেল ীয়াসকলৰ দশত সাত মাহৈলেক

আিছল। ২ পেল ীয়াসকেল পেুৰািহত আৰু ম ল চাৱা সকলক

মািত আিন ক’ ল, “আিম িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ িবষেয় িক কিৰম?

কওকেচান, আিম ইয়াক িনজৰ দশৈল কেনৈক পঠাম?” ৩ তওঁেলােক

ক’ ল, “ তামােলােক িবনা উপহােৰেৰ ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক

নপঠাবা, িক ু িয কােনা উপােয় দাষাথক উপহাৰ তওঁৰ তাৈল পঠাই

িদয়া, তিতয়ােহ তামােলাক হ’বা, আৰু তওঁৰ হাত তামােলাকৰ

পৰা িকয় দূৰ হাৱা নাই, তিতয়ােহ তামােলােক বিুজবা।” ৪ তওঁেলােক

িধেল, “অ◌ািম তওঁৈল িক দাষাথক উপহাৰ পঠাম?” তওঁেলােক উ ৰ

িদ ক’ ল, “ তামােলােক পাঁচটা সাণৰ িবহ ফাঁেহাৰা আকৃিতেৰ সজা

আৰু সাণৰ পাঁেচাটা িনগিন িদ পেঠাৱা; পাঁচ ন ৰেটা পেল ীয়াসকলৰ

পাঁচ জন অিধপিতক বজুায়৷ কাৰণ, তামােলাক আৰু তামােলাকৰ

অিধপিতসকল সই এেকই মহামাৰীত আ া । ৫ এই হতুেক

তামােলােক তামােলাকৰ িবহ ফাঁেহাৰাৰ আৰু দশ িবন কৰা িনগিন

আকৃিতেৰ মিু িন াণ কৰা, আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰক গৗৰৱাি ত কৰা৷

তওঁ তামােলাকৰ পৰা আৰু তামােলাকৰ দৱতােবাৰৰ পৰা আৰু

তামােলাকৰ দশৰ পৰাও হয়েতা িনজৰ াধ তওঁ দূৰ কিৰব। ৬

িমচৰীয়া লাক আৰু ফেৰৗণ ৰজাই যেনৈক তওঁেলাকৰ মন কিঠন
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কিৰিছল তেনৈক তামােলােক িকয় মন কিঠন কিৰবা? তওঁেলাকৰ

মাজত যিতয়া তওঁ অ ুত কায কিৰিছল, তিতয়া জােনা তওঁেলাকক

এিৰ িদয়া নািছল? তাৰ পাছত তওঁেলাক িছ গ’ল৷ ৭ এই হতুেক

এিতয়া কাঠ ল এখন নতুন ৰথ সাজা আৰু কা ত যৱুিল নােলাৱা জনী

খীৰঁতী গাই গৰু আিন ৰথত লেগাৱা আৰু িসহঁতৰ পাৱািল িসহঁতৰ পৰা

আঁতৰাই ঘৰৈল ল যাবা। ৮ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক সই

ৰথৰ ওপৰত তুিল িদবা; আৰু িয সাণৰ ব েবাৰ দাষাথক উপহাৰৰ অেথ

ত কিৰিছলা, সইেবাৰ এটা বাকচত ভৰাই িনয়ম‐চ কৰ কাষত থ

পিঠয়াই িদবা আৰু সই িনয়ম‐চ কক িনজ বােট যাব িদবা। ৯ তাৰ

পাছত ল কিৰবা, সই ৰথ যিদ িনেজ বৎেচমচ নগৰৈল যায়, তিতয়া

িযেহাৱাই য এেন মহামাৰী ঘটােল সই িবষেয় বিুজবা; আৰু যিদ নাযায়,

তে আমাক হাৰ কৰা জন তওঁ নহয় বিুল আিম জািনম; িক ু ইয়াৰ

পিৰৱে ঘটনা েমেহ আমাৈল এই সকেলা ঘিটল।” ১০ তাৰ পাছত

লাকসকেল তওঁেলাকক িয দেৰ কিছল, সইদেৰই কিৰেল; খীৰঁতী গাই

গৰু আিন ৰথত লগােল, আৰু িসহঁতৰ পাৱািল টাক ঘৰত বাি হ’ল। ১১

পাছত িসহঁেত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক, সাণৰ িনগিন আৰু িবহ ফাঁেহাৰাৰ

আকৃিতেৰ সজা ব েবাৰ বাকচত ভৰাই ৰথৰ ওপৰত তুিল িদেল। ১২

তাৰ পাছত সই গৰু জনীেয় বৎেচমচৰ িদেশ হে িলয়াই হে িলয়াই

গ’ল; িসহঁেত সাঁ‐হােত িক বাওঁ‐হােত ঘিূৰেল; আৰু পেল ীয়াসলকৰ

অিধপিতসকেল বৎেচমচৰ সীমাৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ গ’ল। ১৩

সই সময়ত বৎেচমচ িনবাসীসকেল উপত কাত ঘ ঁধান দাই থােকাঁেত,

ওপৰৈল মৰু‐দািঙ চাই িনয়ম‐চ কেটা দিখ তওঁেলােক আন কিৰেল।

১৪ ৰথখন বৎেচমচ িনবাসী িযেহাচূৱাৰ পথাৰ পােল আৰু িয ঠাইত ডাঙৰ

িশল এটা আিছল, সই ঠাইেত ৰ’লিহ৷ তাৰ পাছত তওঁেলােক ৰথৰ কাঠ

ফািল, গৰু জনীক হামৰ অেথ িযেহাৱাৰ উে শ উৎসগ কিৰেল। ১৫

লবীয়াসকেল িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক আৰু তাৰ লগত সাণৰ ব থকা

বাকচেটা নমােল আৰু সই ডাঙৰ িশলেটাৰ ওপৰত ৰািখেল। বৎেচমচৰ

লাকসকেল সইিদনাই িযেহাৱাৰ উে েশ হামবিল আৰু ম লাথক

বিল উৎসগ কিৰেল। ১৬ পেল ীয়াসকলৰ পাঁচজন অিধপিতেয় এই

সকেলা দিখেল আৰু সই িদনাই ইে াণৈল উভিট গ’ল। ১৭ িযেহাৱাৰ

উে েশ পেল ীয়াসকেল দাষাথক উপহাৰ ৰেূপ পেঠাৱা িবহ ফাঁেহাৰাৰ

আকৃিতেৰ সজা সাণৰ ব েবাৰ, অ েদাদৰ অেথ এটা, গাজাৰ অেথ

এটা, অি েলানৰ অেথ এটা, গাতৰ অেথ এটা আৰু ইে াণৰ অেথ এটা

আিছল৷ ১৮আৰু গেড়েৰ আবতৃ হাৱা নগৰ হওক বা গাওঁ হওক, পাঁচজন

অিধপিতৰ অধীনত পেল ীয়াসকলৰ িযমান নগৰ আিছল, িসমান সাণৰ

িনগিন আিছল; এই কথা িযেহাৱাৰ চ ক িযহৰ ওপৰত ৰখা হিছল,

সই মহা‐িশল ইয়াৰ সা ী হ ৰ’ল; বৎেচমচীয়া িযেহাচূৱাৰ পথাৰত

সই িশল আিজৈলেক আেছ। ১৯ তওঁ বৎেচমচৰ লাকসকলৰ মাজৰ

িকছুমানক আঘাত কিৰেল; কাৰণ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৈল

চাইিছল; সেয় তওঁ স ৰজন মা হক বধ কিৰিছল৷ িযেহাৱাই কৰা মহা‐

হাৰ দিখ তওঁেলােক িবলাপ কিৰেল। ২০ বৎেচমচৰ লাকসকেল

ক’ ল, “এই পিব ঈ ৰ িযেহাৱাৰ স খুত কােন িথয় হ’ব পািৰব? আৰু

তওঁ আমাৰ পৰা কাৰ ওচৰৈল যাব?” ২১ তওঁেলােক িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীম‐

িনবাসী লাকসকলৈল দূত পঠাই ক’ ল, “পেল ীয়াসকেল িযেহাৱাৰ

িনয়ম‐চ ক ওেভাটাই আিনেল; তামােলােক নািম আিহ এই িনয়ম‐

চ ক তামােলাকৰ ওচৰৈল ল যাৱা।

৭ তাৰ পাছত িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ লাকসলেক আিহ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ ক ল গ’ল আৰু প তত থকা অবীনাদবৰ ঘৰত ৰািখেল। তােত

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ সই িনয়ম‐চ ক ৰািখবৰ বােব তওঁৰ পেুতক

ইিলয়াজৰক পিব কিৰেল। ২ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমত

থােকাঁেত ব সময় অথাৎ িবশবছৰ অিতবািহত হ’ল, আৰু ই ােয়লৰ

আটাই বংশই িযেহাৱাক অ সৰণ কিৰ চিলবৰ ই ােৰ শাক কিৰেল। ৩

চমেূৱেল ই ােয়লৰ আটাই বংশক ক’ ল, “ তামােলােক যিদ তামােলাকৰ

সকেলা িচে েৰ িযেহাৱাৈল উভিট আহা, আৰু তামােলাকৰ মাজৰ পৰা

িভ দশীয় দৱতােবাৰ আৰু অ ােৰৎ দৱীেবাৰ দূৰ কৰা আৰু িযেহাৱাৈল

িনজৰ মন পিৰবতন কিৰ যিদ কৱল তওঁেৰই সৱা কৰা; তেনহেল তওঁ

পেল ীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা তামােলাকক উ াৰ কিৰব।” ৪ তিতয়া

ই ােয়লৰ স ান সকেল বালেদৱতােবাৰ আৰু অ ােৰৎ দৱীেবােৰা ত াগ

কিৰ কৱল িযেহাৱাৰ সৱা কিৰবৈল ধিৰেল। ৫ তাৰ পাছত চমেূৱেল

ক’ ল, “ তামােলােক গােটই ই ােয়লক িম াত গােটাৱা; সই ঠাইত

মই তামােলাকৰ অেথ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰম।” ৬ তিতয়া

তওঁেলােক িম াত গাট খােল আৰু পানী তুিল িযেহাৱাৰ আগত ঢািল

িদেল। সই িদনা লেঘান িদ সই ঠাইেত ক’ ল, “আিম িযেহাৱাৰ িবৰেু

পাপ কিৰেলাঁ।” এইদেৰ চমেূৱেল িম াত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

িবচাৰ কিৰেল। ৭ িফিল ীয়াসকেল ই ােয়লৰ স ান সকল িম াত গাট

খাৱাৰ খবৰ পােল, আৰু পেল ীয়াসকলৰ অিধপিতসকেল ই ােয়লক

আ মণ কিৰবৈল আিহল; সেয় ই ােয়লৰ স ান সকেল এই কথা িন

িফিল ীয়াসকলৰ কাৰেণ ভয় কিৰেল। ৮ তিতয়া ই ােয়লৰ স ান

সকেল চমেূৱলক ক’ ল, “আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই পেল ীয়াসকলৰ হাতৰ

পৰা যন আমাক উ াৰ কেৰ, এই কাৰেণ আপিুন তওঁৰ আগত আমাৰ

অেথ কাতেৰাি কিৰবৈল নিৰব।” ৯ তিতয়া চমেূৱেল িপয়াহ খাৱা

মৰ পাৱািল এিট ল িযেহাৱাৰ উে েশ হামবিল উৎসগ কিৰেল আৰু

চমেূৱেল ই ােয়লৰ অেথ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল। তিতয়া

িযেহাৱাই তওঁক উ ৰ িদেল। ১০ চমেূৱেল হামবিল উৎসগ কেৰাঁেত,

পেল ীয়াসকেল ই ােয়লক আ মণ কিৰবৈল ওচৰ চািপ আিহিছল; িক ু

সইিদনা িযেহাৱাই িফিল ীয়া সকলৰ ওপৰত উ ‐ িনেৰ মঘ‐গ ন

কিৰ ব া ল কিৰেল; তােত তওঁেলাক ই ােয়লৰ স খুত পিতত হ’ল।

১১ তিতয়া ই ােয়লৰ লাক সকেল িম াৰ পৰা ওলাই আিহল আৰু

পেল ীয়াসকলক আঘাত কিৰ তওঁেলাকৰ পােছ পােছ গ বৎ‐কৰৰ

নামিনৈলেক খিদ গ’ল৷ ১২ তাৰ পাছত চমেূৱেল এটা িশল ল িম া

আৰু চনৰ মাজ ঠাইত াপন কিৰেল; আৰু “এিতয়াৈলেক িযেহাৱাই

আমাক সহায় কিৰেল” এইবিুল তাৰ নাম এেবন‐এজৰ ৰািখেল। ১৩

এইদেৰ পেল ীয়াসকল পৰা হ’ল আৰু ই ােয়লৰ অ লৈল তওঁেলাক

পনুৰ নািহল। চমেূৱলৰ জীৱনৰ শষৈলেক িযেহাৱাৰ হাত িফিল ীয়া

সকলৰ অিহেত আিছল। ১৪ ইে াণৰ পৰা গাতৈলেক িযেবাৰ নগৰ

পেল ীয়াসকেল ই ােয়লৰ পৰা কািঢ় লিছল, সইেবাৰ নগৰ পনুৰায়

ই ােয়লৰ অধীন হ’ল; আৰু ই ােয়েল িফিল ীয়া সকলৰ হাতৰ পৰা

সইেবাৰ অ ল উ াৰ কিৰেল। তােত ইেমাৰীয়া সকলৰ লগত ই ােয়লৰ

শাি াপন হ’ল। ১৫ চমেূৱেল তওঁৰ জীৱনৰ শষৈলেক ই ােয়লৰ

িবচাৰ কিৰেল। ১৬ তওঁ বছেৰ বছেৰ বৎএল, িগলগল আৰু িম াৈল

যায় আৰু সইেবাৰ ঠাইত ই ােয়লৰ িবচাৰ কেৰ৷ ১৭ তাৰ পাছত তওঁ

ৰামাৈল ঘিূৰ আেহ, কাৰণ তােতই তওঁৰ ঘৰ আিছল; আৰু সই ঠাইেতা

তওঁ ই ােয়লৰ িবচাৰ কেৰ। আৰু সই ঠাইত তওঁ িযেহাৱাৰ উে েশ

এটা য েবদী িন াণ কিৰেল।

৮ চমেূৱল ব ৃ হাৱাৰ পাছত, তওঁৰ পু সকলক ই ােয়লৰ ওপৰত

তওঁ িবচাৰক া িনযু কিৰেল। ২ তওঁৰ থম পু ৰ নাম যােৱল,

ি তীয় পু ৰ নাম অিবয়া আিছল; তওঁেলােক বৰ‐ চবাত িবচাৰ কিৰিছল।

৩ তওঁৰ পু সকল িপতৰৃ পথত চলা নািছল, িক ু অসৎ পথত চিলিছল।

তওঁেলােক ভটী খাই অ ায় িবচাৰ কিৰিছল৷ ৪ সই কাৰেণ ই ােয়লৰ

ব ৃ লাকসকেল চমেূৱলক ল’গ ধিৰবৈল ৰামাৈল আিহল৷ ৫ তওঁেলােক

চমেূৱলক ক’ ল, “চাওক, আপিুন ব ৃ হেছ, আৰু আেপানাৰ পু সকল

আেপানাৰ পথত চলা নাই, সেয়েহ অ া দশৰ দেৰ আমােৰা িবচাৰ

কিৰবৈল আপিুন আমাৰ ওপৰত এজন ৰজা িনযু কিৰ িদয়ক।” ৬ িয

সময়ত তওঁেলােক কিছল, “আমাৰ িবচাৰ কিৰবৈল আমাক এজন ৰজা

িদয়ক” সই সময়ত চমেূৱেল অস ু হ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেল৷

৭ িযেহাৱাই চমেূৱলক ক’ ল, “এইেলাক সকেল তামাৰ আগত িয িয

কথা কেছ, সই সকেলা কথা না; িকয়েনা িসহঁেত য তামাক অ া

কিৰেল, এেন নহয়, িক ু মই যন িসহঁতৰ ওপৰত ৰাজ নকেৰাঁ, এই

আশেয়েৰ মােকই অ া কিৰেল। ৮ মই িমচৰৰ পৰা িসহঁতক বািহৰ
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কিৰ অনা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক িসহঁেত মাৈল যেনৈক ব ৱহাৰ কিৰ

আিহেছ, অথাৎ মাক ত াগ কিৰ অ া দৱতােবাৰক পজূা কিৰ আিহেছ,

তেনৈক তামাৈলেকা এেক ব ৱহাৰ কিৰেছ। ৯ সেয়েহ, এিতয়া িসহঁতৰ

কথা না; িক ু ন ভােৱ িসহঁতক সাৱধান কৰা আৰু িসহঁতৰ ওপৰত িয

ৰজাই ৰাজ কিৰব, সই ৰজাৰ িনয়ম ণালী িসহঁতক বজুাই িদয়া।” ১০

তাৰ পাছত িয লাকসকেল চমেূৱলক ৰজা খিুজিছল, তওঁেলাকৰ আগত

তওঁ িযেহাৱাৰ সই সকেলা কথা জনােল। ১১আৰু ক’ ল, “ তামােলাকৰ

ওপৰত িয ৰজাই ৰাজ কিৰব তওঁৰ িনয়ম ণালী এইদেৰ হ’ব;

তামােলাকৰ পু সকলক িনজৰ ৰথ আৰু ঘাঁৰাৰ ওপৰত িনযু কিৰব,

আৰু িসহঁত তওঁৰ ৰথৰ আেগ আেগ দৗিৰ যাব; ১২আৰু তওঁ িসহঁতক

িনজৰ সহ পিত প াশপিত পািতব; আৰু িনজৰ মািটত হাল বাবৈল,

শস দাবৈল, আৰু যু ৰ অ ও ৰথৰ সঁজিুল গঢ়াবৈল িনযু কিৰ ল’ব।

১৩ তওঁ আেপানােলাকৰ জীয়ৰী সকলেকা গি ব ত কিৰবৈল,

ৰাি বৈল, আৰু চুলাত সিক খাদ বনাবৈল ব ৱহাৰ কিৰব। ১৪ তওঁ

উ ম শস ে , া াবাৰী, আৰু িজত গছৰ বািগছােবাৰ তামােলাকৰ

পৰা ল িনজ দাস সকলক িদব। ১৫ তামােলাকৰ শস ৰ আৰু া াবাৰীৰ

ফলৰ দহ ভাগৰ এভাগ ল িনজৰ কমচাৰী আৰু দাস সকলক িদব। ১৬

তওঁ তামােলাকৰ পৰুষু আৰু মিহলা দাস সকলক ল’ব আৰু সকেলাতৈক

উ ম ডকা পৰুষুসকলক আৰু গাধেবাৰেকা ল িনজৰ কামত লগাব।

১৭ তওঁ তামােলাকৰ মৰ‐ছাগ আৰু ছাগলীেবাৰৰ দহ ভাগৰ এভাগ

ল’ব; আৰু তামােলাক তওঁৰ ব ী হ’বা। ১৮ সই িদনা তামােলােক

িনেজ মেনানীত কিৰ লাৱা ৰজাৰ কাৰেণ কাি বা; িক ু িযেহাৱাই

সইিদনা তামােলাকক উ ৰ িনিদব।” ১৯ িক ু লাকসকেল চমেূৱলৰ

কথা নামািনেল; তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “নহয় নহয়! আমাৰ ওপৰত

এজন ৰজা হবই লািগব। ২০আিম আন জািতৰ দেৰ হ’বৈল, আমাৰ

িবচাৰ কিৰবৈল আৰু আমাৰ আেগ আেগ গ আমাৰ পে যু কিৰবৈল,

আমাক এজন ৰজা লােগ।” ২১ তাৰ পাছত চমেূৱেল লাকসকলৰ সকেলা

কথা িন পনুৰ সই কথা িযেহাৱাক জনােল। ২২ িযেহাৱাই চমেূৱলক

ক’ ল, “তুিম লাকসকলৰ কথা না আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰত এজন

ৰজা পািত িদয়া।” তাৰ পাছত চমেূৱেল ই ােয়লৰ লাকসকলক ক’ ল,

“ েত ক জেন িনজৰ িনজৰ নগৰৈল যাবই লািগব।”

৯ সই সময়ত িব ামীন ফদত এজন ভাৱশালী ব ি আিছল,

তওঁৰ নাম আিছল কীচ, তওঁ অবীেয়লৰ পু , অবীেয়ল জৰৰ

পু , জৰৰ বেখাৰতৰ পু , বােখাৰত আিফয়াৰ পু আিছল, এওঁেলাক

িব ামীন ফদৰ লাকআিছল। ২কীচৰ এজন দশন পু আিছল, তওঁৰ

নাম আিছল চৗল, ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত তওঁতৈক দশন

কােনা পৰুষু নািছল আৰু আন সকেলা লাকতৈক তওঁ ওখ আিছল।

৩ এিদন চৗলৰ িপতৃ কীচৰ গাধেবাৰ হৰাল। তিতয়া কীেচ িনজ পু

চৗলক ক’ ল, “তুিম দাস সকলৰ মাজৰ এজনক লগত ল গাধেবাৰ

িবচািৰ যাৱা।” ৪ সেয় চৗেল পাহাৰীয়া দশ ই িয়মৰ মােজেৰ পাৰ

হ চািলচা েদশৰ মােজেৰ গ’ল; িক ু গাধেবাৰ তাত নািছল। তাৰ

পাছত তওঁেলােক চালীম েদশৰ মােজেৰ গ’ল, িক ু তােতা নািছল,

তাৰ পাছত িব ামীন েদশৰ মােজেৰ গ’ল, িক ু তওঁেলােক তােতা

িবচািৰ নাপােল। ৫ যিতয়া তওঁেলাক চুফ েদশ পােল, চৗেল িনজৰ

লগত যাৱা দাসক ক’ ল, “আহাঁ, আিম উভিট যাওঁ, হয়েতা মাৰ িপতেৃয়

গাধেবাৰৰ িচ া কিৰবৈল বাদ িদ আমাৰ বােবেহ িচ া কিৰবৈল আৰ

কিৰব।” ৬ িক ু দাস জেন তওঁক ক’ ল, “ নক! এই নগৰত ঈ ৰ

িব াসী এজন লাক আেছ; তওঁ স ানীয় ব ি , তওঁ িয িয কয়, সকেলা

িস হয়; এেতেক আহক আিম এিতয়া সই ঠাইৈল যাওঁ; হয়েতা আিম

কানবােট যাব লােগ তওঁ জনাব পািৰব।” ৭ তিতয়া চৗেল তওঁৰ

দাসক ক’ ল, “িক ু আিম যিদ যাওঁ, তে সই লাকৰ ওচৰৈল িক ল

যাম? িকয়েনা আমাৰ পা ৰ িপঠা শষ হ’ল; ঈ ৰৰ লাকৰ ওচৰৈল

উপহাৰ ৰেূপ আিম িক ল যাম? আমাৰ লগত িক আেছ?” ৮ তােত

দাস জেন চৗলক উ ৰ িদ ক’ ল, “এয়া চাওকেচান, মাৰ হাতত এক

চকল ৰপূৰ চতুথ ভাগৰ এভাগ আেছ; আিম কান বােট যাব লােগ, সই

কথা জনাবৰ কাৰেণ মই ঈ ৰৰ লাকজনক ইয়ােক িদম।” ৯ (আগৰ

সময়ত ই ােয়লত, যিতয়া এজন লােক ঈ ৰৰ ই া িক জািনব িবচােৰ,

তওঁ কয়, “আহাঁ, আিম ভাববাদীৰ ওচৰৈল যাওঁ”।’ কাৰণ বতমানত

যাক ভিবষ ত ব া বালা হয়, আগৰ সময়ত তওঁক ভাববাদী বালা

হিছল)। ১০ তিতয়া চৗেল িনজৰ দাসক ক’ ল, “িঠেকই কছা; ব’লা

আিম যাওঁহক।” তাৰ পাছত তওঁেলােক ঈ ৰৰ লাক য’ত আিছল সই

নগৰৈল গ’ল। ১১ তওঁেলােক নগৰৰ পাহােৰিদ উিঠ যাওঁেত, পানী

তুিলবৈল অহা কইগৰাকীমান যৱুতীক লগ পােল; তওঁেলাকক চৗল আৰু

তওঁৰ দােস িধেল, “ইয়াত ভাববাদী আেছেন?” ১২ তওঁেলােক উ ৰ

িদ ক’ ল, “ তওঁ আেছ; চাওক, আেপানাৰ িঠক স খুেত আেছ, সানকাল

কৰক, তওঁ নগৰৈল আিজ আিহেছ, কাৰণ আিজ ওখ ানত লাকসকেল

বিলদান কিৰব। ১৩ সেয় তওঁ ওখ ানৈল ভাজন কিৰবৈল যাৱাৰ

পেূব আেপানােলােক নগৰত সামােয় তওঁক িবচািৰ পাব। িকয়েনা তওঁ

গ নােপাৱাৈলেক, লাকসকেল ভাজন নকেৰ, কাৰণ তওঁ বিলদানত

আশী াদ কৰাৰ পাছতেহ িনমি ত সকেল ভাজন কিৰব। এেতেক

আেপানােলাক এিতয়াই যাওক; তিতয়ােহ তওঁক লগ পাব।” ১৪ সেয়

তওঁেলাক নগৰৈল গ’ল। তওঁেলাক নগৰত সামাওঁেতই দিখেল য,

চমেূৱেল ওখ ানৈল যাবৰ উে েশ তওঁেলাকৰ ফােল আিহ আেছ। ১৫

চৗল আিহ পাৱাৰ আগিদনা, িযেহাৱাই চমেূৱলৰ আগত এই কথা কাশ

কিৰেল: ১৬ “কাইৈল এেন সময়েত মই িব ামীন েদশৰ পৰা এজন

মা হ তামাৰ ওচৰৈল পঠাম; তওঁক মাৰ জা ই ােয়লৰ ওপৰত

অিধপিত হ’বৈল তুিম তওঁক অিভেষক কিৰবা, তােত তওঁ মাৰ জাক

পেল ীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কিৰব; িকয়েনা, মাৰ জাসকলৰ

কাতেৰাি ৰ শ মাৰ কাণত পৰাত, মই তওঁেলাকৈল দিৃ কিৰেলাঁ।”

১৭ যিতয়া চমেূৱেল চৗলক দখা পােল, িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “যাৰ

িবষেয় মই তামাক কিছেলাঁ, এইজেনই সই ব ি ; তেৱঁই মাৰ

জাসকলৰ ওপৰত শাসন কিৰব।” ১৮ তিতয়া চৗেল ৱাৰ মখুত

চমেূৱলৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “ মাক কওক, ভাববাদীৰ ঘৰ ক’ত?” ১৯

চমেূৱেল চৗলক উ ৰ িদ ক’ ল, “মেয়ই সই ভাববাদী, মই ওখ ানৈল

যাৱাৰ পেূব তুিম তাৈল যাৱা, কাৰণ তুিম আিজ মাৰ লগত ভাজন

কিৰবা, কাইৈল ৰািতপৱুা মই তামাক যাবৈল িদম আৰু তামাৰ মনৰ

সকেলা কথা মই তামাক জনাম। ২০আিজ িতন িদন পেূব, তামাৰ িয

গাধেবাৰ হৰাইিছল, সইেবাৰৰ কাৰেণ িচ া নকিৰবা; িকয়েনা সইেবাৰ

পাৱা যাব আৰু যাৰ কাৰেণ ই ােয়লৰ সকেলা ই া জিড়ত হ আেছ;

সেয় জােনা তামাৰ আৰু তামাৰ সমদূায় িপত‐ৃবংশৰ নহয়?” ২১ চৗেল

উ ৰ িদ ক’ ল, “ই ােয়লৰ সকেলাতৈক সৰু ফদ িব ামীন ফদৰ

মই নহয় ন? আৰু িব ামীন ফদৰ আটাই গা ীিবলাকৰ মাজত মাৰ

গা ী সকেলাতৈক সৰু নহয় ন? তেনহ’ ল আপিুন মাৰ আগত এই

দেৰ িকয় কেছ?” ২২ তাৰ পাছত চমেূৱেল চৗলক আৰু তওঁৰ দাসক

ভাজনৰ কাঁঠািলেটাৈল ল গ’ল; আৰু ি শ জনমান িনমি ত অিতিথৰ

সেত ধান ঠাইত ব ৱােল। ২৩ চমেূৱেল ৰা নীক ক’ ল, “মই তামাক

িযিখিন ‘ বেলেগ ৰািখব িদিছেলাঁ’ তামাক িদয়া সই ভাগেটা ল আনা।’

২৪ তাৰ পাছত ৰা নীেয় বিলদান িদয়া িপছ ভিৰৰ কৰঙণ আৰু তাৰ

ওপৰত িয সকেলা আিছল, সইিখিন আিন চৗলৰ আগত থেল। তিতয়া

চমেূৱেল ক’ ল, “ চাৱা, তামাৰ কাৰেণ িয ৰখা হিছল! তাক ভাজন

কৰা, কাৰণ িনৰিূপত সময়ৈলেক তামাৰ বােব ইয়াক ৰখা হিছল। সেয়

অিতিথসকলৰ সেত তুিম ভাজন কৰা।” চৗেল সই িদনা চমেূৱলৰ লগত

ভাজন কিৰেল। ২৫ যিতয়া তওঁেলাক ওখ ানৰ পৰা নগৰৈল নািম

আিহল, তিতয়া চমেূৱেল ঘৰৰ চালৰ ওপৰত চৗলৰ লগত কেথাপকথন

কিৰেল। ২৬ ৰািতপৱুােত চমেূৱেল চৗলক ঘৰৰ চালৰ ওপৰৈল মািত

ক’ ল, “উঠা, যােত মই তামাক তামাৰ বােট পিঠয়াব পােৰাঁ;” সেয় চৗল

উিঠল আৰু চমেূৱলৰ সেত েয়াজন বাটৈল ওলাই গ’ল। ২৭ তাৰ পাছত

নগৰৰ বািহৰৈল যাৱাত, চমেূৱেল চৗলক ক’ ল, “ তামাৰ দাসক আমাৰ
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আেগ আেগ যাবৈল কাৱা, তােত দাস আগ হ গ’ল িক ু তুিম অলপ সময়

ইয়ােত ৰ থাকা, যােত মই তামাক ঈ ৰৰ বাক নাব পােৰাঁ।”

১০ তাৰ পাছত চমেূৱেল তলৰ বটল ল, চৗলৰ মৰুৰ ওপৰত তল

ঢািল তওঁক চুমা খাই ক’ ল, িযেহাৱাৰ িনজ বংশৰ সূে অিধপিত

হ’বৈল তওঁ তামাক জােনা অিভেষক কৰা নাই? ২আিজ তুিম যিতয়া

মাৰ ওচৰৰ পৰা যাবা, তিতয়া িব ামীনৰ সীমাত থকা চলচহত

ৰােহলৰ মদামৰ ওচৰত জন মা হ লগ পাবা। তওঁেলােক তামাক

ক’ব ‘তুিম িয গাধেবাৰ িবচািৰ গিছলা, সইেবাৰ পাৱা হ’ল। এিতয়া

তামাৰ িপতেৃয় গাধেবাৰৈল িচ া কিৰবৈল এিৰ তামাৰ কাৰেণ িচ া

কিৰ কেছ, “ মাৰ পু ৰ িবষেয় িক কিৰম?’’ ৩ তাৰ পাছত তুিম তাৰ

পৰা আগবািঢ় গ তােবাৰৰ এেলান গছেজাপা পাবা। বৎএলৈল ঈ ৰৰ

ওচৰৈল যাৱা িতিনজন লাকক তুিম তাত পাবা, তােৰ এজেন িতিনটা

ছাগলী পাৱািল, আন জেন িতিনটা িপঠা, আৰু আন জেন এক মাট

া াৰস কিঢ়য়াই অনা দিখবা। ৪ তওঁেলােক তামাক ম লবাদ কিৰব

আৰু তামাক টা িপঠা িদব, তুিম তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা তাক ল’বা। ৫

তাৰ পাছত, তুিম পেল ীয়াসকলৰ নগৰৰ ী স দল থকা ঈ ৰৰ প ত

পাবাৈগ। তুিম যিতয়া সই নগৰ পাবা তিতয়া নবল, খ ৰী, বাঁহী আৰু

বীণা বজাই ভাববাণী চাৰ কিৰ কিৰ ওখ ানৰ পৰা নািম অহা এদল

ভাববাদীৰ লগত তামাৰ সা াৎ হ’ব। ৬ তিতয়া িযেহাৱাৰ আ াই

তামাত ি িত ল’ব; তিতয়া তুিমও তওঁেলাকৰ লগত ভাববাণী চাৰ

কিৰবা আৰু তুিম স ণূ পিৰৱতন হাৱা ব ি হ’বা। ৭ এই সকেলা িচন

তামাৈল ঘটাৰ পাছত, আমাৰ হােত কিৰব খাজা সকেলা কাম কিৰবা,

কাৰণ িযেহাৱা তামাৰ লগত আেছ। ৮ মাৰ আেগেয় তুিম িগলগলৈল

নািম যাৱা। তাৰ পাছ হামবিল আৰু ম লাথক বিল উৎসগ কিৰবৈল

মই তামাৰ ওচৰৈল যাম। মই যিতয়াৈলেক তামাৰ ওচৰৈল গ তুিম

কিৰবলগীয়া কাম তামাক বজুাওঁ, তিতয়াৈলেক তুিম সাত িদন মাৰ

বােব অেপ া কিৰবা। ৯ চৗেল চমেূৱলৰ ওচৰৰ পৰা যাবৈল ওলাল

আৰু িযেহাৱাই তওঁৰ মন পিৰৱতন কিৰেল। ১০ যিতয়া তওঁেলােক

প ত পােলৈগ, এদল ভাববাদীেয় তওঁক লগ পােল, তােত িযেহাৱাৰ

আ া তওঁৰ ওপৰত ি িত হ’ল আৰু তওঁেলাকৰ মাজত তেৱাঁ ভাববাণী

চাৰ কিৰেল। ১১ তওঁক আগৰ পৰা িযসকেল জািনিছল তওঁেলােক

ভাববাদীসকলৰ সেত তওঁক ভাববাণী চাৰ কৰা দিখ, ইজেন‐িসজনক

ক’ ল, “কীচৰ পু ৰ িক হ’ল? চৗেলা ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজন

নিক?” ১২ তাত থকা এজন মা েহ উ ৰ িদেল, “ তওঁেলাকৰ িপতৃ

কান?” ইয়াৰ কাৰেণ এই কথা চিলত হ’ল, “ চৗেলা ভাববাদীসকলৰ

মাজৰ এজন ন?” ১৩ ভাববাণী চাৰ কিৰ শষ হাৱাৰ পাছত তওঁ ওখ

ানৈল গ’ল। ১৪ চৗলৰ দদােয়েক তওঁক আৰু তওঁৰ দাসক িধেল,

“ তামােলাক ক’ ল গিছলা?” তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “গাধেবাৰ িবচািৰ

গিছেলাঁ; িক ু গাধেবাৰ ক’ তা িবচািৰ নাপাই আিম চমেূৱলৰ ওচৰৈল

গ’ লা।” ১৫ চৗলৰ দদােয়েক ক’ ল, “অ হ কিৰ কাৱােচান চমেূৱেল

তামােলাকক িক ক’ ল?” ১৬ চৗেল দদােয়কক ক’ ল, “ তওঁ আমাক

ৈক ক’ ল য, “গাধেবাৰ িবচািৰ পাবা।” িক ু ৰাজ ৰ িবষেয় িয কথা

চমেূৱেল তওঁক কিছল, সই কথা তওঁ দদােয়কক নক’ ল। ১৭ চমেূৱেল

লাকসকলক মিত আিন িম াত িযেহাৱাৰ সা ােত গাট খাৱােল। ১৮

ই ােয়লৰ স ান সকলক তওঁ ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, ‘মই ই ােয়লক িমচৰৰ পৰা আিনেলাঁ, িমচৰীয়াসকলৰ হাতৰ

পৰা আৰু িযেবাৰ ৰাজ ই তামােলাকক উপ ৱ কিৰিছল তওঁেলাকৰ পৰা

মই উ াৰ কিৰেলাঁ। ১৯ িক ু তামােলােক আিজ তামােলাকৰ ঈ ৰক

হয় ান কিৰলা, িয জেন সকেলা আপদ আৰু স টৰ পৰা তামােলাকক

উ াৰ কিৰেল; তওঁেকই তামােলােক কছা, “আমাৰ ওপৰত এজন

ৰজা িনযু কৰক’। সেয়, তামােলােক এিতয়া িনজৰ ফদ অ সােৰ

আৰু িনজৰ গা ী অ সােৰ িযেহাৱাৰ আগত উপি ত হাৱা।” ২০ তাৰ

পাছত চমেূৱেল ই ােয়লৰ সকেলা ফদক ওচৰৈল আিনেল আৰু িব ামীন

ফদক মেনানীত কিৰেল। ২১ গা ী অ সােৰ িব ামীন ফদক ওচৰৈল

আনাৰ পাছত ম ীয়া সকলৰ গা ীক মেনানীত কৰা হ’ল আৰু তাৰ

মাজত কীচৰ পু চৗলক মেনানীত কিৰেল; িক ু তওঁেলােক যিতয়া

তওঁক িবচািৰ গ’ল, তিতয়া তওঁক িবচািৰ নাপােল। ২২ তিতয়া

লাকসকেল িযেহাৱাক ব েতা িধব খিুজেল, “এিতয়াও এই ঠাইৈল

আন এজন মা হ আিহব লগা আেছ ন?” িযেহাৱাই উ ৰ িদেল, “ সই

পৰুষু মালব ৰ মাজত লকুাই আেছ।” ২৩ তওঁেলােক লেগ লেগ দৗিৰ

গ তাৰ পৰা তওঁক উিলয়াই আিনেল, আৰু তওঁ লাকসকলৰ মাজত

িথয় হাৱাত, আন সকেলা লাকতৈক তওঁ ওখ আিছল। ২৪ তিতয়া

চমেূৱেল লাক সকলক ক’ ল, “িযেহাৱাই মেনানীত কৰা পৰুষু জনক

তামােলােক দিখছা ন? ইয়াত সকেলা লাকৰ মাজত এওঁৰ দেৰ আন

কােনা নাই!” তােত সকেলা লােক জয়‐ িন কিৰ ক’ ল “ৰজা িচৰজীিৱ

হওঁক!” ২৫ তাৰ পাছত চমেূৱেল লাকসকলৰ আগত ৰাজ ৰ ৰীিত‐নীিত

ব াখ া কিৰেল, আৰু এখন পু কত এই সকেলা িলিখ িযেহাৱাৰ স খুত

ৰািখেল। তাৰ পাছত চমেূৱেল লাকসকলক িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল পিঠয়াই

িদেল। ২৬ চৗেলও িনজৰ ঘৰ িগিবয়াৈল গ’ল; আৰু ঈ েৰ িযসকলৰ

দয় শ কিৰেল, এেন কইজন মান শি মান পৰুষু তওঁৰ লগত

গ’ল। ২৭ িক ু কইজন মান মলূ হীন মা েহ ক’ ল, “এই পৰুেুষ আমাক

কেনৈক ৰ া কিৰব?” তওঁেলােক চৗলক হয় ান কিৰেল আৰু তওঁৈল

কােনা উপহাৰ নািনেল; তথািপ তওঁ মেন মেন থািকল।

১১ অে ানীয়া নাহেচ উিঠ আিহ যােবচ‐িগিলয়দৰ িবৰেু ছাউিন

পািতেল। যােবচৰ আটাই লােক নাহচক ক’ ল, “আপিুন আমাৰ

সেত এটা চুি কৰক; তিতয়ােহ আিম আেপানাৰ অধীনত থািকম।” ২

িক ু অে ানীয়া নাহেচ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই এইদেৰ তামােলাকৰ

লগত চুি কিৰম, তামােলাক সকেলােৰ সাঁ চ কঢ়া যাব আৰু তাৰ

াৰাই মই গােটই ই ােয়লক অপমান কিৰম।” ৩ তিতয়া যােবচৰ ব ৃ

লাকসকেল তওঁক ক’ ল, “আিম ই ােয়ল দশৰ সকেলা ফােল যন

দূত পঠাব পােৰাঁ এই কাৰেণ আপিুন সাত িদন আমাক অকেল এিৰ

িদয়ক। কােনােৱ যিদ আমাক উ াৰ নকেৰ, তে আিম আেপানাৰ

ওচৰত িনজেক সমপণ কিৰম।” ৪ বাতাবহকসকল চৗলৰ নগৰ িগিবয়াৈল

আিহল। তােত লাকসকলৰ পৰা িযেবাৰ কথা িন আিহিছল সই

কথােবাৰ লাকসকলক ক’ ল; তিতয়া লাকসকেল উ েৰ কাি বৈল

ধিৰেল। ৫ সই সময়ত চৗেল পথাৰৰ পৰা বলধ গৰেুবাৰৰ পােছ পােছ

আিহ আিছল; তােত তওঁ লাকসকলক িধেল, “ লাকসকলৰ িক হেছ,

তওঁেলােক য কাি েছ?” তিতয়া লাকসকেল যােবচৰ লােক কাৱা

কথােবাৰ চৗলক ক’ ল। ৬ সই বাতিৰ নাৰ লেগ লেগ ঈ ৰৰ আ াই

চৗলত ি িত ল’ ল আৰু তওঁৰ অিতিৰ খং উিঠল। ৭ তওঁ বলধ গৰৰু

পৰা যৱুঁলী ডাল আতৰােল আৰু ডাখৰ ডাখৰ কিৰ কািট বাতাবাহকৰ

াৰাই ই ােয়ল দশৰ চািৰওফােল পিঠয়াই িদেল। তওঁ ক’ ল, “িযসকেল

চৗল আৰু চমেূৱলৰ পাছত ওলাই নােহ, তওঁেলাকৰ বলধ গৰেুবাৰৈলেকা

এইদেৰ কৰা হ’ব।” তােত িযেহাৱাৰ ভয়ত লাক সকল এজন মা হৰ

দেৰ এেকলেগ বািহৰৈল ওলাই আিহল। ৮ যিতয়া তওঁ বজকত লাক

সকলৰ গণনা কিৰেল তিতয়া ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িতিন লাখ আৰু

িযহূদাৰ ি শ হাজাৰ লাক পাৱা গ’ল। ৯ তাৈল অহা বাতাবাহকক

তওঁেলােক ক’ ল, “ তামােলােক গ যােবচ‐িগিলয়দৰ লাকসকলক এই

কথা ক’বা, ‘কাইৈল সূযৰ খৰ ৰ’দ হাৱাৰ সময়ত তামােলাকক উ াৰ

কৰা হ’ব’।” পাছত বাতাবহেক যােবচৰ লাকসকলক সই কথা কাৱাত,

তওঁেলাক আনি ত হ’ল। ১০ তাৰ পাছত যােবচৰ লােক নাহচক ক’ ল,

“কাইৈল আিম তামােলাকৰ ওচৰত সমপণ কিৰম, তােত তামােলাকৰ

দিৃ ত িয ভাল তােক আমাৈল কিৰবা।” ১১ পাছিদনা চৗেল তওঁৰ

লাকসকলক িতিনটা দলত িবভ কিৰেল। ৰািতপৱুা তওঁেলাক ছাউিনৰ

মাজৈল আিহ, খৰ ৰ’দ নােহাৱাৈলেক অে ানীয়াসকলক আ মণ কিৰ

পৰা কিৰেল। িয সকল জীয়াই থািকল, লাকসকল এইদেৰ িছ িভ

হ গ’ল য, তওঁেলাক কােনা জন এেকলেগ নাথািকল। ১২ সেয়

লাকসকেল চমেূৱলক ক’ ল, “ চৗল আমাৰ ওপৰত ৰজা হ’বেন বিুল
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কাৱা লাকসকল কান?’ সই মা হসকলক আনা, “আিম তওঁেলাকক

াণদ িদওঁ।” ১৩ িক ু চৗেল ক’ ল, “আিজ কােৰাঁ াণদ নহ’ব

িকয়েনা আিজ িযেহাৱাই ই ােয়লক উ াৰ কিৰেল।” ১৪ তাৰ পাছত

চমেূৱেল লাকসকলক ক’ ল, “আহা, আিম িগলগলৈল গ সই ঠাইত

পনুৰ ৰাজ কেৰাঁহক।” ১৫ তােত সকেলা লাক িগলগলৈল গ সই

িগলগলেত িযেহাৱাৰ সা ােত চৗলক ৰজা পািতেল; আৰু িযেহাৱাৰ

উে েশ ম লাথক বিল উৎসগ কিৰেল; সই ঠাইেত চৗল আৰু ই ােয়লৰ

সকেলা লাক আন ত উ ািসত হ’ল।

১২ চমেূৱেল ই ােয়লৰ লাকসকলক ক’ ল, “ চাৱা, তামােলােক

মাক িয িয কিছলা, সই সকেলা কথা মই িনেলা, সেয়

তামােলাকৰ কাৰেণ এজন ৰজা পািত িদেলাঁ। ২ এিতয়া ৰজাই

তামােলাকৰ আগত অহা‐ যাৱা কিৰ আেছ; কাৰণ মই পকা চুিলয়া ব ৃ

হ’ লা; আৰু মাৰ স ান সকল তামােলাকৰ লগত আেছ। যৱুক অৱ াৰ

পৰা এিতয়াৈলেক মই তামােলাকৰ আগত অহা‐ যাৱা কিৰ আিছেলাঁ। ৩

মই ইয়ােত আেছাঁ; িযেহাৱা আৰু অিভিষ জনাৰ স খুত মাৰ িবৰেু

সা িদছা। কাৰ ষাঁড়‐গৰু মই ল’ লা? কাৰ গাধ মই ল’ লা? কাক মই

ব না কিৰেলাঁ? কাক মই উপ ৱ কিৰেলাঁ? মাৰ িনজৰ চ অ

কিৰবৈল কাৰ হাতৰ পৰা ভটী ল’ লা? তামােলােক িযেহাৱাৰ সা ােত

আৰু তওঁৰ অিভিষ জনৰ আগত মাৰ িবৰেু সা িদ কাৱা, মই

তামােলাকক তাক ওেভাটাই িদম।” ৪ তওঁেলােক ক’ ল, আপিুন আমাক

ব না, উপ ৱ বা আমাৰ হাতৰ পৰা এেকা ব লাৱা নাই।’ ৫ তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “িযেহাৱা তামােলাকৰ িবৰেু সা ী আেছ, আৰু

তওঁৰ অিভিষ জেনা সা ী হ আেছ, য, তামােলােক মাৰ হাতত

এেকা ব পাৱা নাই।” তওঁেলােক উ ৰ িদ ক’ ল, “িযেহাৱা সা ী হ

আেছ।” ৬ চমেূৱেল লাকসকলক ক’ ল, িযেহাৱাই মািচ আৰু হােৰাণক

িনযু কিৰিছল, আৰু তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িমচৰ দশৰ পৰা

উিলয়াই আিনেল। ৭ তামােলােক এিতয়া ত হাৱা; তামােলাকৈল

আৰু তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৈল িযেহাৱাই িয উপযু কায কিৰেল,

তাৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ স খুত মই তামােলাকৰ লগত কথা পািতম। ৮

যােকাব িমচৰৈল অহাৰ পাছত, যিতয়া তামােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকেল

িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল, তিতয়া িযেহাৱাই মািচ আৰু

হােৰাণক পঠােল; তওঁেলােক িমচৰৰ পৰা তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক

উিলয়াই আিনেল আৰু এই ঠাইেত তওঁেলাকক িনবাস কিৰবৈল িদেল। ৯

িক ু তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক পাহিৰেল; তােত তওঁ

হােচাৰৰ সনাপিত চীচৰাৰ, পেল ীয়াসকলৰ আৰু মাৱাবৰ ৰজাৰ হাতত

তওঁেলাকক বিচেল; আৰু িসহঁেত তওঁেলাকৰ লগত যু কিৰেল। ১০

তাৰ পাছত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত কাতেৰাি কিৰ ক’ ল, ‘আিম

পাপ কিৰেলাঁ; কাৰণ আিম িযেহাৱাক ত াগ কিৰ বাল দৱতােবাৰক আৰু

অ ােৰৎ দৱীেবাৰক পজূা কিৰেলাঁ। িক ু এিতয়া আপিুন আমাক শ ৰ

হাতৰ পৰা উ াৰ কৰক; আৰু আিম আেপানাৰ আৰাধনা কিৰম।’ ১১

তাৰ পাছত িযেহাৱাই িযৰু াল, বাৰাক, িয হ আৰু চমেূৱলক পঠাই

তামােলাকৰ চািৰওফােল থকা শ েবাৰৰ হাতৰ পৰা তামােলাকক

উ াৰ কিৰেল; তােত তামােলােক িনৰাপেদ বসিত কিৰলা। ১২অে ানৰ

স ান সকলৰ ৰজা নাহচ যিতয়া তামােলাকৰ অিহেত ওলাই অহা

দিখলা, তিতয়া তামােলােক মাক ক’লা, ‘নহয় যিদও তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা তামােলাকৰ ৰজা আিছল, তথািপও তামােলােক ৰাজ

কিৰবৈল এজন ৰজা িবচািৰলা’। ১৩ তামােলােক মেনানীত কৰা আৰু

তামােলােক িবচাৰা ৰজা এইজন; িযেহাৱাই তামােলাকৰ কাৰেণ ৰজা

িনযু কিৰ িদেল। ১৪ তামােলােক যিদ িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখ তওঁৰ

আৰাধনা কৰা, তওঁৰ বাক পালন কৰা, িযেহাৱাৰ আ াৰ িবৰু াচৰণ

নকৰা, তেনহেল তামােলাক তথা তামােলাকৰ ওপৰত ৰাজ কৰা

ৰজা উভেয় ঈ ৰ িযেহাৱাৰ অ গামী হ’বা। ১৫ িক ু যিদ তামােলােক

িযেহাৱাৰ বাক পালন নকৰা, িযেহাৱাৰ আ াৰ িবৰু াচৰণ কৰা, তে ,

িযেহাৱাৰ হাত যেনৈক তামােলাকৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ িবৰেু আিছল

তেনৈক তামােলাকেৰা িবৰেু হ’ব। ১৬ সেয় তামােলােক িযেহাৱাৰ

ওচৰত িনজেক সমপণ কৰা আৰু তামােলাকৰ চ ৰ স খুত কৰা

িযেহাৱাৰ মহৎ কমেবাৰ চাৱা। ১৭আিজ জােনা ঘঁ ধান দাৱা সময়

নহয়? িযেহাৱাই যন মঘ‐গ েনেৰ বিৃ বৰষাই, ইয়াৰ বােব মই

িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰম। ‘ তামােলােক তামােলাকৰ বােব এজন

ৰজা খাজা, িযেহাৱাৰ দিৃ ত িকমান ডাঙৰ অপৰাধ আিছল, সই িবষেয়

তামােলােক বিুজবা আৰু দিখবৈল পাবা’। ১৮ তাৰ পাছত চমেূৱেল

িযেহাৱাৰ ওচৰত িনেবদন কিৰেল, আৰু সই িদনাই িযেহাৱাই মঘ‐

গ েনেৰ বিৃ বৰষােল। এই সকেলা দিখ, লাক সকেল িযেহাৱাৈল আৰু

চমেূৱলৈল অিতশয় ভয় কিৰেল। ১৯ তাৰ পাছত সকেলা লােক চমেূৱলক

ক’ ল, “আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত আেপানাৰ দাস সকলৰ কাৰেণ

াথনা কৰক; যােত আমাৰ মতুৃ নহয়। কাৰণ আিম আমাৰ বােব এজন

ৰজা িবচািৰ অিধক পাপ কিৰেলাঁ।” ২০ চমেূৱেল উ ৰ িদ ক’ ল, ভয়

নকিৰবা; তামােলােক এই সকেলা ম কিৰছা হয়, িক ু তামােলােক

িযেহাৱাৰ পথ ত াগ নকিৰবা আৰু তামােলােক সকেলা দেয়েৰ িযেহাৱাৰ

আৰাধনা কিৰবা। ২১ কােনা অসাৰ ব ৰ পাছত তামােলাক নাযাবা;

সয়া তামােলাকৰ কাৰেণ লাভ জনক নহয় বা তামােলাকক ৰ া নকেৰ,

কাৰণ এই সকেলা অসাৰ। ২২ িযেহাৱাই িনজৰ মহান নামৰ উে েশ

িনজৰ জাসকলক ত াগ নকেৰ; কাৰণ তওঁেলাকক িনজৰ জা কিৰবৈল

িযেহাৱা সে াষ হয়। ২৩ মই তামােলাকৰ কাৰেণ াথনা কিৰবৈল এিৰ

িদয়াৰ াৰাই িযেহাৱাৰ িবৰেু পাপ কিৰম, এেন নহওঁক, ইয়াৰ পিৰবেত,

মই তামােলাকক উ ম আৰু সৰল পথ িশকাম। ২৪ তামােলােক কৱল

িযেহাৱাৈল ভয় ৰাখা আৰু সত তােৰ সকেলা দেয়েৰ তওঁৰ আৰাধনা

কৰা; আৰু তওঁ তামােলাকৰ অেথ কৰা মহৎ কমৰ কথা িবেবচনা কৰা।

২৫ িক ু তামােলােক যিদ বয়া আচৰণ কৰা, তে তামােলাক আৰু

তামােলাকৰ ৰজা উভেয় িবন হ’বা।

১৩ চৗেল ি শ বছৰ বয়সত ৰাজ শাসন কিৰবৈল আৰ কেৰ,

আৰু তওঁ ই ােয়লৰ লাকসকলক বছৰ শাসন কেৰ। ২ চৗেল

ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা িতিন হাজাৰ স মেনানীত কিৰেল; তােৰ ই

হাজাৰ স িমকমচত আৰু বৎএল পবতত চৗলৰ লগত থািকল,

একহাজাৰ িব ামীন েদশৰ িগিবয়াত যানাথনৰ লগত থািকল, আৰু

আনসকেলা লাকক তওঁ িনজ িনজ ত ুৈল পঠাই িদেল। ৩ যানাথেন

গবাত থকা িফিল ীয়াসকলৰ নগৰ ৰ ী স দলক পৰা কিৰেল আৰু

পেল ীয়াসকেল এই সকেলা কথা িনেল। তাৰ পাছত চৗেল দশৰ

সকেলাফােল িশঙা বজাই ক’ ল, “ই ীয়াসকেল নক।” ৪ এইদেৰ

পেল ীয়াসকলৰ নগৰ ৰ ী স দলক চৗেল পৰা কৰা কথা ই ােয়লৰ

সকেলা লােক িনেল, আৰু ই ােয়ল সকল িফিল ীয়া সকলৰ কাৰেণ

ঘণৃাৰ পা হ’ল, তাৰ পাছত িগলগলত চৗলক লগ ধিৰবৈল স সকল

একেগাট হ’ল। ৫ এইদেৰ পেল ীয়াসকেল ই ােয়লৰ লগত যু

কিৰবৈল গাট খােল; তওঁেলাকৰ ি শ হাজাৰ ৰথ, ছয় হাজাৰ অ ােৰাহী

আৰু সাগৰৰ তীৰত থকা বািলৰ দেৰ অসংখ পদািতক স আিছল;

তওঁেলােক আিহ িমকমচত বৎ‐আবনৰ পবূিদেশ ছাউিন পািতেল। ৬

যিতয়া ই ােয়ল লাকসকেল দিখেল য, তওঁেলাক িবপদত পিৰেছ,

কাৰণ লাকসকেল যাতনা পাইিছল, সেয় লাকসকেল হাত, হািবত,

িশলৰ খােৰাঙত গম ঠাইত আৰু গাতত িনজেক লু ৱােল। ৭আৰু

িকছুমান ই ীয়ােলাক য ন পাৰৈহ, গাদ আৰু িগিলয়দ দশৈল গ’ল;

িক ু চৗল িগলগলেত থািকল, আৰু তওঁক অ সৰণ কৰা লাক সকেল

কঁিপবৈল ধিৰেল। ৮ চমেূৱেল িনৰপূন কৰাৰ দেৰ চৗেল সাতিদন অেপ া

কিৰেল; িক ু চমেূৱল হ’ ল িগলগলৈল নািহল আৰু লাকসকল চৗলৰ

পৰা িছ ‐িভ হ গ’ল। ৯ চৗেল ক’ ল, “ মাৰ ওচৰৈল হাম‐বিল আৰু

ম লাথক বিলেবাৰ আনা।” তাৰ পাছত তওঁ হামবিল উৎসগ কিৰেল।

১০ হামবিল উৎসগ কৰাৰ পাছত চমেূৱল আিহ পােলিহ; তােত চৗেল

তওঁক ম লবাদ কিৰবৈল আগবািঢ় গ’ল। ১১ চমেূৱেল ক’ ল, “তুিম িক

কিৰলা?” চৗেল ক’ ল, “মই যিতয়া দিখেলাঁ লাকসকল মাৰ পৰা িছ ‐

িভ হ গেছ আৰু আপিুন িনৰিূপত সময়ত আিহ পাৱা নাই, আনফােল
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পেল ীয়াসকল আিহ িমকমচত গাট খাই আেছ; ১২ তিতয়া মই কেলাঁ,

পেল ীয়াসকল এিতয়া মাৰ িবৰেু িগলগলৈল নািম আিহেছ, আৰু মই

িযেহাৱাৰ দয়া িনিবছািৰেলাঁ। সই কাৰেণ মই সাহস কিৰ হাম‐বিল

উৎসগ কিৰেলাঁ।” ১৩ সেয় চমেূৱেল চৗলক ক’ ল, “তুিম অ ানৰ

কম কিৰলা। তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামাক িয আ া িদিছল, তাক

পালন নকিৰলা। কৰা হ’ ল িযেহাৱাই ই ােয়লৰ ওপৰত তামাৰ ৰাজ

িচৰ ায়ী কিৰলেহঁেতন। ১৪ িক ু এিতয়া তামাৰ ৰাজ ায়ী নহ’ব।

িযেহাৱাই এজন িনজৰ মনৰ মা হ িবচািৰব আৰু িনজৰ জাসকলৰ

ওপৰত তওঁেকই অিধপিত িনযু কিৰব কাৰণ িযেহাৱাই তামাক িয

আ া কিৰিছল, তুিম সয়া পালন নকিৰলা।” ১৫তাৰ পাছত চমেূৱেল তাৰ

পৰা উিঠল আৰু িগলগলৰ পৰা িব ামীনৰ গবাৈল গ’ল। তিতয়া চৗেল

তওঁৰ লগত থকা লাকসকলক গণনা কিৰ ায় ছশ লাক পােল। ১৬

চৗল আৰু তওঁৰ পু যানাথন আৰু তওঁৰ লগৰ লাকসকল িব ামীনৰ

গবাত থািকল। িক ু পেল ীয়াসকেল িমকমচত ছাউিন পািতেল। ১৭

পেল ীয়াসকলৰ ছাউিনৰ পৰা হঠােত আ মণ কৰা িতিনটা দল ওলাই

আিহল। তওঁেলাকৰ এটা দল অ াৰ বােটিদ চুৱাল েদশৰ ফালৈল

গ’ল; ১৮আন এটা দল িবপৰীত মেুখ বৎ‐ হােৰাণৈল গ’ল, আৰু আনেটা

দল চেবায়ীম উপত কাৰ সীমােৰ মৰু া ৰ অিভমখু কৰা ওপৰ অ লৰ

বােটিদ গ’ল। ১৯ সই সময়ত গােটই ই ােয়ল দশত কােনা কমাৰ

পাৱা নৈগিছল; কাৰণ পেল ীয়াসকেল কয় “কমাৰ থািকেল ই ীয়াসকেল

িনজৰ কাৰেণ তেৰাৱাল বা যািঠ গঢ়াই লব।” ২০ সই কাৰেণ িনজৰ

িনজৰ অ , বা ঠাৰ, বা কাৰ বা নাঙল শােনেৰ ধাৰ িদবৈল, ই ােয়ল

লাকসকল পেল ীয়াসকলৰ ওচৰৈল নািম যাব লগা হয়। ২১ নাঙল আৰু

িচ াং ধাৰ কিৰবৈল এক চকলৰ িতিন ভাগৰ ভাগ, আৰু ঠাৰ ধাৰ

আৰু পান কিৰবৈল এক চকলৰ িতিন ভাগৰ এভাগ লািগিছল। ২২ সেয়

যু ৰ সময়ত চৗল আৰু যানাথনৰ স সকলৰ হাতত তেৰাৱাল বা যাঠী

নািছল; কৱল চৗল আৰু তওঁৰ পু যানাথনৰ হাততেহ আিছল। ২৩

পেল ীয়াসকল নগৰ ৰ ী স সকল িমকমচৈল ওলাই গ’ল।

১৪ এিদন চৗলৰ পু যানাথেন তওঁৰ ডকা অ বাহকক ক’ ল,

“আহাঁ আিম পেল ীয়াসকলৰ নগৰ ৰ ী স দলৰ আন িদেশ

যাওঁ।” িক ু তওঁ এই কথা িপতকৃ নক’ ল। ২ সই সময়ত চৗল িগিবয়াৰ

বািহৰ ভাগৰ িমে াণত থকা এেজাপা ডািলম গছৰ তলত আিছল। তওঁৰ

লগত ায় ছশ লাক আিছল, ৩ তওঁেলাকৰ সেত িযেহাৱাৰ পেুৰািহত

এলী চীেলাত আিছল, তওঁৰ পিৰনািত পীনহচৰ নািত ঈখােবাদৰ

ককােয়ক অহীটুবৰ পু িয অিহয়া তওঁ এেফাদ ব িপি তওঁৰ লগত

আিছল; আৰু যানাথন য গ’ল, সই কথা লাকসকেল জনা নািছল। ৪

িযেবাৰ বােটেৰ যানাথেন পেল ীয়াসকলৰ নগৰ ৰ ী স দলৰ ওচৰৈল

যাব খিুজিছল, সইেবাৰ বাটৰ েয়াকােষ ওখ িশলৰ পাহাৰ আিছল।

এফালৰ িশলৰ পাহাৰেটাৰ নাম বােচচ আৰু আন ফালৰ পাহাৰেটাৰ নাম

চিন। ৫ তাৰ মাজৰ এটা উ ৰফােল িমকমচৰ স খুত আৰু ি তীয়েটা

দি ণফােল গবাৰ স খুত জাঙা হ উিঠিছল। ৬ যানাথেন তওঁৰ

ডকা অ বাহকক ক’ ল, “আহা, আিম সই অচু ৎ নগৰ ৰ ী স দলক

অিত ম কিৰ যাওঁ, িযেহাৱাই হয়েতা আমাৰ পে কাম কিৰব; কাৰণ

ব লাকৰ পৰাই হওঁক বা কম সংখ ক লাকৰ পৰাই হওঁক, উ াৰ

কিৰবৈল িযেহাৱাক বাধা কেৰাঁতা কােনা নাই।” ৭ তওঁৰ অ বাহেক

ক’ ল, “আপিুন মনত িয ভািবেছ তােকই কৰক; আপিুন আ ৱাই যাওক;

মই আেপানাৰ লগত আেছাঁ, আপিুন িয আেদশ িদেয় মই পালন কিৰম।”

৮ তাৰ পাছত যানাথেন ক’ ল, “আিম সই লাক সকলৰ ফােল আ ৱাই

গ তওঁেলাকক দখা িদওঁ। ৯ যিদ তওঁেলােক আমাক কয়, ‘আিম

তামােলাকৰ ওচৰৈল নােযাৱাৈলেক অেপ া কৰা, তেনহ’ ল আিম

িনজ ঠাইেত থািকম, তওঁেলাকৰ ওচৰৈল নাযাওঁ। ১০ িক ু তওঁেলােক

যিদ কয়, ‘আমাৰ ওচৰৈল আহাঁ’, তেনহ’ ল আিম যাম; কাৰণ িযেহাৱাই

য, তওঁেলাকক আমাৰ হাতত শাধাই িদেল; এেয় আমাৈল িচন হ’ব।”

১১ তাৰ পাছত তওঁেলাক েয়াজেন পেল ীয়াসকলৰ স দলৰ আগত

িনজক দখা িদওঁেত পেল ীয়াসকেল ক’ ল, “ সৗৱা চাৱা, ই ীয়াসকল

িয িয গাতত লকুাই আিছল সইেবাৰৰ এিতয়া ওলাই আিহেছ।” ১২

পাছত সই নগৰ ৰ ী স দলৰ লাকসকেল যানাথন আৰু অ বাহকক

মািত ক’ ল, “আমাৰ ওচৰৈল উিঠ আহাঁ, আিম তামােলাকক িকছুমান ব

দখৱুাম।” যানাথেন তওঁৰ অ বাহকক ক’ ল, “ মাৰ পােছ পােছ উিঠ

আহাঁ, কাৰণ িযেহাৱাই তওঁেলাকক ই ােয়লৰ হাতত সমপণ কিৰেল।”

১৩ যানাথেন হােত‐ভিৰেয় বগাই উিঠ গ’ল আৰু তওঁৰ অ বাহক তওঁৰ

পাছত গ’ল; সই সময়ত লাকসকল যানাথনৰ স খুত মতুৃ মখুত

পিৰল আৰু তওঁৰ অ বাহেক তােৰ িকছুমানক বধ কিৰেল। ১৪ যানাথন

আৰু তওঁৰ অ বাহেক কৰা এই থম আ মণত এক একৰ মািটৰ ায়

আধা সীৰলু দঘ ত ায় িবশ জন মান লাকক বধ কিৰেল। ১৫ তােত

ছাউিনত, পথাৰত, আৰু লাকসকলৰ মাজত আতংক হ’ল, আনিক নগৰৰ

হৰী স দল আৰু আ মণকাৰীসকলৰ মাজেতা আতংকৰ সিৃ হ’ল।

তােত ভয়ানক আতংকৰ সিৃ হ’ল। ১৬ তিতয়া িব ামীনৰ িগবীয়াত

থকা চৗলৰ হৰীসকেল দিখেল য, লাক সমহূ িছ ‐িভ হ ইফােল‐

িসফােল গেছ। ১৭ তােত চৗেল তওঁৰ লগত থকা লাকসকলক ক’ ল,

“গিণ চাৱা আমাৰ মাজৰ কান হৰাল।” যিতয়া তওঁেলােক গিণ চােল,

তিতয়া যানাথন আৰু তওঁৰ অ বাহকক নাপােল। ১৮ চৗেল অিহয়াক

ক’ ল, “ঈ ৰৰ কাযৰ বােব ব ৱহািৰত হাৱা এেফাদ ব ইয়াৈল আনা।”

কাৰণ সই িদনা ই ােয়লৰ স সকলৰ সেত অিহয়াই এেফাদ ব িপি

আিছল। ১৯ যিতয়া চৗেল পেুৰািহতৰ লগত কথা পািত আিছল, তিতয়া

পেল ীয়াসকলৰ ছাউিনত এেকৰােহ উে জনা বিৃ হ গিছল। তােত

চৗেল পেুৰািহতক ক’ ল, “আেপানাৰ হাত চাওক।” ২০ তাৰ পাছত

চৗল আৰু তওঁৰ লগত থকা লাকসকল গাট খাই ৰণৈল গ’ল। েত ক

জন িফল ীয়ানৰ তেৰাৱাল তওঁৰ দশৰ লাকসকলৰ িবৰেু উিঠল আৰু

তাত অিধক ভুল বজুা‐বিুজ হ’ল। ২১ পবূেৰ পৰা পেল ীয়াসকলৰ লগত

থকা ই ীয়াসকল, আৰু িয সকল তওঁেলাকৰ লগত ছাউিনৈল গিছল,

তওঁেলােকও চৗল আৰু যানাথনৰ লগত থকা ই ােয়লী লাক সকলৰ

লগত যাগ িদিছল। ২২ যিতয়া ই ােয়ল লাকসকল ই িয়ম পবতীয়া

অ লত লকুাই আিছল, তিতয়া তওঁেলােক পেল ীয়াসকলৰ পেলাৱাৰ

বাতিৰ নাৰ পাছেতা তওঁেলাকৰ পােছ পােছ যু ৈল খিদ গ’ল।

২৩ সেয় িযেহাৱাই সইিদনাই ই ােয়লক উ াৰ কিৰেল আৰু বৎ‐আবন

অিত ম কিৰ যু কিৰ গ’ল। ২৪ সইিদনা ই ােয়ল লাকসকল শত

পিৰেল কাৰণ চৗেল তওঁেলাকক শপত িদ ক’ ল, “মই শ েবাৰক

িতেশাধ নােলাৱৈলেক স াৰ আেগেয় িয কােনােৱ আহাৰ কিৰব, িস

অিভশ হ’ব।” এই কাৰেণ কােনও আহাৰ হণ নকিৰেল। ২৫ তাৰ

পাছত সকেলা লাক অৰণ ৈল সামাই গ’ল আৰু তাত মািটৰ ওপৰত মৗ

আিছল। ২৬ যিতয়া তওঁেলাক অৰণ ত সামাই গিছল, তিতয়া সই

মৗ ব থকা দিখও কােনও নাখােল কাৰণ লাকসকেল সই শপতৈল ভয়

কিৰেল। ২৭ িক ু যানাথেন তওঁৰ িপতেৃয় লাকসকলক িদয়া শপতৰ

কথা না নািছল। সই কাৰেণ তওঁ িনজৰ হাতত থকা লাখিুটৰ আগ

মৗ‐ছাকৰ মাজত সােমাৱাই িদেল আৰু হাতত ল মখুত িদেল; তােত

তওঁৰ চ উ ল হ’ল। ২৮ তিতয়া লাকসকলৰ মাজৰ এজেন ক’ ল,

“আেপানাৰ িপতেৃয় লাকসকলক শপত িদ এই দঢ়ৃ আ া কিৰিছল য,

িযজেন আিজ আহাৰ কিৰব, িস অিভশ হব; যিদও লাকসকল ভাকত

বল হ’য়।” ২৯ তিতয়া যানাথেন ক’ ল, “ মাৰ িপতেৃয় ৰাজ ক স টত

পলাইেছ। চাৱা, এই অকণমান মৗ চািক চাৱাত মাৰ চ কেনদেৰ

উ ল হ গ’ল! ৩০ িকমান ভাল হ’লেহেতন! আিজ যিদ শ েবাৰৰ

লটু ব ৰ পৰা পাৱা আহাৰ লাকসকেল ই ামেত ভাজন কিৰবৈল

পােলেহঁেতন? িকয়েনা এিতয়াও পেল ীয়াসকলৰ মাজত মহা‐সংহাৰ

হাৱা নাই।” ৩১ সইিদনা তওঁেলােক িমকমচৰ পৰা অয়ােলানৈলেক

পেল ীয়াসকলক আ মণ কিৰেল। সেয় লাকসকল অিতশয় া হ’ল।

৩২ তােত লাকসকল লভুীয়া লাকৰ দেৰ লটু ব ৰ ওচৰৈল দৗিৰ গ

মৰ, ছাগলী, গৰ,ু আৰু দামিুৰ ধিৰ মািটত বধ কিৰেল আৰু তেজেৰ

সেত মঙহ খাবৈল ধিৰেল। ৩৩ তিতয়া তওঁেলােক চৗলক ক’ ল,
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“চাওক, লাক সকেল তেজেৰ সেত মঙহ ভাজন কিৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু

পাপ কিৰেছ।” চৗেল ক’ ল, “ তামােলাক অিব াসীৰ দেৰ কাম কিৰছা,

এিতয়া, মাৰ ওচৰৈল এটা ডাঙৰ িশল আনা”; ৩৪ চৗেল পনুৰ ক’ ল,

“ তামােলােক লাকসকলৰ মাজৈল যাৱা আৰু এইদেৰ তওঁেলাকক

কাৱা, ‘ তামােলাক িতজেন িনজ িনজ গৰ,ু মৰ আৰু ছাগলী মাৰ

ওচৰৈল আিন ইয়ােত বধ কিৰ ভাজন কৰা; িক ু তেজেৰ সেত মঙহ

খাই িযেহাৱাৰ িবৰেু পাপ নকিৰবা’।” সেয় েত কজন লােক িনজ

িনজ গৰু লগত আিন সই ৰািত সই ঠাইেত বধ কিৰেল। ৩৫ চৗেল

িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য েবদী িনমাণ কিৰেল; িযেহাৱাৰ উে েশ তওঁ

িনমাণ কৰা সেয় থম বিদ। ৩৬ তাৰ পাছত চৗেল ক’ ল, “আহা আিম

এই ৰািত পেল ীয়াসকলৰ পাছত খিদ গ, ৰািতপৱুা নােহাৱাৈলেক

তওঁেলাকৰ ব লটু কেৰাঁ আৰু তওঁেলাকৰ এেকা অৱিশ নাৰােখাহক;”

তিতয়া তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “আেপানাৰ দিৃ ত িয ভাল দেখ,

তােকই কৰক।” তিতয়া পেুৰািহেত ক’ ল, “আহা, আিম ইয়ােত ঈ ৰৰ

ওচৰ চােপাঁহক।” ৩৭ তাৰ পাছত চৗেল ঈ ৰ িৰত িধেল, “মই

পেল ীয়াসকলৰ পাছত যামেন? তুিম িসহঁতক ই ােয়লৰ হাতত সমপণ

কিৰবােন?” িক ু সইিদনা িযেহাৱাই উ ৰ িনিদেল। ৩৮ তিতয়া চৗেল

ক’ ল, “ হ লাকসকলৰ অিধপিত সকল, তামােলাক ওচৰ চািপ আহাঁ,

আৰু আিজৰ এই পাপ িক দাষত হ’ল, তাৰ বজু‐িবচাৰ কিৰ চাৱা। ৩৯

িকয়েনা ই ােয়লৰ উ াৰকতা িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, যিদ মাৰ পু

যানাথনৰ দাষত এয়া হেছ, তেনহেল িসও িন য়ৈক মিৰব।” িক ু

লাকসকলৰ মাজত কােনও তওঁক উ ৰ িনিদেল। ৪০ পাছত তওঁ

গােটই ই ােয়লক ক’ ল, “ তামােলাক এফােল থাকা, মই আৰু মাৰ

পু যানাথন আনফােল থািকম।” তােত লাকসকেল চৗলক ক’ ল,

“আেপানাৰ দ ৃ্ি ত িয ভাল দেখ, তােকই কৰক।” ৪১ তিতয়া চৗেল

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ক’ ল, কৃতেত িক হয়, তাক দখৱুাই িদয়া।

তােত িচিঠ খলৰ াৰাই যানাথন আৰু চৗলক িনণয় কৰা হ’ল, িক ু

লাক সমহূ এৰা পিৰল। ৪২ তিতয়া চৗেল ক’ ল, “ মাৰ আৰু মাৰ

পু যানাথনৰ মাজত িচিঠ খল কৰা।” তােত যানাথনক িনণয় কৰা

হ’ল। ৪৩ তিতয়া চৗেল যানাথনক ক’ ল, “তুিম িক কিৰলা, সই

িবষেয় মাক কাৱা;” তােত যানাথেন তওঁক ক’ ল, “ মাৰ হাতত থকা

লাখিুটৰ আেগেৰ যৎিকি ৎ মৗৰস ল সঁচাৈক চািকিছেলাঁ হয়; চাওঁক, মই

মিৰব লগা হওঁ।” ৪৪ পাছত চৗেল ক’ ল, “যিদ তুিম নমৰা, তেনহেল

ঈ েৰ মাৈলেক অিধক কৰক, কাৰণ হ যানাথন তুিম অৱেশ মিৰব

লািগব।” ৪৫ তিতয়া লাকসকেল চৗলক ক’ ল, “িযজেন ই ােয়লৰ

মাজত এেন উ াৰ কায সাধন কিৰেল, সই যানাথন মিৰব লািগব ন?

এেন নহওক; িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, তওঁ মৰুৰ এডািল চুিলও মািটত

নপিৰব; িকয়েনা তওঁ আিজ ঈ েৰেৰ সেত কায কিৰেল।” এইদেৰ

লাকসকেল যানাথনক ৰ া কৰা বােব তওঁৰ মতুৃ নহ’ল। ৪৬ পাছত

চৗেল পেল ীয়াসকলক খিদ যাৱাৰ পৰা উভিট আিহল; আৰু িফিল ীয়া

সকেলা িনজ িনজ ঠাইৈল িচ গ’ল। ৪৭ চৗেল ই ােয়লৰ স ণূ মতা

িনজৰ হাতত ল’ ল। তাৰ পাছত ই ােয়লৰ চৗিদেশ িযমান শ আিছল,

সই সকেলােৰ িবৰেু তওঁ যু কিৰেল। তওঁ মাৱাব, অে ানীয়া,

চাবাৰ ৰজা ইেদাম আৰু পেল ীয়াসকলৰ সেত যু কিৰেল। তওঁ িয

িদশত গিছল, সই িদশেত শ ৰ ওপৰত জয় লাভ কিৰিছল। ৪৮ চৗল

অিত সািহয়াল আিছল। তওঁ অমােলকীয়াসকলেকা পৰাজয় কিৰিছল।

আনিক িযসকল শ েৱ ই ােয়লসকলক লটু কিৰব িবচািৰিছল, সই

শ েবাৰৰ পৰা ই ােয়লক তওঁ ৰ া কিৰিছল। ৪৯ চৗলৰ পু সকলৰ

নাম আিছল, যানাথন, িযচবী, আৰু ম ীচুৱা। তওঁৰ জনী জীেয়ক

আিছল; ডাঙৰ জনীৰ নাম মৰব, আৰু সৰজুনীৰ নাম মীখল। ৫০

চৗলৰ ভায াৰ নাম আিছল অহীেনাৱম, তওঁ অহামাচৰ জীেয়ক আিছল;

আৰু তওঁৰ সনাপিতৰ নাম অবেনৰ, তওঁ চৗলৰ দদােয়ক নৰৰ পু

আিছল। ৫১ চৗলৰ িপতৰৃ নাম আিছল, কীচ। আৰু অবেনৰৰ িপতৰৃ নাম

নৰ, তওঁ অিবেয়লৰ পু আিছল। ৫২ চৗলৰ জীৱনৰ সকেলা সময়েত

পেল ীয়াসকলৰ সেত যু হ আিছল; সেয় তওঁ শি শালী আৰু সাহসী

বলৱান পৰুষুক দিখেলই িনজৰ লগত ৰািখিছল।

১৫ চমেূৱেল চৗলক ক’ ল, “িযেহাৱাই িনজ জা ই ােয়লৰ ওপৰত

ৰজা হ’বৰ অেথ তামাক অিভেষক কিৰবৈল মাক পঠাইিছল;

এই হতুেক এিতয়া তুিম িযেহাৱাৰ বাক না। ২ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ই ােয়লসকল, িমচৰৰ পৰা ওলাই অহা সময়ত

অমােলেক বাটৰ মাজত তওঁেলাকক িক দেৰ বাধা িদিছল, তাৈল মই

ল কিৰেলাঁ। ৩ সেয় যাৱা, অমােলকক হাৰ কৰা আৰু তওঁেলাকৰ

িয সকেলা আিছল তাক ন কৰা, তওঁেলাকৈল দয়া নকিৰবা; িক ু

পৰুষু আৰু নাৰী, িশ আৰু িপয়াহ খাৱা কঁচুৱা, গৰ,ু মৰ, ছাগলী,

উট আৰু গাধ সকেলােক বধ কিৰবা।” ৪ চৗেল লাকসকলক মািত

আিনেল আৰু টলায়ীমত তওঁেলাকক গণনা কিৰেল; তােত ই লাখ

পদািতক আৰু িযহূদাৰ দহ হাজাৰ লাক হ’ল। ৫ তাৰ পাছত চৗল

অমােলকৰ নগৰৈল গ উপত কাত অেপ া কিৰ থািকল। ৬ তিতয়া

চৗেল কনীয়াসকলক ক’ ল, “ তামােলাক অমােলকীয়াসকলৰ মাজৰ

পৰা ওলাই আঁতিৰ যাৱা, তিতয়া তওঁেলাকৰ লগত তামােলাকেকা

িবন নকিৰম। কাৰণ িমচৰৰ পৰা ই ােয়লৰ স ান সকল ওলাই অহা

সময়ত তামােলােক তওঁেলাকৈল দয়া কিৰিছলা।” সেয় কনীয়া সকল

অমােলকৰ মাজৰ পৰা ওলাই গ’ল। ৭ তাৰ পাছত চৗেল হবীলাৰ পৰা

িমচৰৰ পবূফােল থকা চূৰৈলেক অমােলকীয়া সকলকআ মণ কিৰেল।

৮ তওঁ অমােলকীয়া সকলৰ ৰজা অগাগক জীিৱত অৱ ােত ধিৰেল, আৰু

আন লাক সকলক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ ংস কিৰেল। ৯ িক ু চৗল আৰু

লাকসকেল অগাগক আৰু উ ম উ ম মৰ, ছাগলী, গৰ,ু পু দামিুৰ

আৰু মৰ পাৱািলেবাৰ আৰু আটাই উ ম ব েবাৰ ংস নকিৰেল, িক ু

িযেবাৰ িঘণলগা আৰু মলূ হীন সইেবাৰক স ণূ ভােৱ ধংস কিৰেল।

১০ তাৰ পাছত চমেূৱলৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, ১১ “ চৗলক য মই

ৰজা পািতেলাঁ তাৰ বােব মই িখত; িকয়েনা তওঁ মাৰ পৰা িবমখু

হ’ল আৰু মাৰ আ ােবাৰ পালন নকিৰেল।” তিতয়া চমেূৱলৰ খং

উিঠল, তওঁ গােটই ৰািত িযেহাৱাৰ আগত ন কিৰেল। ১২ চমেূৱল

ৰািতপৱুােত উিঠ চৗলৰ লগত সা াৎ কিৰবৈল গ’ল। িক ু চমেূৱলক

এই কথা কাৱা হ’ল, “ চৗেল কিমলৈল আিহ িনজৰ কাৰেণ এটা জয়

াপন কিৰেল, আৰু তাৰ পৰা ঘিূৰ িগলগলৈল িচ গ’ল।” ১৩ তাৰ পৰা

চমেূৱল চৗলৰ ওচৰৈল আিহল, চৗেল তওঁক ক’ ল, “আপিুন িযেহাৱাৰ

আশী াদ‐ া হওঁক; মই িযেহাৱাৰ আ া পালন কিৰেলাঁ।” ১৪ চমেূৱেল

ক’ ল, “ তে মাৰ কাণত মৰ আৰু ছাগলীৰ বেবিন হেছ িকয়?

আৰু গৰৰু হে লিন মই িনেছাঁ, িকয়?” ১৫ চৗেল ক’ ল, “ সইেবাৰ

অমােলকীয়া সকলৰ পৰা অনা হেছ; িকয়েনা িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ বিলদান কিৰবৰ কাৰেণ লাকসকেল উ ম উ ম মৰ ও ছাগলী,

আৰু উ ম উ ম গৰু ৰািখেল; িক ু অৱিশ েবাৰ আিম ংস কিৰেলাঁ।”

১৬ চমেূৱেল চৗলক ক’ ল, “ৰ’বা, যাৱা ৰািত িযেহাৱাই মাক িয ক’ ল,

তাক মই তামাক কওঁ।” চৗল তওঁক ক’ ল, “কওক!” ১৭ চমেূৱেল

ক’ ল, “যিদও তুিম িনজৰ দ ৃ্ি ত সৰু আিছলা, তথািপ ই ােয়লৰ ফদ

সকলৰ মাজত তামাক মখু কৰা নহ’ল ন?” আৰু িযেহাৱাই তামাক

ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক কিৰেল। ১৮ িযেহাৱাই তামাক তামাৰ

পথত পঠাই িদ ক’ ল, যাৱা পাপী লাকসকলক স ণূভােৱ ধংস কৰা,

আৰু অমােলকীয়াসকল স ণূ ভােৱ ংস নােহাৱাৈলেক তওঁেলাকৰ

িবৰেু যু কৰা। ১৯ তেনহেল তুিম িযেহাৱাৰ বাক িকয় পালন কৰা

নািছলা, িক ু তাৰ পিৰবেত িকয় লটু কৰা ব জ কিৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত

িকয় পাপ কিৰলা?” ২০ চৗেল চমেূৱলক ক’ ল, “মই অৱেশ িযেহাৱাৰ

বাক ৈল পালন কিৰেলাঁ। আৰু িযেহাৱাই মাক িয বােটিদ পঠাইিছল,

সই বােটিদ গ’ লা। অমােলকৰ ৰজা অগাগক মই ব ী কিৰেলাঁ, আৰু

অমােলকীয়াসকলক স ণূভােৱ ংস কিৰেলাঁ। ২১ িক ু লাকসকেল

িগলগলত আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৰ অেথ

স ণূভােৱ ধংস কিৰবলগীয়া ব ৰ মাজৰ পৰা উ ম িয ভাগ, যেন
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মৰ, ছাগলী, আৰু গৰু আিনেল।” ২২ চমেূৱেল ক’ ল, “িযেহাৱাৰ বাক

পালন কিৰেল যেনৈক তওঁ স ু হয়, তেনৈক হাম আৰু বিলদানত

জােনা তওঁ স ু হ’য়? বিলদানতৈক আ াপালন কৰা উ ম, আৰু মৰৰ

তলতৈক বাক না উ ম। ২৩ িকয়েনা িবে াহ আচৰণ কৰা, ম লেচাৱা

পাপৰ তুল ; আৰু আঁেকাৰেগাঁজ হাৱা, পািপ আৰু অসাধু কাযৰ দেৰ, ‐

কাৰণ তুিম িযেহাৱাৰ বাক অ া কিৰলা, সেয় তেৱাঁ তামাক ৰজা

পদৰ পৰা অ া কিৰেল।” ২৪ তাৰ পাছত চৗেল চমেূৱলক ক’ ল,

“মই পাপ কিৰেলাঁ; িকয়েনা িযেহাৱাৰ আ া আৰু আেপানাৰ বাক ল ন

কিৰেলাঁ; কাৰণ মই লাকসকলক ভয় কিৰ তওঁেলাকৰ কথা িনেলাঁ। ২৫

এিতয়া, মই িবনয় কেৰাঁ, মাৰ পাপ মা কৰক আৰু আপিুন মাৰ লগত

ঘিুৰ আহক যােত মই িযেহাৱাৰ শংসা কিৰব পােৰাঁ।” ২৬ চমেূৱেল

চৗলক ক’ ল, “মই তামাৰ লগত ঘিুৰ নাযাওঁ; িকয়েনা তুিম িযেহাৱাৰ

বাক অ া কিৰলা, আৰু িযেহাৱােয়া তামাক ই ােয়লৰ ওপৰত হাৱা

ৰজাপদৰ পৰা অ া কিৰেল।” ২৭ যিতয়া চমেূৱেল যাবৈল মখু ঘৰূােল,

তিতয়া চৗেল তওঁৰ কােপাৰৰ আগভাগ ধিৰেল, আৰু সইয়া ফািত

এৰাই গ’ল। ২৮ চমেূৱেল তওঁক ক’ ল, “িযেহাৱাই আিজ তামাৰ পৰা

ই ােয়লৰ ৰাজ টািন ফািলেল, আৰু তামাতৈকেয়া উ ম তামাৰ এজন

চুবৰুীয়াক িদেল। ২৯আৰু ই ােয়লৰ িযেহাৱাই কিতয়াও িমছা কথা

নকয়, বা তওঁ মন সলিন নকেৰ; কাৰণ তওঁ মা হ নহয় য তওঁ মন

সলিন কিৰব।” ৩০ তিতয়া চৗেল ক’ ল, “মই পাপ কিৰেলাঁ; তথািপ মই

িবনয় কেৰাঁ, ব ৃ লাকসকলৰ আৰু ই ােয়লৰ আগত মাৰ মান ৰাখক।

মাৰ লগত ঘিুৰ আহক, তােত মই যন আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ শংসা

কিৰব পােৰাঁ।” ৩১ সেয় চমেূৱেল চৗলৰ পাছত ঘিুৰ গ’ল, আৰু চৗেল

িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল। ৩২ তাৰ পাছত চমেূৱেল ক’ ল, “অমােলকৰ

ৰজা অগাগক মাৰ ওচৰৈল আনা।” অগােগ আন মেনেৰ তওঁৰ ওচৰৈল

আিহল, আৰু ক’ ল, “িন য় মতুৃ য ণা দূৰ হ’ল।” ৩৩ চমেূৱেল উ ৰ িদ

ক’ ল, “িযদেৰ তামাৰ তেৰাৱােল অেনক মিহলাক স ানহীনা কিৰেল,

সইদেৰ মিহলাসকলৰ মাজত তামাৰ মাতওৃ স ানহীনা হ’ব।” এইদেৰ

ক, চমেূৱেল িগলগলত িযেহাৱাৰ স খুত অগাগক ডাখৰ ডাখৰ কিৰ

কািটেল। ৩৪ তাৰ পাছত চমেূৱল ৰামাৈল গ’ল আৰু চৗল িগিবয়াত থকা

িনজৰ ঘৰৈল গ’ল। ৩৫ িক ু তিতয়ােৰ পৰা মতুৃ ৈলেক চমেূৱেল চৗলক

পনুৰ দখা নকিৰেল, কাৰণ চমেূৱেল চৗলৰ বােব শাক কিৰেল। আৰু

িযেহাৱাই ই ােয়লৰ ওপৰত চৗলক য ৰজা পািতেল, তাৰ বােব তওঁ

বজাৰ কিৰেল।

১৬ িযেহাৱাই চমেূৱলক ক’ ল, “মই চৗলক অ া কিৰ ই ােয়লৰ

ওপৰত িদয়া তওঁৰ ৰাজপদ চাই িদয়া দিখ তুিম না িকমান

সময় চৗলৰ কাৰেণ শাক কিৰ থািকবা? তামাৰ িশংেটা তেলেৰ পৰু

কিৰ লাৱা; এিতয়া মই তামাক বৎেলেহমীয়া িযচয়ৰ ওচৰৈল পঠাওঁ;

িকয়েনা মই তওঁৰ পু সকলৰ মাজৰ এজনক ৰজা হ’বৰ অেথ বািচ

লেলাঁ।” ২ চমেূৱেল ক’ ল, “মই কেনৈক যাম? চৗেল যিদ এই কথা

েন, তে তওঁ মাক বধ কিৰব।” িযেহাৱাই ক’ ল, “তুিম এজনী

চঁউৰী গৰু লগত ল যাৱা, আৰু ক’বা, মই িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান

কিৰবৈল আিহেছাঁ।” ৩ সই য ৈল িযচয়ক িনম ণ কিৰবা, আৰু তুিম

িক কিৰব লােগ, মই তামাক দখৱুাম; মই তামাৰ আগত িযজনৰ

িবষেয় ক’ম, তুিম মাৰ কাৰেণ সই জনেকই অিভেষক কিৰবা।” ৪

চমেূৱেল িযেহাৱাই কাৱা অ সােৰ কিৰেল আৰু বৎেলেহমৈল গ’ল।

নগৰৰ ব ৃ সকেল তওঁক লগ ধিৰবৈল আিহ কঁিপ কঁিপ তওঁক ক’ ল,

“আপিুন শাি ৰ অেথ আিহেছ ন?” ৫ তওঁ ক’ ল, “শাি হওক; মই

িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান িদবৈল আিহেছাঁ। বিলদানৰ অেথ তামােলােক

িনজেক পিব কিৰ মাৰ লগত আহাঁ।” আৰু তওঁ িযচয়ক আৰু তওঁৰ

পু সকলক পিব কৃত কিৰেল আৰু বিলদানৰ কাৰেণ িনম ণ কিৰেল। ৬

তাৰ পাছত তওঁেলাক যিতয়া আিহল, তিতয়া চমেূৱেল ইলীয়াবৈল চাই

মনেত ক’ ল, “িযেহাৱাৰ আগত উপি ত হাৱা এই মা েহই অৱেশ

তওঁৰ অিভিষ জন।” ৭ িক ু িযেহাৱাই চমেূৱলক ক’ ল, “তুিম তওঁৰ

বাি কতাৈল বা উ তাৈল দিৃ নকিৰবা; কাৰণ মই তওঁক অ া

কিৰেলাঁ। কাৰণ মা েহ যেনৈক চাই িযেহাৱাই তেনৈক নাচায়; কাৰণ

মা েহ, িয দখা পায়, তাৈল চায়, িক ু িযেহাৱাই মা হৰ অ ৰৈল চায়।”

৮ পাছত িযচেয় অবীনাদবক মািত আিনেল আৰু চমেূৱলৰ স েুখিদ

যাবৈল িদেল। তােত চমেূৱেল ক’ ল, “িযেহাৱাই এওঁেকা মেনানীত কৰা

নাই।” ৯ তাৰ পাছত িযচেয় চ াক আেগিদ যাবৈল িদেল; আৰু চমেূৱেল

ক’ ল, িযেহাৱাই এওঁেকা মেনানীত কৰা নাই। ১০ এইদেৰ িযচেয় তওঁৰ

সাত জন পু ক চমেূৱলৰ আেগিদ যাবৈল িদেল; িক ু চমেূৱেল িযচয়ক

ক’ ল, “িযেহাৱাই এওঁেলাকৰ এজনেকা মেনানীত কৰা নাই।” ১১ তাৰ

পাছত চমেূৱেল িযচয়ক ক’ ল, “ তামাৰ সকেলা পু ইয়ােত আেছ ন?”

তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “সকেলাতৈক সৰজুন ইয়াত নাই িক ু তওঁ মৰ‐

ছাগৰ ৰখীয়া হ মৰ‐ছাগ চৰাই আেছ।” চমেূৱেল িযচয়ক ক’ ল, “মা হ

পিঠয়াই তওঁক মািত আনা; কাৰণ তওঁ নহাৈলেক আিম নবেহাঁ।” ১২

িযচেয় মা হ পিঠয়াই তওঁক মািত অনােল। তওঁ া ৱান, নয়ন, আৰু

দিখবৈল দশন আিছল। িযেহাৱাই ক’ ল, “উঠা, তওঁক অিভেষক কৰা;

কাৰণ এওঁেৱই সই জন।” ১৩ তিতয়া চমেূৱেল তল ভেৰাৱা িশংেটা

ল’ ল, আৰু ককােয়কসকলৰ আগত তওঁেকই অিভেষক কিৰেল; সই

িদনাৰ পৰা িযেহাৱাৰ আ া দায়দূত ি িত হ’ল। তাৰ পাছত চমেূৱল

উিঠ ৰামাৈল গ’ল। ১৪ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ আ া চৗলৰ পৰা আঁতিৰ

গ’ল আৰু তাৰ পিৰবেত িযেহাৱাৰ পৰা অহা এক অিন কাৰক আ াই

আিহ তওঁক ব া ল কিৰবৈল ধিৰেল। ১৫ চৗলৰ দাসেবােৰ তওঁক

ক’ ল, “চাওক, ঈ ৰৰ পৰা অহা এক অিন কাৰক আ াই আেপানাক

ব া ল কিৰেছ। ১৬এই হতুেক আমাৰ ভুেৱ আেপানাৰ আগত থকা

দাসেবাৰক এজন িনপণূ বীণা বজাওঁতা িবচািৰবৈল আ া কৰক; পাছত

িয সময়ত ঈ ৰৰ পৰা অহা সই আ াই আেপানাক ধিৰব সই সময়ত

সই মা েহ হােতেৰ বীণা বজােল আপিুন উপশম পাব।” ১৭ তিতয়া

চৗেল তওঁৰ দাসেবাৰক আ া কিৰেল, “ভালৈক বীণা বজাব পৰা এজন

লাক িবচািৰ যাৱা আৰু মাৰ ওচৰৈল আনা।” ১৮ দাসেবাৰৰ এজেন

ক’ ল, “চাওক, বৎেলেহমীয়া িযচয়ৰ এজন পেুতকক দিখেলাঁ; তওঁ

বীণা বেজাৱাত পাগত, পৰা মী বীৰ, যু াৰ,ু কথা কাৱাত িবেবচক,

ৰপূৱান আৰু িযেহাৱা তওঁৰ লগত আেছ।” ১৯ সেয় চৗেল িযচয়ৰ

ওচৰৈল বাতাবাহকক পিঠয়াই কাৱােল, “দায়দু নােমেৰ তামাৰ িয পু ই

মৰ‐ছাগ চৰাই আেছ, তওঁক মাৰ ওচৰৈল পঠাই িদয়া।” ২০ িযচেয়

এটা গাধৰ িপিঠত িপঠা, এক বটল া াৰস, আৰু এটা ছাগলী পাৱািল

বাজাই িদ তওঁৰ পু দায়দূৰ হাতত িদেল আৰু তওঁক চৗলৰ ওচৰৈল

পঠাই িদেল। ২১ দায়দু চৗলৰ ওচৰৈল আিহ তওঁৰ কামত যাগ িদেল,

তওঁ দায়দূক অিতশয় ভাল পাবৈল ধিৰেল; আৰু দায়দু তওঁৰ অ বাহক

হ’ল। ২২ তাৰ পাছত চৗেল িযচয়ক ক পঠােল, “মই িবনয় কেৰাঁ,

দায়দূক মাৰ লগত থািকবৈল িদয়া; কাৰণ তওঁ মাৰ দিৃ ত অ হ া

হ’ল।” ২৩ সেয় ঈ ৰৰ পৰা অহা অিন কাৰক আ াই যিতয়া চৗলক

ধেৰ, তিতয়া দায়েূদ বীণা ল হােতেৰ বজায়; তােত চৗল হয়, আৰু

উপশম পায়, আৰু সই অিন কাৰক আ া তওঁৰ পৰা আঁতিৰ যায়।

১৭ পেল ীয়াসকেল যু কিৰবৈল তওঁেলাকৰ স সকলক গাট

খাৱােল। িযহূদাৰ অিধকাৰত থকা চােকাত তওঁেলাক এেক লগ

হ’ল। চােকাআৰু অেজকাৰ মাজতএফচদ ীমত ছাউিন পািতেল। ২ চৗল

আৰু ই ােয়লৰ লাকসকেল গাট খাই এলা উপত কাত ছাউিন পািতেল

আৰু পেল ীয়াসকলৰ িবৰেু স সকলক শাৰী পািত িথয় কৰােল।

৩ তােত পেল ীয়াসকেল এফােল এটা পবতত আৰু ই ােয়লসকেল

আনফােল আন এটা পবতত িথয় হ’ল, আৰু উভয়েৰ মাজত এক উপত কা

আিছল। ৪ তাৰ পাছত গাত িনবাসী এজন বীৰ পেল ীয়াসকলৰ ছাউিনৰ

পৰা ওলাল, তওঁৰ নাম গিলয়াথ, তওঁ চােৰ ছয় হাত ওখ আিছল। ৫

তওঁৰ মৰূত িপতলৰ িশেৰাৰ ক আিছল, আৰু মাছৰ বাকিলৰ দেৰ

িপতলৰ কবচ িপি িছল আৰু সই কবচৰ ওজন পাঁচ হাজাৰ চকল

আিছল। ৬ তওঁৰ ভিৰ িপতলৰ পতােৰ আবতৃ আিছল আৰু তওঁৰ

ই কা ৰ মাজত এপাত িপতলৰ চুিট যাঠী আিছল। ৭ তওঁৰ বৰছাৰ
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লািঠডাল, তাঁত শালৰ টােলাঠাৰ সমান ডাঙৰ আিছল। তওঁৰ লাহাৰ

বৰছাপাতৰ ওজন ছশ চকল আিছল। তওঁৰ ঢাল ধৰাজন তওঁৰ আেগ

আেগ গিছল। ৮ তওঁ আিহ িথয় হ’ল আৰু ই ােয়লৰ স ণীক ল

কিৰ িৰিঙয়াই ক’ ল, “তহেত যু কিৰবৰ অেথ শাৰী পািত বািহৰৈল িকয়

ওলাই আিহছ? মই জােনা এজন পেল ীয়া নহওঁ? আৰু তহঁত জােনা

চৗলৰ দাস নহয়? তহঁেত িনজৰ বােব এজন মা হ বািচ ল’ আৰু তাক

মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল দ। ৯ িস যিদ মাৰ সেত যু কিৰ জয়ী হ

মাক বধ কেৰ, তেনহেল আিম সকেলা তহঁতৰ ব ী হ’ম; িক ু যিদ

মই তাক পৰাজয় কিৰ তাক বধ কেৰাঁ, তেনহেল তহঁত আমাৰ ব ী হ

আমাৰ দাসৰ কাম কিৰিব।” ১০ পেল ীয়াজেন পনুৰ ক’ ল, “আিজ মই

ই ােয়লৰ স সকলক ত া ান জনাইেছাঁ, তহঁেত মাক এজন মা হ

দ, যােত আিম েয়া এেকলেগ যু কেৰাঁ।” ১১ যিতয়া পেল ীয়াজেন

কাৱা কথা চৗল আৰু ই ােয়লৰ লাকসকেল িনেল, তিতয়া তওঁেলাক

িনৰাশ হ’ল আৰু অিতশয় ভয়াতুৰ হ’ল। ১২ দায়দু িযহূদাৰ বৎেলেহম

িনবাসী িযচয় নােমেৰ সই ই াথীয়া পৰুষুৰ পু আিছল; তওঁৰ আঠজন

পু আিছল, িযচয় চৗলৰ সময়ত ব ৃ আিছল আৰু লাকসকলৰ মাজত

বয়স পৰুষু আিছল। ১৩ িযচয়ৰ িতিনজন ডাঙৰ স ান চৗলৰ পােছ

পােছ যু ৈল গিছল; আৰু যু ৈল যাৱা তওঁৰ িতিনজন পু ৰ নাম

আিছল, থমজন ইলীয়াব, ি তীয়জনৰ নাম অবীনাদৰ, আৰু ততৃীয়জনৰ

নাম চ া। ১৪ দায়দু সকেলাতৈক সৰু আিছল। আৰু ডাঙৰ িতিনজন

চৗলৰ পাছত চেলাঁতা আিছল। ১৫ িক ু দায়েূদ চৗলৰ ওচৰৰ পৰা

আিহ বৎেলেহমত থকা িপতৰৃ মৰ‐ছাগ চৰাবৰ বােব অহা যাৱা কিৰ

থািকিছল। ১৬ তােত সই পেল ীয়া মা হজেন চি শ িদনৈলেক ৰািতপৱুা

আৰু গধিূল বলা ওচৰৈল আিহ িনজেক দখা িদ আিছল। ১৭ সই সময়ত

িযচেয় তওঁৰ পেুতক দায়দূক ক’ ল, “তুিম এক ঐফা ভজা শস আৰু

দহটা িপঠা ল, ছাউিনত থকা ককােয়ৰা সকলৰ ওচৰৈল যাৱা।” ১৮

এই দহ লদা পনীৰ তওঁেলাকৰ সনাপিতজনৰ বােব ল যাৱা। আৰু

তামাৰ ককােয়ৰাহঁতৰ ম ল িধবা, আৰু তওঁেলাকৰ পৰা কােনা িচন

আিনবা। ১৯ চৗল আৰু তওঁেলাকৰ লগেত ই ােয়লৰ সকেলা লােক

এলা উপত কাত পেল ীয়াসকলৰ সেত যু কিৰ আেছ। ২০ পাছত

দায়েূদ ৰািতপৱুা সানকােল উিঠল আৰু মৰ‐ছাগেবাৰ এজন ৰখীয়াৰ

হাতত গতাই িদেল আৰু িপতৃ িযচয়ৰ আ া অ সােৰ ব েবাৰ লগত

ল তাৈল গ’ল। িয সময়ত স ই ৰণৈল ওলাই ৰণৰ কাৰেণ ৰণ‐ িন

কিৰিছল, সই সময়েত তওঁ ছাউিন আিহ পাইিছল। ২১ তিতয়া ই ােয়ল

আৰু পেল ীয়াসকেল স খুা‐স িুখ হ ৰণৰ বােব শাৰী পািত আিছল।

২২ পাছত দায়েূদ ব ‐ৰখীয়াৰ হাতত িনজৰ ব েবাৰ থ, স ে ণীৰ

মাজৈল দৗিৰ গ’ল আৰু িনজৰ ককােয়কসকলক ম লবাদ কিৰেল; ২৩

আৰু তওঁেলাকৰ লগত কথা পািত থােকােতই গাত িনবাসী গিলয়াথ

নামৰ পেল ীয়া মহাবীৰজন িফিল ীয়াসকলৰ স বািহনীৰ পৰা বািহৰৈল

ওলাই আিহল আৰু আগেত কাৱা দেৰই কথা ক’বৈল ধিৰেল। তােত

দায়েূদ সই কথা িনবৈল পােল। ২৪ যিতয়া ই ােয়লৰ লাকসকেল

সই ব ি জনক দিখেল, তিতয়া তওঁেলাক তওঁৰ স খুৰ পৰা পলাল

আৰু অিতশয় ভয় কিৰেল। ২৫আৰু ই ােয়লৰ লাকসকেল পৰ ৰৰ

মাজত ক’বৈল ধিৰেল, “ওপৰৈল উিঠ অহা সই মা হজনক তুিম দিখছা

ন? তওঁ ই ােয়লক ইিতিকং কিৰবৈল আিহেছ। তওঁক িযেকােনােৱ

বধ কিৰব, ৰজাই তওঁক অিধক ধেনেৰ ধনৱান কিৰব, আৰু তওঁৰ

লগত িনজৰ জীেয়কক িবয়া িদব, আৰু ই ােয়লৰ মাজত তওঁৰ িপত‐ৃ

বংশক াধীন কিৰব।” ২৬ তিতয়া দায়েুদ িনজৰ ওচৰত িথয় হ থকা

লাকসকলক িধেল, “ সই পেল ীয়াজনক িযজেন বধ কিৰ ই ােয়লৰ

পৰা অপমান দূৰ কিৰব, সইজনৈল িক কৰা যাব? িকয়েনা সই অচু ৎ

িফিল ীয়াজন না কান, িস য জীৱ ঈ ৰৰ স সকলক ইিতিকং

কিৰব?” ২৭ তিতয়া লাকসকেল আগেত কাৱাৰ দেৰ তওঁক পনুৰ

ক’ ল, “ তওঁক বধ কৰাজনৈল এইদেৰ কৰা হ’ব।” ২৮ লাকসকলৰ

সেত দায়েূদ কথা পািত থােকােত তওঁৰ ডাঙৰ ককােয়ক ইলীয়ােব

তওঁৰ কথা িন তওঁৈল ু হ ক’ ল, “তই ইয়াৈল িকয় নািম আিহিল?”

মৰু া ৰ মাজত সই মৰ‐ছাগেকইটা কাৰ ওচৰত থ আিহিল? তাৰ

অহংকাৰ আৰু মনৰ তা মই জােনা, তই কৱল যু চাবৈলেহ ইয়াৈল

নািম আিহিল।” ২৯ দায়েূদ ক’ ল, “মই এিতয়া িক কিৰেলাঁ? কৱল

এটা েহ িধেছাঁ, নহয় জােনা?” ৩০ তাৰ পাছত তওঁ তওঁৰ পৰা

আন জনৰ মখূৰ ফােল ঘিূৰ এেক দেৰই িধেল; তােত লাকসকেল

তওঁক আেগেয় কাৱাৰ দেৰই উ ৰ িদেল। ৩১ দায়েূদ কাৱা কথা

যিতয়া লাকসকেল িনেল, তিতয়া স সকেল গ চৗলৰ আগত সই

কথা জনােল। তিতয়া তওঁ দায়দূক মািত অনােল। ৩২ পাছত দায়েূদ

চৗলক ক’ ল, “ তওঁৰ বােব কােৰা মন হতাশ নহওক; আেপানাৰ এই

দােস গ সই পেল ীয়াজনৰ লগত যু কিৰব।” ৩৩ চৗেল দায়দূক

ক’ ল, “তুিম সই পেল ীয়াজনৰ িবৰেু যু কিৰবৈল অসমথ; কাৰণ

তুিম কৱল এজন যৱুক, আৰু তওঁ যৱুক অৱ ােৰ পৰা এজন যু াৰ।ু”

৩৪ িক ু দায়েূদ চৗলক ক’ ল, “আেপানাৰ এই দােস িপতৰৃ মৰ‐ছাগ

চৰাওঁেত, এটা িসংহ আৰু এটা ভালেুক আিহ জাকৰ মাজৰ পৰা মৰ‐

ছাগ ধিৰ লওঁেত; ৩৫ মই তাৰ পাছত খিদ গ তাক হাৰ কিৰেলাঁ

আৰু তাৰ মখুৰ পৰা সই মৰ‐ছাগ ৰ া কিৰেলাঁ; তাৰ পাছত িস মাৰ

িবৰেু উিঠ িথয় হ’ল, আৰু মই তাৰ ডািঢ়ত ধিৰ আঘাত কিৰ তাক বধ

কিৰেলাঁ। ৩৬ আেপানাৰ দােস িসংহ আৰু ভালকু েয়ােকা মািৰেল;

এই অচু ৎ পেল ীয়াজন সই টাৰ মাজৰ এটাৰ িনিচনা হ’ব, কাৰণ

িস জীৱ ঈ ৰৰ স সকলক ইিতিকং কিৰেছ।” ৩৭ দায়েূদ ক’ ল,

“িযজন স শি মান ঈ েৰ িসংহ আৰু ভালকুৰ হাতৰ পৰা মাক ৰ া

কিৰেল, সই িযেহাৱাই সই পেল ীয়াজনৰ হাতৰ পৰাও মাক উ াৰ

কিৰব।” তােত চৗেল দায়দূক ক’ ল, “ যাৱা, িযেহাৱা তামাৰ স ী

হওক।” ৩৮ চৗেল িনজৰ সােজেৰ দায়দূক সজাই তওঁৰ মৰূত িপতলৰ

িশেৰাৰ ক আৰু গাত কবচ িপ ােল। ৩৯ তাৰ পাছত দায়েূদ িনজৰ

সাজৰ ওপৰত তওঁৰ তেৰাৱাল বাি ল’বৈল চ া কিৰেল; কাৰণ তওঁ

আেগেয় এইেবাৰ িপ াৰ অভ াস কৰা নািছল। পাছত দায়েূদ চৗলক

ক’ ল, “মই এইেবাৰৰ িপি বািহৰৈল গ যু কিৰব নাৱােৰাঁ, কাৰণ মই

এইেবাৰৰ অভ াস কৰা নাই।” সেয় দায়েূদ সইেবাৰ সােলাকাই হ’ল।

৪০ তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ লাখিুট হাতত ল’ ল, আৰু জিুৰৰ পৰা পাঁেচাটা

শীতল িশল বািচ ল, সইেবাৰ মৰ‐ছাগ ৰখীয়াৰ লাগতীয়াল ব থাৱা

জােলাঙাত ভৰাই ল’ ল; আৰু িফ াগছ হাতত ল সই পেল ীয়াজনৰ

ওচৰৈল গ’ল। ৪১ তােত সই পেল ীয়াজেন আগবািঢ় আিহ দায়দূৰ

ওচৰ চািপল আৰু তওঁৰ ঢালবাহীজন তওঁৰ আেগ আেগ আিহ আিছল।

৪২ তাৰ পাছত পেল ীয়াজেন চািৰওফােল চাই দায়দূক দখা পােল

আৰু তওঁ তওঁক হয় ান কিৰেল; কাৰণ তওঁ কৱল এজন ল’ৰা,

তওঁৰ বৰণ অলপ ৰঙচুৱা, আৰু মখু ৰ আিছল। ৪৩ তােত সই

পেল ীয়াজেন দায়দূক ক’ ল, “মই এটা ৰ নিক য, তই লাখিুট

ল মাৰ ওচৰৈল আিহছ?” আৰু সই পেল ীয়াজেন িনজ দৱতােবাৰৰ

নাম ল দায়দূক শাও িদেল। ৪৪ পেল ীয়াজেন দায়দূক ক’ ল, “তই

মাৰ ওচৰৈল আহ; মই তাৰ মাংস আকাশৰ চৰাইেবাৰক আৰু মািটৰ

প েবাৰক িদওঁ।” ৪৫ দায়েূদ সই পেল ীয়াজনক উ ৰ িদ ক’ ল, “তুিম

তেৰাৱাল, বৰছা, আৰু যািঠ ল মাৰ ওচৰৈল আিহছা। িক ু মই হ’ ল,

বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ই ােয়লৰ স সকলৰ ঈ ৰৰ নােমেৰ আৰু তুিম

যাক ইিতিকং কিৰছা, তওঁৰ নােমেৰ তামাৰ ওচৰৈল আিহেছাঁ। ৪৬

আিজ িযেহাৱাই তামাক মাৰ হাতত শাধাই িদব; আৰু মই তামাক

আঘাত কিৰ তামাৰ মৰূ ছদন কিৰম, আৰু পেল ীয়াসকলৰ স

সমহূৰ শৱ আিজ মই আকাশৰ চৰাই আৰু বনৰীয়া জ ু েবাৰক িদম;

তােত ই ােয়লৰ মাজত য এজন ঈ ৰ আেছ, ইয়ােক গােটই পিৃথৱীেয়

জািনব। ৪৭ আৰু িযেহাৱাই তেৰাৱাল আৰু যািঠৰ াৰাই য িন াৰ

নকেৰ, তােকা এই সকেলা সমােজ জািনব; িকয়েনা যু িযেহাৱােৰই,

আৰু তওঁ তামােলাকক আমাৰ হাতত সমপণ কিৰব।” ৪৮ পাছত সই

পেল ীয়াই আগবািঢ় আিহ দায়দূক লগ পাবৈল িবচােৰােত, দায়েূদও

বগাই পেল ীয়াজনক লগ পাবৰ বােব সনাবািহনীেটাৰ িদেশ বগাই

আগবািঢ় গ’ল। ৪৯ তাৰ পাছত দায়েূদ তওঁৰ জােলাঙাত হাত মৱুাই
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এটা িশল উিলয়ােল আৰু িফ াত থ পাক িদ সই পেল ীয়াজনৰ কপালত

এেনৈক মািৰেল য, সই িশল তাৰ কপালত বিহ গ’ল; তােত িস মািটত

তলৈল মখু কিৰ পিৰ গ’ল। ৫০ এইদেৰ দায়েূদ এগছ িফ া আৰু এটা

িশেলেৰ সই পেল ীয়াজনক জয় কিৰেল, আৰু তাক আঘাত কিৰ বধ

কিৰেল; িক ু দায়দূৰ হাতত তেৰাৱাল নািছল। ৫১ তিতয়া দায়েূদ লিৰ গ

পেল ীয়াজনৰ কাষত িথয় হ তাৰ তেৰাৱাল ফাকৰ পৰা উিলয়াই তােৰই

তাক বধ কিৰেল আৰু সই তেৰাৱােলেৰই তাৰ মৰূ কািট পালােল।

তিতয়া িফিল ীয়া সকেল তওঁেলাকৰ সই মহাবীৰ মৰা দিখ পলাল।

৫২ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ লাকসকেল ওলাই জয়‐ িন

কিৰ গাতৈলেক আৰু ইে াণৰ ৱাৰৈলেক পেল ীয়াসকলৰ পােছ পােছ

খিদ গ’ল; তােত পেল ীয়াসকলৰ হত হাৱা লাকেবাৰ চাৰিয়মৰ বাটত

গয় আৰু ইে াণৈলেক পিৰ পিৰ গ’ল। ৫৩ পাছত ই ােয়লৰ স ান

সকেল পেল ীয়াসকলৰ পােছ পােছ খিদ যাৱাৰ পৰা উভিট আিহ

িসহঁতৰ ছাউিন লটু কিৰেল। ৫৪আৰু দায়েূদ সই পেল ীয়াজনৰ মৰূেটা

িযৰচূােলমৈল ল গ’ল; িক ু তাৰ ৰণৰ সাজ িনজৰ ত ুত ৰািখেল। ৫৫

সই পেল ীয়াজনৰ িবৰেু দায়দু ওলাই যাৱাৰ পাছত চৗল তওঁৰ

সনাপিত অবেনৰক িধেল, “অবেনৰ, সই ডকা কাৰ পু ?” তােত

অবেনেৰ ক’ ল, “মহাৰাজ, আেপানাৰ জীৱনৰ শপত, মই ক’ব নাৱােৰাঁ।”

৫৬ পাছত ৰজাই ক’ ল, “তুিম সাধােচান, সই যৱুকজন কাৰ পু হয়?”

৫৭ পাছত দায়েূদ যিতয়া পেল ীয়াজনক বধ কিৰ ঘিূৰ আিহিছল, তিতয়া

অবেনেৰ তওঁক ধিৰ চৗলৰ ওচৰৈল ল গ’ল আৰু তওঁৰ হাতত তিতয়া

পেল ীয়াজনৰ মৰূ আিছল। ৫৮ তােত চৗেল তওঁক িধেল, “ হ ডকা,

তুিম কাৰ পু ?” দায়েূদ উ ৰ িদেল, “মই আেপানাৰ দাস বৎেলেহমীয়া

িযচয়ৰ পু ।”

১৮ দায়েূদ যিতয়া চৗলৰ লগত কথা পািত শষ কিৰেল, তিতয়া

যানাথনৰ াণ দায়দূৰ াণৰ লগত সংযু হ’ল, আৰু যানাথেন

িনজ াণৰ দেৰ তওঁক ম কিৰবৈল ধিৰেল। ২ চৗেল সইিদনা

তওঁক িনজৰ কামৰ বােব ল’ ল, আৰু তওঁক িনজ িপতৰৃ ঘৰৈল ঘিূৰ

যাব িনিদেল। ৩ তিতয়া যানাথন আৰু দায়েূদ তওঁেলাকৰ মাজত

ব ু ৰ িত িত কিৰেল, কাৰণ যানাথেন তওঁক িনজৰ াণৰ দেৰ

ম কিৰিছল। ৪ যানাথেন িনজৰ িপি থকা ৰাজব সােলাকাই

দায়দূক িদয়াৰ লগেত অ ‐শ , যেন তেৰাৱাল, ধ আৰু টঙািলও

িদেল। ৫ চৗেল দায়দূক য’ লেক যাবৈল কয়, তাৈলেক তওঁ যায়,

আৰু তওঁ জয়ী হয়। চৗেল যু াৰু সকলৰ ওপৰত তওঁক িতি ত

কিৰেল। এই কথাই সকেলা লাকৰ দিৃ ত আনিক চৗলৰ দাসেবাৰৰ

দিৃ েতা আন দায়ক হ’ল। ৬ পেল ীয়াসকলক পৰািজত কিৰ যিতয়া

তওঁেলাক ঘিূৰ আিহল, তিতয়া ই ােয়লৰ সকেলা নগৰৰ মিহলাসকেল

চৗলক ল’গ ধিৰবৈল খ ৰী আিদ বাদ য ল গীত গাই নািচ‐বািগ

ওলাই আিহল। ৭ মিহলাসকেল এটাৰ পাছত আনেটা গান আন কিৰ

গাবৈল ধিৰেল, “ চৗেল বিধেল হাজাৰ হাজাৰ লাকক, দায়েূদ বিধেল

অযতু অযতু লাকক।” ৮ তােত চৗলৰ অিতশয় খং উিঠল, আৰু এই

গােন তওঁক অস ু কিৰ তুিলেল। তওঁ ক’ ল, “ তওঁেলােক দায়েূদ দহ

হাজাৰক জয় কিৰেল বিুল বাখ া কিৰেছ, িক ু তওঁেলােক মাক মা

এক হাজাৰক জয় কৰা বিুল বাখ া কিৰেছ। ৰাজ ৰ বািহেৰ তওঁ িক

পাবৈল বাকী থািকল?” ৯ সই িদনৰ পৰা চৗেল দায়দূক সে হৰ চ েৰ

চাবৈল ধিৰেল। ১০ তাৰ পাছিদনা ঈ ৰৰ পৰা অহা এটা অিন কাৰক

আ া চৗলৰ ওপৰত ি িত হ’ল, আৰু তওঁ বলীয়াৰ দেৰ ঘৰৰ িভতৰত

বিকবৈল ধিৰেল। সেয় দায়েূদ আন িদনা বেজাৱাৰ দেৰ সইিদনাও বাদ

বজােল। চৗলৰ হাতত যািঠ আিছল। ১১ চৗেল সই যািঠ ডাল দিলয়ােল

কাৰণ তওঁ ভািবিছল, “মই দায়দূক বৰত শািলম।” িক ু দায়দু চৗলৰ

পৰা বাৰ এইদেৰ ৰ া পােল। ১২ চৗেল দায়দূৈল ভয় কিৰেল, কাৰণ

িযেহাৱা তওঁৰ লগত আিছল, িক ু চৗলৰ লগত নািছল। ১৩ সেয় চৗেল

িনজৰ ওচৰৰ পৰা তওঁক দূৰ কিৰেল আৰু তওঁক সহ পিত পািতেল।

এইদেৰ লাকসকলৰ আগৈল দায়দু ওলাই গ’ল। ১৪আৰু দায়েূদ িনজৰ

সকেলা িদশত উ িত কিৰেল কাৰণ িযেহাৱা তওঁৰ লগত আিছল। ১৫

চৗেল যিতয়া দিখেল য দায়দূৰ উ িত হেছ, তিতয়া তওঁ াসযু

হ’ল। ১৬ িক ু সকেলা ই ােয়ল আৰু িযহূদাই দায়দূক ভাল পােল, কাৰণ

তওঁ তওঁেলাকৰ আগৈল ওলাই আিহল। ১৭ চৗেল দায়দূক ক’ ল,

“এয়া মাৰ ডাঙৰ ছাৱালী মৰব। তামাৰ ভাযা হবৈল মই তাইক িদম।

তুিম কৱল মাৰ পে সািহয়াল হাৱা আৰু িযেহাৱাৰ বােব যু কৰা।”

কাৰণ চৗেল িচ া কিৰেল, “ মাৰ হাত তওঁৰ অিহেত নহওক, িক ু

পেল ীয়াসকলৰ হাত তওঁৰ িবৰেু হওক।” ১৮ দায়েূদ চৗলক ক’ ল,

“মই কান, আৰু মাৰ জীৱন িক বা ই ােয়লৰ মাজত মাৰ িপত‐ৃবংশ বা

িক য, মই মহাৰাজৰ জাঁৱাই হ’ব লােগ?” ১৯ িক ু চৗলৰ ছাৱালী

মৰবক িবয়া িদয়াৰ সময়ত তাইক মেহালাতীয়া অ ীেয়েলেৰ সেত িবয়া

িদয়া হ’ল। ২০ তাৰ পাছত চৗলৰ জীেয়ক মীখেল দায়দূক ম কিৰেল।

তিতয়া লাকসকেল সই কথা চৗলক জনােল আৰু তওঁ সে াষ পােল।

২১ চৗেল িচ া কিৰেল, “মই তাইক তওঁৈল িদম, যােত তাই তওঁৰ

ফা ৰপূ হয়, আৰু পেল ীয়াসকলৰ হােতা যন তওঁৰ িবৰেু হয়।”

সেয় চৗেল ি তীয়বাৰৰ কাৰেণ দায়দূক ক’ ল, “তুিম মাৰ জাঁৱাই

হবা।” ২২আৰু চৗেল তওঁৰ দাসেবাৰক আ া িদেল, “ গাপেন দায়দূৰ

লগত কথা পািত এই কথা কাৱা, ‘চাওক, ৰজা আেপানাত স ু হেছ,

আৰু তওঁৰ সকেলা দােস আেপানাক ভালপায়। এই হতুেক আপিুন

ৰজাৰ জাঁৱাই হওক’।” ২৩ সেয় চৗলৰ দাসেবােৰ এইসকেলা কথা

দায়দূৰ আগত ক’ ল, আৰু দায়েূদ ক’ ল, “ৰজাৰ জাঁৱাই হাৱা সাধাৰণ

কথা বিুল তামােলােক ভািবছা ন মই খীয়া আৰু সামা ভােৱ স ানীয়

মা হ?” ২৪ পাছত চৗলৰ দাস সকেল দায়েূদ কাৱা কথািখিন তওঁক

ক’ ল। ২৫ তিতয়া চৗেল ক’ ল, “ তামােলােক দায়দূক এইদেৰ কাৱা,

‘ৰজাই এেকা যৗতুক িনিবচােৰ, কৱল ৰজাৰ শ েবাৰৰ িতকাৰ

সািধবৰ কাৰণ পেল ীয়াসকলৰ এশ িল া ‐চ িবচািৰেছ’।” এইদেৰ

চৗেল দায়দূক িফিল ীয়াসকলৰ হােতেৰ বধ কিৰবৈল িচ া কিৰেল।

২৬ যিতয়া তওঁৰ দাসেবােৰ দায়দূক এই কথা ক’ ল, তিতয়া দায়দু

ৰজাৰ জাঁৱাই হ’বৈল আনি ত হ’ল। ২৭ সই সময় উকিল যাৱাৰ পেূব,

দায়েূদ লাকসকলৰ সেত গ’ল, আৰু পেল ীয়াসকলৰ শ জনক বধ

কিৰেল। ৰজাৰ জাঁৱাই হ’বৰ কাৰেণ তওঁ স ণূ শ জনৰ িল া ‐চ

আিন ৰজাক িদেল। তােত চৗেল তওঁৰ লগত িনজ জীেয়ক মীখলক িবয়া

িদেল। ২৮ চৗেল দিখেল আৰু বিুজেল য, িযেহাৱা দায়দূৰ লগত আিছল

আৰু তওঁৰ ছাৱালী মীখেল তওঁক ম কিৰিছল। ২৯ পাছত চৗেল

দায়দূৈল অিধক বিছ ভয় কিৰবৈল ধিৰেল। এইদেৰ চৗল সদায় দায়দূৰ

শ হ থািকল। ৩০ তাৰ পাছত পেল ীয়াসকলৰ ৰাজ মাৰসকল যু ৰ

বােব ওলাই আিহল। িক ু িযমােনই তওঁেলাক ওলাই আিহল, িসমােনই

দায়েূদ চৗলৰ দাসেবাৰতৈকও অিধকক জয় কিৰেল। সেয় তওঁৰ নাম

অিতশয় স ানীয় বিুল গণ হ’বৈল ধিৰেল।

১৯ চৗেল তওঁৰ পু যানাথন আৰু তওঁৰ সকেলা দাসৰ আগত

দায়দূক বধ কৰাৰ কথা ক’ ল। িক ু চৗলৰ পু যানাথেন

দায়দূক ভাল পাইিছল। ২ সেয় যানাথেন দায়দূক ক’ ল, “ মাৰ িপতৃ

চৗেল আেপানাক বধ কিৰবৈল চ া কিৰেছ। সেয় ৰািতপৱুা িনেজ

সাৱধান থািকব, আৰু গাপন ঠাইত িনেজ লকুাই থািকব। ৩আপিুন

য’ত আিছল, মই ওলাই গ সই পথাৰেত িপতৰৃ কাষত িথয় হ’ম আৰু

আেপানাৰ িবষেয় মই িপতকৃ ক’ম; তাত মই যিদ িকবা িবষয় জািনব

পােৰাঁ, তেনহেল আেপানাক ক’ম।” ৪ তাৰ পাছত যানাথেন তওঁৰ িপতৃ

চৗলৰ আগত দায়দূৰ িবষেয় ভাল কথােবাৰ ক’ ল, “ৰজাৰ দাস দায়দূৰ

িবৰেু ৰজাই পাপ নকৰক, কাৰণ তওঁ আেপানাৰ িবৰেু পাপ কৰা নাই,

আৰু তওঁৰ সকেলা কম আেপানাৰ পে অিত ম লজনক। ৫ তওঁ িনজ

াণ হাতত ল পেল ীয়াৰ মহাবীৰক বধ কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই সকেলা

ই ােয়লৰ কাৰেণ জয় কিঢ়য়াই আিনেল। এই সকেলা দিখ আপিুন আন

কিৰিছল। তেনহেল িকয় আপিুন কােনা কাৰণ নােহাৱাৈক দায়দূক বধ

কিৰ িনে াষীৰ তজৰ িবৰেু পাপ কিৰব খিুজেছ?” ৬ চৗেল যানাথনৰ

কথা িন শপত খাই ক’ ল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, তওঁক বধ কৰা
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নহ’ব।” ৭ যানাথেন দায়দূক মািত আিন সই সকেলা কথা তওঁক

জনােল। আৰু যানাথেন দায়দূক চৗলৰ ওচৰৈল আিনেল; তােত তওঁ

আগৰ দেৰ তওঁৰ স খুত থািকল। ৮ তাৰ পাছত পনুৰায় যু হ’ল,

দায়েূদ বািহৰৈল ওলাই গ পেল ীয়াসকলৰ সেত যু কিৰ তওঁেলাকৰ

মাজত মহাসংহাৰ কিৰেল; তােত তওঁৰ স খুৰ পৰা তওঁেলাক পলাই

গ’ল। ৯ িয সময়ত চৗেল যািঠ হাতত ল িনজৰ ঘৰত বিহ আিছল,

আৰু দায়েূদ বাদ বজাই আিছল, সই সময়ত িযেহাৱাৰ পৰা অহা এটা

অিন কাৰকআ াই তওঁত ি িত ল’ ল। ১০ চৗেল যািঠেৰ দায়দূক বৰৰ

সেত শািলবৈল চ া কিৰেল, িক ু তওঁ চৗলৰ স খুৰ পৰা আতিৰ

যাৱাত, তওঁৰ যািঠ বৰত সামােল। দায়দু পলাই গ সই ৰািত ৰ া

পােল। ১১ দায়দূক ৰিখ থািকবৈল তওঁৰ ঘৰৈল বাতাবাহক পঠােল যােত

তওঁ ৰািতপৱুা দায়দূক বধ কিৰব পােৰ। দায়দূৰ ভাযা মীখেল তওঁক

ক’ ল, “আপিুন যিদ আিজ ৰািতেয়ই িনজ াণ ৰ া নকেৰ, তেনহেল

কাইৈল আেপানাক তওঁ বধ কিৰব।” ১২ সেয় মীখেল িখিড়িকেৰ দায়দূক

তলৈল নমাই িদেল। তােত তওঁ পলাই গ িনজেক ৰ া কিৰেল। ১৩

আৰু মীখেল গহৃ‐ দৱতাৰ মিু ল িবচনাত থেল, আৰু তাৰ মৰূত ছাগলীৰ

নামৰ গাঁৰু এটা িদ তাক কােপােৰেৰ ঢািক ৰািখেল। ১৪ যিতয়া চৗেল

দায়দূক ধিৰবৈল বতাবাহকক পঠােল, তিতয়া মীখেল ক’ ল, “ তওঁ

নিৰয়া পিৰেছ।” ১৫ তােত চৗেল দায়দূক চাবৈল বতাবাহকক পঠাই

ক’ ল, “মই বধ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁক িবচনােৰ সেত মাৰ ওচৰৈল

ল আহা।” ১৬ তােত বাতাবাহকসকল যিতয়া িভতৰৈল গ’ল, তিতয়া

দিখেল সই গহৃ‐ দৱতাৰ মিূত আৰু তাৰ মৰূত ছাগলীৰ নামৰ গাঁৰু

আিছল। ১৭ তিতয়া চৗেল মীখলক ক’ ল, “তই মাক িকয় এইদেৰ

ব না কিৰিল? মাৰ শ ক িকয় পলাই সািৰবৈল িদিল?” তােত মীখেল

চৗলক উ ৰ িদেল, “ তওঁ মাক কিছল, মাক যাবৈল দ, মই িকয় তাক

বধ কিৰম?” ১৮ এইদেৰ পাছত দায়েূদ পলাই গ ৰ া পােল আৰু তওঁ

ৰামাত থকা চমেূৱলৰ ওচৰৈল গ তওঁৰ িত কৰা ব ৱহাৰৰ কথা তওঁক

ক’ ল। তাৰ পাছত তওঁ আৰু চমেূৱল েয়া গ নােয়াতত িনবাস কিৰেল।

১৯ পাছত চৗলক কােনাবাই ক’ ল য, “দায়দু ৰামাৰ নােয়াতত আেছ।”

২০ তিতয়া চৗেল দায়দূক ধিৰবৈল বাতাবাহকক পিঠয়াই িদেল। পাছত

তওঁেলােক যিতয়া ভাববাদীসকলক ভাববাণী চাৰ কিৰ থকা দিখেল

আৰু তওঁেলাকৰ মাজত চমেূৱলক মৰু ীৰ দেৰ দিখেল, তিতয়া ঈ ৰৰ

আ া চৗলৰ বাতাবাহকসকলৰ ওপৰৈল আিহল আৰু তওঁেলােকও

ভাববাণী চাৰ কিৰবৈল ধিৰেল। ২১ যিতয়া চৗলক এই কথা কাৱা

হ’ল, তওঁ বেলগ বাতাবাহকসকলক পিঠয়াই িদেল আৰু তওঁেলােকও

ভাববাণী চাৰ কিৰবৈল ধিৰেল। সেয় চৗেল ততৃীয়বাৰ বাতাবাহক

পঠােল, আৰু তওঁেলােকও ভাববাণী চাৰ কিৰবৈল ধিৰেল। ২২ তিতয়া

তওঁ িনেজ ৰামাৈল গ চখতু থকা ডাঙৰ গভীৰ নাদেটাৰ কাষ পােল, তওঁ

িধেল, “চমেূৱল আৰু দায়দু ক’ত আেছ?” তিতয়া কােনা এজেন আিহ

তওঁক ক’ ল, “ তওঁেলাক ৰামাৰ নােয়াতত আেছ।” ২৩ তিতয়া চৗেল

ৰামাৰ নােয়াতৈল গ’ল। ঈ ৰৰ আ া তওঁৰ ওপৰেতা আিহল, আৰু

ৰামাৰ নােয়াত নােপাৱাৈলেক তেৱাঁ ভাববাণী চাৰ কিৰ গ থািকল।

২৪আৰু িনজৰ কােপাৰ সােলাকাই চমেূৱলৰ আগত ভাববাণী চাৰ

কিৰেল, গােটই ৰািত আৰু িদন উদং গােৰ পিৰ থািকল। এই কাৰেণ

লাকসকেল কেল, “ চৗেলা জােনা ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজন?”

২০ তাৰ পাছত দায়েূদ ৰামাৰ নােয়াতৰ পৰা পলাই যানাথনৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “মই না িক কিৰেলাঁ? মাৰ অপৰাধ িক?

আেপানাৰ িপতৰৃ আগত মই িক পাপ কিৰেলাঁ, তওঁ য মাৰ াণ লবৈল

চ া কিৰেছ?” ২ যানাথেন দায়দূক ক’ ল, “ইয়াৰ পৰা আঁতিৰ থাকক,

আেপানাৰ মতুৃ নহয়। মাৰ িপতেৃয় ডাঙৰ িক সৰু কােনা কাম মাক

নােকাৱাৈক নকেৰ। মাৰ িপতেৃয় এই কথা মাৰ পৰা িকয় গাপেন

ৰািখব? সেয় নহয়।” ৩ তথািপও দায়েূদ শপত খাই ক’ ল, “মই তামাৰ

দিৃ ত য অ হ া হেছাঁ, তাক তামাৰ িপতেৃয় ভালৈক জােন; তওঁ

কেছ, ‘ যানাথনক এই কথা জািনবৈল িনিদবা, জািনেল িস অসে াষ

পাব’। িক ু িযেহাৱাৰ জীৱনৰ আৰু তামাৰ জীৱনৰ শপত, মাৰ আৰু

মতুৃ ৰ মাজত িন েয় এেখাজেহ অ ৰ আেছ।” ৪ তিতয়া যানাথেন

দায়দূক ক’ ল, “আপিুন িয ক’ব িবচােৰ কওক, মই আেপানাৰ কাৰেণ

তােকই কিৰম।” ৫ দায়েূদ যানাথনক ক’ ল, “কাইৈল ন‐ জান ওলাব;

তােতই মেয়ই ৰজাৰ লগত ভাজনত বিহব লািগব। িক ু তুিম মাক

যাবৈল িদয়া, মই ততৃীয় িদনৰ গধিূলৈলেক পথাৰত লকুাই থািকম। ৬

যিদ তামাৰ িপতেৃয় মই নথকােটা মন কেৰ, তে তুিম ক’বা, ‘দায়েূদ

িনজ নগৰ বৎেলেহমৈল সানকােল যাবৰ কাৰেণ মাৰ আগত বৰ

আ েহেৰ অ মিত িবচািৰেল; কাৰণ সই ঠাইত গােটই বংশৰ কাৰেণ

এটা বছেৰকীয়া য হ আেছ।’ ৭ তওঁ যিদ কয়, ‘িঠেকই আেছ’, তিতয়া

তামাৰ দাসৰ ম ল হ’ব। িক ু যিদ তওঁৰ খং উেঠ, তে জািনবা

য, তওঁ অম লৰ কথা িচ া কিৰেছ। ৮ এই হতুেক তুিম তামাৰ

দাসৈল অ হ কিৰবা; কাৰণ তুিম তামাৰ এই দাসক তামােৰ সেত

িযেহাৱাৰ চুি ৈল আিনছা। তথািপ যিদ মাৰ কােনা অপৰাধ থােক,

তে তুিম িনেজ মাক বধ কৰা; তেনহেল িকয় মাক তামাৰ িপতৰৃ

ওচৰৈল িনব খিুজছা?” ৯ যানাথেন ক’ ল, “এেন ভয় আেপানাৰ পৰা

দূৰ হওক! কাৰণ মাৰ িপতেৃয় আেপানাৈল অম ল ঘটাবৈল ি ৰ কৰা

কথা যিদ মই কেনবাৈক জািনব পােৰাঁ, তে মই জােনা আেপানাক

ক িনিদম?” ১০ তিতয়া দায়েুদ যানাথনক ক’ ল, “ তামাৰ িপতেৃয়

তামাক কটু উ ৰ িদেল, তাক কােন মাক ক’ব?” ১১ যানাথেন

দায়দুক ক’ ল, “আহক, আিম পথাৰৈল ওলাই যাওঁহঁক।” সেয় েয়া

পথাৰৈল ওলাই গ’ল। ১২ যানাথেন দায়দুক ক’ল, “মই ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাক সা ী কিৰ কেছাঁ য, কাইৈল বা পৰিহৈল ায় এই সময়ত

মাৰ িপতৰৃ মন চাম; তােত আেপানাৈল অ হ থকাৰ মাণ পােল,

মই তিতয়াই মা হ পিঠয়াই আেপানাক সই িবষেয় নজনাম ন? ১৩

যিদ আেপানাৰ অম ল কিৰবৈল মাৰ িপতৃ মন থােক, আৰু মই সই

িবষেয় আেপানাক নজনাও, তেনহেল িযেহাৱাই যানাথনক অমকু আৰু

তাতৈক অিধক দ িদয়ক; তেন ৱা হ’ ল, আেপানাক িবদায় িদম;

তােত আপিুন শেল যাব; আৰু িযেহাৱা মাৰ িপতৰৃ লগত থকাৰ দেৰ

আেপানাৰ লগেতা থাকক। ১৪ মই নমিৰবৰ কাৰেণ আপিুন য কৱল মই

জীয়াই থকা কালত িযেহাৱাৰ অ হ মাৰ বােব দখৱুাব এেন নহয়; ১৫

িক ু মাৰ বংশৈলেকা দয়া কিৰবৈল কিতয়াও ু িত নকিৰব, আনিক

যিতয়া িযেহাৱাই দায়দুৰ শ েবাৰৰ িতজনক পিৃথবীৰ পৰা উ

কিৰব, তিতয়াও নকিৰবা।” ১৬ এইদেৰ যানাথেন দায়দূৰ পিৰয়ালৰ

সেত এটা চুি কিৰেল আৰু তওঁ ক’ ল, িযেহাৱাই দায়দুক শ েবাৰৰ

হাতৰ পৰা ৰ া কৰক। ১৭ এইদেৰ যানাথেন দায়দুৰ ওচৰত পনুৰ

িত া কিৰেল, কাৰণ তওঁ তওঁক ম কিৰিছল; তওঁ িনজ াণৰ দেৰ

দায়দূক ম কিৰিছল। ১৮ সেয় যানাথেন দায়দুক ক’ ল, “কাইৈল ন‐

জান ওলাব; তােত আেপানাৰ অ পি িত অ ভৱ হ’ব, কাৰণ আেপানাৰ

আসন খালী হ থািকব। ১৯আপিুন পৰিহৈল অিত বগাই নািম আিহব,

আৰু আেগেয় িয ঠাইত আিহ লকুাই আিছল, সই ঠাইৈল আিহ এজল

নামৰ িশলেটাৰ ওচৰত লকুাই থািকব। ২০ তােত মই ল কিৰ মৰাৰ

দেৰ িতিনটা কাঁড় মািৰম। ২১আৰু মই এজন ডকা ল’ৰাক সই ঠাইৈল

পিঠয়াম আৰু তওঁক ক’ম, ‘ যাৱা আৰু কাঁড়েবাৰ িবচাৰা’। যিদ মই সই

ডকা ল’ৰাক কওঁ, কাঁড় কইডাল এইফােল আেছ, তাৰ পৰা তুিল আনা’;

তেনহেল আপিুন আিহব। িকয়েনা কােনা ভয় নাই, িযেহাৱাৰ জীৱনৰ

শপত তামাৰ ম লেহ হ’ব। ২২ িক ু মই যিদ ডকা ল’ৰােটাক কওঁ,

‘ চাৱা, কাঁড়েবাৰ তাৰ িসফােল আেছ’, তিতয়া আপিুন িনজৰ পথত

িচ যাব; কাৰণ িযেহাৱাই আেপানাক িবদায় িদেছ। ২৩ আেপানাৰ

আৰু মাৰ মাজত হাৱা চুি আৰু মই কাৱা কথােবাৰ মনত ৰািখব;

িযেহাৱা আেপানাৰ আৰু মাৰ মাজত িচৰিদন সা ী হ আেছ।” ২৪ তাৰ

পাছত দায়েূদ গ পথাৰত লকুাই থািকল; পাছত যিতয়া ন‐ জান ওলাল,

তিতয়া ৰজাই আিহ ভাজনত বিহল। ২৫ তােত ৰজাই সচৰাচৰ বহাৰ

দেৰ দৱালৰ ওচৰত থকা আসনত গ বিহল। পাছত যানাথন উিঠ িথয়

হ’ল আৰু অবেনৰ চৗলৰ কাষেত বিহল, িক ু দায়দুৰ আসন খালী হ

থািকল। ২৬ সইিদনা চৗেল এেকােক নক’ ল; কাৰণ তওঁ ভািবেল,
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“দায়দূৰ িকবা হয়েতা হেছ। িস িচ নহয়, সঁচাৈক িস িচ নহয়।” ২৭

ন‐ জানৰ পাছিদনা অথাৎ মাহৰ ি তীয় িদনাও দায়দুৰ আসন শণূ হ

থকাত চৗেল িনজৰ পু যানাথনক িধেল, “িযচয়ৰ পেুতক কািল আৰু

আিজও ভাজৈল িকয় অহা নাই?” ২৮ তিতয়া যানাথেন উ ৰ িদ

চৗলক ক’ ল, “দায়েুদ বৎেলেহমৈল যাবৰ কাৰেণ বৰ আ েহেৰ মাৰ

পৰা অ মিত িবচািৰেল; ২৯আৰু মাক ক’ ল, ‘মই িমনিত কিৰেছাঁ,

মাক যাবৈল িদয়া; িকয়েনা নগৰত আমাৰ গা ীৰ এক য হ’ব, আৰু

মাৰ ককােয় মাক তাত উপি ত হ’বৈল আ া কিৰেছ; এই হতুেক মই

যিদ তামাৰ দিৃ ত অ হ া হেছাঁ, তে িবনয় কেৰাঁ, মাক যাবৈল

িদয়া; মই গ মাৰ ভাইসকলক চাই আেহাঁ’। এই কাৰেণ তওঁ মহাৰাজৰ

মজৈল আিহব পৰা নাই’।” ৩০ তিতয়া যানাথনৈল চৗলৰ াধ িল

উিঠল আৰু তওঁ যানাথনক ক’ ল, “ হৰ’ িবপথগামীনী আৰু িবে াহীনী

িতেৰাতাৰ পেুতক, তই তাৰ লাজ, আৰু তাৰ মাৰক িবব কৰাৰ লাজ

কাশ কিৰবৈল য িযচয়ৰ পেুতকক মেনানীত কিৰিল, তাক জােনা

মই নাজােনা? ৩১ িক ু িযচয়ৰ পেুতক যিতয়াৈলেক পিৃথবীত জীয়াই

থািকব, তিতয়াৈলেক তই িথেৰ থািকব নাৱািৰিব, আৰু তাৰ ৰজাও

িথেৰ নাথািকব; এই হতুেক এিতয়া মা হ পঠাই তাক মাৰ আগৈল

আন; িকয়েনা িস মিৰবই লািগব”; ৩২ তােত যানাথেন উ ৰ িদ িনজৰ

বােপক চৗলক ক’ ল, “ তওঁ িকয় মিৰব? তওঁেনা িক কিৰেল? ৩৩

তিতয়া চৗেল যানাথনক মািৰবৰ বােব যািঠ মািৰ পঠােল। তিতয়া

যানাথেন বিুজেল য, তওঁৰ িপতৃ চৗেল সচাঁৈকেয় দায়দূক বধ কিৰবৈল

চল িবচািৰ আেছ। ৩৪ তােত যানাথন অিতশয় ু হ উিঠল আৰু

ভাজনৰ মজৰ পৰা উিঠ গ’ল। এইদেৰ তওঁ মাহৰ ি তীয় িদনাও এেকা

ভাজন নকিৰেল। দায়দুৰ কাৰেণ তওঁ বজাৰ পােল, িকয়েনা তওঁৰ

িপতেৃয় তওঁক অপমান কিৰিছল। ৩৫ পাছিদনা ৰািতপৱুা দায়েুদেৰ

সেত িনৰপূণ কৰা পথাৰৈল যানাথেন ওলাই গ’ল আৰু তওঁৰ লগত

এজন ডকা ল’ৰা আিছল। ৩৬ তওঁ সই ডকা ল’ৰাক ক’ ল, “ দৗৰ আৰু

মই মািৰ পেঠাৱা কাঁড়েবাৰ িবচািৰ আন।” তােত ল’ৰািটেয় দৗৰ মােৰােত

তওঁ তাৰ িসফােল পৰাৈক কাঁড়েবাৰ মািৰেল। ৩৭ তােত ডকা ল’ৰা জেন

গ যানাথেন মািৰ পেঠাৱা কাঁড়েবাৰৰ ওচৰ পাৱাত, তওঁ তাক ক’ ল,

‘ তাৰ িসফােল জেনা কাঁড়েবাৰ নাই’? ৩৮ পাছত যানাথেন ল’ৰাজনক

মািত ক’ ল, “ বগাই দৗিৰ আহ। তাত ৰ নাথািকিব।” তিতয়া সই

ল’ৰাজেন কাঁড়েবাৰ বটুিল আিন যানাথানৰ ওচৰৈল আিহল। ৩৯ িক ু

ল’ৰাজেন এেকা বিুজ নাপােল; মা দায়েূদেহ এই িবষয় বিুজ পােল। ৪০

পাছত যানাথেন িনজৰ ধ ‐কাঁড়েবাৰ ল’ৰা জনৰ হাতত িদেল আৰু ক’ ল,

“ যাৱা, এইেবাৰ ল নগৰৈল যাৱা।” ৪১ তাৰ পাছত ডকা ল’ৰা জন

যাৱাৰ লেগ লেগ দায়েূদ দি ণ িদশৰ পৰা ওলাই আিহল আৰু তলৈল

মখু কিৰ পিৰ িতিনবাৰ িণপাত কিৰেল। তােত তওঁেলাক পৰ েৰ চুমা

খােল আৰু কাি েল; তােত দায়দুৰ সেত অিধক ন হ’ল। ৪২ পাছত

যানাথেন দায়দুক ক’ ল, “আপিুন শেল যাওক; িকয়েনা আিম েয়া

িযেহাৱাৰ নােমেৰ এই শপত খােলা য, িযেহাৱা আেপানাৰ আৰু মাৰ

মাজত থকাৰ দেৰ আেপানাৰ বংশ আৰু মাৰ বংশৰ মাজেতা সদাকাল

থািকব।” পাছত তওঁ উিঠ িচ গ’ল, আৰু যানাথন নগৰৈল উভিত গ’ল।

২১ তাৰ পাছত দায়দু নাবত থকা অহীেমলক পেুৰািহতৰ ওচৰৈল

আিহল। তােত অহীেমলেক কঁিপ কঁিপ দায়দূৰ লগত সা াৎ

কিৰবৈল আিহল, আৰু তওঁক ক’ ল, “িকয় তামাৰ লগত কােনা নাই

আৰু তুিম িকয় অকেল আিহছা?” ২ দায়েূদ অহীেমলক পেুৰািহতক

ক’ ল, “ৰজাই মাক তওঁৰ কাযৰ অেথ পঠাইেছ, আৰু মাক ক’ ল, ‘মই

তামাক িয কাযৰ উে েশ পঠাইেছাঁ আৰু তামাক িক আেদশ িদেছাঁ

সই িযষেয় যন কােনও গম নাপাই।’ মই যৱুক সকলক িবেশষ ঠাইৈল

যাবৈল িনেদশ িদেছাঁ। ৩ এিতয়া তামাৰ হাতত িক আেছ? মাক পাঁচটা

িপঠা বা ইয়াত িয আেছ তােক িদয়া।” ৪ পেুৰািহেত দায়দূক উ ৰ িদ

ক’ ল, “ মাৰ হাতত সাধাৰণ িপঠা নাই, িক ু পিব িপঠােহ আেছ; যিদ

যৱুকসকেল িনজেক মিহলাৰ পৰা পথৃেক ৰােখ।” ৫ দায়েূদ পেুৰািহতক

উ ৰ িদেল, “িন য়ৈক এই িতিন িদন আমাৰ পৰা মিহলাসকলক পথৃেক

ৰািখম। যিতয়া মই ওলাই আিহেলাঁ, যৱুকসকলৰ শৰীৰ পিব আিছল,

যিদও বা এই যা া সাধাৰণ আিছল। আিজ তওঁেলাকৰ শৰীৰ আৰু

িকমান পিব হ’ব লােগ?” ৬ তােত পেুৰািহেত তওঁক পিব িপঠা

িদেল। কাৰণ তাত আন িপঠা নািছল, কৱল তাত থকা িপঠা িয িযেহাৱাৰ

স খুৰ পৰা আঁতেৰাৱা হিছল যােত তাৰ ঠাইত গৰম িপঠা ৰািখব পৰা

যায়। ৭ সই িদনা চৗলৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ ইেদামীয়া দােৱগ নােমেৰ

এজন লাক িযেহাৱাৰ স খুত, তওঁ চৗলৰ ধান প পালক আিছল।

৮ দায়েূদ অহীেমলকক ক’ ল, “ তামাৰ এই ঠাইত যািঠ বা তেৰাৱাল

এেকা নাই ন? কাৰণ, মই ৰজাৰ জৰৰুী কায কিৰব লগা হাৱাত, মই

িনজৰ তেৰাৱাল বা অ লগত অনা নহ’ল।” ৯ পেুৰািহেত ক’ ল, “এলা

উপত কাত তুিম যাক বধ কিৰিছলা সই পেল ীয়া গিলয়াথৰ তেৰাৱাল

এেফাদৰ পাছফােল কােপােৰেৰ মেৰাৱা আেছ। যিদ তুিম লব খাজা,

লাৱা, কাৰণ তাৰ বািহেৰ আন কােনা অ ইয়াত নাই।” তােত দায়েূদ

ক’ ল, “তাৰ সমান তেৰাৱাল আৰু নাই; তােক মাক িদয়া।” ১০ তাৰ

পাছত দায়দু উিঠ চৗলৰ ভয়ত পলাল আৰু সই িদনাই গাতৰ ৰজা

আখীচৰ ওচৰৈল গ’ল। ১১আখীচৰ দাসেবােৰ তওঁক ক’ ল, “এই মা হ

জন জােনা দশৰ ৰজা দায়দু নহয় ন? তওঁেলােক নািচ নািচ তওঁৰ

িবষেয় পৰ েৰ গান গাই কাৱা নাই ন ‐ “ চৗেল বিধেল হাজাৰ হাজাৰ

লাকক, দায়েূদ বিধেল অযতু অযতু লাকক?” ১২ তােত দায়েূদ সই

কথা দয়ত ৰািখ গাতৰ ৰজা আখীচৈল অিতশয় ভয় কিৰেল। ১৩ তওঁ

িনজৰ আচৰণ সলিন কিৰেল আৰু ৱাৰত আঁিক‐বািক আৰু িনজৰ ডািঢ়ৰ

ওপৰত লালিট বাৱাই তওঁেলাকৰ আগত বলীয়াৰ ভাও ধিৰেল। ১৪

তােত আখীেচ তওঁৰ দাসেবাৰক ক’ ল, “ চাৱা, এই মা হজন বলীয়া।

তওঁক মাৰ ওচৰৈল িকয় আিনছা? ১৫ মাৰ জােনা বলীয়া মা হৰ অভাৱ

হেছ, য, মাৰ ওচৰত বলীয়াৰ দেৰ ব ৱহাৰ কিৰবৈল তামােলােক

ইয়াক আিনলা, এই মা হ মাৰ গহৃত সামাব ন?”

২২ তাৰ পাছত দায়েূদ সই ঠাই এিৰেল আৰু অ ম নােমেৰ এটা

হাত আ য় ল’ ল; যিতয়া তওঁৰ ককােয়কসকেল আৰু িপত‐ৃ

বংশৰ লাকসকেল এইকথা িনেল, তিতয়া তওঁেলাক তওঁৰ ওচৰৈল

গ’ল। ২ িতজন খ পাৱা ব ি , িতজন ধৰৱুা ব ি আৰু িতজন

বজাৰত থকা ব ি তওঁৰ ওচৰত গাট খােল। তােত দায়দু তওঁেলাকৰ

অিধপিত হ’ল; এই দেৰ ায় চািৰ শ লাক তওঁৰ স ী হ’ল। ৩ দায়েূদ

তাৰ পৰা মাৱাবৰ িম াৈল গ’ল। তওঁ মাৱাবৰ ৰজাক ক’ ল, “িবনয়

কেৰাঁ, ঈ েৰ মাৈল িক কিৰব, তাক াত নহওঁমােন, মাৰ িপত‐ৃমাতকৃ

আেপানাৰ লগত থািকবৈল িদয়ক।” ৪ তওঁ তওঁেলাকক মাৱাবৰ

ৰজাৰ লগত ৰািখেল, আৰু যিতয়াৈলেক দায়দু তওঁৰ গত থািকল,

তিতয়াৈলেক তওঁেলাক ৰজাৰ লগত থািকল। ৫ পােছ গাদ ভাববাদীেয়

দায়দূক ক’ ল, “তুিম তামাৰ গত নাথািকবা, এই ঠাই ত াগ কিৰ িযহূদা

দশৈল যাৱা।” সেয় দায়েূদ সই ঠাই ত াগ কিৰ হৰৎ অৰণ ৈল গ’ল।

৬ চৗেল িনেল য, দায়দূক তওঁৰ লগৰ লাকসকলৰ সেত পাৱা

গ’ল। সই সময়ত চৗেল হাতত যািঠ ল িগিবয়াত ঝাওঁ গছৰ তলত

বিহ আিছল, আৰু তওঁৰ চািৰওফােল তওঁৰ দাসেবাৰ িথয় হ আিছল।

৭ তােত চৗেল চািৰওফােল িথয় হ থকা তওঁৰ দাসেবাৰক ক’ ল,

“িব ামীনৰ লাকসকল না! িযচয়ৰ পু ই তামােলাকৰ িতজনেক

শস ে আৰু া াবাৰী িদব ন? আৰু তামােলাক সকেলােক সহ পিত

ও শতপিতৰ পািতব ন? ৮ তাৰ পিৰবেত তামােলাক সকেলােৱ মাৰ

িবৰেু চ া কিৰছাহঁক, যিতয়া মাৰ পু ৰ সেত িযচয়ৰ পু ই চুি

কিৰিছল তিতয়া কােনও মাৰ আগত এই কথা কাশ কৰা নািছল।

মাৰ পু ক মাৰ দাস দায়েূদ মাৰ িবৰেু উদেগাৱাৰ কথা জািন আৰু

আিজৰ দেৰ খাপ িদ লকুাই থকা কথা জািনও তামােলাক কােনও মাৰ

কাৰেণ িখত হাৱা নাই।” ৯ তাৰ পাছত চৗলৰ দাসেবাৰৰ ওচৰত

িথয় হ থকা ইেদামীয়া দােৱেগ উ ৰ িদেল, “মই নাবত িযচয়ৰ পু ক

অহীটুবৰ পু অহীেমলকৰ ওচৰৈল অহা দিখিছেলাঁ।” ১০ অহীেমলেক
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িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেল যােত তওঁক সহায় কেৰ, আৰু তওঁ

তওঁক যাগান ধিৰেল, আৰু পেল ীয়া গিলয়াথৰ তেৰাৱােলা তওঁক

িদেল। ১১ তাৰ পাছত ৰজাই মা হ পঠাই অহীটুবৰ পু অহীেমলক

পেুৰািহতকআৰু তওঁৰ িপত‐ৃবংশক, অথাৎ নাবত থকা পেুৰািহতসকলক

মিত পঠােল। তওঁেলাক সকেলােৱই ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল, ১২ চৗেল

ক’ ল, “অহীটুবৰ পু না।” তওঁ উ ৰ িদেল, “ ভু, মই ইয়ােত আেছাঁ।”

১৩ চৗেল তওঁক ক’ ল, “তুিম আৰু িযচয়ৰ পু মাৰ িবৰেু িকয় চ া

কিৰছা, যাৰ বােব তুিম তওঁক িপঠা আৰু তেৰাৱাল িদছা, আৰু ঈ ৰৰ

ওচৰত তওঁৰ সহায়ৰ কাৰেণ াথনা কিৰছা, যােত তওঁ মাৰ িবৰেু

উেঠ, আিজ লকুাই থকাৰ দেৰই তওঁ গাপন ঠাইত আিছল। ১৪ তাৰ

পাছত অহীেমলেক ৰজাক উ ৰ িদ ক’ ল, “আেপানাৰ দাসেবাৰৰ মাজত

দায়দূৰ দেৰ িব াসী কান? িযজন ৰজাৰ জাঁৱাই, আৰু আেপানাৰ

দহৰ ী, আেপানাৰ গহৃৰ এজন স ানীয় লাক।” ১৫আিজ থমবাৰ

মই তওঁৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ ওচৰত াথনা কিৰেছাঁ নিক? সেয় মাৰ

পৰা দূৰ হওক! মহাৰাজ, আেপানাৰ এই দাসক আৰু মাৰ সকেলা িপত‐ৃ

বংশক দাষ িনিদব; িকয়েনা আেপানাৰ দােস এই িবষেয় কােনা কথাই

গম পাৱা নািছল।” ১৬ ৰজাই উ ৰ িদ ক’ ল, “অহীেমলক, তুিম আৰু

তামাৰ িপত‐ৃবংশ সকেলােৰ িন য় মতুৃ হ’ব।” ১৭ ৰজাই তওঁৰ চািৰও

ফােল থকা ৰখীয়া সকলক ক’ ল, “তহঁেত ঘিূৰ গ িযেহাৱাৰ পেুৰািহত

সকলক বধ কৰ। কাৰণ তওঁেলােকা দায়দূৰ সহায়কাৰী, আৰু তওঁ

পেলাৱাৰ কথা তওঁেলােক জািনও মাক নজনােল।” িক ু িযেহাৱাৰ

পেুৰািহতসকলকআ মণ কিৰবৰ অেথ ৰজাৰ দাসেবাৰ স ত নহ’ল।

১৮ তাৰ পাছত ৰজাই দােৱগক ক’ ল, “ঘিূৰ গ পেুৰািহতসকলক বধ

কৰা।” সেয় ইেদামীয়া দােৱেগ পেুৰািহতসকলক আ মণ কিৰ সই

িদনা শণ সূতাৰ এেফাদ ব িপ া পঁচাশী জনক বধ কিৰেল। ১৯ তওঁ

তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ পেুৰািহতসকলৰ নাব নগৰ আঘাত কিৰ, পৰুষু,

িতেৰাতা, ল’ৰা, আৰু িপয়াহ খাৱা কঁচুৱা, আৰু গৰ,ু গাধ, মৰ‐ছাগ আিদ

সকেলােক তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ সংহাৰ কিৰেল। ২০ সই সময়ত অহীটুবৰ

পু অহীেমলকৰ এজন পু কৱল ৰ া পিৰল; তওঁৰ নাম অিবয়াথৰ;

তওঁ দায়দূৰ ওচৰৈল পলাই গ’ল। ২১ চৗেল িযেহাৱাৰ পেুৰািহতসকলক

বধ কৰা কথা অিবয়াথেৰ দায়দূক ক’ ল, ২২ তােত দায়েূদ অিবয়াথৰক

ক’ ল, “ইেদামীয়া দােৱগ সই ঠাইত থকােত মই সই িদনা বিুজিছেলাঁ,

য, িস অৱেশ চৗলক স াদ িদব; মেয়ই তামাৰ িপত‐ৃবংশৰ সকেলা

ব ি ৰ বধৰ কাৰণ হ’ লা। ২৩ তুিম মাৰ লগত থাকা, ভয় নকিৰবা;

িকয়েনা িয জেন মাৰ াণ ৰ া কিৰেল সই জেন তামােৰা কিৰব।

কাৰণ মাৰ লগত তুিম িনভেয় থািকবা।

২৩ তওঁেলােক দায়দূক ক’ ল, “পেল ীয়াসকেল কয়ীলাৰ িবৰেু

যু কিৰ মৰণা মৰা শস লটু কিৰেছ।” ২ সেয় দায়েূদ িযেহাৱাৰ

আগত সহায়ৰ বােব াথনা কিৰেল আৰু িধেল, “মই পেল ীয়াসকলক

আঘাতকিৰবৈল যাম ন?” তােত িযেহাৱাই ক’ ল, “ যাৱা পেল ীয়াসকলক

আ মণ কিৰ কয়ীলাক উ াৰ কৰা।” ৩ িক ু দায়দূৰ লাকসকেল তওঁক

ক’ ল, “ চাৱা, আিম িযহূদাত ভেয়েৰ আেছাঁ। যিদ পেল ীয়া স সকলৰ

িবৰেু কয়ীলাৈল যাওঁ, তেনহেল ইয়াতৈক িকমান অিধক ভয়ৰ কথা

হ’ব?” ৪ তিতয়া দায়েূদ পনুৰ সহায়ৰ বােব িযেহাৱাৰ আগত াথনা

কিৰেল। িযেহাৱাই তওঁক উ ৰ িদেল, “তুিম উিঠ কয়ীলাৈল নািম যাৱা।

কাৰণ মই পেল ীয়াসকলৰ ওপৰত তামাক জয়যু কিৰম।” ৫ তােত

দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকেল কয়ীলাৈল গ পেল ীয়াসকলৰ লগত যু

কিৰেল। তওঁেলাকৰ প েবাৰ ল গ’ল, আৰু আ মণ কিৰ তওঁেলাকৰ

মাজত সংহাৰ কিৰেল। এইদেৰ দায়েূদ কয়ীলা িনবাসীসকলক উ াৰ

কিৰেল। ৬ অহীেমলকৰ পু অিবয়াথৰ যিতয়া কয়ীলাৈল পলাই দায়দূৰ

ওচৰৈল আিহিছল, তিতয়া তওঁ হাতত এখন এেফাদ ল আিহিছল। ৭

চৗেল দায়দু কয়ীলাৈল যাৱাৰ বাতিৰ পাই ক’ ল, “িযেহাৱাই মাৰ হাতত

তওঁক সমপণ কিৰেছ। তওঁ আৱ হ গ’ল কাৰণ নগৰত ৱাৰেবাৰ

ব কৰা হ’ল।” ৮ দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকলক অৱেৰাধ কিৰবৈল

চৗেল যু ৰ বােব কয়ীলাৈল নািম যাবৈল সকেলা স সাম ক মািতেল।

৯ দায়েূদ জািনিছল য, চৗেল তওঁৰ অিন কিৰবৈল তওঁৰ িবৰেু

অিভসি কিৰেছ, দায়েূদ অিবয়াথৰ পেুৰািহতক ক’ ল, “ইয়াৈল এেফাদ

আনা।” ১০ তাৰ পাছত দায়েূদ ক’ ল, “ হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

চৗেল কয়ীলাৈল আিহ মাৰ কাৰেণ এই নগৰখন ধংস কিৰবৈল চ া

কিৰেছ, মই এইকথা িনেলাঁ।” ১১ কয়ীলাৰ লাকসকেল তওঁৰ হাতত

মাক সমপণ কিৰব ন? তামাৰ দােস নাৰ দেৰ চৗল সঁচাৈক নািম

আিহব ন? হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ দাসক

কওক।” িযেহাৱাই ক’ ল, “ তওঁ নািম আিহব।” ১২ তােত দায়েূদ িধেল,

“কয়ীলাৰ লাকসকেল মাক আৰু মাৰ লাকসকলক চৗলৰ হাতত

শাধাই িদব ন?” িযেহাৱাই ক’ ল, “ তওঁেলােক তামাক শাধাই িদব।”

১৩ তাৰ পাছত দায়দু আৰু তওঁৰ লগৰ ায় ছশ লাক উিঠ কয়ীলাৰ পৰা

বািহৰ ওলাই, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইৈল গ’ল। চৗলক কাৱা হ’ল, য

দায়দু কয়ীলাৰ পৰা সািৰ গ’ল, সেয় চৗেল তওঁক অ সৰণ কিৰবৈল

বাদ িদেল। ১৪ দায়েূদ মৰু া ৰ গম ঠাই, প তীয়া অ লৰ জীফ

মৰু া ত বাস কিৰেল; তােত চৗেল সদায় তওঁক িবচািৰেল, কাৰণ

চৗল সদায় তওঁৰ অেপ াত আিছল, িক ু ঈ েৰ তওঁৰ হাতত তওঁক

সমপণ নকিৰেল। ১৫ দায়দু জীফ মৰু া ৰ অৰণ ত থকা সময়ত,

তওঁ দিখেল য, চৗেল তওঁৰ াণনাশৰ চ ােৰ ওলাই আিহেছ। ১৬

চৗলৰ পু যানাথেন অৰণ ত দায়দূৰ ওচৰৈল গ ঈ ৰত তওঁৰ হাত

সবল কিৰেল। ১৭ তওঁ দায়দূক ক’ ল, “ভয় নকিৰব। কাৰণ মাৰ িপতৃ

চৗলৰ হােত আেপানাক ধিৰবৈল নাপাব; আপিুন ই ােয়লৰ ৰজা হ’ব,

আৰু মই আেপানাৰ িপছতেহ হ’ম। মাৰ িপতৃ চৗেলও ইয়াক জােন।”

১৮ তাৰ পাছত তওঁেলােক েয়া জেন িযেহাৱাৰ স খুত এিট িনয়ম

বাি েল; দায়দু অৰণ েত থািকেল আৰু যানাথন ঘৰৈল গ’ল। ১৯ তাৰ

পাছত জীফীয়া লাকসকেল িগিবয়াৰ চৗলৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “দায়দু

আমাৰ ওচৰত িযচীেনানৰ দি ণফােল থকা হখীলা প তৰ অৰণ ৰ গম

ঠাইত জােনা লকুাই থকা নাই? ২০ সেয়, হ মহাৰাজ, নািম আহক;

আেপানাৰ সকেলা মনৰ বা া অ সােৰ নািম আহক। মহাৰাজৰ হাতত

তাক সমপণ কিৰ িদয়াৰ দািয় আমাৰ।” ২১ চৗেল ক’ ল, “ তামােলাক

িযেহাৱাৰ আশী াদ া হাৱা। কাৰণ তামােলােক মাৈল অ হ

কিৰলা। ২২ যাৱা, আৰু সিঠকৈক িবচাৰ কৰা; আৰু সই ঠাইত তাক

কােন দিখেল, তাক চাই তাৰ বজু‐িবচাৰ লাৱা, িকয়েনা মা েহ মাক

কয়, িস বৰ চতুৰালীেৰ ফুেৰ। ২৩ সেয় চাৱা, আটাই গাপন ঠাইৰ

মাজৰ কান ঠাইত িস িনজেক লু ৱাইেছ, তাৰ বজু ল মাৰ আগৈল

সিঠক বাতিৰ ল আিহবা, আৰু তাৰ পাছত মই তামােলাকৰ লগত যাম,

িস যিদ দশত থােক, তেনহেল মই িযহূদাৰ সকেলা সহ ৰ মাজত তাক

িবচািৰ উিলয়াম।” ২৪ তােত তওঁেলাক উিঠ চৗলৰ আগেত জীফৈল

গ’ল। তিতয়া দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকেল য িযচীেমানৰ দি ণ

ফােল অৰাবাত থকা মােয়ান অৰণ ত আিছল। ২৫ চৗল আৰু তওঁৰ

লাকসকেল তওঁক িবচািৰবৈল গেছ সই কথা দায়দূক কাৱা হ’ল,

তােত তওঁ িশলাময় পবেতিদ নািম আিহ মােয়ান অৰণ ত থািকবৈল

ল’ ল। যিতয়া চৗেল এই কথা িনেল, তিতয়া মােয়ান অৰণ ৈল দায়দূৰ

পােছ পােছ খিদ গ’ল। ২৬ চৗল পবতৰ একােষ গ’ল, দায়দু আৰু তওঁৰ

লাকসকেল পবতৰ আন কােষ গ’ল। দায়েূদ চৗলৰ ভয়ত তাৰ পৰা

আন ঠাইৈল যাবৈল লৰালিৰ কেৰাঁেত, তওঁক আৰু তওঁৰ লাকসকলক

ধিৰবৈল চৗেল িনজৰ লাকসকলৰ লগত তওঁক বিৰ ধিৰব খাঁেজােত,

২৭ এজন বাতাবাহক চৗলৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “আপিুন বগাই আহক;

িকয়েনা পেল ীয়াসকেল দশ আ মণ কিৰেছ।” ২৮ তিতয়া চৗেল

দায়দূৰ পাছত খিদ যাৱাৰ পৰা ঘিূৰ পেল ীয়াসকলৰ িবৰেু যা া

কিৰেল। এই কাৰেণ সই ঠাইৰ নাম চলা‐হ হলেকাথ হ’ল। ২৯ পাছত

দায়েূদ তাৰ পৰা ওলাই গ অিয়ন‐গদীৰ নানা গম ঠাইত বাস কিৰেল।

২৪ পেল ীয়াসকলৰ িপেছ িপেছ যাৱাৰ পৰা উভিট আিহ চৗেল

ক’ ল, “দায়দু মৰু া ৰ অিয়ন‐গদীৰত আেছ।” ২ তিতয়া চৗেল



১ সামুেয়ল183

ই ােয়লসকলৰ পৰা িতিন হাজাৰ মেনানীত লাক ল, অিয়ন‐গদীৰৈল

গ দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকলক িবচািৰেল। ৩ তওঁ বাটৰ মাজত

মৰ‐ছাগ ৰখা ঠাই পােল, য’ত এটা হা আিছল। চৗেল িব াম লবৈল

িভতৰৈল সামােল। িক ু দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকল সই হাৰ অ ৰ

ভাগত বিহ আিছল। ৪ দায়দূৰ লাকসকেল তওঁক ক’ ল, “চাওক িয

িদনৰ িবষেয় িযেহাৱাই আেপানাক কিছল সইিদন আিজেয়, ‘মই তামাৰ

শ ক তামাৰ হাতত সমপণ কিৰম’ তােত তামাৰ িয ই া, তােক তাৈল

কিৰবা।” তিতয়া দায়েূদ গ গাপেন চৗলৰ চালাৰ তল ভাগৰ এেডাখৰ

কািট ল’ ল। ৫ তাৰ পাছত দায়দূৰ দয় ব া ল হ’ল কাৰণ তওঁ চৗলৰ

চালাৰ এেডাখৰ কািট লিছল। ৬ তওঁ তওঁৰ লাকসকলক ক’ ল,

“িযেহাৱাৰ অিভিষ মাৰ ভুৈল এেন কাম কিৰবৈল, তওঁৰ িবৰেু

হাত দািঙবৈল িযেহাৱাই মাক িনেষধ কৰক; িকয়েনা তওঁ িযেহাৱাৰ

অিভিষ লাক।” ৭ এই কথােৰ দায়েূদ তওঁৰ লাকসকলক চৗলৰ

িবৰেু আ মণ কিৰবৈল বাধা িদেল। তাৰ পাছত চৗল হাৰ পৰা ওলাই

িনজ বােটিদ িচ গ’ল। ৮ দায়েূদও হাৰ পৰা বািহৰ ওলাই, “ হ মাৰ

ভু মহাৰাজ,” এই বিুল চৗলক িৰিঙয়াই মািতেল। যিতয়া চৗেল তওঁৈল

ঘিূৰ চােল তিতয়া দায়েূদ মািটৈল তল মৰূ কিৰ িণপাত কিৰেল আৰু

তওঁক স ান িদেল। ৯ দায়েূদ চৗলক ক’ ল, “চাওক, দায়েূদ আেপানাৰ

অিন কিৰবৈল চ া কিৰেছ বিুল লাকসকেল কাৱা কথা আপিুন িকয়

েন? ১০আপিুন আিজ িনজ চ েৰ দিখেছ য, আিজ এই হাৰ িভতৰত

িযেহাৱাই আেপানাক মাৰ হাতত সমপণ কিৰিছল। িকছুমান লােক মাক

আেপানাক বধ কিৰবৈল কিছল িক ু মই আেপানাৈল কৃপাদিৃ কিৰেলাঁ।”

মই ক’ লাঁ, “মই িনজ ভুৰ িবৰেু মাৰ হাত নাদািঙম; কাৰণ তওঁ

িযেহাৱাৰ অিভিষ লাক।” ১১ চাওক, মাৰ িপত,ৃ এইয়া মাৰ হাতত

আেপানাৰ চালাৰ তল ভাগৰ এেডাখৰ আেছ। মই আেপানাৰ চালাৰ তল

ভাগৰ এেডাখৰ কািট ল’ লাঁ, তথািপ আেপানাক বধ নকিৰেলাঁ; আপিুন

িবেবচনা কিৰ চাওক য, মই আেপানাৰ িবৰেু ম বা িব াস ঘাতক

কৰা নাই, আৰু মই আেপানাৰ িবৰেু কােনা পাপ কৰা নাই; তথািপ

আপিুন মাৰ াণ ল’বৰ কাৰেণ িবচািৰ ফুিৰেছ। ১২ িযেহাৱাই মাৰ আৰু

আেপানাৰ মাজত িবচাৰ কিৰব, আৰু িযেহাৱাই মাৰ কাৰেণ আেপানাৰ

ওপৰত িতকাৰ সািধব; িক ু মাৰ হাত আেপানাৰ িবৰেু নহ’ব। ১৩

াচীন লাকসকেল কথােত কয়, ‘ ৰ পৰাই তা জে ।’ িক ু মাৰ

হাত আেপানাৰ িবৰেু নহ’ব। ১৪ ই ােয়লৰ ৰজা কাৰ পাছত বািহৰৈল

ওলাই আিহেছ? আপিুন না কাৰ পাছত খিদ আিহেছ? এটা মৰা ৰৰ

পাছত! এটা মািখৰ পাছত! ১৫ এই হতুেক িযেহাৱা িবচাৰক া হ মাৰ

আৰু আেপানাৰ মাজত িবচাৰ কৰক; তওঁ দিৃ পাত কিৰ মাৰ িববাদ

িন ি কৰক, আৰু আেপানাৰ হাতৰ পৰা মাক ৰ া কৰক। ১৬ দায়েূদ

চৗলক এই সকেলা কথা ক শষ কৰাৰ পাছত, চৗেল িধেল, “ হ

মাৰ বাপা দায়দু, এেয় জােনা তামাৰ মাত?” এই বিুল ক চৗেল বৰ

মােতেৰ ন কিৰেল। ১৭ তওঁ দায়দূক ক’ ল, “ মাতৈক তুিম ধািমক;

কাৰণ তুিম মাৰ ম ল কিৰলা, িক ু মই তামাক অম ল কিৰেলাঁ। ১৮

িযেহাৱাই মাক তামাৰ হাতত সমপণ কিৰলেতা, তুিম মাক বধ কৰা

নাই; ইয়ােত তুিম য মাৈল ম ল ব ৱহাৰ কিৰছা তাক আিজ তুিম মাক

দখৱুালা। ১৯ কাৰণ মা েহ িনজ শ ক ল’গ পােল তওঁক িনৰাপেদ

যাবৈল িদব ন? সেয় আিজ তুিম মাৈল িয কিৰলা, তাৰ সলিন িযেহাৱাই

তামাৰ ম ল কৰক। ২০ এিতয়া মই জািনেছাঁ য, তুিম িন য় ৰজা হ’বা,

আৰু ই ােয়লৰ ৰাজ তামাৰ হাতত াপন কৰা হ’ব।” ২১ সেয় তুিম

মাৰ পাছত মাৰ বংশ উ নকিৰবৈল, আৰু মাৰ িপতৃ বংশৰ পৰা

মাৰ নােমা লু নকিৰবৈল িযেহাৱাৰ নােমেৰ মাৰ আগত শপত খাৱা।

২২ তােত দায়েূদ চৗলৰ আগত শপত খােল। তাৰ পাছত চৗল িনজৰ

ঘৰৈল গ’ল, িক ু দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকল গৈল গ’ল।

২৫ চমেূৱলৰ মতুৃ হ’ল। ই ােয়লৰ সকেলা লাক গাট খাই তওঁৰ

বােব িবলাপ কিৰেল, আৰু ৰামাত থকা তওঁৰ ঘৰেত তওঁক

মদাম িদেল। তাৰ পাছত দায়েূদ তাৰ পৰা মৰু া ত থকা পাৰণৈল

গ’ল। ২ সই সময়ত মােয়ানৰ এজন মা হ আিছল, তওঁৰ স ি

কিমলত আিছল। তওঁ ধনৱান লাক আিছল। তওঁৰ িতিন হাজাৰ মৰ‐

ছাগ আৰু এক হাজাৰ ছাগলী আিছল; তওঁ কিমলত িনজৰ ভড়ােবাৰৰ

নাম কািট আিছল। ৩ তওঁৰ নাম নাবল আিছল, আৰু তওঁৰ ভায াৰ নাম

অবীগল আিছল। মিহলাগৰাকী ানী আৰু দখাত ধনুীয়া আিছল, িক ু

মা হজন কিঠন‐মনা আৰু আিছল। তওঁ কােলবৰ বংশৰ আিছল। ৪

দায়েূদ মৰু া ৰত িনেল য, নাবেল িনজৰ মৰ‐ছাগেবাৰৰ নাম কিট

আেছ। ৫ সেয় দায়েূদ দহ জন যৱুকক সই ঠাইৈল পঠােল। দায়েূদ যৱুক

সকলক ক’ ল, “কিমলত থকা নাবলৰ ওচৰৈল যাৱা আৰু মাৰ নােমেৰ

তওঁক ম লবাদ কিৰবা। ৬ তামােলােক তওঁক ক’বা, ‘আেপানাৰ ম ল

হওক আৰু আেপানাৰ ঘৰৰ ম ল, আৰু আেপানাৰ িয আেছ সকেলােৰ

ম ল হওক। ৭ মই িনেলাঁ য আপিুন নাম কিট আেছ। আেপানাৰ

মৰৰখীয়াসকল আমাৰ লগত থােকাঁেত, আিম তওঁেলাকক অিন কৰা

নািছেলাঁ, আৰু তওঁেলাক যিতয়াৈলেক কিমলত আিছল, তিতয়াৈলেক

তওঁেলাকৰ এেকা হৰৱুা নািছল। ৮আেপানাৰ যৱুকসলক সাধক,

তওঁেলােক আেপানাক ক’ব। এই হতুেক এিতয়া মাৰ যৱুকসকেল

আেপানাৰ দিৃ ত অ হ া হওক, কাৰণ আিম ভ িদনেত আিহেছাঁ।

আিম িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ দাসেবাৰক, আৰু আেপানাৰ পু দায়দূক

আেপানাৰ শি অ সােৰ িকছু িদয়ক’।” ৯ যিতয়া দায়দূৰ যৱুকসকেল

গ, দায়দূৰ হ নাবলক সই সকেলা কথা ক অেপ া কিৰেল। ১০

নাবেল উ ৰ িদ দায়দূৰ দাসেবাৰক ক’ ল, “দায়দু কান? আৰু িযচয়ৰ

পু কান? আিজ‐কািল িনজ মািলকৰ পৰা আঁতিৰ যাৱা এেন ব ত দাস

আেছ। ১১ তে মই মাৰ িপঠা আৰু পানী আৰু মাৰ মৰ‐ছাগৰ নাম‐

কটাসকলৰ কাৰেণ ৰখা প ৰ মাংস, এেন মা হক িদম ন িয সকল কৰ

পৰা আিহেছ মই নাজােনা?” ১২ তােত দায়দূৰ যৱুকসকেল তাৰ পৰা

ঘিূৰ আিহল, আৰু তওঁ কাৱা সকেলা কথা তওঁক ক’ ল। ১৩ দায়েূদ

িনজৰ লাকসকলক ক’ ল, “ িতজেন তেৰাৱাল বা া।” তােত িতজেন

িনজ িনজ তেৰাৱাল বাি েল, আৰু দায়েূদও িনজৰ তেৰাৱাল বাি েল;

দায়দূৰ লগত ায় চািৰ শ লাক গ’ল, আৰু সাম ী ৰািখবৰ বােব শ

লাক থািকল। ১৪ িক ু দাসেবাৰৰ এজেন নাবলৰ ভাযা অবীগলক ক’ ল,

“দায়েূদ আমাৰ ভুক ম লবাদ কিৰবৈল মৰু া ৰ পৰা বাতাবাহকক

পঠাইিছল, িক ু তওঁ তওঁেলাকক অপমান কিৰেল। ১৫ িক ু সই

লাকসকল আমাৰ পে বৰ ভাল আিছল; আিম িযমান িদন তওঁেলাকৰ

লগত পথাৰত আিছেলাঁ, আমাৰ কােনা অপকাৰ হাৱা নািছল, আৰু

এেকা হেৰাৱাও নািছল। ১৬আিম যিতয়াৈলেক তওঁেলাকৰ ওচৰত

থািক মৰ ৰিখিছেলাঁ, তিতয়াৈলেক তওঁেলাক িদেন‐ৰািতেয় আমাৰ

চািৰওফােল গড় ৰপূ হ আিছল। ১৭ সেয় এিতয়া িক কৰা উিচত,

সই িবষেয় আপিুন িবেবচনা কিৰ চাওক; কাৰণ আমাৰ মািলক আৰু

তওঁৰ বংশৰসকেলােৰ িবৰেু অম ল িথৰ কৰা হেছ; কাৰণ তওঁ

এেন জন য, তওঁক কােনােৱ এেকা ক’ব নাৱােৰ।” ১৮ তােত

অবীগেল শীে শ িপঠা, বটল া াৰস, পাঁচটা যু ত কৰা মৰ‐

ছাগ, পাঁচ চয়া ভজা শস , এশ থাপা কান া া িট, আৰু শ লদা

িডমৰু িট ল গাধেবাৰৰ িপিঠৰ ওপৰত বাজা িদেল। ১৯ তওঁ িনজৰ

যৱুকজনক ক’ ল, “ তামােলাক মাৰ আগত যাৱা, আৰু মই তামােলাকৰ

পাছত যাম।” িক ু তওঁ িনজৰ ামী নাবলক হেল, এই িবষেয় এেকা

নক’ ল। ২০ তাৰ পাছত তওঁ গাধত উিঠ পবতৰ মােজিদ মা েহ দখা

পাব নাৱাৰা বােটিদ নািম গ’ল, তােত দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকল

তওঁৰ স েুখিদ নািম আিহল, আৰু তওঁ তওঁেলাকক লগ পােল। ২১

দায়েূদ কিছল, “মৰু া ত থকা তওঁৰ ব েবাৰ মই বথৃাই এেনৈক পহৰা

িদেলাঁ য, তাৰ সকেলা ব ৰ মাজৰ এেকােৱই নেহৰাল, আৰু তওঁ

উপকাৰৰ সলিন মাৈল অপকাৰেহ কিৰেল। ২২ বিল উদয় হাৱাৰ

আেগেয় মই যিদ তওঁৰ বংশৰ মাজৰ এজন মা হেকা িজিৱত ৰােখাঁ,

তেনহেল ঈ েৰ দায়দূৰ শ েবাৰৈল এেনৈক আৰু তাতৈক অিধক দ

িদয়ক। ২৩ যিতয়া অবীগেল দায়দূক দিখেল, গাধৰ পৰা বগাই নািম

দায়দূৰ আগত মািটৈল মখু কিৰ পিৰ িণপাত কিৰেল। ২৪আৰু তওঁৰ
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ভিৰত পিৰ ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, মাৰ ওপৰেতই এই অপৰাধ পৰক;

আৰু মই িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ দাসীক আেপানাৰ আগত কথা ক’বৈল

অ মিত িদয়ক, আৰু আেপানাৰ দাসীৰ কথা নক। ২৫ মাৰ ভুেৱ সই

জন মা হ নাবলৰ কথা গণ নকিৰব, কাৰণ তওঁৰ নাম যেন, তেৱাঁ

তেন ৱাই; তওঁৰ নাম নাবল, আৰু মখুতা তওঁত আেছ। িক ু মাৰ

ভুেৱ পেঠাৱা সই যৱুকসকলক আেপানাৰ এই দাসীেয় দখা নািছল।

২৬ এিতয়া হ মাৰ ভু, মই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ আৰু আেপানাৰ জীৱনেৰা

শপত খাই কেছাঁ, ৰ পাত কৰা দাষত দাষী হ’বৈল, আৰু িনজ হােতেৰ

আেপানাৰ িতকাৰ সািধবৈল িযেহাৱাই আেপানাক িনবাৰণ কিৰেল, এই

দিখ এিতয়া আেপানাৰ শ েবাৰ, মাৰ ভুৰ অিন ৈল চ া কৰাসকল

নাবলৰ িনিচনা হওক। ২৭আৰু এিতয়া এই িয উপহাৰ আেপানাৰ দাসীেয়

িনজৰ ভুৰ ওচৰৈল আিনেছাঁ, সই উপহাৰ এেন যৱুক সকলক িদয়া

হওক, িযসকল যৱুেক মাৰ ভুক অ সৰণ কেৰ। ২৮ মই িবনয় কেৰাঁ,

আেপানাৰ দাসীৰ অপৰাধ মা কৰক, কাৰণ িযেহাৱাই িন য় মাৰ ভুৰ

বংশ িচৰ ায়ী কিৰব, কাৰণ মাৰ ভুেৱ িযেহাৱাৰ কাৰেণ যু কিৰেছ;

আৰু আেপানাৰ জীৱনৰ শষৈলেক আেপানাৰ কােনা অম ল দখা

নাযাব। ২৯আৰু এজন লাক আেপানাৰ পােছ পােছ খিদ যাবৈল আৰু

আেপানাৰ াণনাশৰ চ া কিৰবৈল উিঠেলও, আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

ওচৰত মাৰ ভুৰ াণ জীৱন ৰপূ টােপালাত ব া থািকব, আৰু তওঁ

আেপানাৰ শ েবাৰৰ াণ যন িফ াত ৰািখ দিলয়াই পলাব। ৩০

িযেহাৱাই মাৰ ভুৰ িবষেয় িযেবাৰ ম লৰ কথা কেছ, সইেবাৰ যিতয়া

তওঁ সফল কিৰ আেপানাক ই ােয়লৰ ওপৰত অিধপিত িনযু কিৰব,

৩১ তিতয়া অকাৰেণ হাৱা ৰ পাতৰ আৰু আ ‐ িতকাৰ‐সাধনৰ বােব

মাৰ ভুৰ দয়ত অস ু ি বা শাক নজি ব, আৰু যিতয়া িযেহাৱাই

মাৰ ভুৰ ম ল কিৰব, তিতয়া আেপানাৰ এই দাসীক সাঁৱৰণ কিৰব।”

৩২ দায়েূদ অবীগলক ক’ ল, “আিজ মাৰ লগত তামাক সা াৎ কিৰবৈল

িযজন স শি মান ঈ েৰ তামাক পঠােল, সই ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

ধ । ৩৩আৰু তামাৰ িবেবচনা ধ , আৰু আিজৰ িদনত ৰ পাতৰ

দাষৰ ও আ ‐ িতকাৰ‐সাধনৰ পৰা মাক িনবাৰণ কৰা িয তুিম, তুিমও

ধ । ৩৪ কাৰণ সঁচাৈকেয়, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত,

তওঁ তামাক আঘাত কিৰবৈল মাক বাধা কিৰেল, তুিম মাক ল’গ

কিৰবৈল শীে নহা হ’ ল, িন েয় নাবলৰ স কীয়সকলৰ মাজৰ সৰু

ল’ৰা এজেনা ৰািত পৱুাৈল অৱিশ নাথািকেলেহঁেতন।” ৩৫ সেয় দায়েূদ

তওঁৰ বােব অনা ব েবাৰ তওঁৰ হাতৰ পৰা ল তওঁক ক’ ল, “তুিম

শাি েৰ ঘৰৈল যাৱা; মই তামাৰ কথা িনেলাঁ আৰু হণ কিৰেলাঁ।”

৩৬ তাৰ পাছত অবীগল নাবলৰ ওচৰৈল আিহল; আৰু চােল, য নাবল

ৰজাৰ ভাজনৰ দেৰ তওঁৰ ঘৰত ভাজ পািতেছ, আৰু তওঁ অিতশয়

মাতাল হ আিছলা আৰু তওঁৰ মন ফুি ত হ আিছল; এই হতুেক

অবীগেল ৰািতপৱুা নােহাৱাৈলেক সই িবষয়ৰ এেকােক তওঁৰ আগত

নক’ ল। ৩৭ ৰািতপৱুা নাবলৰ া াৰসৰ িনচা শষ হ যাৱাৰ পাছত

তওঁৰ ভাযাই তওঁৰ আগত সই সকেলা কথা ক’ ল, তিতয়া তওঁৰ

অ ৰ ঠৰ হ গ’ল আৰু তওঁৰ দয় িশলৰ দেৰ হ’ল। ৩৮আৰু ায়

দহ িদনমানৰ পাছত, িযেহাৱাই নাবলক আঘাত কিৰেল অ◌াৰু তওঁৰ

মতুৃ হ’ল। ৩৯ দায়েূদ নাবলৰ মতুৃ ৰ কথা িন ক’ ল, “িযেহাৱা ধ ;

নাবলৰ পৰা পাৱা অপমানৰ িবষেয় মাৰ গাচৰ তওঁ িন িত কিৰেল,

আৰু িনজ দাসক কাযৰ পৰা ৰ া কিৰেল; আৰু নাবলৰ িয ম, তাৰ

িতফল িযেহাৱাই তাৰ মৰূত িদেল।” তাৰ পাছত দায়েূদ অবীগলক িনজৰ

ভাযা কিৰবৰ বােব তওঁক আিনবৈল মা হ পঠােল। ৪০ যিতয়া দায়দূৰ

দাস সকেল কিমলত থকা অবীগলৰ ওচৰৈল গ তওঁক ক’ ল, “দায়েূদ

আেপানাক িববাহ কিৰবৰ অেথ আেপানাক িনবৈল আেপানাৰ ওচৰৈল

আমাক পঠােল।” ৪১ তিতয়া তওঁ উিঠ মািটৈল মখু িদ পিৰ িণপাত

কিৰ ক’ ল, “চাওক, আেপানাৰ এই দাসী মাৰ ভুৰ দাসেবাৰৰ ভিৰ

ধৱুাবৈল যু ত আেছ।” ৪২ অবীগেল শীে গাধত উিঠ, িনজৰ পাঁচ জনী

যৱুতী দাসীৰ সেত দায়দূৰ বাতাবাহকসকলৰ পাছত গ’ল, আৰু দায়দূৰ

ভাযা হ’ল। ৪৩ দায়েূদ িযি েয়লীয়া অহীেনাৱমেকা িবয়া কিৰিছল; তােত

এই েয়া জনী তওঁৰ ভাযা হ’ল। ৪৪ িক ু চৗেল িনজৰ জীেয়ক দায়দূৰ

ভাযা মীখলক ল, গ ীম িনবাসী লিয়চৰ পু পি ক িদিছল।

২৬ পাছত জীফীয়াসকেল িগিবয়াত থকা চৗলৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু

ক’ ল, “দায়দু জােনা মৰু া ৰ স খুত থকা হখীলা পাহাৰত

লকুাই থকা নাই?” ২ তিতয়া চৗল উিঠল আৰু জীফৰ মৰু া ৈল নািম

গ’ল। তােত তওঁ ই ােয়লৰ িতিন হাজাৰ মেনানীত লাকক লগত ল’ ল

আৰু জীফৰ মৰু া ৈল দায়দূক িবচািৰ গ’ল। ৩ চৗেল হখীলা পাহাৰত

ছাউিন পািতেল, সয়া মৰু া ৰ পথৰ দািতত আিছল। িক ু দায়দু

মৰু া ত আিছল, তওঁ দিখেল য চৗেল তওঁক িবচািৰ মৰু া ৈল

আিহেছ। ৪ তিতয়া তাৈল দায়েুদ চাৰাং‐ চাৱা পিঠয়ােল আৰু চৗল য

িন েয় আিহেছ, সই িবষেয় জািনব িবচািৰেল। ৫ পাছত দায়দু উিঠল

আৰু চৗেল ছাউিন পতা ঠাইৈল গ’ল। তওঁ চৗল আৰু তওঁৰ সনাপিত

নৰৰ পু অবেনৰৰ শাৱা ঠাই চােল; তিতয়া চৗল ছাউিনৰ িভতৰত

ই আিছল আৰু লাকসকল ছাউিনৰ চািৰওফােল ই আিছল। ৬ তােত

দায়েূদ িহ ীয়া অহীেমলক আৰু চৰয়ূাৰ পু যাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয়ক

ক’ ল, “ চৗলৰ ছাউিনৰ ওচৰৈল মাৰ লগত কান যাব?” অবীচেয় ক’ ল,

“আেপানাৰ লগত মই যাম।” ৭ সেয় দায়দু আৰু অবীচেয় সই ৰািত

সনাসকলৰ ওচৰৈল গ দিখেল য, চৗল ছাউিনৰ িভতৰত ই আেছ

আৰু তওঁৰ মৰূ‐িশতানৰ ওচৰত তওঁৰ যাঠী মািটত খাঁচ মািৰ থাৱা

আেছ। অবেনৰ আৰু তওঁৰ সনাসকেল তওঁৰ চািৰওফােল ই আিছল।

৮ তিতয়া অবীচেয় দায়দূক ক’ ল, “আিজ ঈ েৰ আেপানাৰ শ ক

আেপানাৰ হাতত সমপণ কিৰেছ, এিতয়া যাঠীেৰ তওঁক এেকবােৰ

মািটেয় সেত শািলবৈল মাক অ মিত িদয়ক; মই তওঁক ি তীয়বাৰ

আঘাত নকেৰাঁ।” ৯ দায়েূদ অবীচয়ক ক’ ল, “ তওঁক িবন নকিৰবা;

কাৰণ িযেহাৱাৰ অিভিষ জনৰ িবৰেু হাত দািঙ কােনা িনৰপৰাধী হ

থািকব নাৱােৰ?” ১০ দায়েূদ পনুৰ ক’ ল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত,

তওঁক িযেহাৱাই আঘাত কিৰব, বা তওঁৰ অি ম কাল আিহেল তওঁ

িনেজ মিৰব, নাইবা তওঁ ৰণৈল গ তােতই িবন হ’ব। ১১ মই য

িযেহাৱাৰ অিভিষ জনৰ িবৰেু হাত দািঙম, িযেহাৱাই মাৰ পৰা এেন

কায দূৰ কৰক; িক ু মই িবনয় কেৰাঁ, তুিম এিতয়া গ, তওঁৰ মৰূ‐

িশতানৰ ওচৰত থকা যািঠ আৰু জলপা েটা ল আহাঁ, তাৰ পাছত আিম

িচ যাম।” ১২এইদেৰ দায়েূদ চৗলৰ মৰূ‐িশতানৰ ওচৰৰ পৰা সই যািঠ

আৰু জলপা েটা ল আতিৰ আিহল, িক ু কােনও তাক নেদিখেল আৰু

নাজািনেল। তিতয়া কােনও সাৰ নাপােল; িকয়েনা সকেলােৱই িনি ত

আিছল, কাৰণ িযেহাৱাই তওঁেলাকক ঘাৰ িন াত পলাইিছল। ১৩

পাছত দায়দু আনফােল গ’ল আৰু প তৰ িটঙৈল উিঠ গ’ল; তওঁেলাকৰ

মাজত বৰ বহল ঠাই আিছল। ১৪ তিতয়া দায়েূদ লাকসকলক আৰু

নৰৰ পু অবেনৰক মািত িৰিঙয়াই ক’ ল, হ অবেনৰ, তুিম জােনা উ ৰ

িনিদয়া? তােত অবেনেৰ উ ৰ িদ ক’ ল, “ৰজাৈল িচঞিৰ কাৱা তুিম

কান?” ১৫ পাছত দায়েুদ অবেনৰক কেল, “তুিম জােনা বীৰ নােহাৱা?

ই ােয়লৰ মাজত তামাৰ িনিচনা কান আেছ? তেনহেল তুিম িনজ ভু

ৰজাক িকয় মা নকিৰবা? িকয়েনা চাৱা, তামাৰ ভু ৰজাক ংস

কিৰবৈল লাকসকলৰ মাজত কােনাবা এজন সামাইিছল। ১৬ তুিম ভাল

কম কৰা নাই। িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, তামােলাক াণ ৰ যাগ ;

িকয়েনা তামােলােক িযেহাৱাৰ অিভিষ তামােলাকৰ ভুক ৰ া কৰা

নাই। আৰু তুিম এিতয়া চাৱা, ৰজাৰ মৰূ‐িশতানৰ ওচৰত থকা বৰছা আৰু

জলপা ক’ত আেছ? ১৭ তিতয়া চৗেল দায়দুৰ মাত বিুজ পাই ক’ ল,

“ হ মাৰ বাপা দায়দু, এেয় তামাৰ মাত ন?” তােত দায়েুদ ক’ ল,

“হয় ভু মহাৰাজ, মাৰ মাত।” ১৮ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “ মাৰ ভুেৱ

আেপানাৰ দাসৰ পােছ পােছ িক ু খিদ আিহেছ? মই না িক কিৰেলাঁ?

আৰু মাৰ হাতত বা িক অিন আেছ? ১৯ এই হতুেক িবনয় কেৰাঁ,

মাৰ ভু মহাৰােজ আেপানাৰ দাসৰ কথা নক। যিদ িযেহাৱাই মাৰ

িবৰেু আেপানাক উদগাই থােক, তে তওঁ নেবদ ৰ াণ হণ কৰক;

িক ু যিদ মা হৰ স ান সকেলেহ তাক কেৰ, তে িসহঁত িযেহাৱাৰ
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সা ােত শাপ হওঁক; িকয়েনা মই যন িযেহাৱাৰ আিধপত ৰ ভগী

নহ’ম, এই কাৰেণ িসহঁেত অ দৱতােবাৰৰ আৰাধনা কৰাৈগ বিুল মাক

আিজ বািহৰ কিৰ খিদেল। ২০ এই হতুেক এিতয়া িযেহাৱাৰ অসা ােত

মাৰ তজ ভুিমত নপৰক; িকয়েনা প তত কইৰা চৰাইৰ পাছত খিদ

ফুৰা িচকাৰীৰ িনিচনাৈক, ই ােয়লৰ ৰজাই এিট ৰিচিটকাক িবচািৰ

ওলাই আিহেছ।” ২১ তােত চৗেল ক’ ল, “মই পাপ কিৰেলাঁ। হ মাৰ

বাপা দায়দু, তুিম উভিট আহাঁ; মই তামাক পনুৰ িহংসা নকেৰাঁ; িকয়েনা

আিজ মাৰ াণ তামাৰ দিৃ ত মহামলূ ৱান হ’ল; চাৱা, মই অ ানৰ কম

কিৰেলাঁ আৰু অিতশয় ভুলত পিৰেলাঁ।” ২২ পাছত দায়েূদ উ ৰ িদেল,

“ হ মহাৰাজ, যািঠডাল চাওক; আৰু ডকাসকলৰ কােনা এজেন আিহ

ইয়াক ল যাওক। ২৩ িযেহাৱাই িতজনক তাৰ ধািমকতা আৰু িব তা

অ সােৰ িতফল িদব; িকয়েনা িযেহাৱাই আিজ আেপানাক মাৰ হাতত

শাধাই িদিছল, িক ু মই িযেহাৱাৰ অিভিষ জনৰ িবৰেু হাত দািঙবৈল

স ত নহ’ লা। ২৪এই হতুেক চাওক, আিজ যেনৈক মাৰ সা ােত

আেপানাৰ াণ মহামলূ ৱান হ’ল, তেনৈক িযেহাৱাৰ সা ােত মাৰ

ােণা মহামলূ ৱান হওক, আৰু তওঁ সকেলা স টৰ পৰা মাক উ াৰ

কৰক।” ২৫ পাছত চৗেল দায়দূক ক’ ল, “ হ মাৰ বাপা দায়দু, তুিম

ধ ; তুিম অৱেশ মহৎ কম কিৰবা, আৰু কৃতকাযও হ’বা।” পাছত দায়েূদ

িনজ বােটিদ িচ গ’ল, আৰু চৗেলা তওঁৰ ঠাইৈল উভিট গ’ল।

২৭ পাছত দায়েূদ মনেত ভািবেল, ‘মই এিতয়া কােনা এিদন চৗলৰ

হাতত িবন হ’ম। পেল ীয়াসকলৰ দশৈল পলাই যাৱাৰ বািহেৰ,

মাৰ আন কােনা উপায় নাই; তাৈল গ’ ল চৗেল ই ােয়লৰ সকেলা

অ লত মাক িবচািৰবৈল া হ’ব, আৰু মই তওঁৰ হাতৰ পৰা ৰ া

পাম’। ২ এই কাৰেণ দায়দু উিঠল আৰু িনজৰ ছশ লাকক লগত ল

মােয়াকৰ পু গাতৰ ৰজা আখীচৰ ওচৰৈল গ’ল। ৩ দায়েূদ গাতত

আখীচৰ সেত বাস কিৰবৈল ল’ ল, তওঁ আৰু তওঁৰ লাকসকেল

িনজ িনজ পিৰয়ােল সেত তােত বাস কিৰেল। িবেশষৈক দায়দু আৰু

তওঁৰ ভাযা িযি েয়লীয়া অহীেনাৱম আৰু মতৃ নাবলৰ িতেৰাতা কিমলীয়া

অবীগল তওঁৰ সেত তােত বাস কিৰেল। ৪ পাছত চৗেল দায়দু

পলাই যাৱাৰ খবৰ িনেল আৰু তওঁক িবচািৰ ফুিৰেল। ৫ তাৰ পাছত

দায়েূদ আখীচক ক’ ল, “মই যিদ আেপানাৰ দিৃ ত অ হ া হেছাঁ,

তেনহেল দশৰ নগৰেবাৰৰ মাজৰ কােনা এখন নগৰত মাক থিকবৈল

ঠাই িদয়ক; িকয়েনা আেপানাৰ এই দােস আেপানাৰ লগত ৰাজধানীত

িকয় বসিত কিৰব?” ৬ তােত আখীেচ সইিদনা িচ গ নগৰ তওঁক

িদেল; সেয় আিজৈলেক িচ গ িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ অিধকাৰত আেছ। ৭

দায়েূদ পেল ীয়াসকলৰ দশত স ণূ এবছৰ চািৰ মাহ বাস কিৰেল।

৮ সই সময়ত দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকেল গ, গচুৰীয়া, িগজীয়া,

আৰু অমােলকীয়া লাকসকলক আ মণ কিৰবৈল গিছল; িকয়েনা এই

লাকসকেল অতীতত চূৰৰ পৰা িমচৰ দশৈলেক বাস কিৰ আিছল। ৯

দায়েূদ সই দশত থকা লাকসকলক আ মণ কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ

পৰুষু‐মিহলা কােকা জীয়াই নাৰািখেল। তাৰ পৰা সকেলা মৰ‐ছাগ,

গৰ,ু গাধ, উট, আৰু কােপাৰ আিদ ল আখীচৰ ওচৰৈল উভিত আিহল।

১০ তােত আখীেচ ক’ ল, “আিজ তামােলােক কাৰ িবৰেু আ মণ

কিৰিছলা?” তিতয়া দায়েূদ উ ৰ িদ ক’ ল, “িযহূদাৰ দি ণ অ লৰ

িবৰেু ,” বা “ কনীয়া সকলৰ দি ণ অ লৰ িবৰেু ,” বা “িযৰহেমলীয়া

সকলৰ দি ণ অ লৰ িবৰেু ।” ১১ িক ু ‘দায়েূদ আমাৰ িবৰেু এেন কম

কিৰেল’ এইদেৰ িসহঁেত ক’ব পােৰ বিুল ভািব, দায়েূদ কােনা পৰুষু বা

মিহলাক গাতৈল আিনবৰ বােব জীয়াই নাৰািখেল। তওঁ পেল ীয়াসকলৰ

দশত বাস কৰা গােটই কালত এইদেৰ ব ৱহাৰ কিৰিছল। ১২আখীেচ

দায়দূক িব াস কিৰিছল আৰু কিছল, “ তওঁ িনজ জািত ই ােয়লৰ আগত

িনজেক অিত িঘণলগীয়া কিৰেছ, গিতেক তওঁ সদায় মাৰ দাস হ

থািকব।”

২৮ সই সময়ত পেল ীয়া লাকসকেল ই ােয়লৰ সেত যু কৰাৰ

অিভ ােয়েৰ তওঁেলােক স ‐সাম গাটাবৈল ধিৰেল। তােত

আখীেচ দায়দূক ক’ ল, “তুিম আৰু তামাৰ লাকসকেল স সাম ৰ

মাজত মাৰ লগত যাব লািগব, ইয়ােক িন েয় জািনবা।” ২ তিতয়া

দায়েূদ আখীচক ক’ ল, “ভাল, আেপানাৰ এই দােস িক কিৰব পােৰ,

সয়া আপিুন জািনব পািৰব।” তিতয়া আখীেচ দায়দূক ক’ ল, “বাৰ,ু

জীয়াই থকাৈলেক মইও তামাক মাৰ ৰখীয়া পািতম।” ৩ চমেূৱলৰ মতুৃ

হ’ল। তওঁৰ মতুৃ ত ই ােয়লীসকেল গভীৰ শাক কাশ কিৰেল। পাছত

তওঁেলােক তওঁক িনজ নগৰ ৰামাত মদাম িদেল। পাছত ভূত পাহা

আৰু ণম জনা লাকসকলক চৗেল দশৰ পৰা আতৰ কিৰেল। ৪

পেল ীয়াসকল িনজৰ মাজত গাট খােল আৰু তওঁেলােক আিহ চুেনমত

ছাউিন পািতেল; আৰু চৗেলও আটাই ই ােয়লী লাকক গাট খৱুােল

আৰু িগলেবাৱাত ছাউিন পািতেল। ৫ চৗেল যিতয়া পেল ীয়াসকলৰ

স ‐সাম দিখেল, তিতয়া তওঁ ভয় কিৰেল, আৰু তওঁৰ দয় বৰৈক

কঁিপবৈল ধিৰেল। ৬ তিতয়া চৗেল সহায় িবচািৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত

াথনা কিৰেল, িক ু িযেহাৱাই সেপানৰ াৰাই, বা উৰীমৰ াৰাই, বা

ভাববাদীসকলৰ াৰােয় হওক, কােনা কােৰই তওঁক এেকা উ ৰ

িনিদেল। ৭ তিতয়া চৗেল তওঁৰ দাসেবাৰক ক’ ল, “ তামােলােক মাৰ

অেথ কােনা তা াৰ সেত কথা কাৱা মিহলা এজনী িবচাৰা; তােত

মই তাইৰ ওচৰৈল গ তাইক িধম।” পাছত তওঁৰ দাসেবােৰ তওঁক

ক’ ল, “চাওক, অিয়ন‐ দাৰত এজনী তা াৰ সেত কথা কাৱা মিহলা

আেছ।” ৮ তিতয়া চৗেল বেলগ কােপাৰ িপি ছ ‐ বশ ধিৰেল আৰু

জন মা হ লগত ল সই ঠাইৈল যা া কিৰেল। পাছত তওঁেলােক গ

ৰািতেয়ই সই মিহলাৰ ওচৰ পােল। তােত তওঁ সই মিহলাক ক’ ল,

“মই িবনয় কেৰাঁ, তুিম মাৰ কাৰেণ এবাৰ ভৗিতক িবদ ােৰ কায কৰা,

তােত মই যাৰ নাম ক’ম, তওঁক তুিল আনা।” ৯ তিতয়া সই মিহলাই

তওঁক ক’ ল, “চাওক, চৗেল িক কিৰেল, সই িবষেয় আপিুন জােন।

তেখেত তা াৰ সেত কথা কাৱা বা ভূত পাহােবাৰক দশত িনিষ

কিৰেল। এই হতুেক মাক বধ কিৰবৈল মাৰ াণৰ িবৰেু িকয় ফা

পািতেছ? ১০ তােত চৗেল িযেহাৱাৰ নােমেৰ তাইৰ আগত শপত খাই

ক’ ল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, ইয়ােত তামাৈল কােনা দ নঘিটব।”

১১ তিতয়া সই মিহলাই তওঁক িধেল, “মই আেপানাৰ ওচৰৈল কাক

তুিল আিনম?” তিতয়া তওঁ ক’ ল, “চমেূৱলক তুিল আনা।” ১২ তিতয়া

সই মিহলাই চমেূৱলক দখা পােল আৰু বৰৈক িচঞিৰেল। পাছত তাই

চৗলক ক’ ল, “আপিুন মাক িকয় তাৰণা কিৰেল? আপিুনেয়ই চৗল।”

১৩ তিতয়া ৰজাই তাইক ক’ ল, “ভয় নকিৰবা; তুিম িক দিখ আছা?”

তােত সই মিহলাই চৗলক ক’ ল, “এজন দৱতা ভূিমৰ পৰা উিঠ অহা

দিখ আেছাঁ।” ১৪ চৗেল তাইক িধেল, “ তওঁ দখাত কেন ৱা?”

তাই ক’ ল, “এজন ব ৃ লাক উিঠ আিহেছ; তওঁ দীঘল চালােৰ ঢকা

আেছ।” তিতয়া চৗেল তওঁক চমেূৱল বিুল বিুজ পােল আৰু আঁঠুকািঢ়

মািটত মখু লগাই িণপাত কিৰেল। ১৫ পাছত চমেূৱেল চৗলক িধেল,

“তুিম মাক িকয় উঠাই আিন আমিন কিৰছা?” তােত চৗেল উ ৰ িদেল,

“মই অিত স টত আেছাঁ; পেল ীয়াসকেল মাৰ িবৰেু যু কিৰেছ, আৰু

িযেহাৱাই মাক ত াগ কিৰেল, ভাববাদীৰ াৰাই, বা সেপানৰ াৰাই

মাক কােনা উ ৰ িদয়া নাই; সেয় মই িক কৰা উিচত, সই িবষেয়

মাক জনাবৰ বােব আেপানাক মািত আিনেলা।” ১৬ তিতয়া চমেূৱেল

চৗলক ক’ ল, “এই িবষেয় তুিম মাক িকয় িধছা? িকয়েনা িযেহাৱাই

তামাক ত াগ কিৰেল আৰু তামাৰ শ হ’ল। ১৭ িযেহাৱাই যেনদেৰ

মাৰ যােগিদ কিছল, তওঁ তেনৈক কিৰেল; আৰু তওঁ তামাৰ হাতৰ

পৰা ৰাজ কািঢ় ল দায়দূক িদেল। ১৮ িকয়েনা তুিম িযেহাৱাৰ বাক

পালন কৰা নাই, আৰু অমােলকৈল তওঁৰ চ াধ িস কৰা নাই;

এই কাৰেণ িযেহাৱাই আিজ তামাৈল এই কম কিৰেল। ১৯ িযেহাৱাই

তামাক আৰু ই ােয়লেকা পেল ীয়াসকলৰ হাতত শাধাই িদব। কাইৈল

তুিম আৰু তামাৰ পু সকেলা মাৰ লগ হ’বা; িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ‐

সাম সকলেকা িফিল ীয়া সকলৰ হাতত সমপণ কিৰব।” ২০ তিতয়া

চৗেল চমেূৱলৰ বাক িন ভয় পােল আৰু মািটত দীঘল হ পিৰল।

আনহােত গােটই িদন গােটই ৰািত অনাহােৰ থকা বােব তওঁৰ গাত
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এেকা শি নািছল। ২১ পাছত সই মিহলাই চৗলৰ ওচৰৈল আিহল আৰু

তওঁক অিতশয় ব া ল হাৱা দিখেল, তােত তাই তওঁক ক’ ল, “চাওক,

আেপানাৰ দাসীেয় আেপানাৰ বাক মািনেল আৰু িনজৰ হাতত আেপান

াণ ল আপিুন মাক কাৱাৰ দেৰ কিৰেলাঁ। ২২ এই হতুেক িবনয়

কেৰাঁ, এিতয়া আপিুনও এই দাসীৰ কথা নক। মই আেপানাৰ আগত

িকছুমান খাৱা ব আিন িদওঁ, তােত আপিুন সইেবাৰ ভাজন কৰক;

তিতয়া িনজ বাটত যাবৈল আপিুন িকছু শি পাব।” ২৩ িক ু চৗেল

অমাি হ’ল আৰু ক’ ল, “মই ভাজন নকেৰাঁ।” তথািপ তওঁৰ দাস সকেল

আৰু সই মিহলাই বৰৈক িমনিত কিৰবৈল ধিৰেল, তােত তওঁ িসহঁতৰ

কথা িন মািটৰ পৰা উিঠ িবচনাত বিহল। ২৪ সই মিহলাৰ ঘৰত এটা

দামিুৰ আিছল। তােত তাই সই দামিুৰেটা সানকােল ল আিহল আৰু

তাক মািৰেল। পাছত আটা ল খিচ খমীৰ িনিদয়া িপঠা তাও িদ তয়াৰ

কিৰেল। ২৫ তাৰ পাছত চৗল আৰু তওঁৰ দাস সকলৰ আগত সইেবাৰ

আিন িদেল, আৰু তওঁেলােক সইেবাৰ ভাজন কিৰেল। পাছত সই

ৰািতেয়ই তওঁেলাক উিঠ িচ গ’ল।

২৯ পাছত পেল ীয়াসকেল িনজৰ স সাম ক অেফকত একেগাট

কিৰেল, তিতয়া ই ােয়লৰ লাকসকেল িযি েয়লত থকা ভুমকুৰ

ওচৰত ছাউিন পািতেল। ২ যিতয়া পেল ীয়া অিধপিতসকেল হাজাৰ

হাজাৰ স ল েম আগবািঢ় গ’ল, তিতয়া সকেলােৰ শষত আখীচৰ

লগত দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকেলা গ’ল। ৩ তিতয়া িফিল ীয়া

অিধপিতসকেল িধেল, “এই ই ীয়া লাকসকেল ইয়াত িক কিৰ আেছ?”

তিতয়া আখীেচ পেল ীয়া অিধপিত সকলক উ ৰ িদ ক’ ল, “ সই মা হ

জন ই ােয়লৰ ৰজা চৗলৰ দাস দায়দু নহয় ন? তওঁ ক’ত িদন আৰু

ক’ত বছৰ মাৰ লগত বাস কিৰ আেছ; আৰু তওঁ যিতয়ােৰ পৰা মাৰ

ফলীয়া হ’ল, তিতয়ােৰ পৰা আিজৈলেক মই তওঁৰ কােনা দাষ পাৱা

নাই।” ৪ িক ু তওঁৰ ওপৰত পেল ীয়া অিধপিতসকলৰ খং উিঠল আৰু

তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “তুিম তাক ওেলাটাই পঠাই িদয়া। তুিম িয ঠাই

তাক িনৰপূণ কিৰ িদিছলা, সই ঠাইৈল িস উভিত যাওক। িস আমাৰ লগত

যু ৈল নাহক, িস যু ৈল আিহেল িকজািন আমাৰ শ হ’ব; নহেলেনা িস

িকেহেৰ িনজ ভুক স ু কিৰব পািৰব? এই লাকসকলৰ মেূৰেৰ নহয়

ন? ৫ দায়দুক ল লাকসকেল পৰ ৰৰ মাজত গান গাই এইদেৰ য

নািচিছল, ‘ চৗেল বিধেল হাজাৰ হাজাৰ লাকক, দায়েূদ বিধেল অযতু

অযতু লাকক, ই জােনা সই দায়দু নহয়?’” ৬ তিতয়া আখীেচ দায়দূক

মািত আিনেল আৰু তওঁক ক’ ল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, তুিম সৰল

লাক, আৰু স সাম ৰ মাজত তুিম য মাৰ লগত আিহছা, সয়া মই

ভাল দিখেছাঁ; িকয়েনা তুিম মাৰ ওচৰৈল অহা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক

মই তামাৰ কােনা দাষ পাৱা নাই; তথািপ অিধপিতসকল তামাক

ল স ু নহয়। ৭ এেতেক পেল ীয়া অিধপিতসকলক বজাৰ িনিদবৰ

বােব, এিতয়া তুিম শেল উভিট যাৱা।” ৮ তিতয়া দায়েূদ আখীচক

ক’ ল, “িক ু মই িক কিৰেলাঁ? যিতয়ােৰ পৰা আেপানাৰ লগত আেছাঁ,

তিতয়ােৰ পৰা আিজৈলেক আপিুন এই দাসৰ জীৱনত িক দাষ পােল য,

মই মাৰ ভু মহাৰাজৰ শ েবাৰৰ লগত যু কিৰবৈল যাব নাৱােৰাঁ?”

৯ তিতয়া আখীেচ দায়দূক ক’ ল, “মই জািনেছাঁ য, তুিম মাৰ দিৃ ত

ঈ ৰৰ দূতৰ িনিচনা উ ম; তথািপ পেল ীয়া অিধপিত সকেল কেছ,

‘ সই মা হ আমাৰ লগত ৰণৈল যাব নাৱােৰ।’ ১০ এই হতুেক তুিম আৰু

তামাৰ লগত অহা তামাৰ ভুৰ দাস সকেল ৰািতপৱুাই উিঠবা আৰু

পাহৰ হ’ লই ান কিৰবা।” ১১ তিতয়া দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকেল

ৰািতপৱুাই উিঠল আৰু যা া কিৰ িফিল ীয়া সকলৰ দশৈল উভিট গ’ল।

িক ু পেল ীয়া সকল িযি েয়লৈল গ’ল।

৩০ ততৃীয় িদনা দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকল িচ গ আিহ পােল;

তােত তওঁেলােক দিখেল য, অমােলকীয়াসকেল আিহ িচ গ

আৰু নেগভত উপ ৱ কিৰেছ, আৰু িচ গত সামাই আ মণ কিৰ, জইুেৰ

পিুৰেছ; ২আৰু তাৰ িভতৰত থকা িতেৰাতা আিদ সৰু বৰ সকেলােক ব ী

কিৰ ল গেছ। িসহঁেত কােকা বধ নকিৰেল, িক ু সকেলােক লগত ল

িনজৰ বােটেৰ তওঁেলাক গ’ল। ৩ যিতয়া দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকল

সই নগৰৈল আিহল, তিতয়া নগৰখন জইুেৰ পিুৰ পেলাৱা হেছ আৰু

তাত থকা মিহলা, স ান আৰু জীয়ৰীেবাৰক ব ী কিৰ ল গেছ। ৪

তিতয়া দায়দু আৰু তওঁৰ লগৰ লাকসকেল বৰ মােতেৰ এেনদেৰ

কাি েল য, শষত কাি বৈলেকা তওঁেলাকৰ শি নােহাৱা হ’ল। ৫

তওঁেলােক দায়দূৰ ই ভাযা, িযি েয়লীয়া অহীেনাৱম আৰু কিমলীয়া

মতৃ নাবলৰ িতেৰাতা অিবগলেকা ব ী কিৰ িনিছল। ৬ তিতয়া দায়দু

মহাস টত পিৰল; িকয়েনা িতজনৰ লাকৰ মন িনজৰ িনজৰ পেুতক‐

জীেয়কসকলৰ কাৰেণ বজাৰত আিছল, সেয় লাকসকেল দায়দূক িশল

দিলয়াই মািৰবৰ বােব আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল। িক ু দায়েূদ তওঁৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাত িনজক সবল কিৰেল। ৭ পাছত দায়েূদ অহীেমলকৰ পু

অিবয়াথৰ পেুৰািহতক ক’ ল, “এিতয়া অ হ কিৰ এিতয়া মাৰ ওচৰৈল

এেফাদ ব খন ল আহা।” তােত অিবয়াথেৰ দায়দূৰ ওচৰৈল এেফাদ

ব খন ল আিহেল। ৮ তিতয়া িযেহাৱাৰ পৰা িনেদশনা পাবৰ বােব

দায়েূদ াথনা কিৰ িধেল, “মই যিদ তওঁেলাকক ধিৰবৰ বােব খিদ

যাওঁ, তেনহেল তওঁেলাকক লগ পাম ন? তােত িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল,

“ তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ যাৱা, তােত অৱেশ তওঁেলাকক লগ

পাবা, আৰু িন েয় তওঁেলাকৰ পৰা সকেলােক উ ােৰা কিৰব পািৰবা।”

৯ তিতয়া দায়দু আৰু তওঁৰ লগত ছশ লাক ওলাই গ’ল, তওঁেলােক গ

িবেচাৰ জিুৰ পােল; তােত তওঁেলাকৰ িকছুমান লাক পাছ পিৰ গ’ল। ১০

িক ু দায়দু আৰু তওঁৰ স ী চািৰ শ লােক শ েবাৰৰ পাছত খিদ গ’ল;

তােত পাছ পিৰ যাৱা শ লাক থািক গ’ল, তওঁেলাক অিত া হাৱা

বােব িবেচাৰ জিুৰ পাৰ হ’ব পৰা নািছল। ১১ তােত তওঁেলােক পথাৰত

এজন িমচৰীয়া লাকক িবচািৰ পােল আৰু লাকজনক দায়দূৰ ওচৰৈল

ল আিহল। তওঁেলােক লাকজনক খাবৈল খাৱা ব আৰু পানী িদেল,

তােত লাকজেন সইেবাৰ খােল। ১২ িবেশষৈক তওঁেলােক তওঁক

এটা িডমৰৰু িপঠা আৰু েথাপা কান া া িট খাবৈল িদেল, সইেবাৰ

খাৱাৰ পাছত তওঁ পনুৰ শি পােল; িকয়েনা তওঁ িতিন িদন‐ৰািত

এেকা খাৱা নািছল। ১৩ পাছত দায়েূদ তাক িধেল, “তই কাৰ মা হ?

আৰু ক’ৰ পৰা আিহিল?” িস ক’ ল, “মই অমােলকীয়াৰ এজন ব ী

িমচৰীয়া ডকা মা হ; আিজ িতিন িদন হ’ল, মই নিৰয়াত পৰা বােব মাৰ

গৰাকীেয় মাক এিৰ গ’ল। ১৪আিম কেৰথীয়াসকলৰ নেগভ অ লত

উপ ৱ চলাইছেলাঁ; িযহূদাৰ অিধকাৰত থকা আৰু কােলবৰ অিধকাৰত

নেভগ অ লত আ মণ কিৰিছেলাঁ। আিম িচ গ লাই িদিছেলাঁ।” ১৫

পাছত দায়েূদ তাক িধেল, “তই সই দলৰ ওচৰৈল মাক নমাই ল যাব

পািৰিব ন?” তােত িস ক’ ল, “আপিুন মাক বধ নকেৰাঁ বিুল আৰু মাৰ

গৰাকীৰ হাতেতা শাধাই িনিদওঁ বিুল যিদ ঈ ৰৰ নােমেৰ শপত খাই,

তে মই সই দলৰ ওচৰৈল আেপানাক নমাই ল যাম।” ১৬ পাছত সই

িমচৰীয়াজেন দায়দূক নমাই ল গ’ল; সই সময়ত তওঁেলােক গােটই

দশত উৎসৱ পািত ভাজন পান কিৰ আিছল। ১৭ তিতয়া দায়েূদ

তওঁেলাকক আ মণ কিৰেল; সি য়াৰ পৰা পাছিদনাৈলেক তওঁেলাকৰ

লগত যু কিৰ তওঁেলাকক হত া কিৰেল। তাত চািৰ শ লাক উটত

উিঠ পলাই গ’ল, তওঁেলাকৰ বািহেৰ সকেলা লাক িনহত হ’ল। ১৮

অমােলকীয়াসকেল িযেবাৰ ল গিছল, সই সকেলা দায়েূদ উভতাই

পােল আৰু িনজৰ জনী ভাযােকা তওঁ উভতাই পােল। ১৯ তওঁ সৰু

বা ডাঙৰ, এেকােৱই নেহৰৱুােল, পেুতক‐জীেয়ক আিদ কিৰ লটু ব ৰ

সকেলািখিন উভতাই পােল। তওঁেলােক িযেবাৰ লটু কিৰ িনিছল, সই

সকেলািখিনেয় দায়েূদ উভতাই আিনেল। ২০আৰু দায়েূদ িসহঁতৰ সকেলা

গৰু আৰু মৰ‐ছাগৰ জাকেবাৰ িনজৰ কাৰেণ ল’ ল, আৰু লাকসকেল

সই প েবাৰ উ াৰ কিৰ অনা আন প ৰ জাকৰ আেগ আেগ খিদ িন

ক’ ল, “এইেবাৰ দায়েূদ লটু কিৰ অনা ব ।” ২১ পাছত তওঁেলাক া

হ পৰা বােব দায়দূৰ লগত যাব নাৱৰা িয শ লাকক তওঁেলােক

িবেচাৰ জিুৰৰ পাৰত এিৰ থ গিছল, সই লাকসকলৰ ওচৰ আিহ পােল।

তােত সই লাকসকেল দায়দু আৰু লগেত তওঁৰ লগত অহা আটাই

লাকক আগবঢ়াই িনবৈল ওলাল; তিতয়া দায়েূদ তওঁেলাকক ম লবাদ
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কিৰেল। ২২ িক ু দায়দূৰ লগত যাৱা লাকসকলৰ মাজৰ জন আৰু

অধম কৃিতৰ িকছুমােন লােক ক’ ল, “িসহঁত আমাৰ লগত যাৱা নাই;

গিতেক উভতাই অনা লটু ব ৰ এেকােক িসহঁতক িনিদওঁ; কৱল আিম

িসহঁতৰ িতজনক িনজ িনজ িতেৰাতা আৰু ল’ৰা‐ ছাৱালীেহ িদম, িসহঁত

ইয়ােক ল আতিৰ যাওক।” ২৩ তিতয়া দায়েূদ ক’ ল, “ হ ভাইসকল,

এেন ধৰণৰ কায কৰা উিচত নহয়। িযেহাৱাই আমাক িয িদেল, সয়া

এবাৰ ভািব চাৱা। তওঁ আমাৰ িবৰেু অহা স সকল আমাৰ হাতত

শাধাই িদেল। ২৪ কােন না এই িবষেয় তামােলাকৰ কথা িনব?

িকয়েনা যু ৈল যাৱা লােক যেন ভাগ পাব, ব ৰ ওচৰত থকা লােকও

তেন ভাগ পাব; েয়া সমান ভাগ পাব।” ২৫ সইিদনেৰ পৰা এই কথা

ই ােয়লৰ কাৰেণ িবিধ আৰু শাসন‐ ণালী হ’ল; এেয় আিজৈলেক চিল

আেছ। ২৬ পাছত দায়দু যিতয়া িচ গৈল আিহল, তিতয়া তওঁ িনজ ব ু

িযহূদাৰ ব ৃ লাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল। তােত তওঁ লিুট অনা ব ৰ িকছু

অংশ তওঁেলাকৈল পিঠয়াই িদ ক’ ল, “ চাৱা, িযেহাৱাৰ শ েবাৰৰ পৰা

লিুট অনা ব ৰ মাজৰ পৰা এেয় তামােলাকৰ কাৰেণ পেঠাৱা উপহাৰ।”

২৭ বৎএল, দি ণ অ লৰ ৰােমাৎ, য ীৰ, ২৮অেৰােয়ৰ, িচফেমাৎ,

ই েমাৱা, ২৯ ৰাখল, িযৰহেমলীয়া, কনীয়াসকলৰ নগৰেবাৰ, ৩০ হমা,

কাৰ‐আচন, অথাক, ৩১আৰু িহে াণ আিদ িয িয ঠাইত দায়দু আৰু

তওঁৰ লাকসকল থিকিছল, সই সকেলা ঠাইৰ যু াৰসুকলৰ ওচৰৈল

তওঁ এইেবাৰ পিঠয়াই িদেল।

৩১ পাছত পেল ীয়াসকেল ই ােয়লৰ িবৰেু যু কিৰেল, তােত

ই ােয়ল লাকসকল িফিল ীয়া সকলৰ স খুৰ পৰা পলাল

আৰু িগলেবাৱা পবতত ব লাক মিৰল। ২ পেল ীয়াসকেল চৗল

আৰু তওঁৰ পু সকলৰ িনেচই ওচৰৈল খিদ গ’ল। তােত িফিল ীয়া

সকেল তওঁৰ পু যানাথন, অবীনাদব, আৰু ম ীচুৱাক বধ কিৰেল।

৩ চৗলৰ িবৰেু ঘাৰ যু হ’ল, আৰু ধ ৰসকেল তওঁক আ িৰ

ধিৰেল। তােত তওঁ ধ ৰ সকলৰ আগত অিতশয় াসযু হ’ল।

৪ তিতয়া চৗেল িনজৰ অ বাহকক ক’ ল, “ তাৰ তেৰাৱাল ফাকৰ

পৰা উিলয়াই ল’ আৰু তােৰ মাক সৰিক যাৱাৈক খাচ; নহেল অচু ৎ

সকেল আিহ সৰিক যাৱাৈক মাক খিুচব, আৰু মাক অপমান কিৰব।”

িক ু তওঁৰ অ বাহেক অিতশয় ভয় পাৱাৰ কাৰেণ মাি নহ’ল; এই

কাৰেণ চৗেল িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই ল’ ল আৰু তােৰ ওপৰত তওঁ

পিৰল। ৫ তােত তওঁৰ অ বাহেক যিতয়া দিখেল য, চৗল মিৰল;

তিতয়া তেৱাঁ এেকদেৰ িনজৰ তেৰাৱালত পিৰল আৰু তওঁেৰ সেত

তেৱাঁ মিৰল। ৬ এইদেৰ এেকিদনাই চৗল, তওঁৰ অ বাহক আৰু

তওঁৰ িতিনজন পু এেকলেগ মিৰল। ৭ পাছত যিতয়া উপত কাত

থকা আৰু য নৰ িসেটা পাৰত থকা লাকসকেল দিখেল য, ই ােয়লী

লাকসকল পলাল আৰু চৗলৰ লগেত তওঁৰ পু সকল মিৰল; তিতয়া

তওঁেলােকা নগৰেবাৰ এিৰ পলাই গ’ল। তােত পেল ীয়াসকেল আিহ

সই ঠাইেবাৰত বাস কিৰব ধিৰেল। ৮ পাছিদনা যিতয়া পেল ীয়াসকেল

মতৃ লাকসকলৰ পাচাকেবাৰ খিুল িনবৈল আিহল, তিতয়া তওঁেলােক

দিখেল য িগলেবাৱা পবতত চৗল আৰু তওঁৰ িতিন জন পু পিৰ

আেছ। ৯ পাছত তওঁেলােক তওঁৰ মৰু কািটেল আৰু তওঁৰ কবচ খিুল

ল’ ল। তাৰ পাছত পেল ীয়াসকলৰ ওচৰৈল খবৰ পিঠয়াই িদেল আৰু

তওঁেলাকৰ দৱতাৰ মিূত থকা মি ৰেবাৰৈলও এই খবৰ পিঠয়ােল।

১০ িসহঁেত তওঁৰ সাজ অ ােৰৎ দবীৰ মি ৰত ৰািখেল, আৰু তওঁৰ

শৰীৰেটা বৎচানৰ গড়ত আিৰ হ’ল। ১১ পেল ীয়াসকেল চৗলৈল কৰা

এই কমৰ বাতিৰ যিতয়া যােবচ‐িগিলয়দ িনবাসী সকেল িনেল, ১২

তিতয়া তওঁেলাকৰ যজুাৰু লাকসকল উিঠ আিহল আৰু গােটই ৰািত

গ চৗল আৰু তওঁৰ পু সকলৰ শৱেবাৰ বৎচানৰ গড়ৰ পৰা নমাই

যােবচৈল ল গ’ল। পাছত তওঁেলােক তােত সইেবাৰ পিুৰেল। ১৩

তওঁেলাকৰ অি েবাৰ ল যােবচত থকা ঝাওঁ গছেজাপাৰ তলত পিুত

থেল, আৰু সাত িদন লেঘান িদেল।
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২ সামুেয়ল
১ চৗলৰ মতুৃ ৰ পাছত, দায়েূদ অমােলকীয়া সকলক বধ কিৰ ঘিূৰ

আিহল আৰু িচ গত িদন থািকল। ২ পাছত ততৃীয় িদনত, চৗলৰ

সনাবািহনীৰ ছাউিনৰ পৰা ফলা কােপােৰেৰ সেত এজন মা হ আিহল;

তওঁৰ মৰুত মািট লািগ আিছল। তওঁ দায়দূৰ ওচৰৈল আিহ িশৰনত

হ ণাম কিৰেল। ৩ তিতয়া দায়েূদ তওঁক িধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা

আিহছা?” তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “মই ই ােয়লৰ সনা ছাউিনৰ পৰা পলাই

আিহেছাঁ।” ৪ দায়েূদ তওঁক িধেল, “তাত িক হ’ল, সই িবষেয় মাক

কাৱােচান।” তওঁ ক’ ল, “ লাকসকল যু ৰ পৰা পলাল, অেনক পিতত

হ’ল। লাকসকলৰ মাজত অেনক লাক মিৰল। চৗল আৰু তওঁৰ পু

যানাথনেৰা মতুৃ হ’ল।” ৫ তিতয়া দায়েূদ সই স াদ িদয়া ডকা লাক

জনক িধেল, “ চৗল আৰু তওঁৰ পু যানাথনৰ য মতুৃ হ’ল, সই

িবষেয় তুিম কেনৈক জািনলা?” ৬ তিতয়া সই ডকা লাক জেন ক’ ল,

“ঘটনা েম মই িগলেবাৱা প তত আিছেলাঁ আৰু তােত চৗেল বৰছাৰ

ওপৰত ভৰ িদ আিছল আৰু ৰথ ও অ ােৰাহীসকেল তওঁৰ পােছ পােছ

বৰৈক খিদ খিদ ায় তওঁৰ ওচৰ চািপ আিহিছল। ৭ তিতয়া তওঁ ঘিূৰ

মাক দিখ মািতেল। তিতয়া মই উ ৰ িদ ক’ লা, “মই ইয়াত আেছাঁ৷”

৮ তওঁ মাক িধেল, “তুিম কান?” মই তওঁক ক’ লা, “মই এজন

অমােলকীয়া লাক।” ৯ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ, তুিম

মাৰ ওচৰত িথয় হ মাক বধ কৰা কাৰণ মাক িশৰামিূৰেয় ধিৰেছ, যিদও

মাত এিতয়াও াণ আেছ।” ১০ তিতয়া মই গ তওঁৰ ওচৰত িথয় হ

তওঁক বধ কিৰেলাঁ; িকয়েনা তওঁ পৰািজত হাৱাৰ পাছত য পনুৰ তওঁ

আৰু জীয়াই নাথািকব, সই িবষেয় মই িন েয় জািনিছেলাঁ৷ এিতয়া মই

তওঁৰ মৰূৰ িকৰীিট আৰু বা ৰ বাজু ল, এই ঠাইত মাৰ ভুৰ ওচৰৈল

ল আিহেছাঁ।” ১১ তিতয়া দায়েূদ িনজ কােপাৰ ধিৰ ফািলেল আৰু তওঁৰ

লগৰ আটাই লাকসকেলও সই দেৰ কিৰেল। ১২ চৗল, তওঁৰ পু

যানাথন আৰু িযেহাৱাৰ জা ই ােয়ল বংশ তেৰাৱালত পিতত হাৱাৰ

বােব তওঁেলােক শাক কিৰ কিৰ কাি েল আৰু স াৈলেক লেঘােন

থািকল। ১৩ পাছত দায়েূদ সই বাতিৰ অনা ডকা মা হজনক ক’ ল,

“তুিম ক’ৰ মা হ?” তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “মই এজন বাসী অমােলকীয়া

মা হ।” ১৪ দায়েূদ তওঁক ক’ ল, “তুিম িযেহাৱাৰ অিভিষ জনক বধ

কিৰবৰ অেথ িনজ হাত মিলবৈল ভয় নকিৰলা, ই কেন কথা?” ১৫

দায়েূদ ডকাসকলৰ মাজৰ এজনক মািত এই আ া িদ ক’ ল, “তুিম

ওচৰৈল গ তওঁক বধ কৰা।” গিতেক সই লাকজেন গ তওঁক হাৰ

কিৰ আঘাত কিৰেল৷ তােত সই অমােলকীয়াজনৰ মতুৃ হ’ল। ১৬ তিতয়া

দায়েূদ সই মতৃ অমােলকীয়াজনক ক’ ল, “ তামাৰ ৰ পাতৰ দাষ

তামাৰ িনজ মৰূেতই থাকক; িকয়েনা, ‘মেয়ই িযেহাৱাৰ অিভিষ জনক

বধ কিৰেলাঁ’ এইবিুল তামাৰ িনজ মেুখেৰই িনজৰ িবৰেু সা িদলা।”

১৭ তিতয়া দায়েূদ চৗল আৰু তওঁৰ পু যানাথন, এই মতৃেকইজনৰ

িবষেয় িবলােপেৰ গীত গােল। ১৮ তওঁ িযহূদাৰ স ান সকলক এই

ধ গীত িশকাবৈল িদেল; চাৱা, িয গীত যােচৰ পু কখিনত িলখা আেছ।

১৯ হ ই ােয়ল, তামাৰ উ ানেবাৰত ৰ িট বধ কৰা হ’ল! হায় হায়,

বীৰসকল কেনৈক পিতত হ’ল! ২০ গাত’ত এই িবষয় কাশ নকিৰবা,

অি েলানৰ বাটত এই িবষয় চাৰ নকিৰবা; কিৰেল পেল ীয়াসকলৰ

জীয়ৰীসকেল আন কিৰব, অচু ৎসকলৰ জীয়ৰীসকেল উ াস কিৰব।

২১ হ িগলেবাৱা প ত, তামাৰ ওপৰত িনয়ৰ বা বৰষণু নহওক, বা

উে ালনীয় নেবদ ৰ পথাৰ নহওঁক, িকয়েনা সই ঠাইত বীৰসকলৰ ঢাল

পেলাৱা হ’ল। তেলেৰ অিভিষ নােহাৱা চৗলৰ ঢাল পেলাৱা হ’ল৷

২২ হত হাৱা লাকসকলৰ তজ আৰু বীৰসকলৰ দহৰ পৰা যানাথনৰ

ধ িবমখু নৈহিছল, চৗলৰ তেৰাৱােলা দাই ঘিূৰ নািহিছল। ২৩ চৗল

আৰু যানাথন, জীৱন কালত ি য় আৰু সে াষজনক আিছল, আৰু মৰণৰ

কালেতা তওঁেলাক পথৃক নহ’ল; তওঁেলাক ঈগল প ীতৈকেয়া বগী

আিছল, তওঁেলাক িসংহতৈকেয়া বলৱান আিছল। ২৪ হ ই ােয়লৰ

জীয়ৰীসকল, চৗলৰ বােব ন কৰা, তওঁ তামােলাকক ৰঙা বৰণীয়া

ব িপ াই ভূিষত কিৰিছল, তওঁ তামােলাকৰ ব ৰ ওপৰত সাণৰ

অল াৰ িপ াইিছল। ২৫ হায় হায়, যু ৰ মাজত বীৰসকল কেনৈক

পিতত হ’ল! তামাৰ উ ানেবাৰত যানাথন হত হ’ল৷ ২৬ হ মাৰ ভাই

যানাথন, তামাৰ বােব মই িখত হেছাঁ৷ তুিম মাৈল অিত মৰমীয়াল

আিছলা৷ নাৰীসকলৰ মতৈকেয়া তামাৰ ম মাৰ পে চমৎকাৰ

আিছল। ২৭ হায় হায়, বীৰসকল কেনৈক পিতত হ’ল আৰু যু ৰ অ েবাৰ

যু ে ত ন হ’ল!”

২ তাৰ পাছত দায়েূদ িযেহাৱাক িধেল আৰু ক’ ল, “মই িযহূদাৰ

কােনা এখন নগৰৈল উিঠ যাম ন?” তােত িযেহাৱাই তওঁক

ক’ ল, “উিঠ যাৱা।” দায়েূদ িধেল, “মই কান খন নগৰৈল যাব

লািগব?” িযেহাৱাই উ ৰ িদ ক’ ল, “িহে াণৈল।” ২ এই হতুেক দায়েূদ

তওঁৰ িনজ জনী ভায া, িয ীেয়লৰ অহীেনাৱম আৰু কিমলীয়া মতৃ

নাবলৰ িতেৰাতা অবীগলক লগত ল সই ঠাইৈল গ’ল। ৩ দায়েূদ

তওঁৰ লগত থকা লাকসকলক লগত ল’ ল আৰু তওঁেলাক িতজেন

িনজ িনজ পিৰয়ালৰ সেত িহে াণৰ সই নগৰেবাৰত বাস কিৰবৈল

ধিৰেল৷ ৪ তিতয়া িযহূদাৰ পৰা লাকসকল আিহল আৰু দায়দূক িযহূদা

বংশৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক কিৰেল। তওঁেলােক দায়দূক ক’ ল,

“যােবচ‐িগিলয়দৰ লাকসকেল চৗলক মদাম িদেল৷” ৫ তিতয়া দায়েূদ

যােবচ‐িগিলয়দৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল দূত পঠাই তওঁেলাকক এইবিুল

কাৱােল, “ তামােলােক িনজ ভু চৗলক মদাম িদ, আ গত দখৱুাই

িয দয়া ব ৱহাৰ কিৰলা, তাৰ বােব তামােলাক িযেহাৱাৰ আশী াদ‐ া

থ’ লা। ৬ এিতয়া িযেহাৱাই তামােলাকৈল আ গত অংগীকাৰ আৰু

িব তােৰ ব ৱহাৰ কৰক৷ আৰু তামােলােক সই কায কৰা হতুেক,

মেয়া তামােলাকৈল সই দয়াৰ বােব অ হ কিৰম। ৭ এই হতুেক

এিতয়া তামােলাকৰ হাত সবল হওঁক আৰু সািহয়াল হাৱা, িকয়েনা

তামােলাকৰ ভু চৗলৰ মতুৃ হাৱাত, িযহূদা বংশই তওঁেলাকৰ ওপৰত

মােকই ৰজা অিভেষক কিৰেল।” ৮ ইয়াৰ িভতৰেত নৰৰ পু িয অবেনৰ

চৗলৰ সনাপিত আিছল, তওঁ চৗলৰ পু ঈ েবাচতক মহনিয়মৈল ল

গ’ল। ৯ তওঁ ঈচেবাচতক িগিলয়দৰ, অচুৰীয়াসকলৰ, িযি েয়লৰ,

ই িয়মৰ, িব ামীনৰ আৰু গােটই ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা পািতেল। ১০

চৗলৰ পু ঈ েবাচতৰ চি শ বছৰ বয়সত ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ

কিৰবৈল আৰ কিৰ বছৰৈল ৰাজ শাসন কিৰেল৷ িক ু িযহূদাৰ বংশ

দায়দূৰ পাছত চেলাঁতা আিছল। ১১ দায়েূদ িহে াণত িযহূদা‐বংশৰ

ওপৰত সাত বছৰ ছমাহ ৰাজ কিৰেল। ১২ এিদন নৰৰ পু অবেনৰ

আৰু চৗলৰ পু ঈ েবাচতৰ দাসেবােৰ মহনিয়মৰ পৰা িগিবেয়ানৈল

গিছল৷ ১৩ এেনেত চৰয়ূাৰ পু যাৱাব আৰু দায়দূৰ দাসেবাৰ ওলাই

িগিবেয়ানৰ পখুৰুীৰ ওচৰত তওঁেলাকৰ স খুত উপি ত হ’ল৷ এদল

পখুৰুীৰ ইপােৰ আন দল পখুৰুীৰ িসপােৰ বিহল। ১৪ তিতয়া অবেনেৰ

যাৱাবক ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ, ডকাসকেল উিঠ আমাৰ আগত যু ‐

ীড়া কৰক।” তিতয়া যাৱােব ক’ ল, “ তওঁেলাক উঠক।” ১৫ তিতয়া

সই ডকা লাকসকেল সংখ া অ সােৰ, চৗলৰ পু ঈ েবাচতৰ আৰু

িব ামীনৰ পে বাৰজন আৰু দায়দূৰ দাসেবাৰৰ বাৰজন, উিঠ এেক লেগ

গাট খােল। ১৬ িসহঁত িতজেন িনজৰ অিহেত যু কৰাজনৰ মৰূত ধিৰ

কাষত তেৰাৱােলেৰ খাচাত, সকেলা এেকলেগ মৰা পিৰল; এই হতুেক

সই ঠাই “িহ ৎ‐হচুৰীম” বা “তেৰাৱালেবাৰৰ ” নােমেৰ খ াত হ’ল;

সেয় িগিবেয়ানত আেছ। ১৭ পাছত সইিদনা ঘাৰ যু হাৱাত, অবেনৰ

আৰু ই ােয়ল লাকসকল দায়দূৰ দাসেবাৰৰ আগত পৰািজত হ’ল। ১৮

সই ঠাইত যাৱাব, অবীচয় আৰু অচােহল নােমেৰ চৰয়ূাৰ এই িতিনজন

পু আিছল৷ অচােহল বনৰীয়া হিৰণৰ িনিচনা বগী আিছল। ১৯ পাছত

অচােহেল সাঁ িক বাওঁফােল ঘিূৰ অবেনৰৰ পােছ পােছ খিদ গ’ল। ২০

তিতয়া অবেনেৰ িপছৈল ঘিূৰ চাই িধেল, “তুিম অচােহল হাৱােন?”

তওঁ কেল, “মই হওঁ।” ২১ তােত অবেনেৰ তওঁক ক’ ল, “তুিম সাঁহােত

বা বাওঁহােত ঘিূৰ, সৗ ডকাসকলৰ কােনা এজনক ধিৰ তওঁ িপ া গাৰ

কৱচ লাৱাৈগ।” িক ু অচােহেল তওঁৰ পাছত খিদ যাৱাৰ পৰা ঘিূৰবৈল
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মাি নহ’ল। ২২ গিতেক অবেনেৰ অচােহলক পনুৰায় ক’ ল, “ মাৰ পাছৰ

পৰা ঘৰূা; মই িকয় তামাক আঘাত কিৰ মািটত পলাম? আৰু তােক

কিৰেল তামাৰ ককােয়ৰ যাৱাবৰ আগত মই িকদেৰ মখু দখৱুাম?”

২৩ তথািপ অচােহেল ঘিূৰবৈল মাি নহ’ল; এইকাৰেণ অবেনেৰ বৰছাৰ

ৰােৰ তওঁৰ পটত এেনৈক খিুচেল য, ৰাডাল িপিঠেয়িদ বািহৰ

ওলাল৷ তিতয়া তওঁ সই ঠাইেত পিৰ তিতয়াই মিৰল৷ িয ঠাইত অচােহল

পিৰ মতুৃ হিছল, সই ঠাইত িযমান লাক আিহল, সই সকেলা তােতই

িথয় হ ৰ’ল। ২৪ িক ু যাৱাব আৰু অবীচেয় অবেনৰৰ পােছ পােছ খিদ

গ’ল। পাছত বিল মাৰ যাওঁেত, তওঁেলােক িগিবেয়ান মৰু া ৰ বাটৰ

ওচৰত থকা গীহৰ স খুৰ অ া প ত পােলৈগ৷ ২৫ পাছত িব ামীনৰ

স ান সকেল অবেনৰৰ পাছত যাবৰ বােব গাট খাই এটা প তৰ িটঙত

িথয় হ ৰ’ল। ২৬ তিতয়া অবেনেৰ যাৱাবক মািত ক’ ল, “তেৰাৱােল

জােনা সদাকাল াস কিৰব পািৰব? শষত ইয়াৰ ফল য অিত িত হ’ব,

তাক তুিম নাজানােন? এই হতুেক তুিম িনজ ভাইসকলৰ পােছ পােছ

খিদ অহাৰ পৰা ওেভাটাবৈল, িনজৰ লাকসকলক িকমান কালৈল আ া

িনিদয়াৈক থািকবা?” ২৭ তিতয়া যাৱােব ক’ ল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ

শপত, তুিম কথা নােকাৱা হ’ ল, ৰািতপৱুাই লাকসকেল িন েয় িচ

গ’লেহঁেতন আৰু িতজেন িনজ িনজ ভাইৰ পাছত খিদ নগ’লেহঁেতন!”

২৮ তিতয়া যাৱােব িশঙা বেজাৱাত, সকেলা মা হ ৰ’ল আৰু ই ােয়লৰ

পাছত কােনও খিদ নগ’ল আৰু যু ও নকিৰেল। ২৯ তাৰ পাছত

অবেনৰ আৰু তওঁৰ লাকসকেল অৰাবােয়িদ গােটই ৰািত যা া কিৰেল।

তওঁেলােক য ন পাৰ হ পাছিদনা ৰািতপৱুা যা া কিৰ মহনিয়ম গ

পােল। ৩০ তিতয়া যাৱােব অবেনৰৰ পাছত খিদ যাৱাৰ পৰা উভিত

আিহল আৰু আটাই লাকক তওঁ গাট খৱুােল; িক ু দায়দূৰ ঊৈ শজন

স আৰু অচােহলকক নাপােল। ৩১ িক ু দায়দূৰ দাসেবােৰ িব ামীন

আৰু অবেনৰৰ লাকসকলক এেনৈক আঘাত কিৰেল য, তওঁেলাকৰ

িতিনশ ষািঠজন লাক মিৰল। ৩২ তিতয়া লাকসকেল অচােহলক তুিল

কিৰেল য, বৎেলেহমত থকা তওঁৰ িপতৰৃ মদামেত মদাম িদেল৷

যাৱাব আৰু তওঁৰ লাকসকল ওেৰ ৰািত যা া কিৰ ৰািতপৱুা িহে াণ

পােলৈগ।

৩ চৗলৰ বংশ আৰু দায়দূৰ বংশৰ মাজত ব কাল ধিৰ যু হ’ল৷ দায়দু

েম বলৱান হ উিঠল, িক ু চৗলৰ বংশ হ’ ল েম শি হীন হ

আিহল। ২ িহে াণত দায়দূৰ কইবাজেনা পু জি ল। তওঁৰ বৰ পু

অে ান, িযি েয়লীয়া অহীেনাৱমৰ স ান; ৩ তওঁৰ ি তীয় পু িকিলয়াব,

কিমলীয়া মতৃ নাবলৰ ভায া অবীগলৰ স ান৷ ততৃীয় অবচােলাম, গচুৰৰ

ত য় ৰজাৰ জীেয়ক মাখাৰ স ান৷ ৪ চতুথ পু অেদানীয়া, হ ীতৰ স ান৷

প ম পু চফিটয়া, অবীটলৰ স ান, ৫আৰু ষ পু িযি য়ম, দায়দূৰ

িতেৰাতা ই াৰ স ান। এই সকেলা িহে াণত দায়দূৰ ঔৰসত জি ল। ৬

িয সময়ত দায়দূৰ বংশ আৰু চৗলৰ বংশৰ মাজত যু চিল আিছল, সই

সময়ত অবেনেৰ চৗলৰ বংশৰ পে িনজেক পৰা মী দখৱুাইিছল। ৭

িক ু অয়াৰ জীেয়ক িৰ া নােমেৰ চৗলৰ এজনী উপপ ী আিছল৷ তাইৰ

িবষেয় ঈচেবাচেত অবেনৰক ক’ ল, “তুিম মাৰ িপতৰৃ উপপ ীত িকয়

গমন কিৰলা?” ৮ ঈ েবাচতৰ এই কথাত অবেনেৰ অিতশয় ু হ

ক’ ল, “মই জােনা িযহূদাৰ ফলীয়া ৰৰ মৰূ? আিজৈলেক মই তামাৰ

িপতৃ চৗলৰ বংশৈল আৰু তওঁৰ ভাই‐ব ু সকলৈল দয়া কিৰ আেছাঁ

আৰু তামাক দায়দূৰ হাতত শাধাই িদয়া নাই৷ তথািপ তুিম আিজ সই

িতেৰাতাজনীৰ িবষেয় মাক দাষী কিৰছা। ৯ দায়দূৰ আগত িযেহাৱাই

খাৱা শপতৰ দেৰ যিদ মই তওঁৈল কায নকেৰাঁ, তেনহেল অবেনৰক

তাতৈকেয়া অিধক দ িদয়ক, ১০ চৗলৰ পিৰয়ালৰ পৰা ৰাজ হ া ৰ

কিৰব আৰু দানৰ পৰা বৰ‐ চবা ল, সম ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ ওপৰত

িসংহাসন াপন কিৰব।” ১১ তােত ঈচেবাচেত অবেনৰক পনুৰ কােনা

কথা ক’ব নাৱািৰেল; কাৰণ অবেনৰৈল তওঁ ভয় কিৰেল। ১২ পাছত

অবেনেৰ দায়দূৰ ওচৰৈল তওঁৰ প হ কবৈল দূতেবাৰ পিঠয়াই িদ

কাৱােল বােল, “এই দশ কাৰ? আপিুন যিদ মাৰ লগত এিট চুি কেৰ,

তে চাওঁক মই গােটই ই ােয়লক আেপানাৰ ফালৈল িনবৈল আেপানাৰ

সহায় হম।” ১৩ দায়েূদ ক’ ল, বাৰ,ু মই তামাৰ লগত এিট চুি কিৰম,

কৱল এিট িবষয় মই তামাৰ পৰা িবচােৰা য যিতয়া তুিম মাক দখা

কিৰবৈল আিহবা, তিতয়া থেম চৗলৰ জীেয়ক মীখলক নািনেল, মাক

দখা নাপাবা। ১৪ তিতয়া দায়েূদ চৗলৰ পু ঈ েবাচতৰ ওচৰৈল দূত

পিঠয়াই কাৱােল, বােল, “যাক মাৈল বা দান কৰা হ’ল, মাৰ সই

মীখলক মাক িদয়া, যাৰ বােব মই পেল ীয়াসকলৰ এশ িল া ‐ চ

িদেলাঁ।” ১৫ তােত ঈ েবাচেত মা হ পিঠয়াই লিয়চৰ পু প ীেয়ল

নােমেৰ মীখলৰ ামীৰ পৰা তাইক ল আিহল। ১৬ তিতয়া তাইৰ

ামীেয় তাইৰ পােছ পােছ কাি কাি বহূৰীমৈলেক তাইৰ লগতআিহল।

পাছত অবেনেৰ তওঁক ক’ ল, “ যাৱা, ঘৰৈল উভিট যাৱা।” তােত তওঁ

উভিট গ’ল। ১৭ পাছত অবেনেৰ ই ােয়লৰ ব ৃ লাকসকলৰ লগত

কেথাপকথন কিৰ ক’ ল, “দায়দূক তামােলাকৰ ওপৰত ৰজা পািতবৈল

তামােলােক পবূেত চ া কিৰিছলা। ১৮ এিতয়া তােক কৰাহঁক৷ িকয়েনা

িযেহাৱাই দায়দূৰ িবষেয় কিছল, বােল, ‘মই িনজ দাস দায়দূৰ হতুৱাই

মাৰ জা ই ােয়লক পেল ীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা আৰু তওঁেলাকৰ

সকেলা শ ৰ হাতৰ পৰাও উ াৰ কিৰম’।” ১৯অবেনেৰ িব ামীনৰ

লাকসকলৰ লগত ব ি গতভােৱ কথা হ’ল৷ তাৰ পাছত ই ােয়ল বংশ

ও িব ামীনৰ গােটই বংশই িয স ণূ কিৰবৈল ই া কিৰিছল, সই

িবষেয় অবেনেৰ দায়দূৰ আগত জনাবৰ বােব িহে াণৈল গ’ল। ২০

এইদেৰ দায়দূক দখা কিৰবৈল অবেনেৰ তওঁৰ িবশজন লাকক িনজৰ

লগত ল িহে াণৈল আিহল। তােত দায়েূদ অবেনৰ আৰু তওঁৰ লগৰ

লাকসকলৰ বােব ভাজ পািতেল। ২১অবেনেৰ দায়দূৰ ওচৰত বাখ া

কিৰ ক’ ল, মই উিঠ গ মাৰ ভু মহাৰাজৰ িৰৈল ই ােয়লৰ সকেলােক

গাটাই আেনাৈগ, যন তওঁেলােক আেপানােৰ সেত এিট চুি কিৰব

আৰু আপিুন আেপানাৰ মনৰ ই াৰ দেৰ যন সকেলােৰ ওপৰত ৰাজ

কিৰব। পাছত দায়েূদ অবেনৰক িবদাই িদয়াত, তওঁ শাি েৰ ান

কিৰেল। ২২ তাৰ পাছত দায়দূৰ স সকল আৰু যাৱােব কােনা ঠাইত

লটুকিৰ উভিট অিহিছল আৰু তওঁেলােক লগত ব ত লটু ব আিনিছল৷

তিতয়া অবেনৰ দায়দূৰ লগত িহে াণত নািছল৷ িকয়েনা দায়েূদ তওঁক

িবদায় িদয়াত তওঁ শাি েৰ ান কিৰেল। ২৩ যিতয়া যাৱাব আৰু

তওঁৰ লগৰ আটাই স দলৰ সেত আিহল, লাকসকেল যাৱাবক

ক’ ল, “ নৰৰ পু অবেনৰ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহিছল; আৰু ৰজাই তওঁক

িবদায় িদয়াত তওঁ শাি েৰ ান কিৰেল।” ২৪ তিতয়া যাৱােব ৰজাৰ

আগৈল আিহ ক’ ল, আপিুন িক কিৰেল? চাওঁক, অবেনেৰ আেপানাৰ

ওচৰৈল আিহিছল! আপিুন তাক িবদায় িদ িকয় শাি েৰ যাবৈল িদেল?

২৫আপিুন নাজােন জােনা, য নৰৰ পু অবেনৰেক আেপানাক ভূলাবৈল

আৰু আেপানাৰ পিৰক নাসমহূ উ ঘাতন কিৰবৈল আৰু আপিুন িয

িয কিৰ আেছ, সই সকেলাৰ িবষেয় বিুজবৈলেহ তওঁ আিহিছল। ২৬

যিতয়া যাৱােব দায়দূৰ ওচৰৰ পৰা বািহৰ ওলাই আিহল, তিতয়া তওঁ

অবেনৰৰ পাছত দূত পিঠয়াই িদেল আৰু তওঁেলােক গ িচৰা নাদৰ

ওচৰৰ পৰা অবেনৰক ওেভাটাই আিনেল, িক ু দায়েূদ এই কথাৰ বজু

নাপােল। ২৭ যিতয়া অবেনৰ িহে াণৈল ঘিূৰ আিহল, যাৱােব তওঁক

পেুত কথা ক’বৰ ছেলেৰ নগৰৰ ৱাৰৰ িভতৰৈল তওঁক এফলীয়াৈক

ল গ, িনজ ভােয়ক অচােহলৰ ৰ পাতৰ কাৰেণ, সই ঠাইেত তওঁৰ

পটত এেনৈক আঘাত কিৰেল, য তওঁৰ তােতই মতুৃ হ’ল। ২৮ যিতয়া

দায়েূদ সই কথা িনেল, তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ নৰৰ পু অবেনৰ

ৰ পাতৰ িবষেয় মই আৰু মাৰ ৰাজ িযেহাৱাৰ দিৃ ত সদাকালৈলেক

িনে াষী। ২৯ সই ৰ পাতৰ দাষ যাৱাবৰ আৰু তাৰ গােটই িপত‐ৃ

বংশৰ ওপৰত পেৰাক৷ আৰু যাৱাবৰ দশত েমহ ৰাগী, ী, লাখিুটত

ভৰ িদওঁতা, তেৰাৱালৰ াৰায় পৰা, বা খাবৈল নােপাৱা, এেন কাৰৰ

লাকৰ অভাব নহওঁক।” ৩০ এইদেৰ যাৱােব আৰু তওঁৰ ভােয়ক

অবীচেয়, িগিবেয়ানৰ যু ত িনজৰ ভাই অচােহলক বধ কৰাৰ কাৰেণ

অবেনৰক বধ কিৰেল। ৩১ পাছত দায়েূদ যাৱাব আৰু তওঁৰ লগত থকা

সকেলা লাকক ক’ ল, তামােলােক তামােলাকৰ কােপাৰ ফািল কঁকালত
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চট িপ া আৰু শাক কিৰ কিৰ অবেনৰৰ শৱৰ আেগ আেগ চলা। আৰু

দায়দু ৰজাও মৰা শৱৰ চাঙৰ পােছ পােছ গ’ল৷ ৩২ পাছত তওঁেলােক

িহে াণত অবেনৰক মদাম িদেল৷ সই সময়ত ৰজাই অবেনৰৰ মদামৰ

ওচৰত বৰ মােতেৰ ন কিৰেল আৰু আন সকেলা লােকও কাি েল।

৩৩ ৰজাই অবেনৰৰ িবষেয় িবলাপ কিৰ গীত গােল, “অবেনেৰা অ ানৰ

দেৰ মিৰব লােগেন? ৩৪ তামাৰ হাত ব া নািছল৷ তামাৰ ভিৰেতা বড়ী

লেগাৱা নািছল৷ অ ায় কেৰাঁতা লাকৰ আগত পিতত হাৱা জনৰ দেৰ

তুিম পিতত থ’ লা।” পাছত সকেলা লােক তওঁৰ কাৰেণ পনুৰাই ন

কিৰেল। ৩৫ পাছত আটাই লােক বিল থােকাঁেতই দায়দূক ভাজন

কৰাবৈল আিহলত, দায়েূদ এই শপত খােল, “ বিল মাৰ নৗ যাওঁেত

মই যিদ িপঠা বা আন িকবা ব েৰই আ াদ লওঁ, তে ঈ েৰ মাক

অমকু আৰু তােতাৈকেয়া অিধক দ িদয়ক।” ৩৬ তােত সকেলা লােক

তওঁৰ এই ব ৱহাৰ দিখ সে াষ পােল; আৰু ৰজাই িয িয কিৰিছল,

তােতা সকেলা লােক সে াষ পাইিছল। ৩৭আৰু নৰৰ পু অবেনৰক

বধ কৰা কথাত ৰজাৰ য অ মিত নাই, তাক সকেলা লােক আৰু সকেলা

ই ােয়েলও সই িদনা বিুজ পােল। ৩৮ পােছ ৰজাই তওঁৰ দাসেবাৰক

ক’ ল, আিজ য ই ােয়লৰ মাজত ধান আৰু মহান লাক এজন পিতত

হ’ল, তাক জােনা তামােলােক নাজানা ন? ৩৯ অিভিষ ৰজা হ’ লও

আিজ মই দূ ল৷ এইেকইজনেলাক আৰু চৰয়ূাৰ পু সকল মাৰ বােব

অিত পাষিবক৷ িযেহাৱাই কম কৰাসকলক তওঁেলাকৰ অসৎ ব ৱহাৰৰ

কাৰেণ পাব লগীয়া উিচত িতফল িদয়ক।

৪ যিতয়া চৗলৰ পু ঈ েবাচেত অবেনৰ’ৰ মতুৃ িহে াণত হাৱা

কথাষাৰ িনেল, তওঁৰ হাত দূ ল হ’ল আৰু আটাই ই ােয়ল িচি ত

হ’ল। ২ চৗলৰ পু ৰ জন স বগৰ দলপিত আিছল৷ এজনৰ নাম বানা

আৰু আন জনৰ নাম ৰখব; তওঁেলাক িব ামীনৰ বংশৰ বেৰাতীয়া

িৰে ানৰ পু ; িকয়েনা বেৰাতা িব ামীনৰ আিধপত ৰ মাজেৰা এজন

বিুল গিণত হিছল ৩আৰু বেৰাতীয়াসকল িগ িয়মৈল পলাই গ সই

ঠাইেত আিজৈলেক বাস কিৰ আেছ। ৪ চৗলৰ পু যানাথনৰ, েয়াখন

ভিৰ খাৰা হাৱা এজন পু আিছল। িযি েয়লৰ পৰা যিতয়া চৗল আৰু

যানাথনৰ মতুৃ ৰ স াদ আিহিছল, তিতয়া ল’ৰাজনৰ পাঁচ বছৰ বয়স

আিছল৷ সই ল’ৰাজনৰ ষাকািৰণীেয় তাক ল পলাই গিছল৷ িক ু

ষাকািৰণীেয় বেগেৰ পলাই যাওঁেত যানাথনৰ পু পিৰ আঘাত

পাৱাত খাৰা হিছল। তাৰ নাম মিফেবাচৎ আিছল। ৫ পাছত বেৰাতীয়া

িৰে ানৰ সই জন পু ৰখব আৰু বানাই িদনৰ টান ৰ’দৰ কালত

যা া কিৰ ঈ েবাচতৰ ঘৰ পােলৈগ, তিতয়া পৰ বলাৰ সময়, যিতয়া

তওঁ িজৰিণ ল আিছল। ৬ তােত ঘ ঁধান চািল থকা সময়ত, ৱাৰত

ৰখীয়া হ থকা এগৰািক মিহলাই টাপিন যাৱাত, ৰখব আৰু বানাই

িনৰেৱ তাইৰ কােষেৰ পাৰ হ গ’ল৷ ৭ তােত তওঁৰ শাৱা কাঠািলত

িনজ খাটত ই থােকাঁেতই, তওঁেলােক িভতৰৈল সামাই গ আঘাত কিৰ

তওঁক বধ কিৰেল৷ পাছত তওঁৰ মৰূ কািট, সই মৰূ ল অৰাবাৰ বােটিদ

ওেৰ ৰািত যা া কিৰেল। ৮ তওঁেলােক ঈ েবাচতৰ মৰূেটা িহে াণত

থকা দায়দূৰ ওচৰৈল িন ৰজাক ক’ ল, “চাওঁক, আেপানাৰ াণ নাশৰ

চ া কৰা চৗলৰ পু ঈ েবাচতৰ মৰু এইয়া। িযেহাৱাই আিজ মাৰ ভু

মহাৰাজৰ পে চৗল আৰু তওঁৰ বংশৰ ওপৰত িতকাৰ সািধেল।” ৯

িক ু দায়েূদ বেৰাতীয়া িৰে ানৰ পেুতক ৰখব আৰু তাৰ ককােয়ক

বানাক এই উ ৰ িদ ক’ ল, “িযজন স শি মান ঈ েৰ সকেলা স টৰ

পৰা মাৰ াণ উ াৰ কিৰেল, সই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, ১০ যিতয়া

কােনা এজন মা েহ বৰ ভাল খবৰ আিনেছা বিুল ভািব মাক কিছল,

‘চাওঁক, চৗল মিৰল’, তিতয়া মই তওঁক ধিৰ িচ গত বধ কিৰেলাঁ

আৰু এইেটােৱই বাতিৰ অনাৰ বােব তওঁক মই িদয়া তওঁৰ পৰু াৰ

আিছল। ১১ পাছত, েবােৰ এজন িনেদাষীেলাকক তওঁৰ ঘৰৰ িভতৰত

সামাই তওঁ খাটত ই থােকােত তওঁক যিদ বধ কেৰ, তেনহ’ ল

তামােলাকৰ হাতৰ পৰা তওঁৰ ৰ পাতৰ িতেশাধ তাতৈক অিধক

নল’ম ন? আৰু তামােলাকক পিৃথৱীৰ পৰা উ নকিৰম ন?” ১২

তিতয়া দায়েূদ তওঁৰ ডকাসকলক আ া কৰাত, তওঁেলাকক বধ

কিৰ তওঁেলাকৰ হাত‐ভিৰ কািট পলােল আৰু িহে াণৰ পখুৰুীৰ পাৰত

তওঁেলাকৰ শৱ আিৰ হ’ল৷ িক ু তওঁেলােক ঈ েবাচতৰ মৰূেটা ল

িহে াণত থকা অবেনৰ’ৰ মদামেত মদাম িদেল।

৫ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ সকেলা ফেদ িহে াণত থকা দায়দূৰ ওচৰৈল

আিহ ক’ ল, “চাওঁক, আিমআেপানাৰ হাড়আৰু মঙহ৷ ২আৰু আেগেয়

যিতয়া চৗল আমাৰ ৰজা আিছল, তিতয়াও আপিুনেয়ই ই ােয়লক

বািহৰৈল আৰু িভতৰৈল অনা িনয়া কিৰিছল৷ আৰু িযেহাৱাই আেপানাক

কিছল, য, ‘তুিমেয়ই ৰখীয়া হ মাৰ জা ই ােয়লৰ লাকসকলক

চলাবা আৰু ই ােয়লৰ ওপৰত অিধপিত হ’বা’।” ৩এইদেৰ ই ােয়লৰ

আটাই ব ৃ েলাক িহে াণত থকা ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু দায়দু ৰজাই

িহে াণত িযেহাৱাৰ সা ােত তওঁেলাকৰ লগত এিট িনয়ম কিৰেল৷ আৰু

তওঁেলােক ই ােয়লৰ ওপৰত দায়দূক ৰজা পািত অিভেষক কিৰেল।

৪ দায়েূদ ি শ বছৰ বয়সত ৰজা হ চি শ বছৰ ৰাজ কিৰেল। ৫

তওঁ িহে াণত িযহূদাৰ ওপৰত সাত বছৰ ছমাহ ৰাজ কিৰেল আৰু

িযৰচূােলমত গােটই ই ােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ ওপৰত তি শ বছৰ ৰাজ

কিৰেল। ৬ তাৰ পাছত ৰজা আৰু তওঁৰ লাকসকেল দশ‐িনবাসী

িযবচুীয়াসকলৰ িবৰেু িযৰচূােলমৈল বিুল যা া কিৰেল৷ তওঁেলােক

দায়দূক ক’ ল, “তুিম এই ঠাইত সামাবৈল নাপাবা িকয়েনা কণােবােৰ

আৰু খাৰা‐ বােৰই তামাক খদাই িদব; তওঁেলােক ভািবিছল, দায়দু

এই ঠাইত আৰু সামাব নাৱািৰব।” ৭ তথািপও দায়েূদ িচেয়ান গ

হাত কিৰ ল’ ল; সেয় দায়দূৰ নগৰ। ৮ তিতয়াই দায়েূদ কিছল, “িয

কােনােৱ িযবচুীয়াসকলক আ মণ কিৰব খােজ, তওঁ পানীৰ নলাইিদ

উিঠ গ দায়দূৰ িঘণলগীয়া সই ‘কণা আৰু খাৰা’ বাৰক আঘাত কৰক।”

এই কাৰেণ মা েহ কয়, “ই ‘কণা আৰু খাৰা’ বাৰ ৰাজ াসাদৰ িভতৰত

সামাব নাৱািৰব।” ৯ তাৰ পাছত দায়েূদ সই গত িনবাস কিৰ, তাৰ

নাম দায়দূৰ নগৰ ৰািখেল৷ আৰু িমে াৰ পৰা িভতৰৰ চািৰওফােল গড়

িন াণ কিৰেল। ১০ পাছত দায়দু েম েম বিৃ পাই মহান হ’ল;

িকয়েনা বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱা তওঁৰ লেগ লেগ আিছল। ১১

তিতয়া তূৰৰ ৰজা হীৰেম দায়দূৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়ােল আৰু এৰচ কাঠ,

কাঠিম ীসকল আৰু ৰাজিম ীসকলক পিঠয়াই িদেল৷ তওঁেলােক দায়দূৰ

কাৰেণ এটা গহৃ িন াণ কিৰেল। ১২ তােত দায়েূদ জািনেল িযেহাৱাই

য ই ােয়লৰ ওপৰত তওঁক ৰজা পািতেল, সই বােব িনজৰ জা

ই ােয়লসকলৰ বােব তওঁৰ ৰাজ উ ত কিৰেল। ১৩ দায়েূদ িহে াণৰ

পৰা অহাৰ পাছত, িযৰচূােলমত আন আন উপপ ী আৰু প ীসমহূক

ল’ ল, তােত দায়দূৈল আৰু অিধক পা আৰু জী জি ল। ১৪ িযৰচূােলমত

তওঁৈল িযসকল স ান জ পােল, তওঁেলাকৰ নাম চ ৱুা, চাবব,

নাথন, চেলামন, ১৫ িযভৰ, ইলীচূৱা, নফগ, যাফীয়া, ১৬ ইলীচামা,

ইিলয়াদা আৰু ইলীেফলট আিছল। ১৭ পাছত যিতয়া দায়দূক ই ােয়লৰ

ওপৰত ৰজা অিভেষক কৰা স াদ পােল, তিতয়া আটাই পেল ীয়াসকেল

দায়দূক িবচািৰবৈল উিঠ আিহল। দায়েূদ তােক িন গৈল নািম গ’ল।

১৮ তিতয়া পেল ীয়াসকেল আিহ ৰফায়ীম উপত কা জিুৰ ল’ ল। ১৯

তিতয়া দায়েূদ িযেহাৱাৰ পৰা সহায় িবচািৰেল৷ তওঁক িধেল, “মই

পেল ীয়াসকলক আ মণ কিৰম ন? আপিুন তওঁেলাকক মাৰ হাতত

সমপণ কিৰব ন?” তিতয়া িযেহাৱাই দায়দূক ক’ ল, “আ মণ কৰা,

িকয়েনা মই িন েয় িফিল ীয়াসকলক তামাৰ হাতত সমপণ কিৰম।” ২০

তিতয়া দায়েূদ বালপৰাচীমৈল আিহ তােত তওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেল৷

তওঁ ম ব কিৰ ক’ ল, “িযেহাৱাই মাৰ শ েূবাৰক মাৰ স খুত বান

পানীেয় সতু ভঙাৰ দেৰ তওঁেলাকক ভািঙেল।” এই কাৰেণ সই ঠাইৰ

নাম বালপৰাচীম ৰাখা হ’ল। ২১ সই ঠাইেত তওঁেলাকৰ মিু েবাৰ এিৰ

থ গ’ল; তােত দায়দু আৰু তওঁৰ লাকসকেল সইেবাৰ ল আিহল।

২২ তাৰ পাছত পেল ীয়াসকেল আেকৗ আিহ ৰফায়ীম উপত কা জিুৰ

ল’ ল। ২৩ তিতয়া দায়েূদ িযেহাৱাৰ পৰা পনুৰ সহায় িবচািৰেল আৰু

িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “তুিম তওঁেলাকৰ স েুখেৰ আ মণ নকিৰবা,

বৰং তওঁেলাকৰ পাছফােলিদ ঘিূৰ গ, িন গছ কই জাপাৰ স খুত
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তওঁেলাকৰ আগত উপি ত হ’বা। ২৪ যিতয়া সই িন গছ কইেজাপাৰ

মােজেৰ স যাৱাৰ িনিছনা শ িনবা, তিতয়া স ‐সাম েৰ সেত

আ মণ কিৰবা৷ িকয়েনা তিতয়াই িযেহাৱাই পেল ীয়াসকলৰ স ‐

সাম ক আ মণ কিৰবৰ অেথ তামাৰ আগেতই গ’ল, গিতেক তুিম

এইদেৰই কৰা৷” ২৫ তিতয়া দায়েূদ িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ কায

কিৰেল। তওঁ গবাৰ পৰা গজৰৈলেক পেল ীয়াসকলক বধ কিৰেল।

৬ দায়েূদ পনুৰাই ই ােয়লৰ আটাই মেনানীত লাকক ল ি শ

হাজাৰজন লাকক গাটােল। ২ তাৰ পাছত দায়দু আৰু তওঁৰ

লগত থকা আটাই লাক উিঠ িযহূদাত থকা বািলৰ পৰা, ঈ ৰৰ নাম

অথাৎ কৰবূ টা মাজত বহা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ খ াত

সই ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক আিনবৈল যা া কিৰেল। ৩ পাছত তওঁেলােক

ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক এখন নতুন ৰথত তুিল ল’ ল৷ তওঁেলােক এই িনয়ম‐

চ ক প তত থকা অবীনাদবৰ ঘৰৰ পৰা উিলয়াই আিনেল৷ অবীনাদবৰ

পু উ া আৰু অিহেয়ােৱ সই নতুন ৰথ চলাই আিনেল। ৪ তওঁেলােক

প তত থকা অবীনাদবৰ ঘৰৰ পৰা ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ েক সেত ৰথখন

উিলয়াই আিনেল৷ অিহেয়া িনয়ম‐চ কৰ আেগ আেগ গ’ল। ৫ তিতয়া

দায়দু আৰু ই ােয়লৰ আটাই বংশই দবদাৰু কােঠেৰ সজা নানা ধৰণৰ

বাদ য নবল, খ ৰী, খিুটতাল আৰু ভাটতাল আিদ বজাই িযেহাৱাৰ

আগত ণা কীতন কিৰেল৷ ৬ যিতয়া তওঁেলােক নাখনুৰ মৰণা মৰা

ঠাই পােল তােত গৰহুাল িপছল খাৱাত, উ াই হাত মিল িযেহাৱাৰ

সই িনয়ম‐চ কিট ধিৰেল৷ ৭ তিতয়া উ াৰ িত িযেহাৱাৰ াধ

িলত হ’ল৷ তওঁৰ াি ৰ কাৰেণ ঈ েৰ সই ঠাইেত তওঁক আঘাত

কিৰেল৷ তােত উ াৰ সই ঠাইত ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কিটৰ কাষেত মতুৃ

হ’ল। ৮ িযেহাৱাই উ াক আঘাত কৰাৰ কাৰেণ দায়েূদ মনত বজাৰ

পােল আৰু তওঁ সই ঠাইৰ নাম পৰচ‐উ া ৰািখেল৷ আিজৈলেক সই

ঠাইৰ নাম পৰচ‐উ া’ই আেছ। ৯ সই িদনা দায়দূৰ িযেহাৱাৰ িত

ভয় লািগল৷ তওঁ ক’ ল “িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক মাৰ ওচৰৈল কেনৈক

আিহব?” ১০ এই হতুেক দায়েূদ তওঁৰ লগত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কিট

দায়দূৰ নগৰৈল আিনবৈল ই া নকিৰেল৷ তাৰ সলিন তওঁ সই িনয়ম

চ কিট গাতীয়া ওেবদ‐ইেদামৰ ঘৰত থেলৈগ। ১১ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ কিট গাতীয়া ওেবদ‐ইেদামৰ ঘৰত িতিন মাহ থািকল৷ তােত িযেহাৱাই

ওেবদ‐ইেদামক আৰু তওঁৰ গােটই ঘৰখনক আশী াদ কিৰেল। ১২

তাৰ পাছত “িযেহাৱাই ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কৰ বােব ওেবদ‐ইেদামৰ ঘৰ

আৰু তওঁৰ িয িয আেছ, সই সকেলােক আশী াদ কিৰেল” এই বিুল

দায়দূৰ আগত কাৱা হ’ল। তিতয়া দায়েূদ গ ওেবদ ইেদামৰ ঘৰৰ

পৰা আনে েৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কিট দায়দূৰ নগৰৈল ল আিনেল।

১৩ যিতয়া িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কিট কিঢ়য়াই অনা লাকসকেল ছেখাজ

আগবািঢ় গ’ল, তওঁ এটা বলদগৰু আৰু এটা পু গৰু পাৱািল বিলদান

কিৰেল। ১৪আৰু দায়েূদ শণ সূতাৰ এখন এেফাদ িপি িযেহাৱাৰ আগত

পােৰ মােন নািচেল৷ ১৫এইদেৰ দায়দু আৰু ই ােয়লৰ সকেলা বংশই

জয় িন কিৰ কিৰ আৰু িশঙাৰ বাদ বজাই বজাই িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ কিট ল আিনেল। ১৬ তিতয়া িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কিট দায়দূৰ

নগৰত সামাওঁেত, চৗলৰ জীেয়ক মীখেল িখিড়িক ৱােৰিদ চাই আিছল৷

িযেহাৱাৰ আগত দায়দু ৰজাক ডও িদ নািচ থকা দিখ, মনেত তওঁক

তু ান কিৰেল। ১৭ পাছত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কিট

িভতৰৈল আিন, দায়েূদ তাৰ ঠাই াপন কিৰ ৰখা ত ুৰ মিজয়াৰ মাজত

ৰািখেল৷ আৰু দায়েূদ িযেহাৱাৰ সা ােত হাম‐বিল আৰু ম লাথক বিল

উৎসগ কিৰেল। ১৮ পােছ হামবিল আৰু ম লাথক বিল উৎসগ শষ

হাৱাৰ পাছত দায়েূদ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ লাকসকলক

আশী াদ কিৰেল। ১৯আৰু সকেলা লাকৰ মাজত অথাৎ ই ােয়লৰ

গােটই লাক সকলৰ মাজত থকা েত ক পৰুষু আৰু ীক এটা িপঠা,

এটু ৰা মঙহ আৰু এলদা এলদা কান া া িট িবলাই িদেল। পাছত

সকেলা লাক িনজ িনজ ঘৰৈল িচ গ’ল। ২০ তিতয়া দায়েূদ িনজৰ

পিৰয়ালক আশী াদ কিৰবৰ বােব উভিট আিহল৷ চৗলৰ জীেয়ক মীখেল,

দায়দূক আগবঢ়াবৈল ওলাই গ ক’ ল, “আিজ ই ােয়লৰ ৰজা কেন

গৗৰৱাি ত হ’ল! যেনৈক কােনা অমািজত িচ ৰ লাক িনলাজৰ দেৰ

িবব হয়, তেনৈক তওঁ আিজ িনজ দাসেবাৰৰ মাজৰ বটীসকলৰআগত

িবব হ’ল!” ২১ তিতয়া দায়েূদ সিমধান িদ মীখলক ক’ ল, “ তামাৰ

িপতৃ আৰু তওঁৰ সকেলা বংশৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ জা ই ােয়ল লাকৰ

অধ পদত মাক িযজন স শি মান ঈ েৰ মেনানীত কিৰেল, সই

িযেহাৱাৰ সা ােতই মই তােকই কিৰেলাঁ। এই হতুেক মই সই িযেহাৱাৰ

সা ােতই আেমাদ কিৰম৷ ২২ মই ইয়াতৈকেয়া আৰু ‘লঘ’ু হ’ম আৰু মাৰ

িনজ দিৃ ত আৰু হীন হ’ম, িক ু তুিম িয বটীসকলৰ কথা কলা, িসহঁতৰ

আগেতই িনলাজৰ দেৰ অমািজত িচ ৰ লাক হ আদৰ পাৱা হ’ম।” ২৩

এেতেক চৗলৰ জীেয়ক মীখলৰ মৰণ কালৈলেক কােনা স ান নহ’ল।

৭ পাছত ৰজাই যিতয়া িনজৰ গহৃত বাস কিৰবৈল ধিৰেলআৰু িযেহাৱাই

চািৰওফােল থকা সকেলা শ ৰ পৰা ৰজাক িব াম িদেল, ২ তিতয়া

ৰজাই নাথন ভাববাদীক ক’ ল, “এিতয়া চাওঁক, মই এৰচ কােঠেৰ সজা

গহৃত বাস কিৰ আেছাঁ; িক ু ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কিট ত ুৰ মাজ‐মিজয়ােতই

আেছ।” ৩ তিতয়া নাথেন ৰজাক ক’ ল, “ভাল, আেপানাৰ মনত িয আেছ

তােক কৰক; িকয়েনা িযেহাৱা আেপানাৰ লগত আেছ।” ৪ পাছত নাথনৈল

সই ৰািতেয়ই িযেহাৱাৰ বাক আিহল, ৫ বােল, “ যাৱা আৰু তুিম গ

মাৰ দাস দায়দূক কাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ: বােল, তুিমেয়ই

জােনা মাৰ বসিত গহৃ িন াণ নকিৰবা? ৬ িকয়েনা মই ই ােয়লৰ স ান

সকলক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক কােনা

গহৃত বাস কৰা নাই; কৱল মাৰ আবাস িয ত ু, তাত থািকেহ মণ কিৰ

আেছাঁ। ৭ গােটই ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত মই অহা‐ যাৱা কৰা

কােনা এক ঠাইত, মই িযজনক মাৰ জা ই ােয়ল লাকসকলক িত

পালন কিৰবৈল ভাৰ িদিছেলাঁ, ই ােয়লৰ এেন কােনা ফদক জােনা

কিতয়াবা এই কথা কিছেলাঁ য, “ তামােলােক িকয় মাৰ কাৰেণ এৰচ

কাঠৰ গহৃ িন াণ নকৰা’?” ৮ এই হতুেক এিতয়া, তুিম মাৰ দাস

দায়দূক কাৱা, “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ মাৰ জা

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ওপৰত অিধপিত হ’বৈল মই তামাক মৰৰ

চৰণী ঠাইৰ পৰা আৰু জাকৰ পােছ পােছ যাৱাৰ পৰা হণ কিৰেলাঁ; ৯

আৰু তুিম িয িয ঠাইৈল গিছলা, সই সকেলােত মই তামাৰ স ী হ

তামাৰ স খুৰ পৰা তামাৰ আটাই শ সকলক উ কিৰেলাঁ৷ পিৃথৱীত

থকা মহৎ লাকৰ নামৰ দেৰ তামােৰা নাম মহৎ কিৰম। ১০আৰু মই

িনজ জা ই ােয়লৰ কাৰেণ এটা ঠাই িন য় কিৰ তওঁেলাকক ৰাপণ

কিৰম; তােত তওঁেলােক িনজ িনজ ঠাইেত বাস কিৰব; তওঁেলাকক আৰু

লেৰাৱা নহ’ব৷ সইদেৰ আগৰ কালৰ িনিচনাৈক নৰ স ান সকেল

তওঁেলাকক আৰু খ িনিদব, ১১ যিতয়ােৰ পৰা মই িনজ জা ই ােয়ল

লাকসকলৰ ওপৰত িবচাৰক াসকলক িনযু কিৰিছেলাঁ; তিতয়ােৰ

পৰা যেন হিছল, মই সকেলা শ েবাৰৰ পৰা তামাক িব াম িদম।

তােৰাপিৰ মই, িযেহাৱাই ঘাষণা কিৰেছাঁ য, তামাৰ কাৰেণ এক বংশ

উৎপ কিৰম। ১২ তামাৰ আয়সু স ণূ হ’ ল, যিতয়া তুিম িনজ ওপৰ‐

িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হ’বা, তিতয়া তামাৰ ঔৰসত উৎপ হাৱা

তামাৰ পাছৰ বংশৰ লাকক মই াপন কিৰম আৰু তওঁৰ ৰাজ ি ৰ

কিৰম। ১৩ মাৰ নামৰ কাৰেণ তওঁেহ এটা গহৃ িন াণ কিৰব আৰু মই

তওঁৰ ৰাজিসংহাসন িচৰ ায়ী কিৰম। ১৪ মই তওঁৰ িপতৃ হম আৰু

তওঁ মাৰ পু হ’ব। তওঁ অপৰাধী হ’ ল মই ম ষ সকলৰ দে েৰ

আৰু ম ষ স ান সকলৰ হাৰৰ াৰাই তওঁক শাি িদম৷ ১৫ িক ু

মই িয জনক তামাৰ আগৰ পৰা দূৰ কিৰেলাঁ, সই চৗলৰ পৰা মই

যেনৈক মাৰ দয়া চােলাঁ, তেনৈক তওঁৰ পৰা মাৰ দয়া িচব।

১৬আৰু তামাৰ বংশ ও ৰাজ সদাকালৈলেক তামাৰ আগত িথেৰ

থািকব৷ তামাৰ িসংহাসন িচৰ ায়ী হ’ব’।” ১৭ এই সকেলা বাক আৰু

এই গােটই দশন অ সােৰ নাথেন দায়দূক ক’ ল। ১৮ যিতয়া দায়দু

ৰজাই িভতৰৈল গ িযেহাৱাৰ আগত বিহ তওঁ ক’ ল, “ হ ভু িযেহাৱা,

মইেনা কান, মাৰ বংশই বা িক, য, তুিম মাক ইমান ওখ খাপৈল
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আিনছা? ১৯ তথািপ হ ভু িযেহাৱা, তামাৰ দিৃ ত ই অিত সৰু িবষয়

আিছল৷ তুিম িনজ দাসৰ বংশৰ িবষেয়ও দীঘ কালৰ কথা ক’লা, হ

ভু িযেহাৱা, ইয়াক তুিম মা হৰ িবিধৰ দেৰ কিৰলা। ২০ ইয়াৰ পাছত

মই, দায়েূদ তামাক আৰু িক ক’ম? কাৰণ হ ভু িযেহাৱা, তুিম িনজ

দাসক জািন আছা। ২১ িকয়েনা তুিম িনজ বাক ৰ কাৰেণ আৰু তামাৰ

িনজ উে শ িস কিৰবৈল, এই সম মহৎ কম সাধন কিৰ, তামাৰ

দাসক জনালা। ২২ এই হতুেক হ ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিম মহান৷ িকয়েনা

আিম িনজ কােণ িয িয িনেলাঁ, সই সকেলাৰ দেৰ তামাৰ তুল কােনা

নাই। আৰু তামাত বােজ আৰু কােনা ঈ ৰ নাই। ২৩আৰু তামাৰ জা

ই ােয়লেলাকৰ তুল , িযসকলক ঈ েৰ িনজৰ কাৰেণ মু কিৰ িনজ

জা কিৰবৈল আৰু িনজৰ নাম কীি ম কিৰবৈল আৰু িমচৰৰ পৰা অথাৎ

অনা‐ই ােয়লী আৰু তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিম মু কৰা

তামাৰ জাৰ আগত আমাৰ পে মহৎ কম আৰু তামাৰ দশৰ পে

নানা ভয় ৰ কম িস কিৰবৈল তুিম আগমণ কিৰলা, পিৃথৱীৰ মাজত

এেন আন কান জািত আেছ? ২৪আৰু সদাকাল তামাৰ জা হবৰ অেথ

তামাৰ বােব তামাৰ জা ই ােয়ল লাকক তুিম াপন কিৰলা৷ আৰু হ

িযেহাৱা, তুিম তওঁেলাকৰ ঈ ৰ থ’ লা। ২৫ এই হতুেক এিতয়া হ

ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিম িনজ দাসৰ আৰু তাৰ বংশৰ িবষেয় িয বাক ক’লা,

তাক সদাকালৈল িথৰ কৰা; আৰু যেনৈক ক’লা, তেনৈকেয় কৰা। ২৬

‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ই ােয়লৰ ওপৰত থােকাঁতা ঈ ৰ আৰু তামাৰ

দাস দায়দূৰ বংশ তামাৰ সা ােত িথেৰ থািকব’, এইবিুল লােক ক’ব৷

তামাৰ নাম সদাকাল মিহমাি ত হওঁক। ২৭ িকয়েনা হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ

বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ‘মই তামাৰ কাৰেণ এক বংশ াপন কিৰম’

বিুল তুিমেয়ই তামাৰ দাসৰ আগত কাশ কিৰলা৷ এই কাৰেণ তামাৰ

আগত এই াথনা কিৰবৈল তামাৰ দাসৰ মনত সাহস জি ল। ২৮

আৰু এিতয়া হ ভু িযেহাৱা, তুিমেয়ই ঈ ৰ, তামাৰ বাক িব আৰু

তুিমেয়ই তামাৰ দাসৈল এই ম ল িত া কিৰলা। ২৯এই হতুেক

তামাৰ দাসৰ বংশ যন তামাৰ আগত সদাকাল থােক, এই কাৰেণ

অ হ কিৰ তাক আশী াদ কৰা৷ িকয়েনা হ ভু িযেহাৱা, তুিম িনেজ

িত া কিৰলা আৰু তামাৰ আশী াদৰ েণ তামাৰ এই দাসৰ বংশ

সদাকাল আশী াদ া হওঁক।”

৮ ইয়াৰ পাছত দায়েূদ পেল ীয়াসকলক আ মণ কিৰ পৰাজয় কিৰেল৷

এইদেৰ তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা গা আৰু ইয়াৰ গাওঁসমহূ অিধকাৰ

কিৰ ল’ ল। ২ তাৰ পাছত তওঁ মাৱাবীয়াসকলক আ মণ কিৰ

তওঁেলাকক মািটত ৱাই লজেুৰ জিুখেল৷ অথাৎ বধ কিৰবৰ অেথ

ই লজু আৰু জীয়াই ৰািখবৰ বােব স ণূ এক লজু জিুখেল৷ পাছত

মাৱাবীয়াসকেল দায়দূৰ দাস হ’ল আৰু তওঁৈল শংসােৰ উপহাৰ

আিনবৈল ধিৰেল। ৩আৰু চাবাৰ ৰজা ৰেহাবৰ পু হদেদজেৰ ইউে িটচ

নদীৰ ওচৰত িনজৰ অিধকাৰ পনুৰায় াপন কিৰবৈল যাওঁেত, দায়েূদ

তওঁক আ মণ কিৰ পৰাজয় কিৰেল৷ ৪ তওঁৰ এক হাজাৰ ৰথ, সাত শ

অ ােৰাহী আৰু িবশ হাজাৰ পদািতক স ক ব ী কিৰ ল’ ল৷ আৰু তওঁ

ৰথৰ আটাই ঘাঁৰােবাৰৰ পাছেঠঙৰ িসৰ কািটেল, িক ু তাৰ মাজত এশ

ৰথৰ বােব ঘাঁৰা ৰািখেল। ৫ পােছ দে চকৰ অৰামীয়াসকেল চাবাৰ

হদেদজৰ ৰজাক সহায় কিৰবৈল আেহােত, দায়েূদ সই অৰামীয়াসকলৰ

মাজৰ বাইশ হাজাৰ লাকক বধ কিৰেল। ৬ তাৰ পাছত দায়েূদ দে চকৰ

অৰাম দশত ৰ ী স দল াপন কিৰেল, তােত অৰামীয়াসকেল দায়দূৰ

দাস হ শংসােৰ উপহাৰ আিনেল। এইদেৰ দায়দু িয িয ঠাইৈল গিছল,

সই সকেলােত িযেহাৱাই তওঁক জয়ী হ’বৈল িদিছল। ৭আৰু দায়েূদ

হদেদজৰৰ দাস কইজনৰ গাত থকা সাণৰ ঢালেবাৰ সােলাকাই

িযৰচূােলমৈল ল গ’ল। ৮ আৰু দায়দু ৰজাই হদেদজৰৰ বটহ আৰু

বেৰাথয় নগৰৰ পৰা অিধক িপতল আিনেল। ৯ পাছত দায়েূদ হদেদজৰৰ

সকেলা স সাম ক পৰাজয় কৰা কথা হমাত’ৰ ৰজা তাৱীেয় যিতয়া

িনেল, ১০ তিতয়া যু ত হদেদজৰক আঘাত কিৰ পৰাজয় কৰাৰ বােব

দায়দু ৰজাক ধ বাদ িদবৈল আৰু তওঁৰ ম ল িধবৈল, তওঁৰ পু

যাৰামক তওঁৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল; িকয়েনা হ েদজৰৰ িবৰেু ও

তাৱীৰৰ যু চিল আিছল। পােছ যাৰােম ৰপূৰ, সাণৰ আৰু িপতলৰ

পা হাতত ল আিহল৷ ১১ দায়দু ৰজাই সই সাম ীেবাৰ িযেহাৱাৈল

উৎসগ কিৰেল, লগেত সকেলা জািতক পৰাজয় কেৰাঁেত িযেবাৰ ৰপূ

আৰু সাণ আিনিছল, ‐ ১২ সইেবাৰ অৰাম, মাৱাব, অে ানৰ স ান

সকল, পেল ীয়াসকল আৰু অমােলক আিদ তওঁেলাকৰ পৰা লাভ কৰা

আৰু তাৰ লগেত চাবাৰ ৰজা ৰেহাবৰ পু হদেদজৰৰ পৰা লটু কিৰ

অনা সাম ীেবাৰেকা িযেহাৱাৰ আগত উৎসগ কিৰেল। ১৩আৰু দায়েূদ

লৱণ উপত কাত অৰামীয়াসকলৰ মাজৰ ওঠৰ হাজাৰ লাকক বধ কিৰ

উভিট অহা সময়ত অিতশয় নাম লা হ’ল। ১৪ পােছ দায়েূদ ইেদামত

নানা ৰ ী স দল াপন কিৰেল; ইেদামৰ সকেলাফােল স দল াপন

কৰাত, সকেলা ইেদামীয়া লাকসকেল দায়দূৰ দাস হ’ল। আৰু দায়দু িয

িয ঠাইৈল গিছল, সই সকেলােত িযেহাৱাই তওঁক জয়ী হ’বৈল িদেল।

১৫ এইদেৰ গােটই ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ কিৰ দায়েূদ িনজৰ সকেলা

জাৰ বােব িবচাৰ আৰু ায় সাধন কিৰেল। ১৬ চৰয়ূাৰ পু যাৱাব

আিছল ধান সনাপিত, অহীলদূৰ পু িযেহাচাফ আিছল ইিতহাস

িলখক৷ ১৭অহীটুবৰ পু চােদাক আৰু অিবয়াথৰৰ পু অহীেমলক আিছল

পেুৰািহত আৰু চৰায়া আিছল ৰাজিলখক৷ ১৮ িযেহায়াদাৰ পু বনায়া,

কেৰথীয়া আৰু পেলথীয়াসকলৰ অধ আিছল আৰু দায়দূৰ পু সকল

আিছল ম ী।

৯ পােছ দায়েূদ িধেল, “মই যানাথনৰ কাৰেণ িযজনৈল দয়া ব ৱহাৰ

কিৰব পািৰম, এেন চৗলৰ বংশৰ কােনা এিতয়াওঅৱিশ আেছেন?”

২ তােত চীবা নােমেৰ চৗলৰ িয এজন দাস আিছল, তওঁক দায়দূৰ

ওচৰৈল মািত অনাত, ৰজাই তওঁক িধেল, “তুিম চীবা হাৱােন?” তওঁ

ক’ ল, “আেপানাৰ দাস মই, সেয় হওঁ।” ৩ পাছত ৰজাই িধেল, “মই

ঈ ৰৈল চাই িযজনক দয়া কিৰব পােৰাঁ, চৗলৰ বংশৰ এেন কােনা

অৱিশ লাক নাই ন?” তােত চীবাই ৰজাক ক’ ল, “ যানাথনৰ েয়াখন

ভিৰ খাৰা হাৱা এিট পু এিতয়াও অৱিশ আেছ।” ৪ ৰজাই তওঁক

িধেল, “ তওঁ ক’ত আেছ?” চীবাই ৰজাক ক’ ল, “চাওক, তওঁ লা‐

দবৰাত অ ীেয়লৰ পেুতক মাখীৰৰ ঘৰতআেছ।” ৫ তিতয়া দায়দু ৰজাই

লা‐দবৰাৈল মা হ পিঠয়াই অ ীেয়লৰ পু মাখীৰৰ ঘৰৰ পৰা তওঁক

অেনাৱােল। ৬ পােছ চৗলৰ নািতেয়ক যানাথনৰ পু সই মিফেবাচেত,

দায়দূৰ ওচৰৈল আিহ মািটৈল মখু কিৰ তওঁক িণপাত কিৰেল। তােত

দায়েূদ ক’ ল, “ হ মিফেবাচৎ”, তওঁ উ ৰ িদেল, “চাওক, আেপানাৰ

দাস আেছাঁ।” ৭ তিতয়া দায়েূদ তওঁক ক’ ল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা

মই তামাৰ িপতৃ যানাথনৰ কাৰেণ অৱেশ দয়া কিৰম আৰু তামাৰ

িপতামহ চৗলৰ সকেলা মািট তামাক ওেলাটাই িদম; আৰু তুিম সদায়

মাৰ মজেত ভাজন কিৰবা।” ৮ তােত মফীেবাচেত িণপাত কিৰ

ক’ ল, “আেপানাৰ দাস মইেনা কান, য মৰা ৰৰ সদশৃ িয মই,

মাৈল আপিুন ‐দিৃ কিৰেছ?” ৯ পােছ ৰজাই চৗলৰ দাস সই চীবাক

মতাই ক’ ল, “মই তামাৰ ভুৰ পু ক, চৗলৰ আৰু তওঁৰ সকেলা

বংশৰ স েক িদেলাঁ। ১০ এই হতুেক তুিম আৰু তামাৰ পু সকেল

আৰু তামাৰ ব ীেবােৰও এেকলেগ তওঁৰ সই মািটত খিত কিৰবা

আৰু তামাৰ ভুৰ পু ৰ আহাৰৰ বােব তাত উৎপ হাৱা শস আিন

িদবা৷ িক ু তামাৰ ভুৰ পু মিফেবাচেত সদায় মাৰ মজতেহ ভাজন

কিৰব।” সই চীবাৰ পা ৰজন পেুতক আৰু িবশজন দাস আিছল। ১১

তিতয়া চীবাই ৰজাক ক’ ল, “ মাৰ ভু মহাৰােজ, তওঁৰ এই দাসক িয

আ া িদেছ, সই দেৰ তওঁৰ এই দােস সকেলােকই কিৰব।” ৰজাই আৰু

কেল, “মিফেবাচেত ৰাজেকাঁৱৰৰ মাজৰ এজনৰ দেৰ মাৰ মজত ভাজন

কিৰব।” ১২ সই মিফেবাচতৰ মীখা নােমেৰ এজন ডকা পু আিছল।

চীবাৰ ঘৰত থকা আটাই লাক মফীেবাচতৰ দাস আিছল। ১৩ আৰু

মিফেবাচেত িযৰচূােলমেত িনবাস কিৰেল আৰু তওঁ িনেত িনেত ৰজাৰ

মজত ভাজন কিৰেল; যিদওবা তওঁৰ েয়াখন ভিৰ খাৰা আিছল।
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১০ পাছত অে ানৰ স ান সকলৰ ৰজা মতুৃ হাৱাত, তওঁৰ পেুতক

হা ন তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ২ তােত দায়েুদ ক’ ল, “হা নৰ

িপতৃ নাহেচ মাক িযদেৰ অ হ কিৰিছল, সই দেৰ মেয়া হা নক

অ হ কিৰম।” এই বিুল দায়েূদ তওঁৰ িপতৰৃ বােব সা না িদবৈল

িনজৰ দাসেবাৰক পিঠয়ােল। তােত দায়দুৰ দাসেবােৰ অে ানৰ স ান

সকলৰ দশ েবশ কিৰেল৷ ৩অে ানৰ স ান সকলৰ অধ সকেল

িনজ ভু হা নক ক’ ল, “দায়েূদ আেপানাৰ িপতকৃ আদৰ কেৰ দিখ,

আেপানাক সা না িদবৈল আেপানাৰ ওচৰৈল লাক পিঠয়াইেছ বিুল

আপিুন ভািবেছেন?” দায়েূদ নগৰ চাবৈল, তাৰ বজু‐িবচাৰ ল’বৈল আৰু

তাক ন কিৰবৈল দাসেবাৰক জােনা পেঠাৱা নাই? ৪ তােত হা েন

দায়দূৰ দাসেবাৰক ধিৰ তওঁেলাকৰ এফাল এফাল ডািঢ় খেুৰাওৱােল

আৰু তওঁেলাকৰ িপ া কােপাৰৰ আধা িটকাৰ িৰত কািট তওঁেলাকক

িবদায় িদেল। ৫ যিতয়া তওঁেলােক দায়দূৰ আগত এই সকেলা বাখ া

কিৰেল, ৰজাই তওঁেলাকৰ সেত সা াৎ কিৰবৈল মা হ পিঠয়ােল,

কাৰণ তওঁেলােক অিতশয় লি ত হিছল। ৰজাই তওঁেলাকক আ া

িদেল, বােল “ তামােলাকৰ ডািঢ় নহয় মােন তামােলাক িযৰীেহােত

থাকাৈগ; পাছত উলিট আিহবা।” ৬ পােছ অে ানৰ স ান সকল দায়দূৈল

িঘণলগীয়া হ’ল বিুল জািন, মা হ পিঠয়াই বৎ‐ৰেহাবৰ আৰু চাবাৰ

িবশ হাজাৰ অৰামীয়া পদািতক স আৰু মাখাৰ ৰজাক ও তওঁৰ এক

হাজাৰ লাক আৰু টাবৰ বাৰ হাজাৰ লাকক বচ িদ অনােল। ৭ পােছ

দায়েূদ সই স াদ পাই যাৱাবক আৰু পৰা মী গােটই স সাম ক

তাৈল পিঠয়াই িদেল। ৮ তােত অে ানৰ স ান সকেল বািহৰৈল আিহ

নগৰৰ ৱাৰ মখুত যু কিৰবৰ অেথ স ৰ ব পািতেল আৰু চাবাৰ

ও ৰেহাবৰ অৰামীয়া লাকসকল আৰু টাবৰ ও মাখাৰ লাকসকল

পথৃেক পথৃেক মকুিল পথাৰত থািকল। ৯ এইদেৰ শাৰীপািত তওঁৰ

ফােল মখু কিৰ আগফােল আৰু পাছফােল অথাৎ েয়াফােল যু হাৱাৰ

আশ া দিখ, যাৱােব ই ােয়লৰ আটাই মেনানীতেলাকৰ মাজত মা হ

বািচ ল, অৰামীয়াসকলৰ িবৰেু ব পািতেল; ১০ আৰু অৱিশ

লাকসকলক িনজ ভােয়ক অবীচয়ৰ হাতত শাধাই িদেল, তিতয়া তওঁ

অে ানৰ স ান সকলৰ িবৰেু ব পািতেল। ১১ যাৱােব ক’ ল,

“যিদ অৰামীয়াসকল মাতৈক বলৱান হয়, তে তুিম আিহ মাক সহায়

কিৰবািহ৷ আৰু যিদ তামাতৈক অে ানৰ স ান সকল অিত বলৱান হয়,

তে মই গ তামাক সহায় কিৰম। ১২ তুিম সািহয়াল হাৱা; আিম

‐জাতীয় লাকসকলৰ আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ নগৰেবাৰৰ বােব পৰুষুািল

দখৱুাওহঁক; আৰু িযেহাৱাই িনজ দিৃ ত িযহেক ভাল দেখ, তােকই

কৰক।” ১৩ পােছ যাৱাব আৰু তওঁৰ লগৰ লাকসকল অৰামীয়াসকলৰ

সেত যু কিৰবৈল ওচৰ চােপােতই তওঁেলাক ই ােয়লৰ স সকলৰ

আগৰ পৰা পলাল। ১৪আৰু অৰামীয়াসকলক পেলাৱা দিখ, অে ানৰ

স ান সকেলও অবীচয়ৰ আগৰ পৰা পলাই নগৰত সামালৈগ। তিতয়া

যাৱাব অে ানৰ স ান সকলৰ ওচৰৰ পৰা ঘিুৰ িযৰচূােলমৈল উভিট

আিহল। ১৫ পাছত অৰামীয়াসকেল ই ােয়লৰ স খুত িনজেক পৰািজত

হাৱা দিখ তওঁেলাক পনুৰ গাট খােল। ১৬ তিতয়া হদেদজেৰ মা হ

পিঠয়াই ইউে টা নদীৰ িসপােৰ থকা অৰামীয়াসকলক বািহৰ কিৰ

আিনেল৷ তওঁেলাক হলমৈল হদেদজৰৰ সনাপিত চাবকৰ সেত

তওঁেলাকৰ অ গামী হ আিহল। ১৭ পােছ দায়দূৰ আগত এই বাতিৰ

িদয়া হাৱাত, তওঁ গােটই ই ােয়লক গাটাই ল য ন পাৰৈহ হলমৈল

গ’ল। তােত অৰামীয়া লাকসকেল দায়দূৰ িবৰেু ব পািত তওঁৰ

লগত যু কিৰেল। ১৮ িক ু অৰামীয়াসকল ই ােয়লৰ স খুৰ পৰা

পলাল৷ আৰু দায়েূদ অৰামীয়াসকলৰ সাত শ ৰথী স আৰু চি শ হাজাৰ

অ ােৰাহী বধ কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ সনাপিত চাবকেকা এেনৈক

হাৰ কিৰেল য, তওঁ তােত মিৰল। ১৯ পাছত ই ােয়লৰ স খুত

িনজক পৰািজত হাৱা দিখ, হদেদজৰৰ অধীনত থকা সকেলা ৰজাই

ই ােয়ল সকলৰ সেত সি পািত তওঁেলাকৰ অধীন হ’ল। তিতয়ােৰ

পৰা অৰামীয়ােলােক অে ানৰ স ান সকলকআৰু সহায় কিৰবৈল ভয়

কিৰেল।

১১ পাছত বস কাল আিহল, িয কালত ৰজাসকেল যু ৈল যায়, এেন

কালেতই দায়েূদ যাৱাবক, লগত তওঁৰ দাসেবাৰ আৰু গােটই

ই ােয়লৰ স সকলক পিঠয়ােল৷ তওঁেলােক গ অে ানৰ স সকলক

িবনাশ কিৰ ৰ া নগৰ অিধকাৰ কিৰ ল’ ল৷ িক ু দায়দু িযৰচূােলমেতই

থািকল। ২ পাছত এিদন সি য়া সময়ত, দায়েূদ শয াৰ পৰা উিঠ তওঁৰ

ৰাজগহৃৰ চালৰ ওপৰত ঘিূৰ ফুিৰ আিছল৷ তােত তাৰ পৰা চাই এগৰাকী

মিহলাক গা ধইু থকা দিখেল; মিহলা গৰাকী দিখবৈল অিত ৱিন

আিছল। ৩ তিতয়া কােন এই মিহলা গৰাকীৰ িবষেয় জািনব, তাৰ

বজু‐িবচাৰ ল’বৈল দায়েূদ মা হ পিঠয়ােল৷ কােনা এজেন ক’ ল, “ তওঁ

ইলীয়ামৰ জীেয়ক বৎেচবা আৰু িহ ীয়া ঊিৰয়াৰ প ী জােনা নহয়?” ৪

তিতয়া দায়েূদ দূত পিঠয়াই তওঁক অেনাৱােল আৰু যিতয়া তওঁ দায়দূৰ

ওচৰৈল আিহল, তিতয়া দায়েূদ তওঁৰ লগত শয়ন কিৰেল, িকয়েনা সই

মিহলাই িনজ অেশৗচৰ পৰা িচ হিছল৷ তাৰ পাছত তাই িনজৰ ঘৰৈল

উভিট গ’ল। ৫ পাছত সই মিহলা গৰাকী গভৱতী হাৱাত, তওঁ মা হ

পিঠয়াই দায়দূক এই বাতিৰ িদ ক’ ল বােল, “মই গভৱতী হ’ লা।” ৬

তিতয়া দায়েূদ যাৱাবৰ ওচৰৈল ক পিঠয়ােল বােল, “িহ ীয়া ঊিৰয়াক

মাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদয়া।” তােত যাৱােব ঊিৰয়াক দায়দূৰ ওচৰৈল

পিঠয়াই িদেল। ৭ যিতয়া ঊিৰয়া তওঁৰ ওচৰৈল আিহল, দায়েূদ তওঁক

যাৱাবৰ িবষেয়, স সকলৰ আৰু যু ৰ বাতিৰ িধেল। ৮ দায়েূদ

ঊিৰয়াক ক’ ল, “তুিম িনজ ঘৰৈল যাৱা আৰু িনজৰ ভিৰ ধইু পেলাৱা।”

তােত ঊিৰয়া ৰজাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু তওঁ ওলাই যাৱাৰ পাছত

ৰজাই তওঁৈল এিট উপহাৰ িদ পিঠয়ােল৷ ৯ িক ু ঊিৰয়াই িনজ ভুৰ

দাসেবাৰৰ সেত ৰাজগহৃৰ ৱাৰ‐মখুেত ই থািকল, িনজৰ ঘৰৈল বিুল

আৰু নািম নগ’ল। ১০ পাছত ঊিৰয়া িনজৰ ঘৰৈল নােযাৱা কথা দায়দূৰ

আগত লাক সকেল জেনাৱাত দায়েূদ উিৰয়াক ক’ ল, “তুিম যা া কিৰ

অহা নাই ন? তে িনজৰ ঘৰৈল তুিম িকয় নগ’লা?” ১১ তােত ঊিৰয়াই

দায়দূক ক’ ল, “িনয়ম চ কিট, ই ােয়লসকল আৰু িযহূদা ত ুত বাস

কিৰ আেছ আৰু মাৰ ভু যাৱাব আৰু মাৰ ভুৰ দাসেবাৰ মকুিল

পথাৰত ছাউিন পািত আেছ৷ তে মই জােনা ভাজন‐পান কিৰবৈল আৰু

প ীৰ সেত শয়ন কিৰবৈল িনজৰ ঘৰৈল যাব পােৰাঁ? আেপানাৰ জীৱনৰ

আৰু আেপানাৰ জীয়া াণৰ শপত, মই এেন কম কিৰব নাৱােৰা।” ১২

তিতয়া দায়েূদ ঊিৰয়াক ক’ ল, “তুিম আিজও ইয়ােত থাকা, কাইৈল মই

তামাক িবদায় িদম।” তােত উিৰয়াই সইিদনা আৰু তাৰ পাছ িদনাখেনা

িযৰচূােলমত থািকল। ১৩আৰু দায়েূদ যিতয়া তওঁক িনম ণ কিৰেল,

তওঁৰ সা ােত ভাজন পান কেৰাঁৱাই তওঁক মতলীয়া কৰােল৷ তথািপ

তওঁ স াৰ সময়ত িনজ ভুৰ দাসেবাৰৰ লগত িনজ শয াত বৈল

বািহৰৈল গ’ল; তওঁ িনজৰ ঘৰৈল নািম নগ’ল। ১৪ পাছত ৰািতপৱুা

দায়েূদ যাৱাবৈল এখন প িলিখেল আৰু ঊিৰয়াৰ হাতত িদ পিঠয়ােল।

১৫ দায়েূদ প খনত ইয়ােক িলিখিছল বােল, “ তামােলােক ঊিৰয়াক

আটাইতৈক বল যু ৰ স খুত ৰািখ থবা আৰু িস যন আঘাত পাই

মেৰ সই বােব তামােলাক তাৰ পৰা পাছ ঁহিক যাবা।” ১৬ পাছত

যাৱােব নগৰ অৱেৰাধ হাৱা সময়ত, িয ঠাইত আটাইতৈক শি শালী

শ আেছ বিুল জািনিছল, সই ঠাইেত ঊিৰয়াক হ’ল। ১৭ পােছ নগৰত

থকা লাকসকেল বািহৰ ওলাই যাৱাবৰ স সকলৰ লগত যু কৰাত,

লাকসকলৰ মাজৰ অথাৎ দায়দূৰ স সকলৰ মাজৰ িকছুেলাক পিতত

হ’ল আৰু তােত িহ ীয়াৰ ঊিৰয়ােৰা মতুৃ হ’ল। ১৮ যিতয়া যাৱােব দূত

পিঠয়াই সই যু ৰ সকেলা িবৱৰণ দায়দূক জনােল, ১৯ তওঁ দূতকআ া

িদ কিছল, বােল, “তুিম ৰজাৰ আগত ৰণৰ আটাই বাতিৰ ক এেটাৱাৰ

পাছত, ২০ যিদ ৰজাই খং উিঠ তামাক কয়, তামােলােক যু কেৰাঁেত

নগৰৰ গড়ৰ ইমান ওচৰ চািপ িকয় গিছলা? তওঁেলােক গড়ৰ ওপৰৰ

পৰা কাঁড় মািৰব বিুল তামােলােক নাজািনিছলা ন? ২১ িযৰেূ চতৰৰ

পু অবীেমৰকক কােন বধ কিৰেল? এগৰাকী মিহলাই গড়ৰ ওপৰৰ

পৰা জাঁত িশলৰ ওপৰৰ চলা তওঁৰ ওপৰত পলােল, যােত তওঁৰ

মতুৃ হয়, সইদেৰ তওঁ তেবচত নমিৰল ন? গিতেক তামােলােক

গড়ৰ ইমান ওচৰৈল িকয় গিছলা? তিতয়া তুিম িন য় কবা, ‘আেপানাৰ
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দাস িহ ীয়াৰ ঊিৰয়াও মিৰল’৷” ২২ পােছ সই দূেত গ দায়দূৰ িৰত

উপি ত হ, যাৱােব ক পেঠাৱা সকেলা কথা তওঁৰ আগত জনােল।

২৩ সই দূেত দায়দূক ক’ ল, “ সই শ সকল আমাতৈক পাচত আমাৰ

িবৰেু বল হ পথাৰৈল আমাৰ ওচৰৈলেক ওলাই আিহিছল; তিতয়া

আিম নগৰৰ ৱাৰ‐মখুৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ খিদ গিছেলাঁ৷ ২৪

কাঁড়মৰা লাকসকেল গড়ৰ ওপৰৰ পৰা আেপানাৰ দাসেবাৰৈল কাঁড়

মািৰেল; তােত মহাৰাজৰ কতেবাৰ দাস মিৰল আৰু আেপানাৰ দাস

িহ ীয়াৰ ঊিৰয়াও মিৰল।” ২৫ তিতয়া দায়েূদ সই দূতক ক’ ল, “তুিম

গ যাৱাবক এইদেৰ ক’বা, ‘ইয়াত তুিম অসে াষ নকিৰবা িকয়েনা

তেৰাৱােল যেনৈক এজনক, তেনৈক আনজনেকা াস কেৰ; তুিম নগৰৰ

িবৰেু আৰু ঘাৰ যু কিৰ তাক উ কৰা। এইদেৰ তওঁক আ াস

িদবা। ২৬ পােছ উিৰয়াৰ প ীেয় িনজ ামী ঊিৰয়াৰ মতুৃ ‐স াদ পাই

তওঁ ামীৰ বােব গভীৰ শাক কিৰেল। ২৭ পােছ শাকৰ িদন শষ

হাৱাত, দায়েূদ মা হ পিঠয়াই তওঁক িনজৰ ঘৰৈল অনােল, তােত

তওঁ তওঁৰ প ী হ তওঁৈল এিট পু সৱ কিৰেল৷ িক ু দায়েূদ কৰা

সইকমত িযেহাৱাই অস ু হ’ল।

১২ তাৰ পাছত িযেহাৱাই দায়দূৰ ওচৰৈল নাথনক পিঠয়ােল। তওঁ

দায়দূৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “এখন নগৰত জন মা হ আিছল,

এজন ধনৱান আৰু আন জন দিৰ । ২ সই ধনৱান জনৰ গৰু মৰ আিদৰ

ব ত জাক আিছল; ৩ িক ু সই দিৰ জনৰ এজনী সৰু চঁউৰী মৰ

পাৱািলৰ বািহেৰ আৰু এেকােৱই নািছল িযেটাক তওঁ িকিন ল, খৱুাই‐

বাৱাই পিুহ ৰািখিছল৷ সই মৰ পাৱািলিট তওঁৰ সেত তওঁৰ ল’ৰা‐

ছাৱালীৰ লগত থািক ডাঙৰ হিছল৷ তাই তওঁৰ খাৱা ব েক খাই,

তওঁৰ পা েত পান কিৰ তওঁৰ বু েত ইিছল আৰু তাই তওঁৰ এজনী

জীেয়কৰ িনিচনা আিছল। ৪এিদন সই ধনৱান জনৰ ঘৰৈল এজনআলহী

আিহল, িক ু িনজৰ ঘৰৈল অহা সই আলহীৰ বােব খাদ যাগাৰ কিৰবৈল

তওঁ িনজৰ গৰু মৰ আিদৰ জাকৰ পৰা এেকা আিনবৈল ই া নকিৰেল৷

তাৰ সলিন তওঁ দিৰ জনৰ মৰ পাৱািলিটেক ল িনজৰ ওচৰৈল অহা

আলহীজনৰ বােব ৰাি েল। ৫ তােত দায়েূদ সই মা হজনৰ িবৰেু

অিতশয় ু হ নাথনক ক’ ল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, িয জন মা েহ

সই কাম কিৰেল, তওঁ মতুৃ পাৱাৰ যাগ ৷ ৬ িকয়েনা দিৰ জনৰ িত

তওঁৰ কােনা দয়াই নাথািকল, সই কাৰেণ িযেহতু তওঁ এেন কাম

কিৰেল, সই মৰ পাৱািলৰ সলিন তওঁ চািৰ ণ ওেভাটাই িদব লািগব৷”

৭ তিতয়া নাথেন দায়দূক ক’ ল, “তুিমেয়ই সই মা হজন! ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘মেয়ই তামাক ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা

অিভেষক কিৰেলাঁ আৰু চৗলৰ হাতৰ পৰা তামাক উ াৰ কিৰেলাঁ। ৮

মই তামাক তামাৰ ভুৰ গহৃ আৰু ভুৰ প ীসকলক তামাৰ বা ত

িদেলাঁ আৰু ই ােয়ল ও িযহূদাৰ বংশ তামাক িদেলাঁ৷ যিদ সেয় অলপ

হাৱা হ’ ল, মই তামাক আৰু অিধক ব িদেলাঁেহঁেতন। ৯ তেনহেল

তুিম িকয় িযেহাৱাৰ বাক তু কিৰ তওঁৰ সা ােত ‐আচৰণ কিৰলা?

তুিম িহ ীয়া ঊিৰয়াক তেৰাৱালৰ াৰাই হত া কিৰলা আৰু তওঁৰ প ীক

আিন িনজৰ প ী কিৰ ৰািখলা৷ অে ানৰ স সকলৰ তেৰাৱালৰ াৰাই

ঊিৰয়াক বধ কৰালা। ১০ এেতেক তেৰাৱােল কিতয়াও তামাৰ বংশক

এৰা িনিদব; িকয়েনা তুিম মাক হয় ান কিৰ িহ ীয়া ঊিৰয়াৰ প ীক

আিন িনজৰ প ী কিৰ ৰািখলা।’ ১১ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ চাৱা,

মই তামাৰ িনজ বংশৰ পৰা তামাৰ িবৰেু অম ল উৎপ কিৰম আৰু

তামাৰ িনজ চ ৰ আগেত তামাৰ প ীসকলক ল তামাৰ চুবৰুীয়াক

িদম; তােত তওঁেলােক সৗ সূযৰ সা ােত তামাৰ প ীসকলৰ লগত

শয়ন কিৰব। ১২ িকয়েনা তুিম পেুত এই কম কিৰলা, িক ু মই হ’ ল

সকেলা ই ােয়লৰ আৰু সূযৰ সা ােত এই কম কেৰাৱাম’।” ১৩ তিতয়া

দায়েূদ নাথনক ক’ ল, “মই িযেহাৱাৰ িবৰেু পাপ কিৰেলাঁ।” তােত

নাথেন দায়দূক উ ৰ িদ ক’ ল, “িক ু িযেহাৱায় তামাৰ পাপ দূৰ কিৰেল৷

তামাক আৰু বধ কৰা নহ’ব। ১৪ িক ু তুিম এই কমৰ াৰাই, িযেহাৱাৰ

শ েবােৰ তওঁক িন া কিৰবৈল তওঁেলাকক অিত য় িদলা, এই

হতুেক তামাৰ ঔৰসত জ া ল’ৰািট িন েয় মিৰব। ১৫ তিতয়া নাথন

িনজৰ ঘৰৈল িচ গ’ল। পাছত িযেহাৱাই ঊিৰয়াৰ ভায াই জ িদয়া

দায়দূৰ পু িটক আঘাত কিৰেল, তােত িস অিতশয় নিৰয়াত পিৰল।

১৬ তিতয়া দায়েূদ ল’ৰাৰ বােব িযেহাৱাৰ আগত কােবৗ‐কা িত কিৰ

াথনা কিৰেল৷ লেঘান িদেল আৰু িভতৰত সামাই ওেৰ ৰািত মািটত

পিৰ থািকল। ১৭ তিতয়া তওঁৰ ঘৰৰ ব ৃ লাকসকেল উিঠ তওঁক

মািটৰ পৰা তুিলবৈল তওঁৰ কাষত িথয় হ’ল; িক ু তওঁ উিঠবৈল স ত

নহ’ল আৰু তওঁেলােক সেত ভাজেনা নকিৰেল। ১৮ পাছত স ম িদনা

ল’ৰািটৰ মতুৃ হ’ল। তােত ল’ৰািটৰ মতুৃ হাৱাৰ কথা দায়দূৰ আগত

ক’বৈল তওঁৰ দাসেবােৰ ভয় কিৰেল, িকয়েনা তওঁেলােক ক’ ল, “ চাৱা!

ল’ৰািট জীয়াই থােকাঁেত আিম তওঁৰ লগত অেনক কথা কাৱােতা,

তওঁ আমাৰ কথােবাৰ না নাপােল৷ এিতয়া ল’ৰািটৰ মতুৃ হ’ল বিুল

কেনৈক তওঁক ক’ম? আৰু যিদ কওঁ, তে তওঁ িনজেক িনেজ িকবা

অপকাৰ কিৰব নিক?” ১৯ িক ু দাসেবােৰ ইেটােৱ িসেটােৱ ফুচ‐ফুচাই

কথা পািত থকা দিখ, ল’ৰািটৰ মতুৃ হ’ল বিুল দায়েূদ বিুজ পােল৷ তওঁ

দাসেবাৰক িধেল, “ল’ৰািটৰ মতুৃ হ’ল নিক?” তােত তওঁেলােক ক’ ল,

“হয়, ল’ৰািট ঢুকাল।” ২০ তিতয়া দায়েূদ মািটৰ পৰা উিঠ গা ধেুল, গাত

তল ঘঁিহেল আৰু কােপাৰ সলাই িযেহাৱাৰ গহৃৈল গ’ল অ◌াৰু তােত

তওঁৰ আৰাধনা কিৰেল, তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ গহৃৈল গ’ল৷ যিতয়া

তওঁ আ া িদেল, তওঁেলােক তওঁৰ আগত আহাৰ িদেল আৰু তওঁ

ভাজন কিৰেল। ২১ তিতয়া তওঁৰ দাসেবােৰ তওঁক ক’ ল, “আপিুন

এেন ব ৱহাৰ িকয় কিৰেছ? ল’ৰািট জীয়াই থােকাঁেত আপিুন তাৰ বােব

লেঘান িদ ন কিৰিছল, িক ু এিতয়া ল’ৰািটৰ মতুৃ হাৱাত আপিুন

উিঠ ভাজন কিৰেল?” ২২ তােত তওঁ ক’ ল, “ল’ৰািট জীয়াই থােকাঁেত

মই লেঘান িদ ন কিৰিছেলাঁ, কাৰণ মই ভািবিছেলাঁ, কােন জােন, য

ল’ৰািট জীয়াই থািকবৰ কাৰেণ িকজািন িযেহাৱাই মাৈল কৃপা কিৰব! ২৩

িক ু িস এিতয়া মিৰল, এই হতুেক মই িক কাৰেণ লেঘান িদম? মই

জােনা তাক ওেভাটাই আিনব পািৰম? মই তাৰ ওচৰৈল যাম, িক ু িস

মাৰ ওচৰৈল আৰু উভিট নািহব।” ২৪ পােছ দায়েূদ িনজ প ী বৎেচবাক

সা না িদেল আৰু তাইৰ ওচৰৈল গ শয়ন কিৰেল৷ তােত তাই এিট পু

সৱ কিৰেল আৰু স ানিটৰ নাম চেলামন ৰািখেল। িযেহাৱাই তাক

ম কিৰেল, ২৫ গিতেক তওঁ নাথন ভাববাদীক পিঠয়াই িযেহাৱাৰ

কাৰেণ তাৰ নাম িযদীদীয়া ৰখােল। ২৬ তিতয়া যাৱােব অে ানৰ স ান

সকলৰ ৰ া নগৰৰ িবৰেু যু কিৰ ইয়াৰ গ অিধকাৰ কিৰ ল’ ল। ২৭

তিতয়া যাৱােব দায়দূৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াই কাৱােল বােল, “মই

ৰ াৰ িবৰেু যু কিৰ পানী যাগান ধৰা ঠাইখন আটক কিৰেলাঁ; ২৮

এিতয়া আপিুন অৱিশ স সকলক গাটাই ল নগৰৰ িবৰেু ছাউিন

পািত তাক লওঁকিহ, নহ’ ল মই হাত কিৰ ল’ ল, নগৰখন মাৰ নােমেৰ

খ াত হ’ব।” ২৯ তােত দায়েূদ আটাই স ক গাটাই ৰ াৈল গ তাৰ

িবৰেু যু কিৰ তাক ল’ ল। ৩০আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ ৰজাৰ মৰূৰ

পৰা ৰাজমু টিট ল’ ল; তাৰ সাণৰ পিৰমান এক িক ৰ আিছল আৰু

তাত অেনক ব মলূ মিণ আিছল৷ ৰাজমু টিট দায়দূৰ মৰুত িদয়া হ’ল।

তওঁ সই নগৰৰ পৰা অিধক লটু ব উিলয়াই আিনেল। ৩১ দায়েূদ

সই নগৰৰ িভতৰত থকা লাকসকলক বািহৰৈল আিন তওঁেলাকক

কৰত, লাহাৰ ম ও ঠােৰেৰ কাম কিৰবৈল বাধ কৰােল; আৰু তওঁ

তওঁেলাকক ইটা পাৰা ভাতীৰ কামেতা ল ৱােল৷ তওঁ অে ানৰ আটাই

নগৰত থকা লাকসকলক এইদেৰ কামত লগােল। তাৰ পাছত দায়দু

আৰু তওঁৰ সকেলা স িযৰচূােলমৈল উভিট আিহল।

১৩ তাৰ পাছত এেন ৱা ঘটনা হ’ল, য, দায়দূৰ পু অবচােলামৰ

তামাৰ নােমেৰ এজনী ৱিন ভনীেয়ক আিছল। আৰু দায়দূৰ পু

অে ান তাইৈল কামাস হ’ল; ২অে ােন মনেত এেন খ পােল, য,

িস িনজ ভনীেয়ক তামাৰৰ কাৰেণ নিৰয়া পিৰল৷ তাই মাৰী আিছল,

আৰু সই কাৰেণ অে ােন তাইৈল িকবা কিৰবৈল সাধ বিুল ভািবেল।

৩ দায়দূৰ ককােয়ক িচিময়াৰ পু যানাদবৰ নােমেৰ অে ানৰ এজন

ব ু আিছল৷ যানাদব এজন বৰ চতুৰ লাক আিছল। ৪ িস অে ানক
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িধেল, হ ৰাজপু তুিম িত িদেন এেনৈক িনৰৎুসাহ হছা িকয়? সই

িবষেয় মাক নােকাৱােন? তিতয়া অে ােন তাক উ ৰ িদ ক’ ল, “ মাৰ

ককাই অবচােলামৰ ভনীেয়ক তামাৰৈল মই মাস হেছাঁ।” ৫ তিতয়া

যানাদেৰ তাক ক’ ল, “তুিম িনজৰ খাটৰ ওপৰত ই নিৰয়াৰ ভাও ধৰা৷

যিতয়া তামাৰ িপতেৃয় তামাক চাবৈল আিহব তিতয়া তওঁক ক’বা,

‘অ হ কিৰ মাৰ ভনী তামাৰক মাক আহাৰ িদবৰ বােব মাৰ আগত

পিঠয়াই িদয়ক আৰু মাৰ আগতআহাৰ যু ত কৰা দিখ যন তাইৰ হােত

ভাজন কেৰাঁ, এই কাৰেণ মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল তাইক আ া কৰক’।”

৬ তিতয়া অে ােন নিৰয়াৰ ভাও ধিৰ পিৰ থািকল৷ তােত ৰজাই তাক

চাবৈল আেহােত, অে ােন ৰজাক ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ, মাৰ ভনী

তামাৰক মাৰ অ তাৰ বােব মাৰ আগত যন আহাৰ যাগাৰ কেৰ আৰু

মই তাইৰ হােত যন ভাজন কেৰাঁ এই কাৰেণ মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল

তাইক আ া কৰক৷” ৭ তিতয়া দায়েূদ তামাৰৰ ঘৰৈল মা হ পিঠয়াই

কাৱােল বােল, “এিতয়া তুিম তামাৰ ককাই অে ানৰ ঘৰৈল গ, তাৰ

কাৰেণ আহাৰ যু ত কিৰ িদয়া।” ৮ তােত তামাৰ িনজ ককাই অে ােন

ই থকা সই ঘৰৈল গ’ল৷ তামােৰ আটা িড় ল খিচ, তওঁৰ আগেত

িপঠা বনােল। ৯ তাই তাৰ সেত ল গ, সই িপঠা তওঁক িদেল িক ু

তওঁ খাবৈল অমাি হ’ল৷ তিতয়া অে ােন ক’ ল, “ মাৰ ওচৰৰ পৰা

সকেলা লাকক বািহৰৈল যাবৈল িদয়া৷” তােত সকেলােৱ তওঁৰ ওচৰৰ

পৰা বািহৰৈল গ’ল। ১০ তিতয়া অে ােন তামাৰক ক’ ল, “মই তামাৰ

হােত ভাজন কিৰবৰ কাৰেণ খাৱা ব েবাৰ মাৰ কাঁঠািলৈল আনা৷”

তিতয়া তামােৰ িনজ হােত বেনাৱা সই িপঠা ল িভতৰ কাঁঠািলৈল

তওঁৰ ককাই অে ানৰ ওচৰৈল গ’ল। ১১ যিতয়া তাই িপঠা ল তওঁৰ

ওচৰৈল আিনেল, তিতয়া অে ােন তাইক ধিৰ ক’ ল, “ হ মাৰ ভনী,

আহা মাৰ লগত শয়ন কৰা।” ১২ তােত তাই উ ৰ িদ ক’ ল, “নহয়,

নহয়, মাৰ ককাই, মাক বলাৎকাৰ নকিৰবা িকয়েনা ই ােয়লৰ মাজত

এেন কম কৰা অযু ত৷ তুিম এেন মখুৰ কম নকিৰবা! ১৩ মই কৈল গ

মাৰ মখু ঢািকম? আৰু তুিমও ই ােয়লৰ মাজত এজন ল াহীন মখুৰ

িনিচনা হ’বা। এই হতুেক এিতয়া মই িবনয় কেৰাঁ, তুিম ৰজাৰ আগত

জেনাৱা িকয়েনা তওঁ মাক তামাৈল িবয়া িদবৈল অস ত নহ’ব।” ১৪

িক ু অে ােন তাইৰ কথা িনবৈল অস ত হ’ল আৰু িনেজ তাইতৈক

বলী হাৱা হতুেক, তওঁ তাইক বেলেৰ ধিৰ তাইৰ লগত শয়ন কিৰেল।

১৫ তাৰ পাছত অে ােন তাইক অিতশয় িঘণ কিৰব ধিৰেল৷ তওঁ িয

পিৰমােন তাইৈল কামাস আিছল তাতৈক অিধক পিৰমােণ তাইক িঘণ

কিৰব ধিৰেল। এই হতুেক অে ােন তাইক ক’ ল, “উিঠ িচ যাৱা।” ১৬

তােত তাই তওঁক ক’ ল, “এেন নকিৰবা! িকয়েনা তুিম মাৈল কৰা থম

দাষতৈক, মাক বািহৰ কিৰ উিলয়াই খদােতােহ বিচৈক বয়া!” িক ু

অে ােন তাইৰ কথা িনেল৷ ১৭ তাৰ সলিন তওঁ িনজৰ দাসক মািত

ক’ ল, “এইক মাৰ ওচৰৰ পৰা উিলয়াই ন আৰু তাইৰ পাছত ৱাৰৰ

ডাং লগাই দ।” ১৮ তিতয়া তওঁৰ দােস তাইক বািহৰ কিৰ িদ তাইৰ

পাছত ৱাৰৰ ডাং লগাই িদেল। সই কণ াৰ গাত দীঘল অলংকাৰপণূ

চালা আিছল, িকয়েনা িবয়া িনিদয়া ৰাজ মাৰীসকেল সইৰপূ চালা

িপে । ১৯ তিতয়া তামােৰ িনজৰ মৰুত ছাঁই ল’ ল, আৰু িনজৰ গাত থকা

সই দীঘল অলংকাৰপণূ চালা ফািল মৰুত হাত িদ িচঞিৰ কাি কাি

িচ আিহল। ২০ তাৰ পাছত তাইৰ ককােয়ক অবচােলােম তাইক িধেল,

“ তামাৰ ককাই অে ান তামাৰ লগত আিছল নিক? িক ু এিতয়া হ

মাৰ ভনী, মেন মেন থাকা, িস তামাৰ ককাই; এই কথাত বৰৈক খ

নকিৰবা।” তিতয়ােৰ পৰা তামাৰ িবষাদ মেনেৰ িনজ ককাই অবচােলামৰ

ঘৰত থািকল। ২১ পােছ দায়দু ৰজাই এই সকেলা কথা িন অিতশয়

ু হ’ল। ২২আৰু অবচােলােম অে ানক ভাল বয়া এেকােক নক’ ল;

িকয়েনা তওঁৰ ভনীেয়ক তামাৰক অে ােন বলাৎকাৰ কৰাৰ কাৰেণ

অবচােলােম তাক িঘণ কিৰেল। ২৩ স ণূ বছৰৰ পাছত ই িয়মৰ

ওচৰত থকা বালহােচাৰত অবচােলামৰ লাকসকেল মৰৰ নাম কটা কাম

কিৰ আিছল৷ তােত অবচােলােম আটাইেকইজন ৰাজেকাঁৱৰক িনম ণ

কিৰেল। ২৪ অবচােলােম ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “চাওঁক, আেপানাৰ

এই দাসৰ লগত মৰৰ নাম কটা লাকসকল আেছ৷ এই কাৰেণ মই

িবনয় কেৰাঁ, মহাৰাজ আৰু মহাৰাজৰ দাসেবাৰ আেপানাৰ এই দাসৰ

লগত আহক।” ২৫ তােত ৰজাই অবচােলামক ক’ ল, “ সেয় নহয় বাপা,

আিম সকেলােৱ নাযাওঁ; গ’ ল তামাৰ অিধক ভাৰেহ হ’ব।” তথািপ তওঁ

বৰৈক ধিৰেল; িক ু ৰজাই যাবৈল মাি নহ’ল যিদও তওঁক আশী াদ

কিৰেল। ২৬ তিতয়া অবচােলােম ক’ ল, “যিদ সেয় নহয়, তে মাৰ

ভাই অে ানক আমাৰ লগত যাবৈল অ মিত িদয়ক।” তিতয়া ৰজাই

তওঁক ক’ ল, “অে ান তামাৰ লগত িকয় যাব লােগ?” ২৭অবচােলােম

বৰৈক ধৰাত ৰজাই অে ানক আৰু সকেলা ৰাজেকাঁৱৰক তওঁৰ লগত

যাবৈল অ মিত িদেল। ২৮ অবচােলােম তওঁৰ দাসেবাৰক এই আ া

কিৰেল, বােল, “ভালদেৰ ন৷ অে ানৰ মন কান সময়ত া াৰসত

ফুি ত হয়, তহঁেত তাক ভালৈক চািব আৰু যিতয়া ‘অে ানক আঘাত

কৰ’ বিুল মই তহঁতক কম, তিতয়া তাক বধ কিৰিব, ভয় নকিৰিব; মই

তহঁতক জােনা ম িদয়া নাই? সািহয়াল হ বীৰ দখওুৱা।” ২৯

তিতয়া অবচােলামৰ দাসেবােৰ তওঁৰ আ াৰ দেৰ অে ানৈল কিৰেল।

তিতয়া আন আটাই ৰাজেকাঁৱৰসকল উিঠ, িতজেন িনজ িনজ খছৰৰ

িপিঠত উিঠ পলাল। ৩০ তওঁেলাক বাটত থােকাঁেতই দায়দূৈল এই বাতিৰ

আিহল, বােল, “অবচােলােম আটাইেকইজন ৰাজেকাঁৱৰক বধ কিৰেল,

তওঁেলাকৰ এজেনা অৱিশ নাই।” ৩১ তিতয়া ৰজাই উিঠ িনজৰ

কােপাৰ ফািল মািটত দীঘল হ পিৰল; আৰু তওঁৰ দাসেবােৰও িনজ িনজ

কােপাৰ ফািল ৰজাৰ ওচৰত িথয় হ ৰ’ল। ৩২ তিতয়া দায়দূৰ ককােয়ক

িচিময়াৰ পু সই যানাদেব মাত লগাই ক’ ল, “সকেলা ৰাজেকাঁৱৰ

য হত হ’ল, মাৰ ভুেৱ এেন নাভাবক, িকয়েনা কৱল অে ানৰেহ

মতুৃ হেছ। কাৰণ অবচােলামৰ ভনী তামাৰক বলাৎকাৰ কৰা িদনেৰ

পৰা অবচােলােম ইয়াক িথৰ কিৰিছল। ৩৩ এেতেক সকেলা ৰাজেকাঁৱৰ

মৰাৰ কথা মাৰ ভু ৰজাই যন িনজ মনত ঠাই িনিদেয় িকয়েনা কৱল

অে ানেহ মিৰেছ।” ৩৪ িক ু ইয়াৰ িভতৰেত অবচােলাম পলাল। পাছত

ডকা পিৰয়াই চ তুিল চাই পবতৰ কাষৰ পৰা িনজৰ পাছফােল থকা

বােটিদ অেনক লাকক অহা দিখেল। ৩৫ তােত যানাদেব ৰজাক

ক’ ল, “ সৗৱা চাওঁক, ৰাজেকাঁৱৰসকল আিহেছ; আেপানাৰ দাসৰ কথাৰ

দেৰ সেয়ই ঘিটল।” ৩৬ এই কথা কাৱা মা েক ৰাজেকাঁৱৰসকল

আিহ পাই, িচঞিৰ কাি বৈল ধিৰেল৷ তােত ৰজা আৰু তওঁৰ আটাই

দাসেবােৰও বৰৈক কাি বৈল ধিৰেল। ৩৭ িক ু অবচােলাম পলাই গচুৰৰ

ৰজা অ ীেহাৰৰ পু ত য়ৰ ওচৰৈল গ’ল। দায়েূদ িতিদেন িনজৰ

পু ৰ কাৰেণ শাক কিৰেল। ৩৮ এইদেৰ অবচােলাম পলাই গচুৰৈল গ,

তাত িতিন বছৰ থািকল। ৩৯ পাছত দায়দু ৰজাই অবচােলামৰ ওচৰৈল

যাবৈল হািবয়াহ কিৰেল িকয়েনা তওঁ অে ানৰ মতুৃ হাৱাত সই িবষেয়

শা না া হিছল।

১৪ পাছত চৰয়ূাৰ পু যাৱােব ৰজাৰ মন অবচােলামৰ িত থকা

বিুজ, ২ তেকাৱাৈল মা হ পঠাই, তাৰ পৰা এজনী বিু য়ক মিহলা

অনাই তাইক ক’ ল, “এিতয়া তুিম শাক কৰা ভাও ধৰা, শাক‐ব

িপ া আৰু গাত তল নঘঁিহবা; িক ু মতৃেলাকৰ বােব ব কাল শাক কৰা

মিহলা যন হাৱা৷ ৩ তাৰ পাছত ৰজাৰ ওচৰৈল গ, তওঁক মই কাৱা

কথা এেনদেৰ ক’বাৈগ৷” এই বিুল যাৱােব, তাই ৰজাক ক’ব লগীয়া

কথািখিন িশকাই িদেল। ৪ পাছত তেকাৱাৰ মিহলা গৰাকীেয় ৰজাক

কাৱা সময়ত, তাই তলৈল মখু কিৰ মািটত পিৰ িণপাত কিৰ ক’ ল,

“ হ মহাৰাজ, উপকাৰ কৰক।” ৫ ৰজাই িধেল, “ তামাৰ িক হ’ল?”

তােত তাই ক’ ল, “মই সঁচাৈক এগৰাকী িবধৱা; মাৰ ামী মিৰল।

৬ আৰু আেপানাৰ বটীৰ িট পা আিছল আৰু িসহঁত েয়া পথাৰত

কািজয়া কিৰিছল, তােত িসহঁতক এৰৱুাবৈল কােনা নথকাত, এটাই

আনেটাত হাৰ কিৰ বধ কিৰ পলােল। ৭ এিতয়া চাওঁক, গােটই

গা ীেয় আেপানাৰ বটীৰ িবৰেু উিঠ কেছ, ‘তই সই াত‐ৃবধীেটাক

শাধাই দ; তাৰ বধ কৰা ভােয়কৰ াণৰ সলিন আিম তাৰ াণ লম৷’

গিতেক তওঁেলােক উ ৰািধকািৰেকা িবন কিৰব। এইদেৰ িসহঁেত মাৰ
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বাকী থকা আ ঠািট মাই পিৃথৱীত মাৰ ামীৰ নাম আিদ এেকা নথকা

কিৰব খিুজেছ।” ৮ তিতয়া ৰজাই সই মিহলাক ক’ ল, “তুিম তামাৰ

ঘৰৈল যাৱা, মই বাৰু িক কিৰব পােৰাঁ, তামাৰ কাৰেণ এই িবষেয়

আ া িদম।” ৯ পােছ সই তেকাৱাৰ মিহলাই ৰজাক ক’ ল, “ হ মাৰ

ভু, মহাৰাজ, মাৰ আৰু মাৰ িপত‐ৃবংশৰ ওপৰেতই এই দাষ পৰক৷

মহাৰাজ আৰু িনজ িসংহাসন হ’ ল িনে াষী হওঁক।” ১০ তিতয়া ৰজাই

ক’ ল, “ কােনােৱ যিদ তামাক িকবা কয়, তে তাক মাৰ আগৈল

আিনবা, তােত িস আৰু তামাক চুব।” ১১ তিতয়া সই মিহলাই ক’ ল,

“মই িমনিত কিৰেছাঁ, িতকাৰ সাধকক ন কিৰবৈল িনিদবৈল মহাৰােজ

িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নাম উ াৰণ কৰক; সেয় নহ’ ল তওঁেলােক মাৰ

ল’ৰািটক িবন কিৰব।” ৰজাই ক’ ল, “জীৱ িযেহাৱাৰ শপত, তামাৰ

ল’ৰাৰ এডািল চুিলও মািটত নপিৰব।” ১২ তিতয়া সই মই ক’ ল, “মই

িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ বটীক মাৰ ভু মহাৰাজৰ আগত এিট কথা

ক’বৈল িদয়ক।” তােত ৰজাই ক’ ল, “ কাৱা।” ১৩ পােছ সই মিহলাই

ক’ ল, “ঈ ৰৰ জাৰ িবৰেু আপিুন িকয় তেন ক না কিৰেছ? সই

কথা কাৱােত মহাৰাজ দাষী লাক যন হেছ, কাৰণ মহাৰােজ খিদ

িদয়া পু ক ওেভাটাই আিনব নােখােজ। ১৪ িকয়েনা আিম অৱেশ মিৰম;

আৰু আিম পনুৰায় জমা কিৰব নাৱাৰা মািটত পৰা পানীৰ িনিচনা হ’ম৷

ঈ েৰ াণ িনিনেয়, িক ু আেপানাৰ পৰা দশা ৰ কৰা লাক যােত

দশা িৰত হ নাথােক, তাৰ উপায় িচ া কেৰ। ১৫ এিতয়া মই য এই

কথা মাৰ ভু মহাৰাজৰ আগত ক’বৈল আিহেলাঁ, লাকসকেল মাক ভয়

দখৱুাৰ কাৰেণেহ আিহেলাঁ৷ তিতয়া আেপানাৰ বটীেয় মনেত ভািবেলা

য, ‘মই মহাৰাজৰ আগত এই কথা জনাম, িকজািন মহাৰােজ িনজৰ

বটীৰ িনেবদন অ সােৰ কায কিৰব। ১৬ িকয়েনা িয জেন মাক আৰু

মাৰ ল’ৰািটক এেকলেগ িযেহাৱাৰ উ ৰািধকাৰৰ পৰা উ কিৰবৈল

খিুজেছ, তওঁৰ হাতৰ পৰা িনজৰ বটীক উ াৰ কিৰবৈল মহাৰােজ মাৰ

কথা িনব।’ ১৭ তিতয়া আেপানাৰ দাসীেয় াথনা কিৰেল বােল, ‘ হ

িযেহাৱা, মাৰ ভু মহাৰাজৰ বাক মাৈল যন অৱেশ শা নাদায়ক

হয়, িকয়েনা ভাল‐ বয়া িবেবচনা কৰাত মাৰ ভু মহাৰাজ ঈ ৰৰ দূতৰ

তুল ।’ আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা যন আেপানাৰ লগত থাকক।” ১৮

তিতয়া ৰজাই উ ৰ িদ সই মিহলা গৰাকীক ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ,

তামাক মই িয সােধা, সই িবষেয় যন এেকােক মাৰ পৰা পেুত

নাৰাখা।” তােত তাই ক’ ল, “ হ মাৰ ভু মহাৰাজ, এিতয়া কওঁক।” ১৯

ৰজাই ক’ ল, “ তামাৰ এই সকেলা কথাত যাৱাবৰ জােনা হাত নাই?”

তােত সই মিহলা গৰাকীেয় উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ মাৰ ভু মহাৰাজ,

আেপানাৰ জীৱনৰ শপত, মাৰ ভু মহাৰােজ কাৱা কথাৰ পৰা সাঁ িক

বাওঁফােল ঘিূৰবৰ কােৰা সাধ নাই৷ আেপানাৰ দাস যাৱােবই মাক

আেদশ কিৰেল আৰু মই িয কথা ক’ লাঁ, এই সকেলা কথা আেপানাৰ

বটীক কবৈল িদেল। ২০ িয িয ঘিট আেছ তাৰ পিৰৱ ন কিৰবৈলেহ

আেপানাৰ দাস যাৱােব এই কায কিৰেল৷ পিৃথৱীত থকা সকেলা িবষয়

জািনবৈল, মাৰ ভু, আপিুন ঈ ৰৰ দূতৰ িনিচনা ানী।” ২১ তাৰ পাছত

ৰজাই যাৱাবক ক’ ল, “এিতয়া চাৱা, মই এেন কম কিৰম৷ এই হতুেক

যাৱা, সই ডকা অবচােলামক পনুৰায় আনাৈগ।” ২২ তােত যাৱােব

মািটত উবিুৰ হ ৰজাক িণপাত কিৰেল আৰু তওঁক ধ বাদ জনােল৷

তওঁ ৰজাক ক’ ল, “ হ মাৰ ভু মহাৰাজ, আপিুন আেপানাৰ দাসৰ

িনেবদন অ সােৰ য কায কিৰেল আৰু মই য আেপানাৰ দিৃ ত অ হ

পাইেছাঁ, সই িবষেয় আিজ আেপানাৰ এই দােস জািনেল।” ২৩ তাৰ

পাছত যাৱাব উিঠ গচুৰৈল গ অবচােলামক িযৰচূােলমৈল আিনেল।

২৪ তিতয়া ৰজাই ক’ ল, িস িনজ ঘৰৈল ঘিূৰ আিহব পােৰ িক ু মাৰ

মখু হ’ ল িস দিখবৈল নাপাওঁক। তিতয়া অবচােলােম িনজৰ ঘৰৈল

ঘিূৰ গ’ল িক ু ৰজাৰ মখু দিখবৈল নাপােল। ২৫ সই সময়ত গােটই

ই ােয়লৰ মাজত অবচােলামতৈক সৗ য ৰ কথাত শংসনীয় তেন

কােনা পৰুষু নািছল৷ তওঁৰ ভিৰৰ তলৱুাৰ পৰা মৰূৰ তালৈুলেক তওঁত

এেকা ঘণূ নািছল। ২৬ যিতয়া তওঁৰ মৰুৰ চুিল অিত গধৰু হয় তিতয়া

েত ক বছৰৰ শষত িনজৰ মৰূৰ চুিল কািট পলায় আৰু তওঁ তওঁৰ

সই কটা চুিল জােখ যাৰ ৰাজ পিৰমাণ অ সােৰ ায় শ চকলমান

হয়। ২৭অবচােলামৰ িতনটা পু আৰু তামাৰ নােমেৰ এজনী জীেয়ক

জে ৷ সই ছাৱালীজনী বৰ ৱনী আিছল। ২৮ পাছত অবচােলােম

ৰজাৰ মখু নেদিখ স ণূ বছৰ িযৰচূােলমত িনবাস কিৰেল৷ ২৯ তাৰ

পাছত অবচােলােম িনজেক ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়াবৰ কাৰেণ যাৱাবক

সই কথা জনােল, িক ু যাৱাব তওঁৰ ওচৰৈল আিহবৈল স ত নহ’ল।

সই বােব তওঁ ি তীয়বাৰ মা হ পঠােল িক ু তিতয়াও যাৱাব আিহবৈল

মাি নহ’ল৷ ৩০ তিতয়া অবচােলােম িনজৰ দাসেবাৰক ক’ ল, “ চাৱা,

মাৰ মািটৰ ওচৰেত যাৱাবৰ এখন শস ে আেছ আৰু তাত তওঁৰ

যৱধান আেছ৷ তামােলােক সই ঠাইত গ তাত জইু লগাই িদয়া।” তােত

অবচােলামৰ দাসেবােৰ সই খিতত জইু লগাই িদেল। ৩১ তিতয়া

যাৱােব উিঠ অবচােলামৰ ঘৰৈল তওঁৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক ক’ ল,

“ তামাৰ দাসেবােৰ মাৰ খিতত িকয় জইু লগাই িদেল?” ৩২ তিতয়া

অবচােলােম যাৱাবক ক’ ল, “ চাৱা, মই তামাক খবৰ পিঠয়াইিছেলা

বােল, ‘তুিম মাৰ ওচৰৈল আহা যােত মই তামাক ৰজাৰ ওচৰৈল ক’বৈল

পিঠয়াম য, “মই গচুৰৰ পৰা কেলই আিহেলাঁ? এিতয়াৈলেক তাত থকা

হ’ ল মাৰ ভাল আিছল৷ এিতয়া এই হতুেক মাক ৰজাৰ মখু দিখবৈল

িদয়ক আৰু যিদ মাত িকবা অপৰাধ আেছ তিতয়া হ’ ল তওঁ যন মাক

বধ কৰক৷”’” ৩৩ তিতয়া যাৱােব ৰজাৰ আগৈল গ তওঁক সই কথা

জনােল৷ যিতয়া ৰজাই অবচােলামক মতাই আিনেল, তিতয়া তওঁ ৰজাৰ

আগৈল গ তলৈল মািটত মৰূ দাঁৱাই ৰজাৰ আগত িণপাত কিৰেল আৰু

তিতয়া ৰজাই অবচােলামক চুমা খােল।

১৫ সই সময়ৰ পাছত অবচােলােম িনজৰ বােব এখন ৰথ, কইটামান

ঘাঁৰা আৰু িনজৰ আেগ আেগ লিৰ যাবৰ বােব প াশ জন মা হ

যু ত কিৰ ল’ ল। ২অবচােলােম ৰািতপৱুােত উিঠ, নগৰৰ ৱাৰ বাটৰ

কাষত িথয় িদ থােক৷ তিতয়া যিদ িবচাৰৰ অেথ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহব

লগা কােনা মা হৰ গাচৰ থােক, অবচােলােম তওঁক মািত সােধ,

“তুিম কান নগৰৰ পৰা আিহছা?” তােত সই লাকজেন উ ৰ িদ কয়

বােল, “আেপানাৰ এই দাস ই ােয়লৰ ফদৰ মাজৰ এজন৷” ৩ তিতয়া

অবচােলােম তওঁক কয়, “ চাৱা, তামাৰ গাচৰৰ কথা ভাল আৰু ায়,

িক ু তামাৰ কথা িনবৈল ৰজাৰ িনযু কৰা লাক কােনা নাই।” ৪

অবচােলােম আৰু কয়, “ মাৰ ই া এেয় য যিদ মাক দশৰ িবচাৰক া

পতা হ’ ল, কােনা িববাদ বা গাচৰ থকা িতজন ব ি েয় মাৰ ওচৰৈল

আিহলেহঁেতন আৰু মই তওঁৈল ায় িবচাৰ কিৰেলাঁেহঁেতন।” ৫ পাছত

এেন ঘেট য কােনা এজন লাক যিতয়া তওঁক া জনাবৈল তওঁৰ

ওচৰৈল আেহ, সই লাকজনক তওঁ হাত মিল ধেৰ আৰু চুমা খায়। ৬

ই ােয়লৰ িয সকেলা লাক ৰজাৰ ওচৰৈল িবচাৰৰ অেথ আেহ, সই

সকেলােক অবচােলােম সইৰেূপই ব ৱহাৰ কেৰ। এইদেৰই অবচােলােম

ই ােয়ল লাকসকলৰ মন তওঁৰ ফালৈল িনেল। ৭ তাৰ পাছত চািৰ

বছৰৰ শষত, অবচােলােম ৰজাক ক’ ল, “মই আেপানাক িবনয় কিৰেছাঁ,

মই িযেহাৱাৈল িয এটা স কিৰেলাঁ তাক িহে াণত পালন কিৰবৰ বােব

মাক যাবৈল অ মিত িদয়ক। ৮ িকয়েনা আেপানাৰ দাস মই যিতয়া

অৰাম দশৰ গচুৰত বাস কিৰ আিছেলাঁ, তিতয়া মই এই স

কিৰ কিছেলাঁ, ‘যিদ িযেহাৱাই মাক িন েয় িযৰচূােলমৈল ওেভাটাই

িনেয়, তিতয়া মই িযেহাৱাক সৱাভি কিৰম।’” ৯ তােত ৰজাই ক’ ল,

“শাি েৰ যাৱা।” তিতয়া অবচােলাম উিঠ িহে াণৈল গ’ল। ১০ িক ু

অবচােলােম ই ােয়লৰ আটাই ফদৰ ওচৰৈল চাৰাং‐ চাৱাৰ াৰাই ক

পঠােল, বােল, “িশঙাৰ শ নামাে তামােলােক ক’বা, ‘অবচােলাম

িহে াণত ৰজা হ’ল।’” ১১আৰু অবচােলামৰ লগত িযৰচূােলমৰ পৰা শ

িনমি ত লাক গিছল। ১২ পােছ অবচােলােম বিল দান কৰা সময়ত মা হ

পঠাই দায়দূৰ ম ী িগেলানীয়া অহীেথাফলক তওঁৰ নগৰ িগেলাৰ পৰা

মতাই আিনেল৷ এইদেৰ অবচােলামৰ চ া মজবতু হ উিঠল, কাৰণ

অবচােলামৰ প ৰ লাক েম েম বািঢ় গ’ল। ১৩ পাছত এজন দূেত

দায়দূৰ ওচৰৈল আিহ এই স াদ িদেল, বােল, “ই ােয়ল লাকসকলৰ
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মন অবচােলামৰ প হ’ল।” ১৪ তােত দায়েূদ িযৰচূােলমত িনজৰ

লগত থকা সকেলা দাসেবাৰক ক’ ল, “আহা আিম ওলাই পলাওঁহ’ক;

নহ’ ল অবচােলামৰ হাতৰ পৰা আিম এজেনা সািৰব নাৱািৰম। এেতেক

শীে যাবৈল যু ত হাৱা, নহ’ ল িস বগাই আমাৰ লগ ধিৰব আৰু

আমাৰ ওপৰত অম ল ঘটাব আৰু তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ নগৰৰ লাকক

আঘাত কিৰব।” ১৫ তােত, ৰজাৰ দাসেবােৰ ৰজাক ক’ ল, “চাওঁক,

আমাৰ ভু মহাৰােজ িয কিৰবৈল মন কিৰেছ তাক কিৰবৈল আেপানাৰ

দাসেবাৰ যু ত হ আেছ।” ১৬ পােছ ৰজা ওলাই গ’ল, আৰু তওঁৰ

সকেলা পিৰয়াল তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল; িক ু ৰাজগহৃ িতপাল কিৰবৰ

বােব ৰজাই দহজনী উপপ ী এিৰ থ গ’ল। ১৭ পাছত ৰজা আৰু তওঁৰ

পাছত যাৱা সকেলা মা হ ওলাই গ বৎ‐িমহকত ৰ’ল। ১৮ তওঁৰ

দাসেবাৰ তওঁৰ লেগ লেগ চকাৱাজ কিৰ খাজ কািঢ় গ’ল আৰু সকেলা

কেৰথীয়া, পেলথীয়া আৰু সকেলা গাতীয়া লাক অথাৎ ছশ লাক তওঁৰ

পােছ পােছ গাতৰ পৰা অহা ৰজাৰ আেগ আেগ গ’ল। ১৯ তিতয়া

ৰজাই গাতীয়া ই য়ক ক’ ল, “তুিম আমাৰ লগত িকয় আিহছা? তুিম

উভিট গ অবচােলাম ৰজাৰ লগত থাকা িকয়েনা তুিম িবেদশী আৰু

এজন দশা িৰত লাক৷ তামাৰ িনজ ঠাইৈল উভিট যাৱা। ২০ িযেহতু

তুিম যাৱা কািল মােথান আিহলা, িকয় মই তামাক আমাৰ লগত ল

সকেলাফােল ঘৰূাই ফুৰাম? মই িনেজই নাজােনা য মই ক’ ল গ আেছাঁ৷

সই কাৰেণ তুিম তামাৰ লাকসকলক ল ঘিূৰ যাৱা৷ তামাৰ লগত

দয়া আৰু সত থাকক।” ২১ িক ু ই েয় ৰজাক উ ৰ িদ ক’ ল, “জীৱ

িযেহাৱাৰ শপত আৰু মাৰ ভু মহাৰাজৰ জীৱনৰ শপত, মিৰবৰ বা

জীয়াই থকাৰ অেথই হওঁক, মাৰ ভু মহাৰাজ িয ঠাইৈল যাব, আেপানাৰ

এই দােসা সই ঠাইৈলেক যাব।” ২২ সই বােব দায়েূদ ই য়ক ক’ ল,

“ তে তুিম আমাৰ লগত আগবািঢ় গ পাৰ হাৱা।” তিতয়া গাতীয়া

ই য় ও তওঁৰ সমদূায় লাক আৰু তওঁেলাকৰ লগত অহা সকেলা

পিৰয়াল ৰজাৰ সেত গ’ল। ২৩ সকেলা লােক িকে াণ উপত কা পাৰ হ

যাওঁেত, গােটই দশখেন বৰৈক ন কিৰেল আৰু ৰজাই িনেজও পাৰ

হ’ল৷ এইদেৰ সকেলা লাক বাটত যা া কিৰ কিৰ মৰু া ৰ িদেশ গ’ল।

২৪আনিক চােদােকা তওঁৰ লগত লবীয়া লাকসকল ঈ ৰৰ িনয়ম‐

চ কিট ব ল উপি ত হ’ল৷ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কিট নমাই

ৰািখেল আৰু তিতয়া অিবয়াথৰ তওঁেলাকৰ লগত লগ িদেল৷ তওঁেলােক

এেন কৰাৰ আেগ লাকসকল নগৰৰ পৰা এেকবােৰ ওলাই নহাৈলক

ৰিখ থািকল৷ ২৫ ৰজাই চােদাকক ক’ ল, “তুিম ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কিট

পনুৰাই নগৰৈল ঘৰূাই ল যাৱা। যিদ িযেহাৱাৰ দিৃ ত মই অ হ পাওঁ,

তেনহ’ ল তওঁ পনুৰাই মাক ঘৰূাই আিনব আৰু তাক ও তওঁৰ বাস ান

মাক দখৱুাব৷ ২৬ িক ু যিদ তওঁ এইদেৰ কয়, ‘ তামাত মাৰ এেকা

সে াষ নাই,’ তে চাৱা, মই ইয়াত আেছাঁ আৰু তওঁ দিৃ ত িয ভাল,

মাৈল তওঁ তােকই কৰক।” ২৭ ৰজাই চােদাক পেুৰািহতক ইয়ােকা

ক’ ল, “তুিম এজন দশক নহয় ন? তুিম তামাৰ পু অহীমাচ আৰু

অিবয়াথৰৰ পু যানাথন, তামােলাকৰ এই ই পু ক লগত ল, শাি েৰ

নগৰৈল ঘিূৰ যাৱা। ২৮আৰু চাবা তামােলাকৰ ওচৰৰ পৰা মাৈল

িঠক খবৰ নহামােন, মই পাৰ‐ঘাটত বাট চাই থািকম।” ২৯ এেতেক

চােদাক আৰু অিবয়াথেৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কিট আেকৗ িযৰচূােলমৈল ল

গ, তওঁেলাক সই ঠাইেত থািকল। ৩০ পাছত দায়দু জতুন পবতৈল

উিঠ যাৱা বােটিদ খািল ভিৰেৰ উিঠ গ’ল৷ তওঁ ওপৰৈল উিঠ যাওঁেত

কাি কাি গ’ল আৰু তওঁৰ মৰূ ঢকা আিছল৷ তওঁৰ লগৰ লাকসকেল

িতজেনও িনজ িনজ মৰূ ঢািকেল আৰু ওপৰৈল উিঠ যাওঁেত কাি কাি

গ’ল। ৩১ তিতয়া কােনা এজেন দায়দূক ক’ ল, “অবচােলামৰ লগত

চ া কাৰীেবাৰৰ মাজত অহীেথাফেলা আেছ।” তােত দায়েূদ াথনা

কিৰ ক’ ল, ‘ হ িযেহাৱা, মই িবনয় কেৰাঁ, অহীেথাফলৰ ম ণা মখূৰ

ম ণা কৰক।’ ৩২ পাছত দায়েূদ যিতয়া পবতৰ সই িটং পােল, িয

ঠাইত লাকসকেল িযেহাৱাৰ আৰাধনা কেৰ, তিতয়া অকীয়া হূচেয়

িনজৰ কােপাৰ ফািল মৰূত মািট ল দায়দূৰ লগ ধিৰবৈল আিহল। ৩৩

দায়েূদ তওঁক ক’ ল, “তুিম যিদ মাৰ লগত যাৱা তে তুিম মাৈল

ভাৰেহ হ’বা। ৩৪ িক ু যিদ তুিম নগৰৈল ঘিূৰ গ অবচােলামক কাৱা

য ‘ হ মহাৰাজ, মই আেপানাৰ দাস হম, আেগেয় যেনৈক আেপানাৰ

িপতৰৃ দাস আিছেলাঁ, তেনৈক আেপানােৰা দাস হম,’ তে মাৰ

বােব তুিম অহীেথাফলৰ ম ণা ব থ কিৰব পািৰবা। ৩৫ সই ঠাইেত

চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পেুৰািহত জােনা তামাৰ লগত নাথািকব ন? এই

হতুেক তুিম ৰাজগহৃত িয িয কথা িনবা সই সকেলা কথা চােদাক আৰু

অিবয়াথৰ পেুৰািহতক ক’বা। ৩৬ চাবা, যন সই ঠাইত তওঁেলাকৰ

লগত তওঁেলাকৰ জন পু ক, চােদাকৰ পু ক অহীমাচ আৰু অিবয়াথৰৰ

পু ক যানাথন আেছ৷ তামােলােক িয িয কথা িনবা, তওঁেলাকৰ াৰাই

মাৰ িৰৈল সই সকেলা বাতিৰ পঠাই িদবা।” ৩৭ তিতয়া দায়দূৰ ব ু

হূচয় নগৰৈল গ’ল আৰু তিতয়া অবচােলােমা িযৰচূােলমত সামাল।

১৬ যিতয়া দায়েূদ প তৰ িটঙত পাছ পলাই অলপ আগ হ’ল,

তিতয়া চাৱা, মিফেবাচতৰ দাস চীবাই সেজাৱা টা গাধ লগত

ল গ তওঁৰ িৰত উপি ত হ’ল; সই গাধৰ ওপৰত শ িপঠা, এশ

থাপা কান া া িট, এশ লদা খজৰু িট আৰু এক মাট া াৰস

আিছল। ২ পােছ ৰজাই চীবাক িধেল, “তুিম এইেবাৰ অনাৰ অিভ ায়

িক?” তােত চীবাই ক’ ল, “এই গাধ টা ৰজাৰ পিৰয়াল উিঠ যাবৰ বােব,

এই িপঠা আৰু খজৰু িট ডকাসকলৰ আহাৰৰ বােব আৰু া াৰস

অৰণ ত া হাৱা লাকসকেল পান কিৰবৰ বােব।” ৩ পােছ ৰজাই

ক’ ল, “ তামাৰ ভুৰ নািত ল’ৰািট ক’ত?” তােত চীবাই ৰজাক ক’ ল,

“চাওক, তওঁ িযৰচূােলমত আেছ; িকয়েনা তওঁ ক’ ল, ‘ই ােয়ল বংশই

আিজ মাৰ পতকৃ ৰাজ মাক ওেলাটাই িদব।’” ৪ তােত ৰজাই চীবাক

ক’ ল, “ চাৱা, মিফেবাচতৰ স তামােৰই।” চীেবাই ক’ ল, “ হ মাৰ

ভু মহাৰাজ, মই িণপাত কিৰেছাঁ৷ িবনয় কেৰাঁ, মাক আেপানাৰ দিৃ ত

অ হ া কৰক।” ৫ যিতয়া দায়দু ৰজাই বহূৰীম পােল, চৗলৰ বংশৰ

িভতৰৰ গৰাৰ পেুতক িচিময়ী নােমেৰ এটা মা হ তাৰ পৰা ওলাল; িস

ওলাই যাওঁেত যাওঁেত শাও িদ িদ গ’ল। ৬ িস দায়দূৈল আৰু দায়দু ৰজাৰ

সকেলা দাসৈল িশল দিলয়ােল; যিদওঁবা সকেলা লাক আৰু সকেলা বীৰ

তওঁৰ সাঁ আৰু বাওঁ ফােল আিছল। ৭ িচিময়ীেয় শাও িদ িদ কিছল,

“ হেৰৗ ৰ পািত পাষ , যা, িচ যা! ৮ তই যাৰ পদত ৰজা হ’িল,

সই চৗলৰ বংশৰ সকেলা ৰ পাতৰ িতফল িযেহাৱাই তাক িদেছ৷

িযেহাৱাই তাৰ পেুতক অবচােলামৰ হাতত ৰাজ সমপণ কিৰেল৷ চা, তই

িনেজই ংস হ’িল, িকয়েনা তই ৰ পািত মা হ।” ৯ তিতয়া চৰয়ূাৰ পু

অবীচেয় ৰজাক ক’ ল, “ সই মৰা েৰ মাৰ ভু মহাৰাজক িকয় শাও

িদেয়? আপিুন অ মিত িদেয় যিদ, মই পাৰ হ গ তাৰ মৰূেটা কািট

পলাওঁ।” ১০ িক ু ৰজাই ক’ ল, “ হ চৰয়ূাৰ পু সকল, তামােলাকৰ

লগত মাৰ িক স ক? িয লত িযেহাৱাই দায়দূক শাও দ বিুল তাক

কেছ, ‘এেন লত, িস শাও িদয়াত, তই এেন িকয় কিৰছ বিুল কােন

ক’ব’?” ১১ দায়েূদ অবীচয়ক আৰু িনজৰ সকেলা দাসক ক’ ল, “ চাৱা,

মাৰ ঔৰসত জ া মাৰ পু ই মাৰ াণ ল’বৈল িবচািৰেছ৷ তে সই

িব ামীনীয়ােটােৱ িকমান অিধক পিৰমােণ মাৰ ংস হাৱােতা িবচািৰব!

তাক থািকব িদয়া, িস শাও িদয়ক; িকয়েনা িযেহাৱাই তাক অ মিত িদেছ।

১২ িকজািন মাৈল কৰা অ ায়ৈল িযেহাৱাই দিৃ কিৰব আৰু িস আিজ

মাক িদয়া শাওৰ সলিন িযেহাৱাই মাৰ ম ল কিৰব।” ১৩এইদেৰ দায়দু

আৰু তওঁৰ লাকসকল বােটিদ গ আিছল আৰু সই িচিময়ীেয়ও তওঁৰ

স খুৰ প তৰ কােষিদ, শাও িদ িদ তওঁৈল িশল মািৰ মািৰ আৰু মািট

দিলয়াই গ আিছল। ১৪ তিতয়া ৰজাই তওঁৰ লগৰ লাকসকেল সেত

অেয়ফীমৈল আিহ সই ঠাইেত িজৰিণ ল’ ল। ১৫এেনেত অবচােলাম

আৰু তওঁৰ লগত অহীেথাফল আৰু ই ােয়লৰ সকেলােলাক িযৰচূােলমৈল

আিহল। ১৬ পােছ যিতয়া দায়দূৰ ব ু অকীয়া হূচয় অবচােলামৰ ওচৰৈল

আিহল, তিতয়া হূচেয় অবচােলামক ক’ ল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক,

মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক!” ১৭ তােত অবচােলােম হূচয়ক ক’ ল, “ তামাৰ

ব ু ৈল এেন ৱােহ মৰম ন? তুিম িনজৰ ব ু ৰ লগত িকয় নগ’লা? ১৮

তােত হূচেয় অবচােলামক ক’ ল, “নহয়! িক ু িয জনক িযেহাৱাই এই
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লাকসকল আৰু ই ােয়লৰ সকেলা লাকক মেনানীত কিৰেল, মই তওঁৰ

ফলীয়ােহ, তওঁৰ লগতেহ মই থািকম। ১৯আৰু কওঁ, মই কাৰ সৱাকম

কিৰম? তওঁৰ পু ৰ সা ােত দাস কম কৰা উিচত নহব ন? িযদেৰ

তামাৰ িপতৰৃ উপি হিতত দাস কম কিৰেলাঁ, তেনৈক আেপানাৰ

আগেতা কিৰম। ২০ পােছ অবচােলােম অহীেথাফলক ক’ ল, “এিতয়া

আিম িক কৰা উিচত, সই িবষেয় তামােলােক িদহা িদয়া। ২১ তিতয়া

অহীেথাফেল অবচােলামক ক’ ল, “আেপানাৰ িপতেৃয় িনজ ৰাজগহৃ

িতপাল কিৰবৰ বােব িয উপপ ীসকল থ গেছ, আপিুন তওঁেলাকৈল

গমণ কৰকৈগ; তােত আপিুন য িনজ িপতৰৃ দিৃ ত িঘণলগীয়া হেছ, তাক

গােটই ই ােয়েল িনব৷ তিতয়া আেপানাৰ লগত থকা সকেলা লাকৰ

হাত বলৱান হ’ব।” ২২ পােছ অবচােলামৰ বােব গহৃৰ শীষ হানত এটা

ত ু তিৰ িদয়া হ’ল আৰু অবচােলােম সকেলা ই ােয়লৰ সা ােত িনজ

িপতৰৃ উপপ ীেবাৰত গমণ কিৰেল। ২৩ সই কালত অহীেথাফেল িয িয

িদহা িদিছল, সইেবাৰ ঈ ৰৰ মখুৰ বাক ৰ াৰাই উ ৰ পাৱাৰ দেৰ

আিছল৷ দায়দূক িদয়া আৰু অবচােলামক িদয়া অহীেথাফলৰ সকেলা িদহা

তেনদেৰই আিছল।

১৭ তাৰ পাছত অহীেথাফেল অবচােলামক ক’ ল, “ মাক আপিুন বাৰ

হাজাৰ লাকক বািচ ল’ব িদয়ক আৰু মই আিজ ৰািতেয়ই উিঠ গ

দায়দূৰ িপচত খিদ যাওঁ৷ ২ যিতয়া তওঁ া আৰু বল হাৱা যন

দিখম, মই হঠাৎ তওঁক আ মণ কিৰ াসত পলাম৷ তােত তওঁৰ লগৰ

সকেলা মা হ পলাই যাব আৰু মই অকল ৰজাকেহ বধ কিৰম৷ ৩ এইদেৰ

মই সকেলা লাকক আেপানাৰ ফালৈল আিনম িয দেৰ এজনী ক া

তওঁৰ ামীৰ ওচৰৈল আেহ৷ তােত সকেলা লাক আেপানাৰ অধীনত

শাি েৰ থািকব।” ৪ তিতয়া অহীেথাফলৰ এই কথাত অবচােলাম আৰু

ই ােয়লৰ সকেলা ব ৃ লােক সে াষ পােল। ৫ তিতয়া অবচােলােম

ক’ ল, “এিতয়া অকীয়া হূচয়ক মাতা আৰু তওঁ িক কয় সই িবষেয়

আিম েনা।” ৬ যিতয়া হূচয় অবচােলামৰ ওচৰৈল আিহল, তিতয়া

অবচােলােম তওঁক অহীেথাফেল কাৱা কথাষাৰ বজুাই ক’ ল আৰু হূচয়ক

িধেল বােল, “অহীেথাফেল িয কথা ক’ ল আিম সইদেৰ কিৰম ন?

যিদ কিৰব নালােগ, তেনহ’ ল আপিুনেয়ই আমাক পৰামশ িদয়ক।” ৭

তিতয়া হূচেয় অবচােলামক ক’ ল, “অহীেথাফেল এইবাৰ িদয়া িদহা ভাল

নহয়।” ৮ হূচেয় আৰু ক’ ল, “আপিুন জােন য আেপানাৰ িপতৃ আৰু

তওঁৰ লাকসকল বীৰ যা া আৰু তওঁেলাকৰ খং পাৱািল কািঢ় িনয়া

হািবৰ ভালকুৰ দেৰ ৷ আেপানাৰ িপতৃ এজন যু াৰ;ু তওঁ স সকলৰ

লগত আিজ ৰািত নাথািকব৷ ৯ চাওঁক, এিতয়া তওঁ হয়েতা কােনা এটা

গাতত নাইবা আন কােনা ঠাইত লকুাই আেছ৷ তিতয়া এেন ঘিটব য,

আৰ েত তামাৰ লাকসকলৰ মাজত কইজনমান লাক পিতত হ’ব

আৰু তিতয়া সই িবষেয় না লাকসকেল ক’ব বােল, ‘অবচােলামৰ

পাছত যাওঁতা লাকসকলৰ মাজত হত া হেছ।’ ১০ সই সময়ত িয

সকল সািহয়াল লাক, িয সকলৰ সাহস িসংহৰ িনিচনা, তওঁেলােকা

পিম যাব কাৰণ আেপানাৰ িপতৃ য এজন বীৰ পৰুষু আৰু তওঁৰ লগৰ

লাকসকেলা য সািহয়াল, সই িবষেয় সকেলা ই ােয়েল জােন। ১১ িক ু

মই এই পৰামশ িদওঁ য দানেৰ পৰা বৰ‐ চবাৈলেক, সাগৰৰ তীৰত থকা

বািলৰ িনিচনা অসংখ ক ই ােয়লক আেপানাৰ আগত গাট খউুৱা হওঁক

আৰু যন আপিুন িনেজও যু ৈল যাওঁক। ১২ তিতয়া িয কােনা ঠাইত

তওঁক পাৱা যাব, সই ঠাইেত আিম তওঁৰ িৰত উপি ত হ, মািটত

িনয়ৰ পৰাৰ দেৰ তওঁৰ ঢািক ধিৰল৷ তােত তওঁক আৰু তওঁৰ লগত

যাৱা মা হৰ মাজৰ কােনা এজনেকা অৱিশ নাৰািখম। ১৩ যিদ তওঁ

কােনা নগৰত আ য় লয়, তে গােটই ই ােয়েল সই নগৰৈল জৰী

আিনব আৰু আিম সই নগৰখন বাি , জিুৰৈলেক তাক এেনধৰেণ টািন

ল যাম য সই ঠাইত এিট সৰু িশেলা নাথািকব৷” ১৪ তিতয়া অবচােলাম

আৰু ই ােয়লৰ লাকসকেল ক’ ল, “অহীেথাফলৰ পৰামশতৈক অকীয়া

হূচয়ৰ িদহাই উ ম।” িকয়েনা অবচােলামৰ ওপৰত অম ল ঘটাবৰ

কাৰেণ অহীেথাফলৰ উ ম পৰামশ ব থ কিৰবৈল িযেহাৱাই সই িবষেয়

িথৰ কিৰিছল। ১৫ তাৰ পাছত হূচেয় চােদাক আৰু অিবয়াথৰ এই জন

পেুৰািহতক ক’ ল, “অহীেথাফেল অবচােলামক আৰু ই ােয়লৰ ব ৃ

লাকসকলক এেন‐ তেন পৰামশ িদিছল িক ু মই হ’ ল অ পৰামশ

িদেলাঁ। ১৬ এেতেক তামােলােক বগাই দায়দূৰ ওচৰৈল মা হ পিঠয়াই

তওঁক কাৱা য, ‘আপিুন আিজ ৰািত আৰাবাহ’ৰ মৰু া ৰ পাৰ ঘাটত

নাথািকব িক ু কােনা কােৰ সই ঠাই পাৰ হ যাব, নহ’ ল মহাৰাজ আৰু

আেপানাৰ লগৰ সকেলা লাক ািসত হ’ব’।” ১৭ সই সময়ত যানাথন

আৰু অহীমাচ অিয়ন‐ ৰােগলৰ জিুৰত বাস কিৰ আিছল; তােত এগৰাকী

দাসীেয় গ গ তওঁেলাকক বাতিৰসমহূ িদিছল৷ এইদেৰ তওঁেলােক

দায়দু ৰজাৰ ওচৰত বাতিৰ িদবৈল যায় যােত তওঁেলাকক নগৰত

সােমাৱা কােনা লােক দখা নাপায়। ১৮ িক ু এইবাৰ এজন যৱুেক

তওঁেলাকক দিখ অবচােলামৰ আগত জনােল৷ তিতয়া যানাথন আৰু

অহীমাচ েয়া শীে িচ গ, বহূৰীমত থকা এজন মা হৰ ঘৰত উপি ত

হ’ল। সই জন মা হৰ চাতালত এটা নাদ আিছল আৰু েয়া সই নাদৈল

নািম গ’ল। ১৯ তিতয়া সই মা হ জনৰ প ীেয় নাদৰ মখুত কােপাৰ

এখন পািৰ, তাৰ ওপৰত খৰিচয়া িপঠা িৰ মিল িদেল; তােত যানাথন

আৰু অহীমাচ সই নাদত থকা বিুল কােনও নাজািনেল। ২০ পাছত

অবচােলামৰ দাসেবােৰ সই ঘৰৰ মিহলা গৰাকীৰ ওচৰৈল গ িধেল,

“অহীমাচ আৰু যানাথন ক’ত আেছ?” তিতয়া সই মিহলা গৰাকীেয়

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তওঁেলাক নদীখন পাৰ হ গ’ল৷” তােত সই

ঠাইত তওঁেলাক েয়ােক িবচািৰ নাপাই িযৰচূােলমৈল ঘিূৰ আিহল। ২১

তওঁেলাক িচ যাৱাৰ পাছত যানাথন আৰু অহীমাচ নাদৰ বািহৰৈল উিঠ

আিহল৷ তাৰ পাছত েয়া দায়দু ৰজাক বাতিৰ িদবৈল গ’ল৷ তওঁেলােক

তওঁক ক’ ল, “আেপানােলাক উঠক আৰু বগাই পানীিখিন পাৰ হ

যাওঁক িকয়েনা অহীেথাফেল আেপানােলাকৰ িবৰেু এেন‐ তেন পৰামশ

িদেল।” ২২ তিতয়া দায়দু আৰু তওঁৰ লগৰ সকেলােৱ উিঠ য ন পাৰ

হ’ল৷ ৰািতপৱুাৈল য ন পাৰ নােহাৱাৈক তওঁেলাকৰ এজেনা অৱিশ

নাথািকল। ২৩ পাছত যিতয়া অহীেথাফেল িনজৰ পৰামশৰ দেৰ কাম

নােহাৱা দিখেল তিতয়া তওঁ িনজৰ গাধ সজাই তাত উিঠ িছ গ’ল।

তওঁ িনজ নগৰত থকা িনজ ঘৰৈল গ, িনজৰ ঘৰৰ িবষেয় িদহা িদ,

িনেজ িনজৰ িডিঙত ফাঁচ লগােল৷ তােত তওঁৰ এেনদেৰ মতুৃ হয় আৰু

িনজ িপতৰৃ মদামেত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। ২৪ তাৰ পাছত দায়েূদ

মহনিয়মত আিহল৷ অবচােলােম হ’ ল সকেলা ই ােয়ল লাকৰ সেত

য ন পাৰ হ’ল। ২৫ তিতয়া অবচােলােম যাৱাবৰ সলিন অমাচাক ধান

সনাপিত পািতেল। অমাচা ই ােয়লীয়া িয া নােমেৰ এজন মা হৰ পু

আিছল৷ সই মা হ জেন যাৱাবৰ মাক চৰয়ূাৰ ভনীেয়ক নাহচৰ জীেয়ক

অবীগলত গমণ কিৰিছল। ২৬ তাৰ পাছত ই ােয়ল আৰু অবচােলােম

িগিলয়দ দশত ছাউিন পািতেল। ২৭ িয সময়ত দায়েূদ মহনিয়মত

আিহিছল, অে ানৰ স ানসকলৰ ৰ াত থকা নাহচৰ পু চাবীেয়, লা‐

দবৰাত থকা অ ীেয়লৰ পু মাখীেৰ আৰু ৰােগলীমত থকা িগিলয়দীয়া

বি লেয় দায়দূৰ আৰু তওঁৰ লগৰ লাকসকলৰ কাৰেণ ২৮ শয া,

চিৰয়া, মািটৰ পা , ঘঁ , যৱ, আটা িৰ, ভজা শস , লেচৰা মাহ, মচুৰ

মাহ, ভজামাহ, ২৯ মৗ, মাখন, মৰৰ জাক আৰু গৰু গাখীৰৰ পিনৰ

আিনেল৷ এই লাকসকেল কিছল য, “ লাকসকেল মৰু া ত ু ধাতুৰ,

া , আৰু তৃ াতুৰ হেছ।”

১৮ দায়েূদ তওঁৰ লগত থকা স সকলক গণনা কিৰেল আৰু

তওঁেলাকৰ মাজত সহ পিত ও শতপিত িনযু কিৰেল। ২ তাৰ

পাছত দায়েূদ যাৱাবৰ হাতত স সকলৰ এভাগ, যাৱাবৰ ভােয়ক

চৰয়ূাৰ পু অবীচয়ৰ হাতত এভাগ আৰু গাতীয়া ই য়ৰ হাতত এভাগ

সমপণ কিৰ পিঠয়াই িদেল। ৰজাই তিতয়া স সকলক ক’ ল, “মই

িনেজও িন েয় তামােলাকৰ লগত যাম।” ৩ িক ু লাকসকেল ক’ ল,

“আপিুন যাব নালােগ, িকয়েনা যিদ আিম পলাই যাও, আমাৰ বােব িচ া

নকিৰব, আমাৰ অে কেলাক মিৰেলও আমাৰ বােব িচ া নকিৰব৷ িক ু

আপিুন আমাৰ দহ হাজাৰৰ সমান। এই হতুেক আপিুন নগৰৰ পৰা

আমাক সহায় কিৰবৰ অেথ আপিুন যু ত হ থািকেল ভাল হ’ব।” ৪
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তােত ৰজাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক িযহেক ভাল দখা, মই

তােকই কিৰম।” পাছত ৰজা নগৰৰ ৱাৰৰ কাষত িথয় হ ৰ’ল আৰু

সকেলা স শ শ আৰু হাজাৰ হাজাৰ ক ওলাই গ’ল। ৫ তিতয়া ৰজাই

যাৱাব, অবীচয় আৰু ই য়ক আ া িদ ক’ ল, “ তামােলােক মাৈল চাই,

সই ডকা যাৱবক অবচােলামৰ িত িবনীত ভােৱ ব ৱহাৰ কিৰবা।”

অবচােলামৰ িবষেয় সনাপিতসকলক ৰজাই এই আ া িদয়া সময়ত

সকেলা লােক সই কথা িনেল। ৬ এইদেৰ স সকল ই ােয়লৰ

িবৰেু াম লৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল; সই যু ই িয়মৰ হািবত হ’ল।

৭ সই ঠাইত ই ােয়লৰ স সকল দায়দূৰ স সকলৰ স খুত পৰািজত

হ’ল; তােত সইিদনা মহা‐সংহাৰ হাৱাত িবশ হাজাৰ লাকৰ মতুৃ হয়।

৮ িকয়েনা যু সই অ লত িবয়িপ গ’ল, সই বােব তাত তেৰাৱােল

িযমান লাক াস কিৰেল, হািবেয় তাতৈক অিধক লাক াস কিৰেল।

৯ পাছত অবচােলােম দায়দূৰ স সকলক হঠাৎ লগ পােল৷ তিতয়া

অবচােলাম িনজৰ খছৰৰ ওপৰত উিঠ যাওঁেত, সই খছেৰ তাত থকা

এেজাপা ডাঙৰ এলা গছৰ ঘন ডালৰ তেলিদ যাৱাত, সই এলা গছত

অবচােলামৰ মৰুেটা লািগ ধিৰল, তওঁ আকাশ আৰু পিৃথৱীৰ মাজত ওলিম

থািকল আৰু তলৰ পৰা খ ৰ চিল গ থািকল। ১০ তিতয়া কােনা এজন

লােক সই দশৃ দখা পাই যাৱাবক ক’ ল, “চাওঁক, মই এলা গছত

অবচােলামক ওলিম থকা দিখেলাঁ।” ১১ তিতয়া যাৱােব সই বাতিৰ

িদয়া মা হ জনক ক’ ল, “যিদ তুিম তেন ৱা দিখিছলা, তেনহ’ ল িকয়

সই ঠাইেত তওঁক মািৰ মািটত নেপলালা? তােক কৰা হ’ ল, মই তাক

দহ চকল ৰপূ আৰু এগজ টঙািল িদেলাঁেহঁেতন।” ১২ তিতয়া মা হ

জেন যাৱাবক ক’ ল, “মই যিদও হাজাৰ চকল ৰপূ লওঁ তথািপও মই

সই ৰাজ কাঁৱৰৰ অিহেত হাত নেমেলাঁ িকয়েনা আিম নাৈক ৰজাই

আেপানাক, অবীচয়ক আৰু ই য়ক এই আ া িদিছল বােল, ‘সাৱধান,

তামােলাকৰ কােনােৱও যন সই ডকা অবচােলামক চুেৱ’। ১৩আৰু

যিদও মই পেুত তওঁৰ াণ লেলােহেতন, তথািপও আপিুন িনেজও

মাৰ িবৰেু হ’লেহেতন, কাৰণ ৰজাৰ পৰা কােনা কথা পেুত নাথােক৷

১৪ তিতয়া যাৱােব ক’ ল, “মই তামাৰ কাৰেণ ৰিখ নাথােকা।” তিতয়া

তওঁ িনজৰ হাতত িতিনডাল শলূ ল, অবচােলাম এলা গছৰ মাজত জীয়াই

ওলিম থােকাঁেতই, তওঁৰ বু ৰ মােজেৰ সােমাৱাই িদেল৷ ১৫ তিতয়া

যাৱাবৰ সই দহজন অ ধাৰী ডকাই অবচােলামক বিৰ ধিৰ, আঘাত

কিৰ, তওঁক বধ কিৰেল। ১৬ তাৰ পাছত যাৱােব িশঙা বজােল আৰু

স সকল ই ােয়লৰ পাছত খিদ যাৱাৰ পৰা উভিট আিহল িকয়েনা

যাৱােব স সকলক ৰখাই হ’ল। ১৭ তওঁেলােক অবচােলামক নমাই

আিন, হািবৰ মাজত থকা বৰ গাত এটাত পলাই িদেল; তওঁেলােক

তওঁৰ ওপৰত িশলৰ এটা বৰ দ’ম ৰািখ হ’ল আৰু সকেলা ই ােয়লৰ

েত ক জন লাক িনজ িনজ ত ুৈল পলাই গ’ল ১৮ ৰজাৰ উপত কাত িয

আেছ, তাক অবচােলােম জীয়াই থকা কালত িন াণ কৰাই, িনজৰ

কাৰেণ াপন কিৰিছল িকয়েনা তওঁ কিছল য, “ মাৰ নাম ৰািখবৈল

মাৰ পা নাই।” এই কাৰেণ তওঁ িনজৰ নাম অ সােৰ সই ৰ

নাম ৰািখেল আৰু সই বােব সেয় আিজৈলেক অবচােলামৰ বিুল

খ াত আেছ। ১৯ তাৰ পাছত চােদাকৰ পু অহীমােচ ক’ ল, “িযেহাৱাই

কেনৈক ৰজাৰ পে তওঁৰ শ েবাৰৰ িতকাৰ সািধেল, তাৰ ভবা া

ৰজাক িদবৈল মাক এিতয়া লিৰ যাবৈল িদয়ক।” ২০ তিতয়া যাৱােব

তওঁক ক’ ল, “তুিম আিজ এই বাতিৰ িদয়া লাক হ’ব নালােগ; তুিম

আন িদনাখন এই বাতিৰ িদবা৷ আিজ তুিম এেকা বাতিৰ িনিদবা কাৰণ

ৰজাৰ কাঁৱৰৰ মতুৃ হ’ল।” ২১ তিতয়া যাৱােব চীয়াক ক’ ল, “তুিম

যাৱা আৰু িয দিখলা সই িবষেয় ৰজাক জেনাৱাৈগ৷” তােত চীয়াই

যাৱাবক সৱা কিৰ লিৰ গ’ল। ২২ তিতয়া চােদাকৰ পু অহীমােচ

আেকৗ যাৱাবক ক’ ল, “িয হওঁক, অ হ কিৰ চীয়াৰ পাছত মােকা

লিৰ যাবৈল িদয়ক।” তােত যাৱােব ক’ ল, “ বাপা তুিম িকয় লিৰ যাৱা?

তুিম বাতিৰৰ এেকা বঁটা নাপাবা।” ২৩ অহীমােচ ক’ ল, “িয হওঁক,

মাক লিৰ যাবৈল িদয়ক।” তােত যাৱােব ক’ ল, “লিৰ যাৱা।” তিতয়া

অহীমােচ সমথলৰ বােটিদ লিৰ লিৰ গ চীয়াক পাছ পলােল। ২৪ সই

সময়ত দায়দু নগৰৰ ই দাৱাৰৰ মাজত বিহ আিছল৷ তিতয়া হৰীেয়

নগৰৰ দাৱাৰৰ ওপৰ ভাগৰ গড়ৰ ওপৰত উিঠ চ তুিল চােল৷ তিতয়া

তওঁ এজন মা হ অকেলই তওঁেলাকৰ ফােল লিৰ আিহ থকা দিখেল।

২৫ তিতয়া হৰীেয় িৰিঙয়াই ৰজাক সই কথা জনােল৷ ৰজাই ক’ ল,

“ তওঁ যিদ অকেল আেছ, তে তওঁৰ মখুত বাতিৰ আেছ।” লিৰ অহা

ল’ৰা জেন ওচৰ আিহ নগৰৰ কাষ চািপেল৷ ২৬ তিতয়া হৰীেয় আৰু

এজনক লিৰ অহা দিখ িৰিঙয়াই ৱৰীেটাক ক’ ল, “ চাৱা আৰু এজন

অকেল লিৰ আিহেছ।” তােত ৰজাই ক’ ল, “ তেৱাঁ বাতিৰ আিনেছ।” ২৭

তিতয়া হৰীেয় ক’ ল, “মই ভােবা থম জন লাকৰ লৰ চােদাকৰ

পু অহীমাচৰ লৰৰ িনিচনা।” ৰজাই ক’ ল, “ তওঁ ভাল মা হ আৰু তওঁ

ভাল স াদ আিনেছ।” ২৮ তিতয়া অহীমােচ িৰিঙয়াই ৰজাক ক’ ল,

“সকেলা ম লময়৷” পাছত তওঁ মািটত মখু লগাই ৰজাৰ আগত সৱা

কিৰ ক’ ল, “িয জেন মাৰ ভু ৰজাৰ অিহেত হাত তালা লাকসকলক

শাধাই িদেল, আেপানাৰ সই ঈ ৰ িযেহাৱা ধ ।” ২৯ তিতয়া ৰজাই

িধেল, “ ডকা যৱুক অবচােলামৰ ম ল ন?” তােত অহীমােচ উ ৰ িদ

ক’ ল, “িয সময়ত যাৱােব আেপানাৰ দাস মাক আেপানাৈল পঠােল,

তিতয়া বৰ ৰা‐মৰুা হাৱা দিখেলাঁ; িক ু িক হিছল সই িবষেয়

জািনবৈল নাপােলাঁ।” ৩০ ৰজাই ক’ ল, “একােষ গ ইয়ােত িথয় হাৱা।”

তােত অহীমােচ একােষ গ িথয় হ’ল। ৩১ তিতয়াই সই চীয়াই আিহ

ক’ ল, “ মাৰ ভু মহাৰাজৈল বাতিৰ আিনেছাঁ িকয়েনা আেপানাৰ অিহেত

উঠা আটাই মা হৰ ওপৰত আিজ আেপানাৰ পে িযেহাৱাই িতকাৰ

সািধেল।” ৩২ তােত ৰজাই চীয়াক িধেল, ডকা পৰুষু অবচােলামৰ

ম ল ন? চীয়াই ক’ ল, “ মাৰ ভু মহাৰাজৰ শ েবাৰ আৰু আেপানাৰ

অিন কিৰবৈল আেপানাৰ িবৰেু উঠা আটাইেবাৰ সই ডকা যৱুক

জনৰ িনিচনা হওঁক।” ৩৩ তিতয়া ৰজাই অৈধয হ নগৰৰ ৱাৰৰ ওপৰৰ

কাঁঠািলৈল উিঠ ন কিৰবৈল ধিৰেল৷ আৰু ইফাল‐িসফােল ফুিৰ ক’ ল,

“হায় মাৰ পু অবচােলাম! হায় মাৰ পু ! হায় মাৰ পু অবচােলাম!

তামাৰ সলিন মই মৰা হ’ লই ভাল আিছল! হায় অবচােলাম! হায় মাৰ

পু ! মাৰ পু !”

১৯ যাৱাবক কাৱা হ’ল, “চাওক, ৰজাই অবচােলামৰ বােব ন

আৰু শাক কিৰেছ।” ২ সই িদনাখনৰ জয় সকেলা স ৰ

পে শাক হ পিৰল, কাৰণ সইিদনা লাকসকেল, “ৰজাই িনজ

পু ৰ িবষেয় বজাৰ কিৰেছ বিুল িনেল।” ৩ যু ৰ পৰা পলাই যাৱা

লাকসকেল িযদেৰ লাজ পাই চাৰৰ িনিচনাৈক লকুাই লকুাই যায়,

তেনৈক লাকসকেল সই িদনাখন চাৰৰ দেৰ নগৰত সামাল। ৪ ৰজাই

িনজ মখু ঢািক, বৰ মােতেৰ িচঞিৰ কাি কাি কবৈল ধিৰেল, “হায়,

মাৰ পু অবচােলাম! হায়, অবচােলাম! হায়, মাৰ পু ! মাৰ পু !” ৫

পােছ যাৱােব ঘৰৰ িভতৰত সামাই ৰজাৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “িযসকেল

আেপানাৰ াণ, আেপানাৰ পা‐জী সকলৰ াণ আেপানাৰ ভায াসকলৰ

আৰু উপপ ী সকলৰ াণ ৰ া কিৰেল, আেপানাৰ সই দাসেবাৰক

লাজত পলােল, ৬ িকয়েনা আেপানাক িঘণাওঁতা সকলক আপিুন ম

কেৰ আৰু আেপানাক ম কেৰাঁতা সকলক আপিুন িঘণ কেৰ৷ িকয়েনা

আিজ আপিুন কাশ কিৰেল, য, অধ আৰু দাসেবাৰ আেপানাৰ

আগত এেকােৱই নহয়৷ কাৰণ আিজ মাৰ এেন িব াস হেছ, য, যিদ

অবচােলাম জীয়াই থািকলেহঁেতন আৰু আিম সকেলােৱ মিৰেলাঁেহঁেতন,

তিতয়া বাধহয় আপিুন ভাল পােলেহঁেতন। ৭ এই হতুেক এিতয়া

আপিুন উিঠ বািহৰৈল গ, আেপানাৰ স সকলক শা নাৰ কথা কওঁক,

িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত খাই কেছাঁ, যিদ আপিুন বািহৰৈল গ

তওঁেলাকক নকয়, তে এই ৰািত আেপানাৰ লগত আৰু এজেনা লাক

নাথািকব৷ আৰু আেপানাৰ যৗৱন কালেৰ পৰা এিতয়াৈলেক আেপানাৈল

িযমান অম ল ঘিটেছ, সই আটাইেবাৰতৈক আেপানাৰ এই অম ল অিত

ৰতুৰ হ’ব।” ৮ তােত ৰজা উিঠ নগৰৰ ৱাৰৰ মখুেত বিহ থািকল।

তিতয়া, ৰজা নগৰৰ ৱাৰত বিহ আেছ বিুল সকেলা লাকক কাৱা

হ’ল বােল, “ চাৱা, ৰজা দেখান দাৱাৰ মখুত বিহ আেছ৷” তিতয়া

সকেলা লাক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল। ইিতমেধ ই ােয়লত থকা িতজন
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লাক িনজ িনজ ত ুৈল পলাই গ’ল। ৯ ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ মাজত

সকেলা লােক পৰ েৰ িববাদ কিৰ ক’ ল, “ৰজাই শ েবাৰৰ হাতৰ

পৰা আমাক িন াৰ কিৰিছল৷ পেল ীয়াসকলৰ হাতৰ পৰাও আমাক

উ াৰ কিৰিছল আৰু এিতয়া তওঁ অবচােলামৰ ভয়ত দশৰ পৰা পলাই

গ’ল। ১০আৰু অবচােলাম, আিম িযজনক আমাৰ ওপৰত ৰজা অিভেষক

কিৰিছেলাঁ, তওঁেৰা ৰণত মতুৃ হ’ল। গিতেক, এিতয়া তামােলােক িকয়

ৰজাক ওেভাটাই অনাৰ িবষেয় এেকা নােকাৱা?” ১১ পাছত দায়দু ৰজাই

চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পেুৰািহতৰ িৰৈল দূত পঠাই কাৱােল, বােল,

“ তামােলােক িযহূদাৰ ব ৃ সকলক কাৱা, ‘ৰজাক িনজ গহৃৈল ওেভাটাই

িনবৈল তামােলাক িকয় সকেলাতৈক পাছ পিৰছাহঁক, িযেহতু ৰজাক

িনজ গহৃৈল ওেভাটাই িনবৈল, গােটই ই ােয়লৰ িনেবদন ৰজাৰ িৰত

উপি ত হ’ল? ১২ তামােলােকই মাৰ ভাই, মাৰ হাড়েৰা হাড়, মঙহেৰা

মঙহ৷ তে তামােলােক ৰজাক ওেভাটাই িনবৈল িকয় সকেলাতৈক

িপচ পিৰছাহঁক?’ ১৩আৰু তামােলােক অমাচােকা ক’বা, ‘তুিম জােনা

মাৰ হাড়েৰা হাড়, মঙহেৰা মঙহ নােহাৱা? তুিম যিদ এিতয়াৰ পৰা

মাৰ স সকলৰ বােব যাৱাবৰ ঠাইত ধান সনাপিত নােহাৱা, তে

ঈ েৰ মাক অিধক আনিক তােতািধক দ িদয়ক’।” ১৪আৰু এইদেৰ

তওঁ িযহূদাৰ সকেলা লাকৰ মন িজিকেল, যন সকেলােৰ মন এজনৰেহ

হ’ল৷ তােত তওঁেলােক ৰজাৈল এই কথা ক পঠােল, বােল, “আপিুন আৰু

আেপানাৰ দাসেবাৰ পনুৰায় উভিট আহক।” ১৫ তিতয়া ৰজাই উভিট

য নৈল আিহল। সই সময়েত িযহূদাৰ লাকসকেল ৰজাক য ন পাৰ

কিৰ আগ বঢ়াই ল যাবৈল িগলগলৈল আিহল। ১৬ তিতয়া দায়দু ৰজাক

আগ বঢ়াবৰ বােব, বহূৰীম‐িনবাসী গৰাৰ পু িব ামীনীয়া িচিময়ীেয়

খৰেখদাৈক িযহূদাৰ লাকসকলৰ লগত গ’ল। ১৭আৰু তওঁৰ লগত

িব ামীনীয়া এক হাজাৰ লাক আৰু চৗলৰ বংশৰ দাস চীবা আৰু লগত

তওঁৰ পা ৰজন পু আৰু িবশজন দাস আিছল৷ তওঁেলােক ৰজাৰ

সা ােত য নৰ মােজেৰ পাৰ হিছল। ১৮ তিতয়া তওঁেলােক ৰজাৰ

পিৰয়ালসমহূক পাৰ কিৰবৰ কাৰেণ আৰু তওঁ িয ভাল দেখ, তােক

কিৰবৰ বােব িসপাৰৈল ল গিছল। ৰজাই য ন পাৰ হাৱাৰ িপচত গৰাৰ

পু সই িচিময়ীই ৰজাৰ আগত দীঘল িদ পিৰ ণাম জনােল৷ ১৯আৰু

িচিময়ীই ৰজাক ক’ ল, “ মাৰ ভুেৱ মাক অপৰাধী বিুল গণনা নকিৰব,

মাৰ ভু মহাৰাজ িযৰচূােলমৰ পৰা ওলাই অহা িদনা আেপানাৰ এই

দােস িয অকম কিৰিছল, তাক আপিুন সাঁৱৰণ কিৰ মনত নাৰািখব। ২০

িকয়েনা মই য পাপ কিৰেলাঁ, তাক আেপানাৰ এই দােস জােন৷ চাওঁক,

এই হতুেক মাৰ ভু মহাৰাজক আগ বঢ়াই িনবৈল যােচফৰ সকেলা

বংশৰ মাজত থেম মেয়ই আিজ নািম আিহেছাঁ।” ২১ িক ু চৰয়ূাৰ পু

অবীচেয় উ ৰ িদ ক’ ল, “ সই বােবই জােনা িচিময়ীৰ াণদ হাৱােটা

উিচত নহ’ব ন? কাৰণ তওঁ িযেহাৱাৰ অিভিষ জনক শাও িদিছল।”

২২ তােত দায়েূদ ক’ ল, “ হ চৰয়ূাৰ পু সকল, তামােলাকৰ লগত মাৰ

িক স ক আেছ, য, আিজ তামােলাক মাৰ িবেৰািধতা কিৰছা? আিজ

ই ােয়লৰ মাজত জােনা কােনা লাকৰ াণদ হাৱা উিচত? িকয়েনা

আিজ য মই ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা হেলাঁ, ইয়াক জােনা মই নাজােনা?”

২৩ পাছত ৰজাই িচিময়ীক ক’ ল, “ তামাৰ াণদ নহ’ব; এই বিুল ৰজাই

শপত খাই তওঁক িত া কিৰেল। ২৪ তিতয়া চৗলৰ পু মিফেবাচেত

ৰজােৰ সেত সা াৎ হবৈল নািম আিহল৷ ৰজা ওলাই যাৱা িদনেৰ

পৰা শাি েৰ ঘৰৈল উলিট অহা িদনৈলেক তওঁ িনজৰ ভিৰ ধাৱা নাই,

তওঁৰ গাফ ছটা নাই আৰু কােপােৰা ধাৱা নাই। ২৫ তওঁ ৰজাক দখা

কিৰবৈল িযৰচূােলমৈল আেহােত, ৰজাই তওঁক ক’ ল, “ হ মিফেবাচৎ,

তুিম মাৰ লগত িকয় নগ’লা?” ২৬ তােত তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ মাৰ

ভু মহাৰাজ, মাৰ দােস মাক ব না কিৰেল; কাৰণ আেপানাৰ এই

দােস কিছল, ‘মই গাধিট সেজাৱাই তাৰ ওপৰত উিঠ, মহাৰাজৰ লগত

যাম; িকয়েনা আেপানাৰ এই দাস খাৰা।’ ২৭ মাৰ দাস চীবােয়, মাৰ

ভু মহাৰাজৰ আগত, আেপানাৰ এই দাসৰ বদনাম কিৰেল৷ িক ু মাৰ

ভু মহাৰাজ ঈ ৰৰ দূতৰ তুল ৷ এেতেক আেপানাৰ দিৃ ত িযহেক ভাল

দেখ, আপিুন তােক কৰক। ২৮ িকয়েনা মাৰ ভু মহাৰাজৰ সা ােত

মাৰ সকেলা িপত‐ৃবংশ কৱল মতুৃ ৰ যাগ আিছল, তথািপ আপিুন

আেপানাৰ মজত ভাজন কেৰাঁতা সকলৰ মাজত আেপানাৰ এই দাসক

ব ৱােল৷ এই হতুেক ৰজাৰ আগত কাতেৰাি কিৰবৈল মাৰ না আৰু

িক অিধকাৰ আেছ?” ২৯ তিতয়া ৰজাই তওঁক ক’ ল, “তুিম এিতয়াও

আৰু িনজৰ কথােক িকয় ক আছা? মই িস া ল’ লা য, তুিম আৰু

চীবা, েয়ােয় সই মািট ভাগ বাঁিট লাৱা।” ৩০ তিতয়া মিফেবাচেত

ৰজাক ক’ ল, “হয়, তওঁ সকেলােক লওঁক; কাৰণ মাৰ ভু মহাৰাজ

শাি েৰ িনজ গহৃৈল উলিট আিহল।” ৩১ পােছ িগিলয়দীয়া বি লেয়

ৰােগলীমৰ পৰা আিহ, য নৰ িসপােৰ ৰজাক আগবঢ়াই থবৈল তওঁৰ

লগত য ন পাৰ হ’ল। ৩২ সই বি লয় অিত বঢ়ুা, আশী বছৰ বয়সীয়া,

ৰজা মহনিয়মত থকা কালত তওঁ ৰজাক আহাৰ যাগাইিছল; কাৰণ

তওঁ অিতশয় িতপি শালীেলাক আিছল। ৩৩ পােছ ৰজাই বি লয়ক

ক’ ল, “তুিম মাৰ লগত পাৰ হ আহা, মই তামাক িযৰচূােলমত মাৰ

লগত থািকবৈল ব ৱ হা কিৰ িদম।” ৩৪ িক ু বি লেয় ৰজাক ক’ ল,

“ মাৰ আয়সুৰ না আৰু িকমান িদন আেছ, য, মই মহাৰাজৰ লগত

িযৰচূােলমৈল উিঠ যাম? ৩৫ এিতয়া মাৰ আশী বছৰ বয়স৷ মই জােনা

ভাল‐ বয়া ভদ কিৰব পােৰাঁ? বা িয ভাজন কেৰাঁ আৰু িয পান কেৰাঁ,

আেপানাৰ দােস মই জােনা তাৰ িকবা সাৱাদ বিুজব পােৰাঁ? বা এিতয়াও

গায়ক আৰু গািয়কাসকলৰ গীতৰ ৰ জােনা িন পাওঁ? এেন লত

আেপানাৰ দাস, মাৰ ভু মহাৰাজৰ ভাৰ মই িকয় না হম, কওঁকেচান?

৩৬আেপানাৰ দাস মই কৱল মহাৰাজক য ন পাৰ কিৰ ল আিহম৷

ৰজাই ইয়াৰ সলিন কেলই না এেন অ হ কিৰব লােগ? ৩৭ িক ু

িমনিত কেৰাঁ, আেপানাৰ এই দাসক ঘৰৈল উলিট যাবৈল িদয়ক, যােত

মই িনজ নগৰত, িনজ িপত‐ৃমাতৰৃ মদামৰ কাষেতই মিৰম। িক ু চাওক,

এয়া আেপানাৰ দাস িকমহম৷ ইয়াক মাৰ ভু মহাৰাজৰ লগত পাৰ হ

যাবৈল িদয়ক আৰু আেপানাৰ দিৃ ত িযহেক ভাল দেখ, আপিুন ইয়াৈল

তােকই কৰক।” ৩৮ ৰজাই উ ৰ িদ ক’ ল, “িকমহম মাৰ লগত পাৰ হ

যাব, তুিম িযহেক ভাল দখা মই ইয়াৈল তােক কিৰম আৰু তুিম মাক িয

কিৰবৈল কাৱা, মই তামাৈল চাই তােকই কিৰম।” ৩৯ পােছ সকেলা

মা েহ য ন পাৰ হ’ল আৰু ৰজােয়া পাৰ হ’ল; পাছত ৰজাই বি লয়ক

চুমা খাই িবদায় িদেল৷ তওঁ িনজ ঠাইৈল উভিট গ’ল। ৪০ এইদেৰ ৰজাই

িগলগলৈল পাৰ হ গ’ল আৰু িকমহেমও তওঁৰ লগত পাৰ হ গ’ল৷

িযহূদাৰ সকেলা লাক আৰু ই ােয়লৰ অে ক লােক ৰজাক পাৰ কিৰ

িনেল। ৪১ পােছ চাৱা, ই ােয়লৰ সকেলা লােক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ

ৰজাক ক’ ল, “আমাৰ ভাই িযহূদাৰ লাকসকেল আেপানাক চুৰ কিৰ,

মহাৰাজক, আেপানাৰ পিৰয়ালক, আৰু দায়দূৰ লগত তওঁৰ সকেলা

লাকক, িকয় য ন পাৰ কিৰ আিনেল?” ৪২ তােত িযহূদাৰ সকেলা

লােক ই ােয়লৰ লাকসকলক উ ৰ িদ ক’ ল, “কাৰণ ৰজা আমাৰ

ওচৰ‐স ীয়া৷ তে এই কথােত তামােলাকৰ িকয় খং উিঠেছ? আিম

জােনা ৰজাৰ িকবা খাইেছাঁ নাইবা ৰজাই জােনা িকবা খৰচ িদব লগীয়া

হেছ?” ৪৩ পােছ ই ােয়ল লাকসকেল িযহূদাৰ লাকসকলক উ ৰ িদ

ক’ ল, “ৰজাৰ লগত আমাৰ স ত দহ ভাগ ফদ আেছ, গিতেক দায়দূত

তামােলাকতৈক আমােৰা তেতািধক আেছ৷ এই হতুেক আমাক িকয়

হয় ান কিৰলাহঁক? আৰু আমাৰ ৰজাক ওেভাটাই অনাৰ কথা জােনা

থেম আিম কাৱা নািছেলা?” এিতয়া ই ােয়ল লাকসকলৰ কথাতৈক

িযহূদাৰ লাকসকলৰ কথােবাৰ বৰ ককশেহ হ উিঠল।

২০ সই সময়ত সই ঠাইেত িব ামীনীয়া িব ীৰ পু চবা নােমেৰ

এজন অশাি কেৰাঁতা লাক আিছল৷ তওঁ িশঙা বজাই ক’ ল,

“দায়দূত আমাৰ কােনা ভাগ নাই আৰু িযচয়ৰ পু ত আমাৰ এেকা

উ ৰাধিধকােৰা নাই৷ হ ই ােয়ল, আেপানােলাক িতজেন িনজ িনজ

ঘৰৈল ঘিূৰ যাওঁক।” ২ গিতেক ই ােয়লৰ সকেলা লাক দায়দূৰ পৰা

আতিৰ গ’ল আৰু িব ীৰ পু সই চবাৰ পাছত যাবৈল ল’ ল৷ িক ু য নৰ

পৰা িযৰচূােলমৈলেক িযহূদাৰ লাকসকেল িনজ ৰজাতআস হ থািকল।

৩ পাছত যিতয়া দায়দু িযৰচূােলমৈল িনজৰ ঘৰৈল আিহল তিতয়া তওঁ
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ঘৰ ৰািখবৰ অেথ িনজৰ িয দহ জনী উপপ ী থ গিছল, তওঁেলাকক

আিন এটা ঘৰত পহৰা িদ ব কিৰ হ’ল। তওঁ তওঁেলাকৰ েয়াজনৰ

ব ৱ া কিৰিছল, িক ু তওঁেলাকৰ সেত আৰু গমন নকিৰেল। এই দেৰ

তওঁেলাক িবধৱা অৱ াত মৰণ কালৈলেক আব হ থািকল। ৪ তিতয়া

ৰজাই অমাচাক ক’ ল, “িতিন িদনৰ িভতৰত িযহূদাৰ লাকসকলক মতাই

মাৰ ওচৰত গাট খৱুাবা; আৰু তুিম িনেজও এই ঠাইত উপি ত হ’বা।”

৫ তিতয়া অমাচাই িযহূদাৰ লাকসকলক মতাই গাট খৱুাবৈল গ’ল িক ু

ৰজাই িনৰিূপত কৰা কালতৈক তওঁৰ অিধক পলম হ’ল। ৬ তিতয়া

দায়েূদ অবীচয়ক ক’ ল, “এিতয়া িব ীৰ পু চবাই অবচােলামতৈক

আমাৰ অিধক অিন কিৰব৷ তুিম তামাৰ ভুৰ দাসেবাৰক ল তওঁৰ

পােছ পােছ খিদ যাৱা; নহ’ ল তওঁ গেড়েৰ আবতৃ হাৱা কােনা নগৰ

পাই আমাৰ চ ৰ আগৰ পৰা সািৰ যাব।” ৭ তিতয়া যাৱাবৰ লাকসকল,

লগত কেৰথীয়া আৰু পেলথীয়া লাকসকলৰ সেত আৰু সকেলা বীৰ

পৰুষু তওঁৰ পােছ পােছ ওলাই গ’ল৷ তওঁেলােক িব ীৰ পু চবাৰ পােছ

পােছ খিদ যাবৰ বােব িযৰচূােলমৰ পৰা গ’ল। ৮ যিতয়া তওঁেলােক

িগিবেয়ানত থকা মহা‐িশলেটাৰ ওচৰ পােল তিতয়া অমাচাই তওঁেলাকক

লগ কিৰবৈল আিহল৷ যাৱাবৰ ককালত ৰণৰ সাজ ব া আিছল আৰু

তােত িনজৰ ককালত ব া ফাকত থকা তেৰাৱােল সেত এগছ টঙািল

আিছল৷ তওঁ আগবািঢ় যাওঁেত, সই তেৰাৱাল মািটত পিৰল। ৯ তিতয়া

যাৱােব অমাচাক ক’ ল, “ হ মাৰ ভাই, তুিম ম েল আছা ন?” এইবিুল

যাৱােব সাদেৰেৰ তওঁৰ সাঁ হােতেৰ অমাচাৰ ডািঢ়ত ধিৰ তওঁক চুমা

খাবৈল ল’ ল৷ ১০ অমাচাই িক ু যাৱাবৰ বাওঁ হাতত থকা ডগাৰৈল মন

নকিৰেল৷ তােত যাৱােব তােৰ তওঁৰ পটত খাঁচ মািৰ মািটত তওঁৰ

নাড়ী‐ভূঁৰু উিলয়াই পলােল৷ যাৱােব পনুৰাই তওঁক খাঁচ নামািৰেল

আৰু তােত অমাচাৰ মতুৃ হ’ল। তাৰ পাছত যাৱাব আৰু তওঁৰ ভােয়ক

অবীচেয় িব ীৰ পু চবাৰ পাছত খিদ গ’ল। ১১ তিতয়া অমাচাৰ

ওচৰত যাৱাবৰ এজন িথয় িদ থকা লােক ক’ ল, “িয জেন যাৱাবক

ভাল পায় আৰু দায়দূৰ ফলীয়া হয়, তওঁ যাৱাবক অ সৰণ কৰ’ক।”

১২ তিতয়াৈলেক অমাচা ৰাজ বাটৰ মাজত িনজৰ তেজেৰ লিট‐ পিট

হ পিৰ আিছল৷ তিতয়া সই লাকজেন আটাই লাকক ৰ থকা দিখ,

অমাচাক বাটৰ পৰা পথাৰৈল আঁতৰাই িনেল আৰু তওঁৰ ওপৰত এখন

কােপাৰ পলাই ঢািক িদেল িকয়েনা তওঁৰ ওচেৰিদ যাৱা সকেলা লাকক

িথয় হ ৰ থকা দিখেল। ১৩ যিতয়া অমাচাক ৰাজবাটৰ পৰা িনয়া হ’ল,

তিতয়া আটাই লাক িব ীৰ পু চবাক খিদ যাবৰ কাৰেণ যাৱাবৰ

পােছ পােছ গ’ল। ১৪ পাছত চবাই ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ মােজিদ

আেবল আৰু বৎ‐মাখাৈলেক আৰু সকেলা বৰীয়াসকলৰ অ লৈলেক

গ’ল; আৰু তওঁেলােকও গাট খাই তওঁৰ পাছত গ’ল। ১৫ তােত

তওঁেলােক আিহ বৎমাখাৰ আেবলত চবাক বিৰ ধিৰেল আৰু নগৰৰ

িবৰেু এক হাদাম বাি েল৷ তিতয়া যাৱাবৰ লগত থকা স দলৰ

সকেলােৱ সই হাদাম গড়েটা ভািঙবেল চ া কিৰেল। ১৬ তিতয়া নগৰৰ

িভতৰৰ পৰা এজনী ানী মিহলাই িৰিঙয়াই ক’ ল, “ নক, অ হ কিৰ

নক, হ যাৱাব! মই যন আেপানাৰ লগত কথা‐বতৰা হ’ব পােৰাঁ

সই বােব মাৰ ওচৰৈল আঁহক৷” ১৭ তিতয়া যাৱাব তাইৰ ওচৰৈল

গ’ল, তােত সই মিহলা গৰাকীেয় তওঁক িধেল, “আপিুন যাৱাব হয়

ন?” তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “হয়, মই হওঁ।” তােত মিহলা গৰাকীেয়

ক’ ল, “আেপানাৰ বটীঁৰ কথােবাৰ নক।” তওঁ ক’ ল, “বাৰু কওঁক,

মই িন আেছাঁ।” ১৮ তিতয়া সই মিহলা গৰাকীেয় ক’ ল, “পবূকালত

লাকসকেল এই কথা কিছল, বােল, ‘আেবলত িন য়ৈক িদহা অ স ান

কৰক,’ আৰু পাছত সইদেৰই কাযৰ িবষয় িস হ’ব। ১৯আিম ই ােয়লৰ

মাজত আটাইতৈক শা আৰু িব াসী নগৰ এখনৰ লাক সমহূ হওঁ৷

আপিুন ই ােয়লৰ মাতৃ ৰপূ এখন নগৰ ন কিৰবৈল চ া কিৰেছ৷ আপিুন

িকয় িযেহাৱাৰ উ ৰািধকাৰ াস কিৰব িবচািৰেছ?” ২০ তােত যাৱােব

উ ৰ িদ ক’ ল, “ াস বা িবন , দূৰ হওঁক, মাৰ পৰা দূেৰ থাকক। ২১

এেন কথা নহয় িক ু িব ীৰ পু চবা নােমেৰ এজন ই িয়ম প তীয়া

অ লৰ লাক দায়দু ৰজাৰ িবৰেু হাত দািঙেছ৷ আেপানােলােক অকল

তওঁেক সমপণ কিৰ িদয়ক আৰু তােত মই নগৰ খনৰ পৰা িচ যাম।”

তিতয়া সই মিহলা গৰাকীেয় যাৱাবক ক’ ল, “চাওঁক, গড়ৰ ওপেৰিদ

তওঁৰ মৰূেটা আেপানাৈল পলাই িদয়া যাব।” ২২ তিতয়া সই মিহলা

গৰাকীেয় তওঁৰ সকেলা ানত লাকসকলৰ ওচৰৈল গ’ল৷ তওঁেলােক

িব ীৰ পু চবাৰ মৰূ কািট যাৱাবৰ ওচৰৈল বািহৰৈল পলাই িদেল।

তিতয়া তওঁ িশঙা বজােল আৰু তওঁৰ লাকসকলৰ িতজেন সই

নগৰখন এিৰ িনজ িনজ ঘৰৈল গ’ল। পাছত যাৱাব িযৰচূােলমৈল ৰজাৰ

ওচৰৈল ঘিূৰ আিহল৷ ২৩ সই সময়ত যাৱাব ই ােয়লৰ ধান সনাপিত

আিছল আৰু িযেহায়াদাৰ পু বনায়া কেৰথীয়া আৰু পেলথীয়াসকলৰ

ওপৰত অধ আিছল৷ ২৪ অেদাৰাম ব ী কাম কিৰ িদব লগীয়াসকলৰ

অধ আিছল আৰু অহীলদূৰ পু িযেহাচাফ ইিতহাস িলখক আিছল৷

২৫ চয়া ৰাজিলখক আৰু চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পেুৰািহত আিছল। ২৬

আৰু যায়ীৰীয়া ঈৰাও দায়দূৰ মখূ ‐ম ী আিছল।

২১ দায়দূৰ ৰাজ কালত মা েয় িতিন বছৰৈলেক আকাল হ’ল

আৰু সেয় দায়েুদ িযেহাৱাক িবচািৰেল৷ তিতয়া িযেহাৱাই ক’ ল,

“ চৗল আৰু তওঁৰ ৰ পাতী বংশৰ কাৰেণ এই আকাল তামাৈল হেছ

িকয়েনা তওঁ িগিবেয়ানীয়া লাকসকলক বধ কিৰেল।” ২ সই সময়ত

িগিবেয়ানীয়া সকল ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ নািছল; িক ু ইেমাৰীয়া

সকলৰ অৱিশ থকা ভাগৰ লাক৷ ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁেলাকক

বধ নকিৰবৈল শপত কিৰেল িক ু চৗেল ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আৰু

িযহূদাৰ পে উেদ াগী হ তওঁেলাকক বধ কিৰবৈল চ া কিৰিছল। ৩

সই কাৰেণ দায়েূদ িগিবেয়ানীয়া সকলক এেকলেগ মািত আিন ক’ ল,

“মই আেপানােলাকৰ বােব িক কিৰম? আেপানােলােক যন িযেহাৱাৰ

সই দয়া আৰু িব াসৰ উ ৰািধকাৰী সকলক আশী াদ কেৰ তাৰ

বােব মই কেনৈক ায়ি কিৰম?” ৪ তিতয়া িগিবেয়ানীয়া সকেল

তওঁক ক’ ল, “ চৗল িক তওঁৰ বংশৰ সেত আমাৰ ৰপূ বা সাণৰ িবষেয়

িববাদ নাই আৰু ই ােয়লৰ মাজত কােনা লাকক বধ কৰা আমাৰ কাম

নহয়।” দায়েূদ উ ৰ িদ ক’ ল, “আেপানােলােক িযেয় িবচােৰ মই সয়াই

আেপানােলাকৰ বােব কিৰম।” ৫ তােত তওঁেলােক ৰজাক ক’ ল, “িয

মা হ জেন আমাক সংহাৰ কিৰিছল আৰু আিম িবন হ ই ােয়লৰ সীমাৰ

মাজৰ কােনা েদশত অৱিশ নাথািকবৰ কাৰেণ আমাৰ িবৰেু ‐

ম ণা কিৰিছল ‐ ৬ সই মা হ জনৰ বংশধৰ মাজৰ সাত জন লাকক

আমাৰ হাতত সমপণ কিৰ িদয়া হওঁক তােতআিম িযেহাৱা মেনানীত লাক

চৗলৰ, িগিবয়াত িযেহাৱা উে েশ আিৰ থম।” তিতয়া ৰজাই ক’ ল, “মই

তামােলাকৈল তওঁেলাকক সমপণ কিৰম।” ৭ িক ু দায়দুৰ আৰু চৗলৰ

পু যানাথনৰ মাজত িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপতৰ কাৰেণ, ৰজাই চৗলৰ

নািতেয়ক যানাথনৰ পু মিফেবাচতক দয়া কিৰ ৰ া কিৰেল। ৮ িক ু

অয়াৰ জীেয়ক িৰ াই চৗলৰ ঔৰসত অমণী আৰু মফীেবাচৎ নােমেৰ িয

জন পু ক জ িদিছল আৰু মেহালাতীয়া বািজ য়ৰ পেুতক অ ীেয়লৰ

ঔৰসত চৗলৰ জীেয়ক মীখেল িয পাঁেচাটা পু জ িদিছল, এই সকলক

ল’ ল। ৯ দায়েূদ তওঁেলাকক িগিবেয়ানীয়া সকলৰ হাতত শাধাই িদেল৷

তিতয়া তওঁেলােক পবতত িযেহাৱাৰ স খুত তওঁেলাকক আিৰ হ’ল;

আৰু তােত সই সাত জনৰ এেক সময়েত মতুৃ হ’ল। শস দাবৰ কালত

অথাৎ যৱ ধান দাবৈল আৰ কৰা কালেত তওঁেলাকক বধ কৰা হ’ল।

১০ পাছত অয়াৰ জীেয়ক িৰ াই চট কােপাৰ ল, শস দাৱাৰ আৰ ণেৰ

পৰা তওঁেলাকৰ ওপৰত আকাশৰ পৰা বৰষণু নপৰাৈলেক িশলৰ ওপৰত

িনজৰ কাৰেণ সই চটখন পািৰ ল’ ল। তাই িদনত আকাশৰ চৰাইেবাৰক

তওঁেলাকৰ ওপৰত পিৰব িনিদেল আৰু ৰািত বনৰীয়া জ ুক ওচৰৈল

আিহব িনিদেল। ১১ পাছত চৗলৰ উপপ ী অয়াৰ জীেয়ক িৰ াই িয

কায কিৰিছল তাক দায়দুক জেনাৱা গ’ল। ১২ তিতয়া পেল ীয়া সকেল

িগলেবাৱাত চৗলক বধ কৰা িদনা, চৗল আৰু তওঁৰ পু যানাথনক

আিৰ থাৱা বৎচানৰ চকৰ পৰা, তওঁেলাকৰ হাড় চুৰ কিৰ অনা যােবচ‐

িগিলয়দৰ গহৃ সকলৰ হাতৰ পৰা দায়েূদ সইেবাৰ ল আিনেল৷ ১৩ তওঁ

সই ঠাইৰ পৰা চৗলৰ আৰু তওঁৰ পু যানাথনৰ হাড়েবাৰ আিনেল আৰু

তওঁেলােক আিৰ থাৱা সই সাতজন লাকসকলেৰা হাড়েবাৰ গাটাই
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হ’ল। ১৪ তওঁেলােক চৗল আৰু তওঁৰ পু যানাথনৰ হাড়েবাৰ িব ামীন

দশৰ চলাত চৗলৰ িপতৃ কীচৰ মদামত মদাম িদেল৷ তওঁেলােক

ৰজাৰ আ া অ সােৰ সকেলা কায কিৰেল। তাৰ পাছত ঈ েৰ দশৰ

বােব তওঁেলাকৰ াথনা হণ কিৰেল। ১৫ তিতয়া পেল ীয়াসকলৰ

লগত ই ােয়লৰ আেকৗ যু লািগল৷ সই বােব দায়েূদ িনজৰ স সকলৰ

সেত নািম গ পেল ীয়া সকলৰ সেত যু কিৰেল৷ তােত দায়দু া

হ’ল। ১৬এেন সময়ত িতিনশ চকল জাখৰ িপতলৰ বৰছা ধৰা আৰু

নতুন তেৰাৱােলেৰ সাজু হাৱা িযচবী‐বেনাব নােমেৰ ৰফাৰ এজন স ােন

দায়দূক বধ কিৰবৈল মন কিৰেল। ১৭ িক ু চৰয়ূাৰ পু অবীচেয় তওঁক

ৰ া কিৰ সই পেল ীয়া জনক আঘাত কিৰ তওঁক বধ কিৰেল। তিতয়া

দায়দূৰ লাকসকেল তওঁৰ আগত শপত কিৰ ক’ ল, “ই ােয়লৰ দীপ

মাবৰ কাৰেণ আপিুন আমাৰ লগত আৰু যু ৈল নাযাব।” ১৮ সই

যু ৰ পাছত আৰু এবাৰ গাবত পেল ীয়াসকলৰ লগত যু হয়৷ সই

সময়ত হূচাতীয়া িচ কেয় চফ নােমেৰ ৰফাৰ এজন স ানক বধ কিৰেল।

১৯ পনুৰাই পেল ীয়াসকলৰ সেত গাবত আেকৗ যু হাৱাত, যােৰ‐

ওৰগীমৰ পু বৎেলেহমীয়া ইলহানেন গাতীয়া গিলয়াথক বধ কিৰেল

যাৰ বৰছাৰেটা ৰা টােলাঠাৰ সমান আিছল। ২০ তাৰ পাছত আন এখন

যু গাতত হয়৷ সই যু অিত দীঘকায় আৰু েত ক হােত‐ভিৰ ছটা ছটা

আঙুিল সবমঠু চৗিবশটা আঙুিল থকা এজন লাক আিছল৷ তওঁ ৰফাৰ

এজন স ান আিছল। ২১ যিতয়া তওঁ ই ােয়লক ঠা া‐িব প কিৰেল,

তিতয়া দায়দূৰ ককােয়ক িচিময়াৰ পু যানাথেন তওঁক বধ কিৰেল।

২২ এই লাকসকল গাতত ৰফাৰ স ান সকল আিছল আৰু তওঁেলাকক

দায়দু আৰু তওঁৰ স সকলৰ হাতত বধ কৰা হ’ল।

২২ িয কালত িযেহাৱাই দায়দূক চৗল আৰু আন আন শ ৰ হাতৰ

পৰা উ াৰ কিৰিছল, সই সময়ত তওঁ িযেহাৱাৰ উে েশেৰ

এই কথােৰ গীত গােল৷ ২ তওঁ াথনা কিৰ ক’ ল, “িযেহাৱা মাৰ িশলা,

মাৰ কাঁঠ আৰু মাৰ উ াৰকতা। ৩ মাৰ ঈ ৰ, মাৰ িশলা; তেৱঁই

মাৰ আ য় ান। তওঁ মাৰ ঢাল, মাৰ পিৰ াণৰ িশং, মাৰ উ ্গ

আৰু মাৰ আ য় ান, তুিম মাৰ াণকতা; তুিম মাক উপ ৱৰ পৰা

িন াৰ কেৰাঁতা। ৪ শংসাৰ যাগ িয িযেহাৱা, মই তওঁৰ আগত াথনা

কেৰাঁ; তােত মাৰ শ েবাৰৰ পৰা মই উ াৰ পাওঁ। ৫ িকয়েনা মতুৃ ৰ

ঢৗেৱ মাক বিৰ ধিৰিছল৷ অধমৰপূ ঢল পানীেয় মাক অিভভূত কিৰিছল।

৬ িচেয়ালৰ জৰীেয় মাক আ িৰ ধিৰিছল; মতুৃ ‐পােশ মাক মৰাই

ধিৰিছল। (Sheol h7585) ৭ স তৰ কালত মই িযেহাৱাৰ আগত াথনা

কিৰেলাঁ; মাৰ ঈ ৰৰ আগত মই কাতেৰাি কিৰেলাঁ; তােত তওঁ িনজ

মি ৰৰ পৰা মাৰ মাত িনেল, তওঁৰ স খুত কৰা মাৰ কাতেৰাি

তওঁৰ কাণত পিৰল। ৮ তিতয়া পিৃথৱী কঁিপল আৰু জাকাৰ খােল৷ গৰ

মলূেবােৰা জাকাৰ খাই লিৰল; িকয়েনা তওঁৰ াধ িল উিঠিছল। ৯

তওঁ নাকৰ পৰা ধাঁৱা ওলাই ওপৰৈল গ’ল, তওঁৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা

অি েয় াস কিৰেল; তাৰ পৰা িল থকা আঙঠা ওলাই িল থািকল।

১০ তিতয়া তওঁ আকাশ মকুিল কিৰ নািমল, তওঁৰ চৰণৰ তলত ঘাৰ

অ কাৰ আিছল। ১১ তওঁ কৰবূত উিঠিছল আৰু উিৰ ফুিৰিছল, এেন িক,

বায়ৰুপূ ডউকােৰ উৰা মািৰ আিহ তওঁ দশন িদিছল। ১২আৰু তওঁ

অ কাৰক িনজৰ চািৰওফােল ত ুৰেূপ াপন কিৰ ল’ ল, তওঁ আকাশৰ

মঘত গধৰু জলৰািশ একি ত কিৰেল৷ ১৩ তওঁৰ স খুত থকা দীি ৰ

পৰা ল আঙঠা ওলাই পিৰল। ১৪ িযেহাৱাই আকাশৰ পৰা গ ন

কিৰেল৷ সে াপিৰ জেন আটাহ পািৰেল। ১৫ তওঁ বাণ মািৰ তওঁৰ

শ সকলক গাট গাট কিৰেল, তওঁ ব মািৰ তওঁেলাকক ব া ল

কিৰেল। ১৬ িযেহাৱাৰ ভৎসনাত আৰু তওঁৰ নাকৰ িন াস াসৰ

বায়তু, সমু ৰ তিল দখা গ’ল, পিৃথৱীৰ মলূেবাৰ অনাবতৃ হ’ল। ১৭ তওঁ

ওপৰৰ পৰা হাত মিলেল; আৰু মাক ধিৰেল! তওঁ মহাজল সমহূৰ পৰা

মাক তুিল আিনেল৷ ১৮ তওঁ মাক বলৱ শ ৰ পৰা উ াৰ কিৰেল,

মাৰ বৰীেবাৰৰ পৰা মাক উ াৰ কিৰেল; িকয়েনা তওঁেলাক মাতৈক

অিত বলৱ আিছল। ১৯ মাৰ িবপদৰ কালত তওঁেলােক মাক আ মণ

কিৰিছল, িক ু িযেহাৱা মাৰ উপকাৰক হ’ল। ২০ তওঁ মাক বহল ঠাইৈল

উিলয়াই আিনেল৷ তওঁ মাক উ াৰ কিৰেল, িকয়েনা তওঁ মাত সে াষ

পােল। ২১ িযেহাৱাই মাৰ ধািমকতা অ সােৰ মাক পৰু াৰ িদেল৷ মাৰ

হাতৰ তাৰ দেৰ মাক ফল িদেল। ২২ িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ পথত

চিলেলাঁ, আৰু কম কিৰ মাৰ ঈ ৰক এৰা নাই৷ ২৩ কাৰণ তওঁৰ

সকেলা শাসন মাৰ স খুত আেছ; মই তওঁৰ িবিধেবাৰ মাৰ পৰা দূৰ

কৰা নাই৷ ২৪ তওঁৰ দিৃ ত মই িস ও আিছেলাঁ, আৰু িনজ অপৰাধৰ পৰা

মই িনজেক আঁতেৰ ৰািখেলাঁ। ২৫ এই হতুেক িযেহাৱাই মাৰ ধািমকতা

অ সােৰ মাক ফল িদেল, তওঁৰ চ ৰ আগত থকা মাৰ হাতৰ তাৰ

দেৰই মাক ফল িদেল। ২৬ িয জন িব াসেযাগ , তওঁৈল তুিম িনজৰ

িব াসেযাগ তা কাশ কৰা, িয জন িনেদাষী, তওঁৈল তুিম িনেদাষীতা

কাশ কৰা৷ ২৭ তুিম িচ লাকৈল িনজৰ িচতা কাশ কৰা, িক ু

িবপথগামী লাকৈল তুিম চতুৰ ব ৱহাৰ কেৰাঁতা। ২৮ তুিম খ পাৱা

লাকক পিৰ াণ িদওঁতা, িক ু গ ী চ ক তল কেৰাঁতা। ২৯ িকয়েনা

হ িযেহাৱা, তুিম মাৰ দীপ৷ আৰু িযেহাৱাই মাৰ অ কাৰক পাহৰ

কিৰ িদেয়৷ ৩০ িকয়েনা তামাৰ সহায়ত মই স দলৰ িবৰেু খিদ

যাওঁ; আৰু মাৰ ঈ ৰৰ সহায়ত মই জাপ মািৰ গড় পাৰ হওঁ। ৩১ ঈ ৰৰ

পথ হ’ ল িস ৷ িযেহাৱাৰ বাক িনভাঁজ৷ তওঁ েত ক লাকৰ ঢাল ৰপূ;

িয জন তওঁত থােক, তওঁ তাৰ আ য় ান। ৩২ িকয়েনা িযেহাৱাৰ

বািহেৰ কান ঈ ৰ আেছ? আমাৰ ঈ ৰত বািহেৰ কান িশলা আেছ?

৩৩ ঈ ৰ মাৰ দঢ়ৃ আ য়; তওঁ িস লাকক িনজ পথত চলায়। ৩৪

তওঁ মাৰ ভিৰ হিৰণীৰ ঠঙৰ সদশৃ কেৰ আৰু মাক পবতৰ ওখ ঠাইত

িথয় কৰায়। ৩৫ তওঁ মাৰ হাতক ৰণ কিৰবৈল িশ া িদেয়, তােত মাৰ

বা েৱ িপতলৰ ধ েকা বকা কিৰব পােৰ৷ ৩৬ তুিম মাক পিৰ াণ ৰপূ

ঢাল িদলা, আৰু তামাৰ সাহাযই মাক মহান কিৰেল। ৩৭ তুিম মাৰ

ভিৰৰ তলৰ ঠাই বহল কিৰলা, তােত মাৰ ভিৰ িপছিল নগ’ল। ৩৮ মই

মাৰ শ েবাৰৰ পাছত খিদ গ তওঁেলাকক িবন কিৰেলাঁ৷ তওঁেলাক

িবন নহ’লমােন মই উভিট নািহেলাঁ। ৩৯ মই তওঁেলাকক সংহাৰ

কিৰ এেনৈক িড় কিৰেলাঁ য, তওঁেলােক উিঠব নাৱািৰেল৷ এেন িক,

তওঁেলাক মাৰ ভিৰৰ তলত পিতত হ’ল। ৪০ িকয়েনা যু কিৰবৰ অেথ

তুিম মাক বলৰপূ কিটব ন িদলা; তুিম মাৰ িবৰেু উঠােবাৰক, মাৰ

তলতীয়া কিৰলা। ৪১ তুিম মাৰ শ েবাৰক মাৈল িপিঠ িদয়ালা; তােত

মাক িঘণ কেৰাঁতােবাৰক মই সংহাৰ কিৰেলাঁ। ৪২ তওঁেলােক সহায়ৰ

বােব আটাহ পািৰেল, িক ু পিৰ াণ কেৰাঁতা কােনা নািছল৷ তওঁেলােক

িযেহাৱাৈল আটাহ পািৰেল, িক ু তওঁ তওঁেলাকক উ ৰ িনিদেল। ৪৩

তােত পিৃথৱীৰ ধিূলৰ িনিচনাৈক মই তওঁেলাকক িড় কিৰেলাঁ, আৰু

বাটৰ বাকাৰ দেৰ মই তওঁেলাকক গচিকেলাঁ আৰু ম ন কিৰেলাঁ। ৪৪

তুিম মাৰ লাকসকলৰ িববাদৰ পৰা মাক ৰ া কিৰলা৷ তুিম মাৰ

ফদক উ ৰািধকাৰ হ’বৈল ৰািখলা৷ মাৰ অপিৰিচত এটা জািতক মাৰ

দাস হ’বৈল িদলা। ৪৫ িবেদশীসকল মাৰ বশীভূত হ’ল৷ নামা েক

তওঁেলােক মাৰ আ া পালন কিৰেল। ৪৬ িবেদশীসকল িনৰৎূসাহী হ

িনজ িনজ গৰ পৰা কঁিপ কঁিপ ওলাই আিহল। ৪৭ িযেহাৱা জীৱ ! মাৰ

িশলাৰ শংসা হওঁক৷ মাৰ পিৰ াণৰ িশলা, ঈ ৰ গৗৰৱাি ত হওঁক; ৪৮

িযজন স শি মান ঈ েৰ মাৰ হ িতকাৰ সােধ আৰু লাকসকলক

মাৰ ভিৰৰ তলত চাপৰ কেৰ, ৪৯আৰু মাৰ শ েবাৰৰ মাজৰ পৰা

মাক উিলয়াই আেন৷ এেন িক, তুিম মাৰ িবৰেু উঠােবাৰৰ ওপৰত

মাক তালা, আৰু উপ ৱকাৰীেবাৰৰ পৰাও মাক উ াৰ কৰা। ৫০ এই

হতুেক হ িযেহাৱা, মই জািতেবাৰৰ মাজত তামাক ধ বাদ কিৰম; আৰু

তামাৰ নামৰ উে েশ শংসাৰ গান কিৰম। ৫১ ঈ েৰ িনজ ৰজাক মহা‐

পিৰ াণ িদেয়, আৰু তওঁ িনজৰ অিভিষ জনক দয়া কেৰ। তেৱঁই

সদাকালৈলেক দায়দু আৰু তওঁৰ বংশক দয়া কিৰব।”

২৩ এেয় দায়দূৰ শহতীয়া কথা। িযচয়ৰ পু দায়দু, উ স ানীয়

পৰুষু, যােকাবৰ ঈ ৰৰ াৰাই অিভিষ এজন, এজন ই ােয়লৰ

মধৰু িত গীত গাওঁতা৷ ২ “ মাৰ াৰাই িযেহাৱাৰ আ াই কথা ক’ ল,
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তওঁৰ বাক মাৰ িজভাত আিছল৷ ৩ ই ােয়লৰ ঈ েৰ ক’ ল, ‘ই ােয়লৰ

িশলাই মাক ক’ ল, লাকসকলৰ ওপৰত িয জেন ায়ৰেূপ ৰাজ কেৰ,

িয জেন ঈ ৰৈল ভয় ৰািখ শাসন কেৰ, ৪ তওঁ সূয উদয় হাৱা কালৰ

সই ভাতৰ দীি ৰপূ, মঘ নথকা ভাত সদশৃ, যিতয়া পিৃথৱীত

তণৃ গেজ, বৰষণুৰ পাছত সূযৰ িকৰণৰ াৰাই। ৫ ৰেূপই ঈ ৰৰ

স খুত মাৰ বংশ তেন নহয় ন? িকয়েনা তওঁ মাৰ লগত এিট

িচৰ ায়ী িনয়ম াপন কিৰেল, সেয় স ণূ শ ৃ লাযু আৰু সত ?

কাৰণ মাৈল িত া কৰা মাৰ সকেলা পিৰ াণ আৰু ম ল তওঁ বিৃ

নকিৰব ন? ৬ িক ু আটাই লাক পলাব লগা কাঁইট ৰপূ, িকয়েনা

সইেবাৰক হােতেৰ ধিৰব নাৱািৰ৷ ৭ িক ু িয মা েহ তওঁেলাকক

চুব, তওঁ লাহা আৰু বৰছাৰ ৰা হাতত লব লািগব৷ পাছত তওঁেলাক

থকা ঠাইেত তওঁেলাকক জইুেৰ িনেচইৈক পৰুা যাব’।” ৮ দায়দূৰ িয

সকল বীৰ আিছল, তওঁেলাকৰ নাম এই। তথেমানীয়া যােচব‐বেচবৎ

সনাপিত সকলৰ অধ ৷ তওঁ এেক সময়েত আঠ শ লাকক বধ

কিৰেল। ৯ তওঁৰ পাছত অেহাহীয়া দাদয়ৰ পু ইিলয়াজ; দায়দূৰ

িতিনজন মতাশালী পৰুষুসকলৰ মাজৰ এজন৷ িযজন যু ৈল গাট খাৱা

পেল ীয়াসকলক ইিতিকং কিৰিছল আৰু িয সময়ত ই ােয়ল লাকসকল

যু ৈল উিঠ গিছল, সই সময়ত দায়দূৰ লগত আিছল৷ ১০ ইিলয়ােজ

উিঠ হাত া নােহাৱামানৈলেক পেল ীয়াসকলক হাৰ কিৰ আিছল।

িযিদনাৈলেক তেৰাৱালখন তওঁৰ হাতত লািগ ৰ’ল; সই িদনাই িযেহাৱাই

মহািন াৰ আিনেল, আৰু লাকসকেল কৱল লটু কিৰবৈল ইিলয়াজৰ

পােছ পােছ গ’ল। ১১ আৰু তওঁৰ পাছত হৰাৰীয়া আিগৰ পু চ া

আিছল। িয ঠাইত মচুৰ মাহৰ খিত আিছল, সই ঠাইেত পেল ীয়াসকেল

গাট খাই দল পািতিছল আৰু স সকল িফিল ীয়াসকলৰ আগৰ পৰা

পলাইিছল৷ ১২ িক ু চ া খিতৰ মাজত িথয় হ তাক ৰ া কিৰেল, আৰু

পেল ীয়াসকলক বধ কিৰেল; এইদেৰ িযেহাৱাই মহা‐িন াৰ আিনেল।

১৩ ি শজন স ৰ মাজৰ িতিন জন লাক শস দাৱা সময়ত অ ম

হাত থকা দায়দূৰ ওচৰৈল গ’ল৷ তিতয়া পেল ীয়াসকলৰ দেল ৰফায়ীম

উপত কাত ছাউিন পািত আিছল। ১৪ সই কালত দায়দু দঢ়ৃ সংৰি ত

এটা হাত আিছল, আৰু তিতয়া পেল ীয়াসকলৰ হৰী স দেল

বৎেলেহমত িত া কিৰিছল। ১৫ পাছত দায়েূদ পানীৰ বােব বৰ

হািবয়াহ কিৰ ক’ ল, “অহ, বৎেলেহমৰ ৱাৰৰ ওচৰত থকা সই নাদৰ

পৰা পানী খাবৈল আিন িদয়া হ’ ল, মই কেন ভাল পােলাঁেহঁেতন!” ১৬

তােত সই িতিনজন বীৰ পৰুেুষ পেল ীয়াসকলৰ স েবাৰক ভদ কিৰ

গ, বৎেলেহমৰ ৱাৰৰ ওচৰত থকা সই নাদৰ পানী তুিল আিনেল৷

তওঁেলােক সই পানী দায়দূৰ ওচৰৈল ল আিহল, িক ু তওঁ তাক

পান কিৰবৈল ই া নকিৰেল৷ বৰং তাক িযেহাৱাৰ উে েশ ঢািল িদেল।

১৭ তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ হ িযেহাৱা, এেন কায মাৰ পৰা দূৰ হওঁক,

য ইয়াক মই পান কিৰম, এেয় জােনা আচলেত িনজ াণ ল যাৱা

লাকসকলৰ তজ নহয়?” এই কাৰেণ তওঁ তাক পান কিৰবৈল ই া

নকিৰেল। সই বীৰ িতিনজেনই এই মতাশালী কম কিৰিছল। ১৮আৰু

চৰয়ূাৰ পু যাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয়, এই িতিনজনৰ ওপৰত সনাধ

আিছল৷ এবাৰ তওঁ িতিন শ লাকৰ িবৰেু িনজৰ বৰছা চলাই িসহঁতক

বধ কিৰিছল৷ আৰু িতিন জনৰ মাজত ােয়ই তওঁৰ নাম হিছল। ১৯

তওঁ জােনা সই িতিন জনৰ মাজত অিধক ময দা পাৱা লাক নহয়?

এই হতুেক তওঁ তওঁেলাকৰ ওপৰত সনাধ হ’ল৷ তথািপও তওঁ এই

থম িতিন জনৰ সমােন খ াত হাৱা নািছল। ২০এজন কবেচলীয়া

বীৰপৰুষু, িযেহায়াদাৰ পু িয বনায়া, তওঁ অেনক মহৎ কায কিৰিছল৷

তওঁ মাৱাবীয়া অৰীেয়লৰ জন পেুতকক বধ কিৰিছল৷ তাৰ বািহেৰও

িহম পৰা কালত তওঁ গ গাতৰ িভতৰত থকা এটা িসংহ মািৰিছল। ২১

আৰু তওঁ এজন বৰ ৰ িমচৰীয়াক বধ কিৰিছল৷ সই িমচৰীয়াৰ হাতত

এপাত বৰছা আিছল, িক ু তওঁ এডাল লাখিুট ল সই িমচৰীয়াজনৰ

সেত যুঁিজিছল৷ তওঁ িমচৰীয়াজনৰ হাতৰ পৰা বৰছাপাত কািঢ় ল,

তওঁৰ বৰছােৰই তওঁক বধ কিৰেল। ২২ িযেহায়াদাৰ পু বনায়াই এই

বীৰ পণূ কাযেবাৰ কিৰেল আৰু তওঁ সই িতিন জন বীৰৰ লেগ লেগ

তওঁেৰা নাম হ’ল। ২৩ তওঁ ি শ জনৈক অিধক ময দা পাৱা হ’ল যিদও

তওঁ থম িতিন জনৰ সমান হাৱা নািছল। তথািপও দায়েূদ তওঁক

িনজৰ গা‐ৰ ীয়া স দলৰ ওপৰত অধ পািতেল। ২৪ যাৱাবৰ

ভােয়ক অচােহল ি শ জনৰ মাজৰ এজন আিছল; বৎেলেহমীয়া দাদৰ

পু ইলহানন, ২৫ হেৰাদীয়া চ া, হৰাদীয়া ইলীকা, ২৬ পলটীয়া হলচ,

তােকাইয়া ইে চৰ পু ঈৰা, ২৭ অনােথাতীয়া অবীেয়জৰ, হূচাতীয়া

মবু য়, ২৮ অেহাহীয়া চলেমান, নেটাফাতীয়া মহৰয়; ২৯ নেটাফাতীয়া

বানাৰ পু হেলব, িব ামীনৰ স ান সকলৰ িগিবয়া‐িনবাসী ৰীবয়ৰ

পু ই য়, ৩০ িপৰােথানীয়া বনায়া, গাচ উপত কা‐িনবাসী িহ য়৷ ৩১

অবাতীয়া অবীঅলেবান, বহূমীয়া অজমাবৎ, ৩২ চালেবানীয়া ইিলয়হবা,

বেন‐যাচেনৰ পু সকল যানাথন; ৩৩ হৰাৰীয়া চ া, অৰাৰীয়া চাৰৰৰ

পু অহীয়াম, ৩৪ মাখাথীয়া অহচবয়ৰ পু ইলীেফলট, িগেলানীয়া

অহীেথাফলৰ পু ইলীয়াম, ৩৫ কিমলীয়া িহেষা, অবীয়া পাৰয়, ৩৬ চাবা

িনবাসী নাথনৰ পু ঈগাল, গাদীয়া গা ীৰ বানী, ৩৭ অে ানীয়া চলক,

আৰু চৰয়ূাৰ পু যাৱাবৰ অ বাহন বেৰাতীয়া নহৰয়, ৩৮ িয ীয়া ঈৰা,

িয ীয়া গােৰব, ৩৯আৰু িহ ীয়া ঊিৰয়া; স মঠু সাতি শ জন।

২৪ পাছত ই ােয়লৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ াধ পনুৰায় িল উিঠল আৰু

তওঁেলাকৰ িবৰেু দায়দূৰ বিৃ জ াই তওঁ ক’ ল, “ই ােয়ল

আৰু িযহূদাক গ গণনা কৰা”। ২ তােত ৰজাই তওঁৰ ওচৰত থকা ধান

সনাপিত যাৱাবক ক’ ল, “মই ই ােয়লৰ লাকসকলৰ সংখ া জািনবৰ

বােব, তুিম দানেৰ পৰা বৰ‐ চবাৈলেক ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ মাজত

যাৱা আৰু তামােলােক লাকসকলক গণনা কৰা।” ৩ তিতয়া যাৱােব

ৰজাক ক’ ল, “এিতয়া িযমান লাক আেছ, আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

তাৰ এশ ণ বিৃ কৰক আৰু মাৰ ভু মহাৰােজ তাক চ েৰ চাওক;

িক ু মাৰ ভু মহাৰােজ এেন কাযত িকয় সে াষ পাইেছ?” ৪ তথািপ

যাৱাব আৰু সনাপিতসকলৰ আগত ৰজাৰ বাক বল হ’ল; তােত

যাৱাব আৰু সনাপিতসকেল ই ােয়লৰ লাকসকলক গণনা কিৰবৈল

ৰজাৰ আগৰ পৰা গ’ল। ৫ পাছত তওঁেলােক য ন পাৰ হ অেৰােয়ৰৰ

মাজত থকা নগৰ খনৰ সাঁফােল ছাউিন পািতেল; আৰু তওঁেলােক গাদ ও

যােজৰৈলেক গ’ল। ৬ তাৰ পাছত তওঁেলােক িগিলয়দ আৰু দানযানৈল

গ ঘিুৰ আিহ চীেদানৈল গ’ল। ৭ তওঁেলােক তূৰ গৈল গ’ল আৰু িহ ীয়া

ও কনানীয়াসকলৰ সকেলা নগৰৈলও গ’ল; আৰু শষত তওঁেলােক আিহ

িযহূদাৰ দি ণ অ ল বৰ‐ চবাত উপি ত হ’ল। ৮ এইদেৰ তওঁেলােক

দশৰ সকেলা ঠাইেত ফুিৰ ন মাহ িবশ িদনৰ মৰুত িযৰচূােলমৈল উভিট

আিহল। ৯ পাছত যাৱােব গণনা কৰা লাকসকলৰ সংখ া ৰজাৰ ওচৰত

আিন িদেল; তাৰ মঠু, ই ােয়লৰ তেৰাৱাল ধেৰাঁতা আঠ লাখ বলৱান

লাক, আৰু িযহূদাৰ পাঁচ লাখ লাক। ১০ এইদেৰ দায়েূদ লাকসকলক

গণনা কেৰাঁৱাৰ পাছত, তওঁৰ মেন তওঁক দাষী কিৰেল। তিতয়া

দায়েূদ িযেহাৱাক ক’ ল, “এই কম কিৰ মই মহা পাপ কিৰেলাঁ; িক ু হ

িযেহাৱা িবনয় কেৰাঁ, িনজ দাসৰ অপৰাধ মা কৰা, িকয়েনা মই অিতশয়

অ ানৰ কম কিৰেলাঁ।” ১১ দায়দু ৰািতপৱুােত উিঠল, দায়দূৰ দশক

গাদ ভাববাদী ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, বােল, ১২ “তুিম গ

দায়দূক কাৱা: ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ, মই তামাৰ আগত িতিনটা দ

ৰািখেছা; তাৰ মাজৰ এটা বািচ লাৱা, মই তােকই তামাৈল কিৰম’।” ১৩

তােত গােদ দায়দূৰ ওচৰৈল গ তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ দশত সাত বছৰ

আকাল হ’ব লােগ ন? বা তামাৰ শ েবাৰ পােছ পােছ খিদ যাওঁেত,

তুিম িসহঁতৰ আেগ আেগ িতিন মাহৈলেক পলাই থািকবা? নাইবা দশত

িতিন িদনৈলেক মহামাৰী হ’ব? এিতয়া মাক পেঠাৱা জনাক মই িক উ ৰ

িদম, তাক এিতয়াই িবেবচনা কিৰ চাৱা।” ১৪ তােত দায়েূদ গাদক ক’ ল,

“মই বৰ ঠকত পিৰেছাঁ৷ আিম িযেহাৱাৰ হাতত পৰা ভাল, িকয়েনা তওঁৰ

দয়া চুৰ, িক ু মাক মা হৰ হাতত পিৰবৈল িনিদয়ক।” ১৫ গিতেক

সই ৰািতপৱুােৰ পৰা িনৰিূপত সময়ৈলেক িযেহাৱাই ই ােয়লৈল মহামাৰী

পিঠয়ােল; তােত দানেৰ পৰা বৰ‐ চবাৈলেক স ৰ হাজাৰ লাকৰ মতুৃ

হ’ল। ১৬ পাছত যিতয়া দূেত িযৰচূােলমক িবন কিৰবৈল তাৰ ফালৈল

হাত মিলেল, তিতয়া িযেহাৱাই সই আপদৰ বােব খদ কিৰ সংহাৰক
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দূতক ক’ ল, “এেয় জিুৰেছ! এিতয়া তামাৰ হাত কাঁেচাৱা।” সই সময়ত

িযেহাৱা সই দূত িযবচুীয়া অেৰৗণাৰ মৰণা মৰা খলাৰ ওচৰত আিছল।

১৭ পাছত িয দূেত সংহাৰ কিৰিছল, দায়েূদ সই দূতক দিখ িযেহাৱাক

ক’ ল “মইেহ পাপ কিৰেলাঁ, মইেহ অপৰাধী হেলাঁ; িক ু এই মৰ‐

ছাগেবােৰ িক কিৰেল? মই িবনয় কেৰাঁ, তামাৰ হাত মােৰই িবৰেু

আৰু মাৰ িপত‐ৃবংশৰ িবৰেু হওক!” ১৮ সই িদনা গােদ দায়দূৰ

ওচৰৈল আিহ তওঁক ক’ ল, “তুিম উিঠ গ িযবচুীয়া অেৰৗণাত মৰণা

মৰা খলাত িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য েবদী াপন কৰাৈগ।” ১৯ তােত

িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ গাদৰ িনেদশ মািন দায়দু উিঠ গ’ল। ২০ পাছত

অেৰৗণাই চাই দিখেল য, তওঁৰ ফােল ৰজা আৰু তওঁৰ দাসেবাৰ আিহ

আেছ, তােত অেৰৗণাই আিহ ৰজাৰ আগত মািটত উবিুৰ হ িণপাত

কিৰেল। ২১আৰু অেৰৗণাই ক’ ল, “ মাৰ ভু মহাৰাজৰ িনজৰ দাসৰ

ওচৰৈল িক কাৰেণ আিহল?” দায়েূদ ক’ ল, “ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা

মহামাৰী িচবৰ বােব িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য েবদী িন াণ কিৰবৰ

অেথ মই তামাৰ পৰা এই মৰণা মৰা খলা িকিনবৈল আিহেছাঁ।” ২২

তিতয়া অেৰৗণাই দায়দূক ক’ ল, “ মাৰ ভু মহাৰাজৰ দিৃ ত িয ভাল

হয়, তােক ল উৎসগ কৰক; চাওঁক, হাম‐বিলৰ বােব এই গৰেুবাৰ

আৰু খিৰৰ বােব মৰণা মৰা য আৰু গৰেুবাৰৰ যৱুঁিল আেছ৷ ২৩ হ

মহাৰাজ অেৰৗণাই মহাৰাজক এই সকেলােক িদেছ।” অেৰৗণাই ৰজাক

পনুৰ ক’ ল, “আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আেপানাক হণ কৰক।” ২৪

ৰজাই অেৰৗণাক ক’ ল, “ সেয় হ’ব নাৱােৰ, মই মলূ িদ তামাৰ পৰা

সকেলা িকিনেহ লম; মই িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ িবনামেূল হাম‐

বিল উৎসগ নকেৰাঁ।” এই বিুল দায়েূদ প াশ চকল ৰপূ িদ, সই

মৰণা মৰা খলা আৰু গৰেুবাৰ িকিন ল’ ল। ২৫আৰু দায়েূদ সই ঠাইেত

িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য েবদী িন াণ কিৰ, হাম‐বিল আৰু ম লাথক

বিল উৎসগ কিৰেল। তােত িযেহাৱাই দশৰ পে াথনা িনেল আৰু

ই ােয়লৰ পৰা মহামাৰী িচল।
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১ রাজাবিল
১ পাছত ৰজা দায়দু বঢ়ুা হ আিহল আৰু অিতশয় ব ৃ হাৱাৰ বােব

তওঁৰ গাত অেনক কােপাৰ িদেলও উম নােপাৱা হ’ল। ২ এই

হতুেক তওঁৰ দাসেবােৰ তওঁক ক’ ল, “আমাৰ ভু মহাৰাজৰ বােব

এজনী মাৰী যৱুতী িবচািৰ চাৱা যাওঁক। তিতয়া তাই মহাৰাজৰ

স খূত থািক ৰজাৰ আলৈপচান ধৰাৰ লগেত আমাৰ ভু মহাৰাজৰ গাত

উম পাবৈল তওঁৰ বু ত শয়ন কিৰব।” ৩ সেয়েহ তওঁেলােক ই ােয়লৰ

গােটই অ লত ৰী ছাৱালী িবচািৰবৈল ধিৰেল৷ তিতয়া তওঁেলােক

চূেনমীয়া অবীচগক িবচািৰ পােল আৰু ৰজাৰ ওচৰৈল তওঁক ল আিহল৷

৪ এই ছাৱালীজনী অিতশয় ৰী আিছল৷ তওঁ ৰজাৰ আলৈপচান

ধিৰেল আৰু ষা কিৰেল, িক ু তওঁৰ সেত ৰজাই কােনা দিহক

স ক নাৰািখেল। ৫ সই কালত হ ীতৰ পু অেদানীয়াই িনজেক গৗৰৱ

কিৰ ক’ ল, “ৰজা মেয়ই হ’ম৷” এইবিুল িনজৰ আেগ আেগ যাবৰ বােব

প াশ জন মা হৰ লগেত ৰথ আৰু অ ােৰাহী স েবাৰ যু ত কিৰ

ৰািখেল। ৬ তওঁৰ িপতেৃয় কিতয়াও তওঁক ক িদ এইদেৰ কাৱা নাই,

“তুিম িকয় এইেবাৰ কিৰছা?” অেদািনয়া দিখবৈল বৰ ৰ আিছল,

তওঁ অৱচােলামৰ পাছত জি িছল। ৭ তওঁ অিবয়াথৰ পেুৰািহত আৰু

চৰয়ূাৰ পু যাৱাবৰ লগত আেলাচনা কিৰেল। তিতয়া তওঁেলােক

অেদানীয়াক অ সৰণ কিৰেল আৰু তওঁক সহায় কিৰেল। ৮ িক ু চােদাক

পেুৰািহত, িযেহায়াদাৰ পু বনায়া, নাথন ভাববাদী, িচিময়ী, ৰয়ী আৰু

িয বীৰসকল দায়দূৰ লগত আিছল, তওঁেলােক অেদািনয়াক অ সৰণ

নকিৰেল। ৯ পাছত অেদািনয়াই অিয়ন‐ ৰােগলৰ কাষত থকা জােহলৎ

িশলৰ ওচৰত ভড়া, ছাগলী, ষাঁড় আৰু পু গৰু পাৱািল বিলদান

কিৰেল৷ আৰু িনজ ভাই ৰাজেকাঁৱৰ সকলক আৰু ৰজাৰ দাস িযহূদাৰ

আটাই লাকক িনম ণ কিৰেল। ১০ িক ু নাথন ভাববাদীক, বনায়াক,

বীৰসকলক আৰু িনজ ভােয়ক চেলামনক িনম ণ নকিৰেল। ১১ তিতয়া

নাথেন চেলামনৰ মাক বৎেচবাক ক’ ল, “আমাৰ ভু দায়েুদ নজনাৈক

হ ীতৰ পেুতক অেদািনয়া য ৰজা হল, ইয়াক জােনা তুিম না নাই? ১২

এই হতুেক আহাঁ, তুিম িনজৰ আৰু তামাৰ পু চেলামনৰ াণ ৰ া

কিৰবৈল, মই এিতয়া তামাক পৰামশ িদওঁ৷ ১৩ দায়দু ৰজাৰ ওচৰৈল

যাৱা; আৰু তওঁক কাৱাৈগ, য, ‘ হ মাৰ ভু মহাৰাজ, আপিুন জােনা

শপত খাই আেপানাৰ দাসীক জােনা কাৱা নািছল, ‘ মাৰ পাছত তামাৰ

পু চেলামন অৱেশ ৰজা হ’ব আৰু তেৱঁই মাৰ িসংহাসনত বিহব?’

তেনহ’ ল অেদািনয়াই িকয় ৰাজ কিৰ আেছ?’ ১৪আৰু চাৱা, সই

ঠাইত ৰজাৰ সেত তামাৰ কথা শষ নৗ হওঁেতই, মই তামাৰ পাছত

সামাই গ তামাৰ কথা িনি ত কিৰম।” ১৫ পাছত সই মেত, বৎেচবা

িভতৰ‐ কাঠািলত সামাই ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল৷ ৰজা অিতশয় ব ৃ হাৱাত

চূেনমীয়া অিবচেগ ৰজাৰ ষা কিৰ আিছল। ১৬ তিতয়া বৎেচবাই মৰূ

দাঁৱাই ৰজাৰ আগত িণপাত কিৰেল। তিতয়া ৰজাই িধেল, “ তামাক

িক লােগ?” ১৭ তাই তওঁক ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ

শপত খাই আেপানাৰ বটীৰ আগত কিছল য, ‘ মাৰ পাছত তামাৰ

পু চেলামন ৰজা হ’ব আৰু মাৰ িসংহাসনৰ ওপৰত তেৱঁই বিহব।’

১৮ িক ু এিতয়া, হ মাৰ ভু মহাৰাজ, চাওঁক, আপিুন নজনাৈকেয়ই

অেদানীয়া ৰজা হ’ল৷ ১৯ অিধকৈক ষাঁড়, পু গৰু পাৱািল, মৰ‐ছাগ

আৰু ছাগলী বিলদান কিৰ সকেলা ৰাজেকাঁৱৰ সকলৰ লগেত অিবয়াথৰ

পেুৰািহত আৰু ধান সনাপিত যাৱাবক িনম ণ কিৰেল, িক ু আেপানাৰ

দাস চেলামনক িনম ণ নকিৰেল। ২০ হ মাৰ ভু মহাৰাজ, আেপানাৰ

পাছত মাৰ ভু মহাৰাজৰ িসংহাসনত কান বিহব, সই িবষেয় আপিুনেয়

তওঁেলাকক জনাওক; তওঁেলােক আেপানাৰ পৰাই িনবৈল বাট চাই

আেছ। ২১আপিুন যিদ ইয়ােক নকেৰ, তেনহেল মাৰ ভু মহাৰাজ

ওপৰ‐িপতসৃকলৰ লগত যিতয়া ওপৰ‐িপতসৃকলৰ সেত িনি ত হ’ব,

তিতয়া মই আৰু মাৰ পু চেলামন অপৰাধী িহচােব গিণত হ’ব।” ২২

এইদেৰ তওঁ ৰজাৰ লগত কথা হ থােকাঁেতই নাথন ভাববাদী িভতৰৈল

সামাই আিহল। ২৩ তিতয়া দাসেবােৰ ৰজাক ক’ ল, “চাওঁক, নাথন

ভাববাদী আিহেছ।” পাছত ভাববাদী নাথন ৰজাৰ স খূৈল গ’ল আৰু

আঁঠুকািঢ় ৰজাৰ আগত িণপাত কিৰেল। ২৪ নাথেন ক’ ল, “ হ মাৰ

ভু মহাৰাজ, ‘ মাৰ পাছত অেদািনয়া ৰজা হ’ব আৰু মাৰ িসংহাসনত

িসেয়ই বিহব, এেন বিুল আপিুন ক’ ল ন িক?’ ২৫ িকয়েনা তওঁ আিজ

নািম গেছ আৰু অিধকৈক ষাঁড়, পু গৰু পাৱািল, মৰ‐ছাগ আৰু

ছাগলী বিলদান কিৰেছ। তওঁ তাৈল সকেলা ৰাজেকাঁৱৰ, সনাপিত

আৰু অিবয়াথৰ পেুৰািহতেকা িনম ণ কিৰেছ। আৰু চাওঁক, তওঁেলােক

তওঁৰ আগত ভাজন পান কিৰেছ আৰু কেছ, ‘অেদািনয়া ৰজা িচৰজীিৱ

হওঁক!’ ২৬ িক ু আেপানাৰ দাস িয মই, মাক আৰু চােদাক পেুৰািহত,

িযেহায়াদাৰ পু বনায়া আৰু আেপানাৰ দাস চেলামনক হ’ ল তওঁ িনম ণ

নকিৰেল। ২৭ এই কায মাৰ ভু মহাৰাজৰ আেদশত হ’ল নিক? মাৰ

ভু মহাৰাজৰ িপছত আেপানাৰ িসংহাসনত কান বিহব, সই িবষেয়

আেপানাৰ দাসেবাৰক আপিুন জােনা জেনাৱা নাই? ২৮ তিতয়া ৰজা

দায়েূদ উ ৰ িদ ক’ ল, “বৎেচবাক মাৰ ওচৰৈল মািত আনা।” তিতয়া

তওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ ৰজাৰ আগত িথয় হ’ল৷ ২৯ ৰজাই শপত কিৰ

ক’ ল, “িযজন স শি মান ঈ েৰ সকেলা স টৰ পৰা মাৰ াণ মু

কিৰেল, সই জীৱ িযেহাৱাৰ শপত, ৩০ ‘ মাৰ পাছত তামাৰ পু

চেলামন ৰজা হ’ব আৰু িসেয়ই মাৰ পদত মাৰ িসংহাসনত বিহব,’

এই বিুল তামাৰ আগত ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নাম ল িয শপত

কিৰিছেলাঁ, আিজেয়ই সই দেৰ কায কিৰম।” ৩১ তিতয়া বৎেচবাই

আঁঠুকািঢ় মািটত মৰু লগাই ৰজাৰ স খূত িণপাত কিৰেল আৰু ক’ ল,

“ মাৰ ভু ৰজা দায়দু িচৰজীিৱ হওঁক।” ৩২ পাছত ৰজা দায়দু ক’ ল,

“চােদাক পেুৰািহতক, নাথন ভাববাদীক আৰু িযেহায়াদাৰ পু বনায়াক

মাৰ ওচৰৈল মািত আনা৷” তিতয়া তওঁেলাক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল।

৩৩ তােত ৰজাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক িনজ ভুৰ দাসেবাৰক

লগত ল, মাৰ পু চেলামনক মাৰ িনজৰ খছৰত তুিল গীেহানৈল

ল যাৱা৷ ৩৪ সই ঠাইেত ই ােয়লৰ ওপৰত তওঁক ৰজা অিভেষক

কিৰবৈল চােদাক পেুৰািহত আৰু ভাববাদী নাথনক কাৱা আৰু িশঙা

বজাই তামােলােক ক’বা, ‘ৰজা চেলামন িচৰজীিৱ হওক!’ ৩৫ পাছত

তামােলােক তওঁৰ পােছ পােছ উিঠ আিহবা; তওঁ আিহ মাৰ িসংহাসনত

বিহব; িকয়েনা মাৰ সলিন তওঁ ৰজা হ’ব, ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ

ওপৰত অধ হ’বৈল মই তওঁেকই িনযু কিৰেলাঁ।” ৩৬ তিতয়া

িযেহায়াদাৰ পু বনায়াই উ ৰ িদ ৰজাক ক’ ল, “ সই দেৰ হওক! মাৰ

ভু মহাৰাজৰ ঈ ৰ িযেহাৱােয়া সইদেৰ হওঁক বিুল কওঁক৷ ৩৭ িযেহাৱা

যেনৈক মাৰ ভু মহাৰাজৰ লগত আিছল, তেনৈক চেলামনৰ লগেতা

থাকক আৰু মাৰ ভু ৰজা দায়দূৰ িসংহাসনতৈক তওঁৰ িসংহাসন মহৎ

কৰক।” ৩৮ পাছত চােদাক পেুৰািহত, নাথন ভাববাদী, িযেহায়াদাৰ পু

বনায়া, কেৰথীয়া আৰু পেলথীয়াসকল নািম গ’ল আৰু খছৰৰ ওপৰত

চেলামনক উঠাই ল তওঁেলাক গীেহানৈল গ’ল। ৩৯ পাছত চােদাক

পেুৰািহেত তেলেৰ ভৰা িশংিট ত ুৰ পৰা ল আিহল আৰু চেলামনক ৰজা

অিভেষক কিৰেল। তিতয়া তওঁেলােক িশঙা বেজাৱাৰ পাছত সকেলা

লােক ক’ ল, “ৰজা চেলামন িচৰজীিৱ হওক!” ৪০ তাৰ পাছত সকেলা

লাক তওঁৰ পােছ পােছ উিঠ আিহল আৰু লাক সকেল এেনদেৰ বাঁহী

বজােল আৰু মহা আন কিৰেল য, তাৰ শ ত পিৃথৱী কিপঁ উিঠল।

৪১ তিতয়া অেদািনয়া আৰু তওঁৰ লগত িনমি ত লাকসকেল ভাজন

শষ কৰা মাে সই শ িনেল। আৰু যাৱােব িশঙাৰ শ িন ক’ ল,

“নগৰত ইমান কালাহল িকয় হেছ?” ৪২ তওঁ এই কথা ক থােকােতই,

অিবয়াথৰ পেুৰািহতৰ পু যানাথন আিহ পােল৷ তিতয়া অেদািনয়াই

তওঁক ক’ ল, “ সামাই আহা; িকয়েনা তুিম ভাল পৰুষু আৰু ভবাতা

আিনছা।” ৪৩ তিতয়া যানাথেন অেদািনয়াক উ ৰ িদ ক’ ল, “সঁচাৈক

আমাৰ ভু ৰজা দায়েূদ চেলামনক ৰাজ‐পদত িনযু কিৰেল৷ ৪৪আৰু

ৰজাই চােদাক পেুৰািহতক, নাথন ভাববাদীক, িযেহায়াদাৰ পু বনায়া,

কেৰথীয়া আৰু পেলথীয়াসকলক তওঁৰ লগত পঠােল৷ আৰু তওঁেলােক

তওঁক ৰজাৰ খছৰত তুিলেল৷ ৪৫ আৰু চােদাক পেুৰািহত ও নাথন



১ রাজাবিল 206

ভাববাদীেয় তওঁক গীেহানত ৰজা অিভেষক কিৰেল আৰু তওঁেলােক

তাৰ পৰা এেনদেৰ আন কিৰ কিৰ উিঠ আিহেছ য, তােৰ গােটই

নগৰ িত িনত হ উিঠল। তামােলােক িয শ িনিছলা, সেয় সই

িন। ৪৬আৰু চেলামন ৰাজিসংহাসনত বিহল। ৪৭ তাৰ উপিৰও ৰজাৰ

দাসেবােৰ আিহ আমাৰ ভু ৰজা দায়দূক এই বিুল আশী াদ কিৰেল য,

‘আেপানাৰ ঈ েৰ আেপানাৰ নামতৈকেয়া চেলামনৰ নাম মহান কৰক

আৰু তওঁৰ িসংহাসন আেপানাৰ িসংহাসনতৈকেয়া মহৎ কৰক৷’ তিতয়া

ৰজাই শয ােত িণপাত কিৰেল। ৪৮আৰু ৰজােয়া এই কথা ক’ ল য,

‘ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা ধ হওঁক; তওঁ আিজ মাৰ িসংহাসনৰ ওপৰত

বিহবৈল মাক এজন িদেল আৰু মাৰ চ েৱ তাক দিখবৈল পােল৷” ৪৯

তিতয়া অেদািনয়াৰ লগত থকা িনমি ত লাকসকেল ভয় পােল আৰু

িতজেন উিঠ িনজ িনজ বােট িচ গ’ল। ৫০আৰু অেদািনয়াই চেলামনৈল

ভয় কিৰ উিঠ গ য েবদীৰ িশঙত ধিৰেলৈগ। ৫১ পাছত চেলামনৰ

আগত কােনাবাই এই কথা ক’ ল, “চাওঁক, অেদািনয়াই চেলামন ৰজাৈল

ভয় কিৰেছ; িকয়েনা চাওঁক, তওঁ য েবদীৰ িশঙত ধিৰ কেছ, ‘ৰজা

চেলামেন তওঁৰ দাসক তেৰাৱােলেৰ বধ নকিৰবৈল মাৰ আগত শপত

কৰক।” ৫২ তােত চেলামেন ক’ ল, “ তওঁ যিদ িনজেক ভাল পৰুষু বিুল

দখৱুায়, তেনহ’ ল তওঁৰ এডািল চুিলও মািটত নপিৰব, িক ু তা

পাৱা যায়, তে তওঁৰ াণ যাব৷” ৫৩ এই বিুল ৰজা চেলামেন মা হ

পিঠয়াই তওঁক য েবদীৰ ওপৰৰ পৰা নমাই আিনেল। তােত তওঁ আিহ

ৰজা চেলামনৰ আগত িণপাত কিৰেল আৰু চেলামেন তওঁক ক’ ল,

“ তামাৰ ঘৰৈল যাৱা।”

২ পাছত দায়দুৰ মতুৃ ৰ িদন ওচৰ চপাত, তওঁ িনজ পু চেলামনক

এই আেদশ িদ ক’ ল, ২ “সকেলা মত ই যাৱা পেথেৰ মই যাওঁ৷

সেয়েহ তুিম বলৱান হাৱা আৰু িনজৰ পৰুষুািল দখউুৱা৷ ৩ তামাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ ােবাৰ পালন কৰা আৰু তওঁৰ পথত চিলবা আৰু

তওঁৰ, তওঁৰ সকেলা িবিধ, আ া, িস া আৰু তওঁৰ িনয়ম‐চুি েবাৰ

সাৱধােন পালন কিৰবা। িয িবষয়েবাৰ মািচৰ ব ৱ া‐পু কত িলখা

আেছ, তেনদেৰ তওঁৰ িবিধ, আ া, শাসন‐ ণালী আৰু সা অ সােৰ

কায কিৰবা আৰু সই সেয়েহ তুিম যন সকেলা কাযত আৰু িয িয

ঠাইত যাবা সই সকেলােত তুিম শাি া হ’বা, ৪ যােত মাৰ িবষেয়

িযেহাৱাই কাৱা সই বাক তওঁ িস কিৰব বােল, ‘ তামাৰ স ান

সকেল যিদ সত ভােৱ সকেলা িচে েৰ আৰু সকেলা ােণেৰ মাৰ আগত

চেল, তেনহ’ ল ই ােয়লৰ িসংহাসনত বিহবৈল তামাৰ স ীয়া লাক

এজনেৰা অভাৱ নহ’ব’৷ ৫ চৰয়ূাৰ পু যাৱােব মাৰ িবৰেু িয কিৰেল,

অথাৎ নৰৰ পু অবেনৰ আৰু যথৰৰ পু অমাচা, ই ােয়লৰ এই জন

সনাপিতৈল িয কিৰেল, সই িবষেয় তুিম জানা৷ তওঁ তওঁেলাকক বধ

কিৰ যু ৰ সময়ত কৰাৰ দেৰ শাি ৰ সময়েতা ৰ পাত কিৰেল আৰু সই

ৰ তওঁৰ কিটব নত আৰু ভিৰৰ জাতাত লগােল। ৬ এেতেক তুিম

িনজ ান অ সােৰ তওঁৈল ব ৱহাৰ কিৰবা আৰু তওঁৰ পকা চুিল শাি েৰ

মদামৈল নািমব িনিদবা। (Sheol h7585) ৭ িক ু িগিলয়দীয়া বি লয়ৰ

পু সকলক দয়া ব ৱহাৰ কিৰবা আৰু তামাৰ মজত বেহাঁতাসকলৰ

মাজত তওঁেলাকেকা ঠাই িদবা, িকয়েনা তামাৰ ককাই অবচােলামৰ

ভয়ত মই পেলাৱা সময়ত তওঁেলােক মাক সহায় কিৰবৈল মাৰ

ওচৰৈল আিহিছল। ৮আৰু চাৱা, বহূৰীমত থকা িব ামীনীয়া গৰাৰ

পু িচিময়ী তামাৰ লগত আেছ, িয জেন মই মহনিয়মৈল যাৱা িদনা

মাক অিতশয়ৰেূপ শাও িদিছল৷ পাছত তওঁ মাৰ লগত সা াৎ কিৰবৈল

য নৈল আিহিছল আৰু তােত মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত কিৰ তওঁক

কেলাঁ, ‘মই তামাক তেৰাৱােলেৰ বধ নকেৰাঁ।’ ৯ এই হতুেক তুিম

এিতয়া তওঁক িনে াষী বিুল নাভািববা৷ তুিম এজন ানৱান লাক আৰু

তওঁৈল িক কৰা উিচত, সই িবষেয় তুিম জানা৷ তুিম তওঁৰ পকা চুিল

তেজেৰ সেত তওঁক মদামৈল নমাই িদবা।” (Sheol h7585) ১০ তাৰ

পাছত দায়দু িনজৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল; তওঁক দায়দুৰ

নগৰত মদাম িদয়া হ’ল। ১১ দায়েুদ ই ােয়লৰ ওপৰত চি শ বছৰ ধিৰ

ৰাজ কিৰিছল৷ তওঁ সাত বছৰ িহে াণত আৰু তি শ বছৰ িযৰচূােলমত

ৰাজ কিৰিছল। ১২ তিতয়া চেলামন িনজ িপতৃ দায়দুৰ িসংহাসনত

বিহ তওঁৰ ৰাজ অিতশয় দঢ়ৃ কিৰেল। ১৩ সই সময়ত হ ীতৰ পু

অেদািনয়া চেলামনৰ মাতৃ বৎেচবাৰ ওচৰৈল আিহল। তিতয়া বৎেচবাই

িধেল, “ভালৰ অেথ আিহছা ন?” তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “ভালৰ অেথই।”

১৪ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “ তামাৰ আগত িকছু কথা ক’ব লগা আেছ।” ১৫

তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ কাৱা।” তিতয়া অেদািনয়াই ক’ ল, “তুিম জানা

য ৰাজ মাৰেহ আিছল, আৰু মইেহ ৰজা হ’ম বিুল গােটই ই ােয়েল

মাক আশা কিৰিছল৷ তথািপ ৰাজ সলিন হ মাৰ ভাইৰ হ’ল, িকয়েনা

িযেহাৱাৰ াৰাইেহ তওঁ হ’ল। ১৬ এই হতুেক এিতয়া মই তামাৰ

আগত এিট িনেবদন কিৰম৷ সই িবষেয় তুিম অস ত নহ’বা।” তিতয়া

বৎেচবাই ক’ ল, “ কাৱা।” ১৭ তিতয়া অেদািনয়াই ক’ ল, “অ হ কিৰ

চেলামন ৰজাক কাৱা, তওঁ যন চূেনমীয়া অবীচগক মাক প ীৰেূপ

িদেয়; িকয়েনা তওঁ তামাত অস ত নহ’ব।” ১৮ তিতয়া বৎেচবাই

ক’ ল, “বাৰ,ু মই তামাৰ িবষেয় ৰজাৰ লগত কথা পািতম।” ১৯ পাছত

বৎেচবাই অেদািনয়াৰ িবষেয় কথা পািতবৈল চেলামন ৰজাৰ ওচৰৈল

গ’ল। তােত ৰজাই তওঁক আগবািঢ় লগ ধিৰবৈল উিঠ আিহল, আৰু তওঁৰ

আগত িণপাত কিৰেল৷ তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ িসংহাসনত বিহল আৰু

তওঁৰ মাতৰৃ কাৰেণ এখন আসন যু ত কিৰেল৷ তওঁ ৰজাৰ সাঁফােল

বিহল। ২০ তিতয়া তওঁ ক’ ল, “মই তামাৰ আগত এিট সৰু িবষয়

িনেবদন কেৰাঁ; সই িবষেয় তুিম মাক অ ীকাৰ নকিৰবা।” তিতয়া

ৰজাই ক’ ল, “ হ মাৰ মাত,ৃ খাজক; িকয়েনা মই আেপানাক অ ীকাৰ

নকেৰাঁ।” ২১ তিতয়া বৎেচবাই ক’ ল, “ তামাৰ ককাই অেদািনয়া লগত

চূেনমীয়া অবীচগক প ীৰেূপ িদয়া হওঁক৷” ২২ তিতয়া চেলামন ৰজাই

উ ৰ কিৰ িনজৰ মাতকৃ ক’ ল, “আপিুন অেদািনয়াৰ কাৰেণ চূেনমীয়া

অবীচগক িকয় খিুজেছ? তওঁৰ বােব ৰাজ খনেকা িকয় খাজা নাই,

িকয়েনা তওঁ মাৰ বৰ ককাই ‐ এেন িক, অিবয়াথৰ পেুৰািহত আৰু

চৰয়ূাৰ পু যাৱাবৰ কাৰেণও খাজক।” ২৩ তিতয়া চেলামন ৰজাই

িযেহাৱাৰ নােমেৰ শপত ল ক’ ল, “অেদািনয়াই যিদ িনজৰ াণ হািন

হাৱাৈক এই কথা কাৱা নাই, তেনহ’ ল ঈ েৰ মাৈলেকা সইদেৰ

কৰক বা তাতৈকেয়া অিধক দ িদয়ক। ২৪ এই হতুেক এিতয়া িয জেন

িনজৰ িত া অ সােৰ, মাক ি ৰ কিৰ মাৰ িপতৃ দায়দুৰ িসংহাসনত

মাক ব ৱােল আৰু মাৰ বংশ াপন কিৰেল, সই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ

শপত, আিজ িন েয় অেদািনয়াৰ াণ‐দ হ’ব।” ২৫ তিতয়া চেলামন

ৰজাই িযেহায়াদাৰ পু বনায়াক পিঠয়াই িদেল; তওঁ অেদািনয়াক িবচািৰ

পাই তওঁক বধ কিৰেল। ২৬ পাছত ৰজাই অিবয়াথৰ পেুৰািহতক ক’ ল,

“তুিম অনােথাতৈল িনজ উ ৰািধকাৰৰ ভুিমৈল যাৱা৷ তুিমও মতুৃ ৰ

যাগ , তথািপ মই এই সময়ত তামাৰ াণ দ নকেৰাঁ, কাৰণ তুিম

মাৰ িপতৃ দায়দুৰ আগত ভু িযেহাৱাৰ চ ক ব িনিছলা আৰু মাৰ

িপতৰৃ খেভাগৰ সকেলা সময়ত তুিমও খ‐ ভাগ কিৰিছলা।” ২৭

এইদেৰ চীেলাত এলীৰ বংশৰ অিহেত িযেহাৱাই কাৱা বাক যন িস

হয়, এই কাৰেণ চেলামেন অিবয়াথৰ পেুৰািহতক িযেহাৱাৰ পেুৰািহত

পদৰ পৰা অব াহিত িদেল৷ ২৮ তিতয়া সই ঘটনাৰ বাতিৰ যাৱাবৈল

আিহল, িকয়েনা যাৱাব যিদও অবচােলামৰ ফলীয়া নািছল, তথািপ

অেদানীয়াৰ ফলীয়া হিছল। সই কাৰেণ তওঁ িযেহাৱাৰ ত ুৰ িভতৰৈল

পলাই গ য েবদীৰ িশঙত ধিৰ থািকল৷ ২৯ পাছত যাৱাব িযেহাৱাৰ

ত ুৰ িভতৰৈল পলাই যাৱা আৰু তওঁ য েবদীৰ কাষত থকা এই বিুল

কােনাবাই চেলামন ৰজাক খবৰ িদেল৷ তিতয়া তওঁ িযেহায়াদাৰ পু

বনায়াক পিঠয়াই ক’ ল, “ যাৱা তওঁক বধ কৰা।” ৩০ তিতয়া বনায়াই

িযেহাৱাৰ ত ুৈল গ’ল, আৰু তওঁক ক’ ল, “ৰজাই কেছ, ‘তুিম বািহৰৈল

ওলাই আহাঁ’।” তিতয়া তওঁ ক’ ল, “নহয়, মই এই ঠাইেত মিৰম।”

তিতয়া বনায়া ৰজাৰ ওচৰৈল উভিত গ’ল, আৰু তওঁক ক’ ল, “ যাৱােব

সই য েবদীৰ কাষেত মিৰবৈল িবচািৰেছ৷” ৩১ তিতয়া ৰজাই ক’ ল,

“তুিম তওঁৰ কথাৰ দেৰই কায কৰা৷ তওঁক বধ কিৰ তওঁক মদাম

িদবা; সইদেৰ কিৰেল, যাৱােব িয িনে াষীৰ ৰ পাত কিৰিছল, সই
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ৰ পাতৰ দাষ তুিম মাৰ পৰা আৰু মাৰ িপত‐ৃবংশৰ পৰা দূৰ কিৰবা।

৩২আৰু িযেহাৱাই তওঁৰ ৰ পাতৰ দাষ তওঁেৰই ওপৰত থ’ব, িকয়েনা

তওঁ মাৰ িপতৃ দায়েূদ নজনাৈক, তওঁ িনজতৈক ধািমক আৰু উ ম জন

লাকক, অথাৎ ই ােয়লৰ ধান সনাপিত নৰৰ পু অবেনৰক আৰু

িযহূদাৰ ধান সনাপিত যথৰৰ পু অমাচাক আ মণ কিৰ তেৰাৱালৰ

াৰাই বধ কিৰিছল। ৩৩ তওঁেলাকৰ ৰ পাতৰ দাষ যন যাৱাবৰ

মৰূত আৰু তওঁৰ বংশৰ মৰূত িচৰকালৈলেক থাকক; িক ু দায়দু আৰু

তওঁৰ স ান সকলৈল, তওঁৰ বংশৈল আৰু তওঁৰ িসংহাসনৈল িযেহাৱাৰ

পৰা স দায় শাি হ’ব।” ৩৪ তিতয়া িযেহায়াদাৰ পু বনায়াই উিঠ

গ’ল, আৰু তওঁক আ মণ কিৰ বধ কিৰেল৷ পাছত মৰু া ত থকা

তওঁৰ িনজৰ ঘৰৈল িনেল, আৰু তওঁক তােত মদাম িদেল। ৩৫ পাছত

ৰজাই তওঁৰ পদত িযেহায়াদাৰ পু বনায়াক ধান সনাপিত পািতেল

আৰু ৰজাই অিবয়াথৰ পদত চােদাকক পেুৰািহত িনযু কিৰেল। ৩৬

তাৰ পাছত ৰজাই মা হ পিঠয়াই িচিময়ীক মতাই আিন ক’ ল, “তুিম

িযৰচূােলমত িনজৰ কাৰেণ এটা ঘৰ সাজা আৰু তােত আিহ বাস কৰা।

সই ঠাইৰ পৰা তুিম আন কােনা ঠাইৈল ওলাই নাযাবা। ৩৭ িকয়েনা তুিম

িযিদনা বািহৰ হ িকে াণ জিুৰ পাৰ হ’বা, সইিদনা অৱেশ তামাৰ াণ

যাব, সই িবষেয় জািনবা; তিতয়া তামাৰ ৰ পাতৰ দাষ তামােৰই

মৰূত থািকব।” ৩৮ গিতেক িচিময়ীেয় ৰজাক ক’ ল, “আপিুন িয কথা

কেছ, সেয় উ ম৷ মাৰ ভু মহাৰােজ যেনৈক ক’ ল, আেপানাৰ এই

দােস সইদেৰই কিৰব।” পাছত িচিময়ীেয় অেনক কালৈলেক িযৰচূােলমত

বাস কিৰেল। ৩৯ িক ু িতিন বছৰৰ মৰূত িচিময়ীৰ জন দােস পলাই

গ মাখাৰ পু আখীচ নােমেৰ গাতৰ ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল। তিতয়া

লাকসকেল ক’ ল “ চাৱা, তামাৰ ব ীহঁত গাতত আেছ”, এই বিুল

কােনাবাই িচিময়ীক ক’ ল, ৪০ তিতয়া িচিময়ীেয় উিঠ গাধ সজাই

তওঁৰ ব ীেবাৰ িবচািৰ গাতত থকা আখীচৰ ওচৰৈল গ’ল, আৰু গাতৰ

পৰা তওঁৰ ব ীেবাৰক ল আিহল। ৪১ পাছত িচিময়ী িযৰচূােলমৰ পৰা

গাতৈল গ উভিত অহাৰ কথা কােনাবাই আিহ ৰজা চেলামনক জনােল।

৪২ তিতয়া ৰজাই মা হ পিঠয়াই িচিময়ীক মতাই আিনেল, আৰু তওঁক

ক’ ল, “িয িদনা তুিম বািহৰ ওলাই কােনা ফােল যাবা, সইিদনা অৱেশ

তামাৰ াণ যাব, এইদেৰ জােনা িযেহাৱাৰ নােমেৰ তামাক শপত িদয়া

হাৱা নাই? আৰু এই িবষয় িনি তভােৱ জােনা তামাক কাৱা হাৱা

নাই? তিতয়া তুিমও কিছলা, ‘মই িয িনেলাঁ, সেয় উ ম’। ৪৩ এিতয়া

িযেহাৱাৰ নােমেৰ িদয়া শপত আৰু মই তামাক িদয়া আ া তুিম িকয়

পালন কৰা নাই?” ৪৪ ৰজাই িচিময়ীক পনুৰ ক’ ল, “ মাৰ িপতৃ দায়দূৈল

কৰা তামাৰ িয তাৰ িবষেয় তামাৰ মেন সা িদ আেছ, সই িবষেয়

তুিম জািন আছা; এেতেক এিতয়া িযেহাৱাই তামাৰ তাৰ ফল তামাৰ

িনজ মৰূেত িদব। ৪৫ িক ু চেলামন ৰজাই আশী াদ পাব আৰু িযেহাৱাৰ

স খুত দায়দূৰ িসংহাসন িচৰকালৈলেক থািকব।” ৪৬ পাছত ৰজাই

িযেহায়াদাৰ পু বনায়াক আ া কিৰেল, আৰু বনায়া ওলাই গ তওঁক

আ মণ কিৰ বধ কিৰেল। এইদেৰ চেলামনৰ হাতত ৰাজ দঢ়ৃ হ’ল।

৩ চেলামেন িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ সেত িববাহৰ াৰাই িনজৰ

বােব স াপন কিৰেল৷ তওঁ ফেৰৗণৰ জীেয়কক ল আিহল, আৰু

তওঁক িনজৰ গহৃ, িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু িযৰচূােলমৰ চািৰওফালৰ দৱাল

স ণূৈক িনমাণ নেহাৱাৈলেক, দায়দুৰ নগৰত ৰািখেল। ২ লাকসকেল

পিব ঠাইেবাৰতেহ বিলদান কিৰিছল; কাৰণ সই কালৈলেক িযেহাৱাৰ

নােমেৰ কােনা গহৃ িন াণ কৰা হাৱা নািছল। ৩ চেলামেন পিব

ানেবাৰত বিলদান িদয়া আৰু ধপূ েলাৱাৰ বািহেৰ, তওঁ িনজ িপতৃ

দায়দূৰ িবিধ অ সােৰ চিলিছল, তওঁ িযেহাৱাক ম কিৰিছল। ৪

পাছত ৰজাই বিলদান কিৰবৰ অেথ িগিবেয়ানৈল গ’ল, িকয়েনা সই ঠাই

আটাইতৈক ধান পিব ঠাই আিছল৷ চেলামেন তাত থকা য েবদীৰ

ওপৰত এক হাজাৰ হাম‐বিল িদেল। ৫ িগিবেয়ানেত িযেহাৱাই ৰািত

সেপানত চেলামনক দশন িদেল; তওঁ ক’ ল, “ খাজা! মই তামাক িক

বৰ িদম।” ৬ তিতয়া চেলামেন ক’ ল, “আেপানাৰ দাস মাৰ িপতৃ

দায়েূদ সত তা, ধািমকতা আৰু সৰল িচে েৰ িয আচৰণ কিৰেল, সইদেৰ

আপিুন তওঁক অিতশয় দয়া কিৰেল৷ িবেশষৈক তওঁক এেন মহা‐অ হ

কিৰেল য, আিজৰ দেৰ তওঁৰ িসংহাসনত বিহবৈল তওঁক এজন পু ও

িদেল। ৭ এিতয়া, হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আপিুন মাৰ িপতৃ দায়দূৰ

পদত আেপানাৰ এই দাসক ৰজা পািতেল, িক ু মই সৰু ল’ৰা মােথান৷

মই বািহৰৈল ওলাব আৰু অ◌ানিক িভতৰৈল সামাবৈলেকা নাজােনা।

৮আেপানাৰ এই দাস, আপিুন মেনানীত কৰা আেপানাৰ দাসেবাৰৰ

মাজত আেছ; তওঁেলাক মহাজািত, সংখ াত অগণন বা গিণব নাৱাৰা।

৯এেতেক আেপানাৰ জাসকলৰ িবচাৰ কিৰবৰ অেথ, আেপানাৰ এই

দাসক ভাল বয়া বিুজবৈল ানযু মন িদয়ক৷ িকয়েনা আেপানাৰ এেন

বহৃৎ জািতৰ িবচাৰ কৰা কাৰ সাধ ?” ১০ চেলামেন এেন বৰ খাজাত,

ভুেৱ তওঁৰ াথনাত সে াষ পােল। ১১ তিতয়া ঈ েৰ তওঁক ক’ ল,

“িকয়েনা তুিম এেন িবষয় িবচািৰলা, আৰু িনজৰ কাৰেণ দীঘল আয়সু বা

ঐ য বা তামাৰ শ ৰ াণ খিুজলা, িক ু িবচাৰ কিৰবৈল িনজৰ

কাৰেণ ান িবচািৰলা, ১২ এই কাৰেণ চাৱা, মই তামাৰ বাক ৰ দেৰই

সকেলা কিৰেলাঁ। তামাক মই এেন ান আৰু বিু থকা মন িদলা য,

তামাৰ আেগেয় তামাৰ তুল কােনা হাৱা নাই বা তামাৰ পাছেতা

উৎপ নহ’ব। ১৩ ইয়াৰ বািহেৰও তুিম নােখাজা সই ঐ য আৰু স ান

তামাক িদলা। তামাৰ সম জীৱন কালত ৰজাসকলৰ মাজত কােনা

তামাৰ তুল নহ’ব। ১৪ তুিম যিদ তামাৰ িপতৃ দায়েূদ চলাৰ দেৰ মাৰ

পথত চিল মাৰ িবিধ আৰু আ ােবাৰ পালন কৰা, তেনহ’ ল মই তামাৰ

আয়সু আৰু দীঘল কিৰম।” ১৫ তিতয়া চেলামেন সাৰ পাই দিখেল য,

সয়া সেপানেহ আিছল। পাছত তওঁ িযৰচূােলমৈল আিহ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ কিটৰ স খুত িথয় হ’ল৷ তােত তওঁ হাম‐বিল আৰু ম লাথক বিল

উৎসগ কিৰেল আৰু িনজ সকেলা দাসেবাৰৰ কাৰেণ এটা ভাজ পািতেল।

১৬ সই সময়ত জনী বশ া মিহলা ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ তওঁৰ স খুত

িথয় হ’ল। ১৭ তওঁেলাকৰ এজনীেয় ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, মই আৰু

এই জনী মিহলাই েয়া এেক ঘৰেত থােকাঁ আৰু মই এেয় সেত ঘৰত

থকা কালত এিট ল’ৰা সৱ কিৰেলাঁ। ১৮ পাছত মই সৱ কৰা ততৃীয়

িদনা এই জনী মিহলােয়া এিট ল’ৰা সৱ কিৰেল৷ তিতয়া আিম এেক

লেগ আিছেলাঁ৷ ঘৰত আমাৰ লগত আন কােনা মা হ নািছল, কৱল

ঘৰত আিম জনীেয় আিছেলাঁ। ১৯ পাছত ৰািত এইৰ ল’ৰািট মতুৃ হ’ল,

কাৰণ এই তাৰ ওপৰত েল। ২০ তােত তাই মাজিনশা উিঠ, আেপানাৰ

এই বটী টাপিনত থােকাঁেত, মাৰ ল’ৰািট মাৰ কাষৰ পৰা িন িনজৰ

বু ত ৱােল আৰু িনজৰ মৰা ল’ৰািট আিন মাৰ বু ত ৱাই হ’ল। ২১

পাছত ৰািতপৱুা মই মাৰ ল’ৰািটক িপয়াহ িদবৈল উিঠ দিখেলাঁ য, িস

মৰা৷ িক ু ৰািতপৱুা মই ভালৈক চাওঁেত দিখেলাঁ য, িস মই জ িদয়া

ল’ৰািট নহয়।” ২২ তিতয়া ি তীয় জনী মিহলাই ক’ ল, “নহয়, জীয়াই

থকা ল’ৰািট মাৰ, মৰা জনেহ তামাৰ ল’ৰা।” তিতয়া থম জনীেয়

ক’ ল, “নহয় নহয়, মৰা ল’ৰািট তামাৰ, জীয়াই থকা জনেহ মাৰ।”

এই দেৰ তওঁেলাক েয়াজনীেয় ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰেল। ২৩

তিতয়াই ৰজাই ক’ ল, “এইজনীেয় কেছ, ‘জীয়াই থকা ল’ৰািট মাৰ,

মৰা ল’ৰািট তামাৰ’, আৰু আন জনীেয় কেছ, ‘নহয় নহয়, মৰা ল’ৰািট

তামাৰ, জীয়াই থকা ল’ৰােটা মাৰ।” ২৪ তিতয়া ৰজাই আ া কিৰেল,

“ মাৈল এখন তেৰাৱাল আনা।” তিতয়া ৰজাৰ আগৈল এখন তেৰাৱাল

অনা হ’ল। ২৫ তিতয়া ৰজাই ক’ ল, “এই জীয়াই থকা লৰািটক েডাখৰ

কিৰ, এজনীক এফাল আৰু আন জনীক এফাল িদয়া।” ২৬ তিতয়া

জীয়াই থকা ল’ৰািট িয জনী মিহলাৰ আিছল, তওঁ তওঁৰ ল’ৰািটৈল

দয়া‐মমতােৰ উপিচ পিৰল, তওঁ ৰজাক িনেবদন কিৰ ক’ ল, “ হ মাৰ

ভু, িবনয় কেৰাঁ, জীয়া ল’ৰািট এইেক িদয়ক, ল’ৰািট কােনামেতই বধ

নকিৰব৷” িক ু আন জনীেয় ক’ ল, “িস মােৰা নহওঁক তামােৰা নহওঁক৷

তামােলােক তাক েডাখৰ কৰা।” ২৭ তিতয়া ৰজাই উ ৰ িদ ক’ ল,

“এই জনীেক জীয়া ল’ৰািট িদয়া আৰু কােনা মেত তাক বধ নকিৰবা৷ এই

জনীেয়ই তাৰ মাত।ৃ” ২৮ ৰজাই এই িয িবচাৰ িন ি কিৰেল, সই
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িবষেয় িন গােটই ই ােয়েল ৰজাৈল ভয় কিৰেল, িকয়েনা তওঁেলােক

দিখেল য, িবচাৰ কিৰবৰ অেথ তওঁত ঈ েৰ িদয়া ান আেছ।

৪ চেলামন গােটই ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা আিছল। ২ এওঁেলাক

তওঁৰ িবষয়া আিছল: চােদাকৰ পু অজিৰয়া পেুৰািহত আিছল৷

৩ চীচাৰ পু ইলীেহাৰফ আৰু অিহয়া ৰাজ‐িলখক আিছল৷ অহীলদূৰ

পু িযেহাচাফ ইিতহাস‐িলখক আিছল৷ ৪ িযেহায়াদাৰ পু বনায়া

স সকলৰ ধান সনাপিত আিছল৷ চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পেুৰািহত

আিছল৷ ৫ নাথনৰ পু অজৰীয়া িবষয়াসকলৰ ওপৰত অধ আিছল৷

নাথনৰ পু জাবদু পেুৰািহত আৰু ৰজাৰ দ ব ু আিছল৷ ৬অহীচাৰ

ৰাজঘৰিগিৰ আৰু অ াৰ পু আেদানীৰাম ব ী কাম কেৰাৱাসকলৰ

ওপৰত অধ আিছল। ৭ চেলামেন গােটই ই ােয়লৰ ওপৰত িনযু

কৰা বাৰ জন িবষয়া আিছল, তওঁেলােক ৰজাৰ আৰু ৰাজগহৃৰ বােব

খাৱা ব ৰ যাগান ধিৰিছল৷ বছৰৰ িভতৰত এমাহৰ স ল যাগান ধৰাৰ

ভাৰ িতজনৰ ওপৰত আিছল। ৮ তওঁেলাকৰ নামেবাৰ আিছল: ই িয়ম

প তৰ িবন‐হূৰ, ৯ মাকচত িবন‐ ডকাৰ, চালবীম, বৎেচমচত আৰু

এেলান বৎ‐হানন আিছল; ১০ আৰু অৰেু াতত িবন‐ হচদ, তওঁৰ

অধীনত চােকা আৰু হফৰ েদশ আিছল৷ ১১ অবীনাদব সমদুায়

দাৰ িজলাত আিছল, তওঁ চেলামনৰ জীেয়ক টাফতক িবয়া কৰাইিছল,

১২ তানক আৰু মিগে াত অহীলদূৰ পু বানাৰ আৰু চতনৰ ওচৰত

িযি েয়লৰ তলত থকা গােটই বৎ‐চান অথাৎ পৰা আেবল‐মেহালা

আৰু যকিময়ামৰ িসেটা িদশৈলেক অিধকাৰ কিৰ আিছল। অিধকাৰ

আিছল৷ ১৩ ৰােমাৎ‐িগিলয়দত িবন‐ গবৰ, তওঁৰ অধীনত িগিলয়দত

থকা মনিচৰ পু যায়ীৰৰ আটাই গাওঁ আৰু বাচানত থকা অেগাব অ ল

অথাৎ গেড়েৰ বি ত আৰু িপতলৰ ডাং থকা ষািঠখন ডাঙৰ নগৰ আিছল,

১৪ মহনিয়মত ইে াৰ পু অহীনাদব আিছল৷ ১৫ ন ালীত অহীমাচ,

তেৱাঁ চেলামনৰ জীেয়ক বাচমতক িবয়া কিৰিছল, ১৬আেচৰত আৰু

বােলাতত হূচয়ৰ পু বানা, ১৭ ইচাখৰত পাৰহূৰ পু িযেহাচাফট আিছল৷

১৮ িব ামীনত এলাৰ পু িচিময়ী, ১৯ আৰু িগিলয়দ দশত, অথাৎ

ইেমাৰীয়াসকলৰ চীেহান ৰজাৰ দশত উৰীৰ পু গবৰ আৰু বাচানৰ

ওগ ৰজা; সই দশত কৱল তেৱঁই িবষয়া আিছল। ২০ িযহূদা আৰু

ই ােয়ল সমু ৰ তীৰত থকা বািলৰ িনিচনা অসংখ আিছল৷ তওঁেলােক

ভাজন‐পান আৰু ৰং ধমািল কিৰিছল। ২১ চেলামেন ফৰাৎ নদীেৰ পৰা

পেল ীয়াসকলৰ দশৈল আৰু িমচৰ দশৰ সীমাৈলেক, সকেলা ৰাজ ৰ

ওপৰত ৰাজ কিৰিছল৷ তওঁেলােক চেলামনৈল উপহাৰ আিনিছল আৰু

তওঁৰ গােটই ৰাজ ৰ কালত তওঁেলােক তওঁক সৱা কিৰিছল। ২২

চেলামনৰ িতিদনৰ আহাৰত েয়াজন হিছল, ব ি শ কাৰ উ ম

িমিহ আটা িড় আৰু ষািঠ কাৰ সাধাৰণ আটা িড়, ২৩ দেহাটা পু ষাঁড়

গৰ,ু চৰণীয়া পথাৰৰ পৰা অনা গৰু িবশটা আৰু এশ টা মৰ‐ছাগ; ইয়াৰ

উপিৰও হিৰণা, কৃ সাৰ, যহমৰু প আৰু পু প ী। ২৪ িকয়েনা তওঁ

িটপচহৰ পৰা গাজাৈলেক, ফৰাৎ নদীৰ ইপােৰ থকা সমদূায় দশৰ,

নদীৰ ইপােৰ থকা সকেলা ৰজাৰ ওপৰত ৰাজ কিৰেল আৰু তওঁৰ

চািৰওফালৰ অ ল শাি পণূ আিছল৷ ২৫ চেলামনৰ ৰাজ ৰ সকেলা

সময়ত, িতজেন দানৰ পৰা বৰ‐ চবাৈলেক, িযহূদা আৰু ই ােয়লত

িনজ া ালতাৰ আৰু িনজ িনজ িডমৰু গছৰ তলত িনভেয় বাস কিৰিছল।

২৬ চেলামনৰ ৰথৰ কাৰেণ চি শ হাজাৰ ঘাঁৰাশাল আৰু বাৰ হাজাৰ

অ ােৰাহী আিছল। ২৭ িতজন িবষয়াই চেলামন ৰজাৰ কাৰেণ আৰু

তওঁৰ মজৈল অহা সকেলােৰ কাৰেণ িনজ িনজ িনৰিূপত মাহত খাৱা

সমল যাগাইিছল৷ তওঁেলােক কােনা ব ৰ নাটিন হ’বৈল িদয়া নািছল৷

২৮ তওঁেলাকৰ িতজেন িনজ িনজ িনৰিূপত কাযৰ দেৰ, সাধাৰণ আৰু

বগী ঘাঁৰাৰ কাৰেণ, িদবলগীয়া ঠাইৈল যৱ ধান আৰু খৰ আিনিছল।

২৯ ঈ েৰ চেলামনক অিতশয় অিধক ান আৰু বিু িদেল আৰু সমু ৰ

তীৰত থকা বািলৰ িনিচনা অিধক িবষয় বিুজবৈল এক বহল মন িদেল।

৩০ তােত চেলামনৰ ান পবূ দশত থকা সকেলা লাক আৰু িমচৰীয়া

লাকসকলৰ ানতৈক অত ািধক হ’ল। ৩১ তওঁ সকেলাতৈক ানৱান;

তওঁ ই াহীয়া এথন, মােহালৰ পু হমন, কলেকাল আৰু দদা, এই

সকেলাতৈকেয়া অিধক ানৱান হ’ল। আৰু তওঁৰ যশস া চািৰওফােল

থকা সকেলা জািতৰ মাজত িবয়িপ গ’ল। ৩২ তওঁ িতিন হাজাৰ নীিত

বাক কিছল আৰু তওঁৰ গীতৰ সংখ া এক হাজাৰ পাঁচ টা আিছল। ৩৩

তওঁ িলবােনানত থকা এৰচ গছৰ পৰা গড়ৰ গাত গজা এেচাব বনৈলেক

সকেলা গছৰ িবষেয় বণনা কিৰিছল৷ তওঁ প , প ী, উৰগ জ ু আৰু

মাছৰ িবষেয়ও ব াখ া কিৰিছল। ৩৪ সকেলা দশৰ লােক চেলামনৰ

ানৰ কথা িনবৈল আিহিছল। িয জেন তওঁৰ ানৰ কথা িনিছল,

তেৱঁই পিৃথৱীৰ ৰজাসকলক তওঁৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদিছল।

৫ যিতয়া তূৰৰ ৰজা হীৰেম চেলামনক তওঁৰ িপতৰৃ সলিন ৰজা

অিভেষক কৰাৰ কথা িনেল, তিতয়া তওঁ চেলামনৰ ওচৰৈল

িনজৰ দাসেবাৰক পিঠয়াই িদেল; িকয়েনা চেলামনৰ িপতৃ দায়দূৰ সেত

তূৰৰ ৰজা হীৰমৰ সদায় ব ু আিছল। ২ তিতয়া চেলামেন হীৰমৈল ক

পিঠয়ােল, ৩ “আপিুন জােন য, মাৰ িপতৃ দায়েূদ তওঁৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

নামৰ উে েশ গহৃ িন াণ কিৰব নাৱািৰেল; িকয়েনা যিতয়াৈলেক

িযেহাৱাই তওঁৰ শ েবাৰক ভিৰৰ তল নকিৰেল, তিতয়াৈলেক তওঁৰ

চািৰওফােল যু হ আিছল। ৪ িক ু এিতয়া মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই সকেলা

ফােল মাক িব াম িদেছ৷ এিতয়া কােনা শ ও নাই আৰু কােনা ধৰণৰ

আপদ ঘটা নাই। ৫ গিতেক মই মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উে েশ

এিট গহৃ সািজবৈল মন কিৰেছাঁ, মাৰ িপতৃ দায়দূৰ আগত িযেহাৱাই

এইদেৰ কিছল, ‘মই তামাৰ পদত তামাৰ িযজন পু ক িসংহাসনত

ব ৱাম, তেৱঁই মাৰ নামৰ উে েশ গহৃ িন াণ কিৰব।’ ৬ এই হতুেক

আপিুন এিতয়া আেপানাৰ লাকসকলক মাৰ বােব িলবােনানৰ পৰা এৰচ

কাঠ কািট আিনবৈল আ া কৰক৷ মাৰ দাসেবাৰ আেপানাৰ দাসেবাৰৰ

লগত যাগদান কিৰব আৰু আপিুন িয ক’ব, সইদেৰই মই আেপানাৰ

দাসেবাৰৰ িদবলগীয়া বচ আেপানাক িদম। িকয়েনা আপিুন জােন য,

চীেদানীয়াসকলৰ দেৰ কাঠ কািটব জনা মা হ আমাৰ মাজত নাই।” ৭

তিতয়া হীৰেম চেলামনৰ এই কথা িন বৰ আনি ত হ ক’ ল, “িযজন

স শি মান ঈ েৰ সই মহান জািতৰ ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল দায়দূক

এজন ানী পু দান কিৰেল, আিজ সই িযেহাৱা ধ ।” ৮ পাছত

হীৰেম চেলামনৰ ওচৰৈল ক পিঠয়ােল, “আপিুন মাৈল পিঠউৱা বাতা

মই িনেলাঁ৷ মই এৰচ কাঠ আৰু দৱদাৰু কাঠৰ িবষেয় আেপানাৰ মনৰ

সকেলা বা া িস কিৰম। ৯ মাৰ দাসেবােৰ িলবােনানৰ পৰা সইেবাৰ

নমাই সাগৰৈল আিনব আৰু মই ভূৰ বাি সমূ পেথ আপিুন িনেদশ িদয়া

ঠাইৈল পিঠয়াই িদম৷ সই ঠাইত ভূৰ মিলেল আপিুন সইেবাৰ ল যাব৷

আৰু মােৰা বা া িস কিৰবৈল আপিুন মাৰ লাকসকলৰ বােব খাৱা

ব ৰ যাগান ধিৰব৷” ১০ এইদেৰ হীৰেম চেলামনৰ মনৰ বা াৰ দেৰ

সকেলা এৰচ আৰু দৱদাৰু কাঠ িদেল। ১১ চেলামেন হীৰমৰ লাকসকলৰ

বােব আহাৰৰ যাগান ধিৰবৈল তওঁক িবশ হাজাৰ কাৰ ঘঁ ধান আৰু

িবশ কাৰ তল িদেল৷ এইদেৰ চেলামেন বছেৰ বছেৰ হীৰমক িদেল।

১২ িযেহাৱাই িনজ িত া অ সােৰ চেলামনক ান িদেল৷ হীৰম আৰু

চেলামন, েয়ােৰ মাজত এক শাি ি য় ভাব আিছল আৰু তওঁেলাক

েয়াজেন এিট িনয়ম াপন কিৰিছল। ১৩ পাছত চেলামন ৰজাই গােটই

ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা বাধ তামলূকভােৱ ব ী‐কাম কিৰবৈল মা হ

গাটােল; সই গাট খাৱা লাক ি শ হাজাৰ হ’ল। ১৪ তওঁ মােহকীয়া

পাল েম িসহঁতৰ দহ হাজাৰ লাকক িলবােনানৈল পিঠয়ায়৷ িসহঁত এমাহ

এমাহ িলবােনানত থােক আৰু মাহ িনজ ঠাইত থােক৷ ১৫ চেলামনৰ

স ৰ হাজাৰ ভাৰ বাৱা আৰু আশী হাজাৰ িশল‐কিটয়া লাক প তত

আিছল। ১৬ তাৰ বািহেৰও কাম কৰা লাকসকলক তদাৰক কিৰবৈল

তওঁেলাকৰ ওপৰত চেলামনৰ িতিন হাজাৰ িতিন শ ধান িবষয়া আিছল।

১৭ ৰজাৰ আ া অ সােৰ গহৃৰ িভি মলূ াপন কিৰবৈল িশলৰ খিনৰ পৰা

তওঁেলােক কটা বৰ বৰ উ ত কাৰৰ িশলেবাৰ কািট আিনিছল। ১৮

চেলামন আৰু হীৰমৰ ঘৰ‐সজীয়া লাকসকল আৰু িগবলীয়া লাকসকেল
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সইেবাৰ িশল কািটেল, আৰু এইদেৰ িসহঁেত গহৃ িন াণ কিৰবৈল কাঠ

আৰু িশেলা যু ত কিৰেল।

৬ ই ােয়লৰ স ান সকেল িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই অহাৰ চািৰশ

আশী বছৰৰ িপছত, চেলামেন ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ কৰাৰ

চতুথ বছৰৰ জীব নােমেৰ ি তীয় মাহত, চেলামেন িযেহাৱাৰ গহৃ িন াণ

কিৰবৈল আৰ কিৰেল। ২ চেলামন ৰজাই িযেহাৱাৰ উে েশ িয গহৃ

িন াণ কিৰিছল, সেয় ষািঠ হাত দীঘল, িবশ হাত বহল আৰু ি শ হাত

ওখ আিছল। ৩ সই মি ৰ গহৃৰ স খুত থকা বাৰা াখন, গহৃৰ বহল

অ সােৰ িবশ হাত দীঘল আৰু গহৃৰ আগত তাৰ গভীৰতা দহ হাত

আিছল। ৪আৰু গহৃৰ কাৰেণ িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক সািজেল, আৰু ইয়াৰ

বােব গহৃৰ বািহৰফালেটা গহৃৰ িভতৰতৈক অিত ঠক আিছল। ৫ তওঁ

মখূ গহৃৰ দৱালৰ গােত চািৰওফােল, অথাৎ মি ৰৰ আৰু অ ঃ ানৰ

চািৰওফােল দৱালৰ গােত খাপখাপৈক কাঁঠািলেবাৰ িন াণ কিৰেল;

এইদেৰ তওঁ চািৰওফােল কাষৰ কাঁঠািলেবাৰ সািজেল৷ ৬ তাৰ তলৰ

খাপৰ কাঁঠািলেবাৰ পাঁচ হাত বহল, মাজৰ খাপৰ কাঁঠািলেবাৰ ছয়

হাত বহল আৰু ওপৰ খাপৰ কাঁঠািলেবাৰ সাত হাত বহলৈক সািজেল৷

িকয়েনা চিতেবাৰ যন দৱালত ব নহয়, সইবােব তওঁ বািহৰৰ গহৃৰ

চািৰওফালৰ দৱালেবাৰত জখলাৰ দেৰ খাপ খাপ কিৰেল। ৭ িশলৰ

খিনৰ পৰা অনা িশেলেৰ সই গহৃ িনমান কিৰিছল; সেয় গহৃ িনমান

কিৰ থােকােত কােনা হাতুৰী, বাটিল বা কােনা লাহাৰ অ ৰ শ না

নগ’ল। ৮ মি ৰৰ দি ণ িদশৰ পৰা তলৰ মহলাত েৱশ কৰা পথ

আিছল আৰু লাকসকেল পেকাৱা‐পিক িচিৰেয়িদ মাজৰ মহলাৈল গিছল

আৰু মাজৰ মহলাৰ পৰা ততৃীয় মহলাৈল উিঠিছল৷ ৯ এইদেৰ চেলামেন

মি ৰ সািজেল, আৰু এই মি ৰ স ণূ কিৰেল; তওঁ এৰচ কাঠৰ কঁি

আৰু ত ােৰ গহৃ আবতৃ কিৰেল। ১০ তওঁ মি ৰৰ কাঁঠািলেবাৰৰ সেত

সংল কিৰ মি ৰৰ চািৰওফােল ঘৰ সািজেল, এইেবাৰ ওখই ায় পাঁচ

হাত আিছল; এইেবাৰ এৰচ কােঠেৰ গহৃৰ সেত লগ লেগাৱা আিছল। ১১

পাছত চেলামনৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, তওঁ ক’ ল, ১২ “তুিম

এই গহৃ সািজছা, ভাল কিৰছা; তুিম যিদ মাৰ সকেলা িবিধ মেত চলা আৰু

মাৰ শাসন‐ ণালী িস কৰা আৰু মাৰ আটাই আ া পালন কিৰ সই

মেত কায কৰা তে মই তামাৰ িপতৃ দায়দূক িয কিছেলাঁ, মাৰ সই

িত া তামাৰ পে ও িস কিৰম। ১৩ মই ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

মাজত বসিত কিৰম আৰু মাৰ জা ই ােয়ল লাকক ত াগ নকিৰম।” ১৪

সেয় চেলামেন এই গহৃ সািজেল, আৰু ইয়াক স ণূ কিৰেল। ১৫ তওঁ

গহৃৰ িভতৰৰ ফােল থকা দৱালেবাৰৰ গাত এৰচ কাঠৰ ত া িদেল৷

তওঁ গহৃৰ িভতৰৰ মিজয়াৰ পৰা ছটত দৱাল লগা ঠাইৈলেক িভতৰফােল

সই কােঠেৰ সইেবাৰ আবতৃ কিৰেল আৰু গহৃৰ মিজয়া দবদাৰু কােঠেৰ

ঢািকেল। ১৬ গহৃৰ অ ঃভাগৰ িবশ হাত জাখৰ ঠাইখন মিজয়াৰ পৰা

কঁি ৈলেক এৰচ কােঠেৰ সািজেল৷ এইদেৰ তওঁ িভতৰ ভাগত অ ঃ ান

অথাৎ অিত পিব ান ৰেূপ সই ঠাই যু ত কিৰেল। ১৭ মি ৰৰ মলূ

অংশ পিব ানৰ স খুত আিছল, এই ঠাই দীঘেল ায় চি শ হাত

আিছল। ১৮ গহৃৰ িভতৰ ভাগত এৰচ কাঠ লেগাৱা হিছল, তােত লতা

জাতীয় গছ আৰু ফুল অংিকত কৰা হিছল। িভতৰ ভাগৰ গােটই অংশত

এৰচ কাঠেহ আিছল। তাত কােনা িশেলেৰ কৰা কায দখা নগ’ল। ১৯

চেলামেন িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কিট ৰািখবৈল গহৃৰ িভতৰত অিত পিব ‐

ান যু ত কিৰেল। ২০ সই অিত পিব ‐ ান দীঘেল িবশ হাত, পথািলেয়

িবশ হাত আৰু িবশ হাত ওখ আিছল; আৰু তাত চেলামেন সাণৰ পতা

মািৰেল আৰু ধপূেবদীত এৰচ কাঠ লগােল। ২১ এইদেৰ চেলামেন গহৃৰ

িভতৰত সাণৰ পতা মািৰেল৷ আৰু অিত পিব ‐ ানৰ আগত এফালৰ

পৰা আনফালৈলেক সাণৰ িশকিলেবাৰ লগােল আৰু তাত সাণৰ পতা

মািৰেল। ২২ তওঁ গােটইেটা গহৃ সমা নােহাৱাৈলেক গােটই গহৃত

সাণৰ পতা মািৰেল৷ অিত পিব ‐ ানৰ ওচৰত থকা বদীেতা স ণূৰেূপ

সাণৰ পতা মািৰেল। ২৩ তওঁ অিত পিব ‐ ানৰ িভতৰত দহ হাত ওখ

িজত কাঠৰ টা কৰবূ িন াণ কিৰেল। ২৪ এটা কৰবূৰ এখন ডউকা পাঁচ

হাত আৰু আনখন ডউকাও পাঁচ হাত আিছল৷ তােত এখন ডউকাৰ

আগৰ পৰা আনখন ডউকাৰ আগৈলেক দহ হাত দূৰত আিছল৷ ২৫আৰু

ি তীয় কৰবূৰ ডউকাও দহ হাত আিছল৷ েয়াটা কৰবূ এেক জাখৰ আৰু

এেক আকাৰৰ। ২৬ থম কৰবূ দহ হাত ওখ আিছল আৰু আনেটাও দহ

হাত ওখ আিছল। ২৭ পাছত তওঁ কৰবূ টা গহৃৰ আটাইতৈক িভতৰৰ

কাঠািলত াপন কিৰেল৷ সই কৰবূ টাৰ ডউকা এেনৈক মিলেল

য, এটাৰ ডউকা এখন দৱাল আৰু আনেটাৰ ডউকা আনখন দৱাল

চুেল৷ গহৃৰ মাজত থকা পিব ানত সই কৰবূ টাৰ ডউকাই ইেটােৱ

িসেটাক চুেল। ২৮ তােত চেলামেন কৰবূ টাত সাণৰ পতা মািৰেল।

২৯আৰু গহৃিটৰ আটাইেবাৰ দৱালত িভতেৰ আৰু বািহেৰ চািৰওফােল

কৰবূ, খাজৰু গছ আৰু মকুিল হাৱা ফুলৰ ছিব অংকন কিৰেল। ৩০আৰু

গহৃৰ মিজয়াত বািহেৰ‐িভতেৰ সাণৰ পতা মািৰেল। ৩১ চেলামেন অিত

পিব ‐ ানৰ েবশ ানত িজত কাঠৰ ৱাৰ সািজেল৷ চৗকাঠৰ ওপৰডাল

আৰু ই দাঁিতৰ ডাল দৱালৰ পাঁচ ভাগৰ এভাগ আিছল। ৩২ এইদেৰ

িজত কাঠৰ খলপা ৱাৰ সািজেল আৰু তাৰ ওপৰত কৰবূ, খাজৰু গছ

আৰু মকুিল হাৱা ফুলৰ ছিব অংকন কিৰেল, আৰু তােত তওঁ সাণৰ

পতা কিৰ, সই সাণ কৰবূ আৰু খাজৰু গছত লগােল। ৩৩ সইদেৰ

তওঁ মি ৰৰ েবশ ানৰ কাৰেণ দৱালৰ চািৰ ভাগৰ এভাগত িজত

কাঠ থকা চৗকাঠৰ ই দাঁিতৰ ডাল কিৰেল ৩৪আৰু দবদাৰু কাঠৰ

খলপীয়া ৱাৰ কিৰেল৷ এখন পাত ঘৰুাব পৰা চলা ত া আৰু আন

খলপােতা ঘৰূাব পৰা চলা ত া আিছল৷ ৩৫ তােত কৰবূ, খাজৰু গছ

আৰু মকুিল হাৱা ফুলৰ ছিব অংকন কিৰেল, আৰু সাণৰ পতা কিৰ, সই

সাণ কটা‐কামত লগােল। ৩৬ পাছত তওঁ িতিন শাৰী কটা‐িশল িদ

আৰু এশাৰী চািৰ িসৰীয়া এৰচ কােঠেৰ িভতৰ‐ চাতাল সািজেল। ৩৭

চতুথ বছৰৰ জীব মাহত িযেহাৱাৰ গহৃৰ িভি মলূ াপন কৰা হ’ল। ৩৮

আৰু একাদশ বছৰৰ বলূ নােমেৰ অ ম মাহত িনৰিূপত আকাৰ অ সােৰ

সকেলা অংশেতই গহৃ িন াণ কিৰ শষ কৰা হ’ল। এইদেৰ মি ৰ িনমান

কেৰাঁেত চেলামনৰ সাত বছৰ লািগল।

৭ িনজৰ বােব ৰাজগহৃ িনমাণ কিৰবৈল চেলামনৰ তৰ বছৰ লািগিছল।

২ তওঁ িলবােনানৰ কাঠিনৰ পৰা অনা কােঠেৰ গহৃ সািজিছল। সই

গহৃ দীেঘ এশ হাত, বহেল প াশ হাত আৰু উ তাত ি শ হাত আিছল৷

সই গহৃ এৰচ কাঠৰ চিত লেগাৱা চািৰ শাৰী এৰচ কাঠৰ চৗকাঠৰ

ওপৰেত িনমাণ কিৰিছল। ৩ সই গহৃৰ চালখন এৰচ কােঠেৰ সজা

হিছল; আৰু চালখন ধিৰ ৰািখবৈল শাৰীৈক ৰখা পা ৰ টা খটুাৰ ওপৰত

প ি শ টা চৗকাঠ আিছল; ৪কাষৰ দৱাল টাত িতিনেযাৰৈক খুঁটা

আিছল আৰু স খুা‐স িুখ ক থকা িখিড়িক আিছল৷ ৫ িখিড়িকেয় সেত

সকেলা ৱাৰ আৰু চৗকাঠেবাৰ চািৰচুকীয়া আৰু িতিনেযাৰৈক স খুা‐

স িুখ ক থকা িখিড়িক আিছল৷ ৬ তওঁ থকা প াশ হাত দীঘল

আৰু ি শ হাত বহল এক গহৃ আৰু আগত এখন বাৰা াৰ সেত চালৰ

ভাৰ ধিৰ ৰখা িকছুমান আিছল। ৭আৰু িয গহৃত চেলামেন িবচাৰ

কিৰব, িনজৰ এেন িসংহাসনৰ গহৃ অথাৎ এখন িবচাৰালয় সািজিছল।

সই গহৃৰ এফালৰ পৰা আনফালৈল গােটই মিজয়া এৰচ কােঠেৰ ঢকা

আিছল। ৮ সই গহৃৰ পাছফােল থকা আন এখন চাতালত, িনেজ বাস

কৰাৰ বােব িয গহৃ আিছল, সই গহৃেটাও এেকদেৰই সজা হিছল।

চেলামেন প ীৰেূপ লাৱা ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ কাৰেণও সই গহৃৰ দেৰই

এটা গহৃ সািজিছল। ৯ এই গহৃেবাৰ তওঁ কৰেতেৰ কটা সিঠক জাখৰ

ব মলুীয়া িশেলেৰ অলংকৃত কিৰ িন াণ কিৰিছল৷ এই িশলেবাৰ গহৃৰ

ভিটৰ পৰা দৱালৈলেক আৰু বািহৰৰ বৰ চাতাল খনেতা নানা পিৰমাণ

অ সােৰ িভতেৰ বািহেৰ ব ৱহাৰ কৰা হিছল৷ ১০ গহৃৰ ভিটেতা আঠ

হাত আৰু দহ হাত জাখৰ ব মলূীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ িশেলেৰ সজা হিছল৷

১১ তাৰ ওপৰত নানা পিৰমাণ অ সােৰ সিঠক জাখৰ ব মলূীয়া কটা‐

িশল আৰু এৰচ কাঠ আিছল। ১২ িভতৰৰ চাতালত থকা িযেহাৱাৰ গহৃ

আৰু সই গহৃৰ বাৰা াৰ দেৰ বৰ চাতালৰ চািৰওফােল িতিন শাৰী

কটা‐িশল আৰু এশাৰী এৰচ কাঠৰ চিত আিছল। ১৩ পাছত চেলামন
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ৰজাই মা হ পিঠয়াই তূৰৰ পৰা হীৰমক অনােল। ১৪ হীৰম ন ালী

ফদৰ এজনী িবধবাৰ পু আিছল; তওঁৰ িপতৃ তূৰীয়াত িপতলৰ কাম

কৰা এজন লাক আিছল৷ তওঁ িপতলৰ সকেলা ধৰণৰ কায কিৰবৈল

ান, বিু আৰু কৗশেলেৰ পিৰপণূ হাৱা ব ি আিছল। তওঁ চেলামন

ৰজাৰ িপতলৰ কাম কিৰবৈল তওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল৷ ১৫ তওঁ িপতলৰ

টা িন াণ কিৰেল আৰু সই টাৰ উ তা আৰু পিৰিধ ওঠৰ

হাত আৰু বাৰ হাত আিছল৷ ১৬ তওঁ সই েয়াটা ৰ চূড়াত লগাবৰ

কাৰেণ চকচিকয়া িপতলৰ টা ৰাজ সািজিছল, আৰু এই ৰাজ

টা পাঁচ হাত ওখ আিছল৷ ১৭ ৰ চূড়াত লেগাৱা সই ৰাজ ৰ

বােব জালৰ দেৰ আৰু িশকিলৰ দেৰ পেকাৱা মালা গঁথা হিছল, আৰু

এেন মালা সােতা ডােলেৰ িতেটা ৰাজ সেজাৱা হিছল। ১৮ তােত

হীৰেম সই ৰ চূড়াত সেজাৱা ৰাজ টাৰ চািৰওফােল শাৰী

ডািলম সজাইিছল৷ ১৯ বাৰা াৰ সই টাৰ মৰূৰ অ◌াকাৰ িলিল

ফুলৰ দেৰ আিছল৷ সই ফুলৰ আকৃিত চািৰ হাত ওখ আিছল৷ ২০ ৰ

চূড়াৰ ওপৰত সেজাৱা ৰাজ টাৰ চািৰওফােল শ টা িনিমত ডািলমৰ

শাৰী আিছল। ২১ পাছত তওঁ সই টা মি ৰৰ বাৰা াত াপন

কিৰিছল৷ তওঁ সাঁফালৰ েটা াপন কিৰ তাৰ নাম যাখীন হ’ল আৰু

বাঁওফালৰ েটা াপন কিৰ তাৰ নাম বাৱাজ ৰািখেল। ২২ এই

টাৰ মৰূ িলিল ফুলৰ আকৃিতত সেজাৱা আিছল৷ এই দেৰ ৰ সেজাৱা

কায সমা হিছল। ২৩ পাছত হীৰেম সাঁচত ঢলা এটা ঘৰূণীয়া সমু ‐

পা িন াণ কিৰেল৷ সই পা েটাৰ এখন কানৰ পৰা আন খনৈল দহ

হাত, তাৰ উ তা পাঁচ হাত আৰু তাৰ পিৰিধ ি শ হাত আিছল৷ ২৪

সই পা েটাৰ কাণৰ তলৰ চািৰওফােল েত ক হাতৰ জাখৰ িভতৰত

দেহাটা দেহাটাৈক কােমাৰাৰ আকৃিত আিছল আৰু পা েটা ঢলা সময়ত

সই কােমাৰােবাৰৰ আকৃিতেবাৰ শাৰীৈক সাঁচত ঢলা হিছল। ২৫

সই সমু ‐পা েটা বাৰটা ষাঁড়‐গৰৰু ওপৰত ৰখা আিছল৷ সইেবাৰৰ

িতিনটাই উ ৰৈল, িতিনটাই পি মৈল, িতিনটাই দি ণৈল আৰু িতিনটাই

পবূৈল মখু কিৰ আিছল৷ সই সমু ‐পা েটা সইেবাৰৰ ওপৰত াপন

কৰা হ’ল৷ সই ষাঁড়‐গৰেুবাৰৰ পাছফাল িভতৰফােল মখু কিৰ আিছল।

২৬ সই সমু ‐পা চািৰ আঙুল ডাঠ আৰু তাৰ কাণ বািটৰ কাণৰ িলিল

ফুলৰ দেৰ সজা হিছল৷ সই পা ত ই হাজাৰ মান পানী ধিৰিছল। ২৭

হীৰেম িপতলৰ দেহাটা আধাৰ িনমাণ কিৰেল; েত ক আধাৰ দীেঘ চািৰ

হাত, বহেল চািৰ হাত আৰু উ তাত িতিন হাত। ২৮ সই আধাৰেবাৰ

এইদেৰ সজা হ’ল৷ সইেবাৰৰ মাজেডাখৰ খাল পৰা আিছল আৰু সই

খাল পৰা ঠাই বাৰৰ মােজ মােজ আিছল, ২৯ সই বাৰৰ মাজৰ খাল পৰা

ঠাইত িসংহ, গৰু আৰু কৰবূৰ আকৃিতত সেজাৱা আিছল৷ সই িসংহ আৰু

ষাঁড়‐গৰেুবাৰৰ ওপৰ আৰু তলৰ ভাগত টাকৰ মাৰা িপতলৰ মালােৰ

সেজাৱা আিছল৷ ৩০ েত ক আধাৰত চািৰটাৈক িপতলৰ চকা আৰু

িপতলৰ ধৰুা আিছল; তাৰ চািৰটা খৰুাৰ তলত ালন‐পা ‐ধৰা িবধা

আিছল আৰু েত কেটাৰ দাঁিতত মালাৰ আকৃিতত সঁচা আিছল। ৩১

তাৰ মখু বঠকৰ আকৃিতৰ দেৰ ঘৰূণীয়া আৰু ডৰ হাত জাখৰ আৰু

এহাত উ তাৰ এখন িকৰীিটৰ মাজত ৰখা আিছল৷ তাৰ মখুৰ দাঁিতেতাত

খািদত ন া কৰা আিছল আৰু তাৰ ফলকেবাৰ বগৰেূপ নািছল িক ু

ঘৰূণীয়া আিছল৷ ৩২ চকা চািৰটা সই ফলকেবাৰৰ তলত আৰু সই

চকাৰ ধৰুা আধাৰৰ লগত আিছল; েত ক চকা ডৰ হাত ওখ আিছল।

৩৩ সই চকােবাৰ ৰথৰ চকাৰ দেৰ সজা হিছল৷ তাৰ ধৰুা, পিুঠ, পািহ

আৰু মাদিল সকেলা ঢলা আিছল। ৩৪ েত ক আধাৰৰ চািৰ চুকত

চািৰটা ালন‐পা ‐ধৰা ব ৱ া আিছল; সই ালন‐পা ‐ধৰােবাৰ

আধাৰৰ লগত সাঁচত গঢ়া হিছল। ৩৫ সই আধাৰৰ মৰূত আধা হাত দ‐

ক এটা ঘৰূণীয়া সাঁফৰ আিছল আৰু আধাৰৰ ওপৰ‐ভাগত থকা ধৰণী

আৰু ফলকেবাৰ তাত সংযু হ আিছল। ৩৬ ধৰণীৰ উপিৰভাগ আৰু

ফলকেবাৰৰ খািল ঠাইেবাৰ ঢকাৈক হীৰেম কৰবূ, িসংহ আৰু খাজৰু

গছেবাৰ কািট সইেবাৰৰ চািৰওফােল মালা গািঠ িদিছল৷ ৩৭ এইদেৰ

তওঁ এেক সাঁচেত এেক জােখেৰ এেক আকৃিতেৰ িপতলৰ সই দহ

টা আধাৰ সািজিছল। ৩৮ পাছত হীৰেম িপতলৰ দহ টা ালন‐পা

সািজিছল৷ েত কেটা পা ত চি শ মান ক পানী ধিৰিছল। েত ক পা

চািৰ হাত জাখৰ আিছল৷ েত কেটা পা সই দহ টা আধাৰৰ ওপৰত

ৰখা হিছল৷ ৩৯ তওঁ গহৃৰ দি ণফােল পাঁেচাটা আধাৰ আৰু উ ৰফােল

পাঁেচাটা আধাৰ ৰািখিছল৷ তওঁ গহৃৰ পৱূিদেশ দি ণফােল সমু ‐পা েটা

াপন কিৰিছল। ৪০ হীৰেম সই ালন‐পা , ছাঁই উিলওৱা হঁতা আৰু

তজ ছিটওৱা পা েবাৰ িনমাণ কিৰিছল। এইদেৰ হীৰেম ৰজা চেলামনৰ

বােব িযেহাৱাৰ গহৃত স ণূৰেূপ িনমান কিৰ উঠা কাযেবাৰ হ’ল: ৪১ সই

টা আৰু তাৰ মৰূৰ মাথলাৰ ঘৰূণীয়া ভাগ টা আৰু তাক ঢািকবৈল

িয খন অলংকাৰপণূ জািল কটা কাম কৰা হিছল৷ ৪২ তওঁ সই েযাৰ

অলংকাৰপণূ জালৰ কাৰেণ সই চািৰশ ডািলম অথাৎ টাৰ ওপৰৰ

মাথলাৰ ঘৰূণীয়া ভাগ টা ঢািকবৰ অেথ েত ক জালৰ কাৰেণ শাৰী

ডািলম ৪৩ আৰু দহ টা আধাৰ, আৰু দহ টা আধাৰৰ ওপৰত দহ টা

ালন পা , ৪৪ সই সমু ‐পা , আৰু সই সমু ‐পা ৰ তলৰ বাৰটা

ষাঁড়‐গৰ,ু ৪৫ ছাঁই পেলাৱা পা , ছাঁই উিলওৱা হঁতা আৰু তজ ছিটওৱা

পা ‐ হীৰেম এইেবাৰ িনমান কিৰিছল ৰজা চেলামনৰ বােব, িযেহাৱাৰ

গহৃৰ বােব; তওঁ এইেবাৰ চ চিকয়া িপতেলেৰ িনমান কিৰিছল। ৪৬

ৰজাই এইেবাৰ য নৰ চুে াৎ আৰু চতনৰ মধ ৱতী সমতল ভূিমত

তয়াৰ কিৰবৈল িদিছল, এইেবাৰ আলতীয়া মািটৰ সাঁচত ঢািল তয়াৰ

কৰা হিছল। ৪৭ চেলামেন সই পা েবাৰ অিত বিচ হাৱাৰ কাৰেণ

সইেবাৰৰ ওজন জাখ নকিৰেল, আৰু সইবােব সই িপতলৰ ওজন

জনা নগ’ল। ৪৮ চেলামেন িযেহাৱাৰ গহৃৰ সকেলা ব সােণেৰ িন াণ

কেৰাঁৱাইিছল: সইেবাৰ হ’ল, সাণৰ বদী আৰু দশন‐িপঠা থবৰ কাৰেণ

সাণৰ মজ৷ ৪৯অ ঃ ানৰ স খুত সাঁফােল পাঁেচাটা আৰু বাওঁফােল

পাঁেচাটা িনমল সাণৰ দীপাধাৰ আৰু ফুল, দীপ আৰু শলাকািন‐কটা এই

সকেলােবাৰ সােণেৰ িনমান কেৰাঁৱাইিছল। ৫০ িনমল সাণৰ বািট,

কটাৰী, তজ ছিটওৱা পা , িপয়লা, এঙাৰ‐ধৰা, আৰু অ ঃ ানৰ অথাৎ

মহা‐পিব ানৰ ৱাৰৰ কাৰেণ আৰু মি ৰত েৱশ কৰা ৱাৰ এই

আটাইেবাৰেক সােণেৰ িনমাণ কৰাইিছল। ৫১ এইদেৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ

কাৰেণ চেলামেন কৰা সকেলা কায সমা হাৱাৰ পাছত চেলামেন তওঁৰ

িপতৃ দায়েূদ উৎসগ কিৰ িদয়া ৰপূ, সাণ আৰু পা আিদ আটাই ব

অনাই িযেহাৱাৰ গহৃৰ ভঁৰালত থিছল।

৮ পাছত চেলামেন দায়দূৰ নগৰ অথাৎ িচেয়ানৰ পৰা িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ ক আিনবৰ কাৰেণ, ই ােয়লৰ পিৰচাৰকসকলকআৰু ফদৰ

ধান লাকসকলক, ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িপত‐ৃবংশৰ িবষয়াসকলক

িযৰচূােলমৈল আ ান কিৰেল, আৰু তওঁৰ স খুত গাট খৱুােল। ২ তােত

এথানী নােমেৰ স ম মাহৰ উৎসৱৰ সময়ত ই ােয়লৰ সকেলা লাক

চেলামন ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ একেগাট হিছল। ৩ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ

পিৰচালকসকল আিহল, আৰু পেুৰািহতসকেল িনয়ম‐চ ক তুিল ল’ ল। ৪

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক, সা াৎ কৰা ত ু আৰু ত ুৰ িভতৰত

থকা সকেলা পিব ব েবাৰ আিনেল৷ এই সকেলা ব পেুৰািহত আৰু

লবীয়াসকেল আিনেল। ৫ তিতয়া চেলামন ৰজাৰ সেত ই ােয়লৰ

গােটই লাক সকেল িনয়ম‐চ কৰ আগত অসংখ ভড়া আৰু গৰু

আিদ বিলদান কিৰিছল। ৬ পেুৰািহতসকেল িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক গহৃৰ

অ ঃ ানৈল অথাৎ মহা পিব ানৈল ল গ কৰবূ টাৰ ডউকাৰ তলত

তাৰ িনজৰ ঠাইত াপন কিৰিছল। ৭ িকয়েনা কৰবূ টাই িনয়ম‐চ কৰ

ঠাইৰ ওপৰত ডউকা মিল আিছল আৰু কৰবূ টাই িনয়ম‐চ ক আৰু

তাৰ কানমািৰ ঢািক ধিৰ আিছল। ৮ সই ডাল কানমািৰ ইমান দীঘল

য, তাৰ মৰু অ ঃ ানৰ স খুত থকা পিব ানৰ পৰা দখা যায়; িক ু

তাক বািহৰৰ পৰা দখা নাযায়, সইেবাৰ আিজৈলেক সই ঠাইত আেছ।

৯ িমচৰ দশৰ পৰা ই ােয়লৰ স ান সকল ওলাই অহা কালত, িযেহাৱাই

তওঁেলােক সেত এিট িনয়ম াপন কৰা সময়ত, হােৰব প তত

মািচেয় িনয়ম‐চ কৰ িভতৰত িয খন িশলৰ ফিল ৰািখিছল, তাৰ

বািহেৰ তাত আৰু এেকা নািছল। ১০ পাছত পেুৰািহতসকেল পিব ‐ ানৰ

পৰা ওলাই আেহােত, িযেহাৱাৰ গহৃ মেঘেৰ এেনৈক পিৰপণূ হিছল য,
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১১ পেুৰািহতসকেল পিৰচযা কিৰবৰ অেথ িথয় হ থািকব নাৱাৰা হিছল;

িকয়েনা িযেহাৱাৰ গহৃ িযেহাৱাৰ তােপেৰ পিৰপণূ হিছল। ১২ তিতয়া

চেলামেন ক’ ল, “িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, বােল, তওঁ ঘাৰ অ কাৰত

বাস কিৰব খিুজেছ, ১৩ িক ু মই সচাঁৈকেয় তামাৰ বােব সািজেলাঁ, এটা

বাস কৰা গহৃ, এেয় যেুগ যেুগ তামাৰ বাস ান হ’ব৷” ১৪ ই ােয়লৰ

গােটই সমাজ িথয় হ থােকােত ৰজাই এইদেৰ গােটই সমাজৈল চাই

আশী াদ কিৰিছল। ১৫ তওঁ আৰু ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা ধ

হওঁক; িকয়েনা তওঁ মাৰ িপতৃ দায়দূক িনজ মেুখেৰ কথা কিছল আৰু

িনজ হােতেৰ এই বাক িস ও কিৰিছল আৰু কিছল য, ১৬ ‘ মাৰ জা

ই ােয়লসকলক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই অনা িদনেৰ পৰা, মই মাৰ নাম

ৰািখবৰ বােব গহৃ িন াণ কিৰবৈল ই ােয়লৰ আটাই ফদৰ মাজৰ কােনা

নগৰ মেনানীত কৰা নাই৷ িক ু মাৰ জা ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ

কিৰবৈল দায়দূক মেনানীত কিৰেলাঁ।’ ১৭আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

নামৰ উে েশ এটা গহৃ সািজবৈল মাৰ িপতৃ দায়দূৰ মন আিছল। ১৮

িক ু িযেহাৱাই মাৰ িপতৃ দায়দূক ক’ ল, ‘ মাৰ নামৰ উে েশ এটা গহৃ

সািজবৈল তুিম মন কিৰছা, ভাল কিৰছা৷ ১৯ তথািপ তুিম সই গহৃ িন াণ

কিৰবৈল নাপাবা; িক ু তামাৰ ঔৰসত িয পু জি ব; তঁেৱই মাৰ

নামৰ উে েশ সই গহৃ সািজব। ২০এই বাক িযেহাৱাই কিছল আৰু

তওঁ তাক সা েলা কিৰিছল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ িত া অ সােৰ মই

মাৰ িপতৃ দায়দূৰ পদত িনযু হ আৰু ই ােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত

বিহ, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উে েশ এই গহৃ িন াণ কিৰেলাঁ।

২১আৰু িযেহাৱাই আমাৰ পবূপৰুষুসকলক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনা

কালত তওঁেলাকৰ সেত কৰা িনয়মিট থকা িয িনয়ম‐চ ক, তাৰ বােব

মই ইয়াত এটা ঠাই যু ত কিৰেলাঁ।” ২২ চেলামেন ই ােয়লৰ গােটই

সমাজৰ সা ােত িযেহাৱাৰ য েবদীৰ আগত িথয় হ গৰ ফালৈল হাত

মিলেল। ২৩ তওঁ ক’ ল, “ হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, ওপৰত থকা

গত আৰু তলত থকা পিৃথৱীত আেপানাৰ তুল কােনা ঈ ৰ নাই; আৰু

সকেলা দেয়েৰ তামাৰ আগত আচৰণ কেৰাঁতা তামাৰ দাস সকলৈল,

আপিুন দয়া আৰু িনয়মিট ৰ া কেৰাঁতা; ২৪আেপানৰ দাস মাৰ িপতৃ

দায়দূৈল আপিুন িয িত া কিৰিছল, তাক আপিুন তওঁৈল পালন কিৰেল৷

এেন িক আপিুন িনজ মেুখেৰ ক আিজৰ দেৰ িনজ হােতেৰ তাক িস ও

কিৰেল। ২৫ এই হতুেক এিতয়া হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আপিুন

মাৰ িপতৃ দায়দূক কিছল, ‘তুিম মাৰ আগত যেনৈক চিলছা, সইদেৰ

যিদ তামাৰ স ান সকেল মাৰ স খুত চিলবৈল িনজ িনজ পথত সাৱধান

থােক, তেনহেল মাৰ দিৃ ত ই ােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহবৈল

তামাৰ স ীয়া মা হৰ অভাৱ নহ’ব’, এইদেৰ আেপানাৰ দাসৰ আগত

িয িত া কিৰিছল, সই িত ােক আেপানাৰ এই দাসৈল পালন

কৰক। ২৬ এিতয়া হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ, মই িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ দাস

মাৰ িপতৃ দায়দূক আপিুন িয বাক কিছল, সেয় সা ল হওঁক। ২৭

িক ু বা িৱকেত ঈ েৰ পিৃথৱীত বাস কিৰব ন? চাওঁক, গই আৰু

গেৰা গই আেপানাক ধাৰণ কিৰব নাৱােৰ, তে মই িন াণ কৰা

গহৃই জােনা পািৰব! ২৮ তথািপ, এই িনিমে , আেপানাৰ দােস এই ঠাইৰ

ফালৈল মখু কিৰ কৰা াথনা িনবৈল, আপিুন আেপানাৰ দাসৰ াথনা

আৰু িমনিত হণ কিৰ, আেপানাৰ দােস আিজ আেপানাৰ আগত কৰা

কাতেৰাি আৰু াথনাৈল কাণ িদয়ক। ২৯ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

এই মি ৰৰ ফালৈল আেপানাৰ চ িদেন ৰািতেয় মকুিল হ থাকক,

িযদেৰ আপিুন কিছল বােল, ‘ মাৰ নাম আৰু মাৰ উপি িত তাত হ’ব’

যােত িযসকেল এই গহৃৰ ফালৈল মখু কিৰ িনেবদন কিৰব, সই িনেবদন

আেপানাৈল না যাব৷ ৩০ সেয়েহ যিতয়া আেপানাৰ দাস ও আেপানাৰ

জা ই ােয়েল এই ঠাইৰ ফালৈল মখু কিৰ াথনা কিৰব, তিতয়া আপিুন

তওঁেলাকৰ িমনিতৈল কাণ িদব, এেন িক, আপিুন আেপানাৰ বাস ান

গত থািক তাক িনব আৰু িন মা কিৰব। ৩১ কােনােৱ িনজ

চুবৰুীয়াৰ অিহেত পাপ কিৰেল, যিদ তওঁক এক শপত খাবৈল িদয়া যায়

আৰু তওঁ আিহ এই গহৃত আেপানাৰ য েবদীৰ স খুত শপত খায়, ৩২

তে আপিুন গত থািক সই িনেবদন িনব আৰু কায কিৰ আেপানাৰ

দাসেবাৰৰ িবচাৰ িন ি কিৰ, দাষীক দাষী কিৰ তওঁৰ কমৰ ফল

তওঁৰ মৰূৰ ওপৰত িদব আৰু িনে াষীক িনে াষী কিৰ তওঁৰ ধািমকতাৰ

ফল তওঁক িদব। ৩৩আেপানাৰ জা ই ােয়েল আেপানাৰ িবৰেু পাপ

কৰাৰ বােব শ ৰ আগত পৰািজত হ যিদ আেপানাৰ ওচৰৈল ঘিূৰ আেহ,

আৰু আেপানাৰ নাম ীকাৰ কিৰ এই গহৃত আেপানাৰ স খুত াথনা

আৰু িমনিত কেৰ, ৩৪ তে আপিুন গত থািক সই াথনা, িনেবদন

িন আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ পাপ মা কিৰব আৰু আপিুন তওঁেলাকৰ

পবূপৰুষুসকলক িদয়া দশৈল তওঁেলাকক ওেভাতাই আিনব। ৩৫

লাকসকেল আেপানাৰ অিহেত পাপ কৰাৰ কাৰেণ যিতয়া আকাশ ব

হ বৰষণু নাইিকয়া হ’ব ‐ তিতয়া যিদ তওঁেলােক এই ঠাইৰ ফালৈল মখু

কিৰ াথনা কেৰ, আেপানাৰ নাম ীকাৰ কেৰ, আৰু আপিুন তওঁেলাকক

খ িদয়া সময়ত িনজ িনজ পাপৰ পৰা ঘেূৰ, ৩৬ তে আপিুন গত

থািক তাক িনব, আৰু আেপানাৰ দাসেবাৰৰ আৰু িনজ জা ই ােয়লৰ

পাপ মা কিৰ, তওঁেলােক যাব লগীয়া সজ পথৰ িবষেয় তওঁেলাকক

িশ া িদব আৰু আপিুন আেপানাৰ লাকসকলক আিধপত ৰ অেথ িদয়া

দশত বৰষণু বৰষাব। ৩৭ দশৰ মাজত যিদ আকাল িক মহামাৰী হয়,

শস কক নীয়া িক ৰঙামৰূীয়া হয়, নাইবা ফিৰং িক পাক হয় আৰু যিদ

তওঁেলাকৰ শ েৱ তওঁেলাকৰ দশৰ নগৰেবাৰত তওঁেলাকক অৱেৰাধ

কেৰ ‐ ৩৮ তে িয কােনা আপদ বা ৰাগ হওক, যিদ কােনা মা েহ বা

আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ মাজৰ কােনা লােক িনজ মনৰ পীড়া জািন

এই গহৃৰ ফালৈল িনজ হাত মেল, ৩৯ তে তওঁৰ িয কােনা াথনা

িক িমনিত হওক, আপিুন িনজ বাস ান গত থািক তাক িনব, মা

কিৰব আৰু কায কিৰ িতজন লাকৰ মন জািন, িকয়েনা আপিুন, কৱল

আপিুনেহ আটাই ম ষ স ান সকলৰ মন জােন; তওঁেলাকৰ িনজ িনজ

কমৰ দেৰ ফল িদব; ৪০আমাৰ পবূপৰুষুসকলক আপিুন িদয়া দশত

তওঁেলােক জীয়াই থকা আটাই িদনত আেপানাক ভয় কিৰবৰ বােবই

ইয়ােক কিৰব। ৪১ ত পিৰ আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ লাকৰ মাজৰ

নােহাৱা িবেদশী লােক যিতয়া আেপানাৰ নামৰ ণ িন দূৰ দশৰ

পৰা আিহব ‐ ৪২ িকয়েনা িসহঁেত আেপানাৰ মহান নাম, বলৱান হাত

আৰু মলা বা ৰ কথা িনব; আৰু আিহ এই মি ৰৰ ফালৈল মখু কিৰ

াথনা কিৰব, ৪৩ তিতয়া, আেপানাৰ বাস ান গত থািক তাক িনব

আৰু সই িবেদশী লােক আেপানাৈল কৰা আটাই াথনাৰ দেৰ তাৈল

কায কিৰব। আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ দেৰ আেপানাক ভয় কিৰবৰ

অেথ, পিৃথৱীৰ আটাই জািতেয় যন আেপানাৰ নাম জািনব আৰু মই সজা

এই গহৃ য আেপানাৰ নােমেৰ খ াত, তােকা যন জািনব৷ ৪৪আৰু

আপিুন আেপানাৰ জাক িয কােনা বােটিদ পঠায় সই বােটিদ যিদ

তওঁেলােক তওঁেলাকৰ শ েৰ সেত যু কিৰবৈল ওলাই যায় আৰু

আেপানাৰ মেনানীত এই নগৰৰ ফােল আৰু আেপানাৰ নামৰ কাৰেণ

মই সজা এই গহৃৰ ফােল যিদ মখু কিৰ াথনা কেৰ, ৪৫ তে আপিুন

গত থািক তওঁেলাকৰ াথনা আৰু িমনিত িনব, আৰু তওঁেলাকৰ

িবচাৰ িন ি কিৰব। ৪৬ ধিৰ লওঁক, তওঁেলােক যিদ আেপানাৰ

িবৰেু পাপ কেৰ, (িকয়েনা পাপ নকৰা মা হ কােনা নাই; ) আৰু আপিুন

তওঁেলাকৈল ু হ তওঁেলাকক যিদ শ ৰ হাতত শাধাই িদেয়,

আৰু তােত যিদ তওঁেলাকৰ শ েবােৰ তওঁেলাকক ব ী কিৰ দূৰত

বা ওচৰত থকা শ ৰ দশৈল ল যায়, ৪৭ তথািপ তওঁেলােক যিদ

ব ী কিৰ িনয়া দশত িনেজ িবেবচনা কিৰ মন ঘৰূাই, আৰু তওঁেলােক

ব ী কিৰ িনয়াসকলৰ দশত থািক আেপানাৰ আগত াথনা কিৰ,

‘আিম পাপ কিৰেলাঁ, আিম অপেথ গেলাঁ, আিম কম কিৰেলাঁ’, ৪৮ এই

বিুল তওঁেলাকক ব ী কিৰ িনয়া তওঁেলাকৰ শ ৰ দশত সকেলা

মেন সকেলা িচে আেপানাৈল উভিত আেহ, আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰ‐

িপতসৃকলক আপিুন িদয়া তওঁেলাকৰ দশৰ ফােল, আেপানাৰ মেনানীত

নগৰৰ ফােল, আৰু আেপানাৰ নামৰ বােব মই িন াণ কৰা এই গহৃৰ

ফােল মখু কিৰ যিদ আেপানাৰ আগত াথনা কেৰ, ৪৯ তে আপিুন

আেপানাৰ বাস ান গত থািক তওঁেলাকৰ াথনা আৰু িনেবদন িনব,

আৰু তওঁেলাকৰ িবচাৰ িন ি কিৰব; ৫০আৰু আেপানাৰ িবৰেু
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পাপ কৰা আেপানাৰ জাসকলক মা কিৰব, আৰু আেপানাৰ িবৰেু

কৰা তওঁেলাকৰ সকেলা অপৰাধ মা কিৰব; আৰু তওঁেলাকৰ ব ী

কিৰ িনয়াসকেল যন তওঁেলাকক দয়া কিৰব, এই কাৰেণ তওঁেলাকৈল

তওঁেলাকৰ দয়া জ াব। ৫১ িকয়েনা তওঁেলাক লাহাৰ ৰপূ

িমচৰ দশৰ পৰা অনা আেপানাৰ জা আৰু আেপানাৰ আিধপত । ৫২

আেপানাৰ দাস আৰু আেপানাৰ জা ই ােয়লী লাকসকেল িয কােনা

সময়ত াথনা কিৰব, সই সময়ত তওঁেলাকৰ াথনাৈল কাণ িদবৈল

আেপানাৰ দাস আৰু আেপানাৰ জাৰ সই িমনিতৈল আেপানাৰ চ

যন মকুিল হ থােক, এই কাৰেণ তওঁেলাকৰ াথনা িনব। ৫৩

িকয়েনা, হ ভু িযেহাৱা, আমাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলক িমচৰ দশৰ পৰা

অনা কালত আেপানাৰ দাস মািচৰ াৰাই যেনৈক কিছল, তেনৈক

আেপানাৰ আিধপত হ’বৈল তওঁেলাকক পিৃথৱীৰ আটাই জািতেবাৰৰ

পৰা আপিুনেয়ই পথৃক কিৰেল।” ৫৪ িযেহাৱাৰ স খুত এইদেৰ াথনা

আৰু িনেবদন কৰাৰ পাছত, চেলামেন িযেহাৱাৰ য েবিদৰ স খুত

যেনদেৰ আঠুকািঢ় পিৰ গৰ ফােল চাই আিছল, সইদেৰ চাই থকাৰ

পৰা তওঁ উিঠ িথয় হ’ল। ৫৫ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ গােটই সমাজৈল

চাই, আশী াদ কিৰ উ েৰ ক’ ল, ৫৬ “িযজন স শি মান ঈ েৰ

িনজৰ সকেলা িত া অ সােৰ িনজৰ জা ই ােয়লক িব াম িদেছ,

সই িযেহাৱা ধ হওঁক; তওঁ িনজ দাস মািচৰ াৰাই িয িত া

কিৰেল, সই উ ম িত াৰ এটা িবষেয়া িবফল হ’ব িদয়া নাই। ৫৭

আৰু আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা যেনৈক আমাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ লগত

আিছল, তেনৈক তওঁ আমােৰা লগত থাকক৷ আমাক ত াগ নকৰক বা

আমাক এিৰ নাযাওঁক। ৫৮ তওঁৰ সকেলা পথত চিলবৈল আৰু আমাৰ

পবূপৰুষুসকলক িদয়া তওঁৰ আ া, িবিধ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন

কিৰবৈল আমাৰ মন িনজৈল আকষণ কৰক। ৫৯আৰু িয সকেলা কথােৰ

মই িযেহাৱাৰ আগত িনেবদন কিৰেলাঁ, িদেন ৰািতেয় তওঁৰ কাষ চাপা,

যােত দাসকলৰ বােব তওঁ সহায় কিৰব, আৰু িদেন িদেন যেন েয়াজন,

তেনৈক তওঁ িনজ দাস আৰু িনজ জা ই ােয়লৰ িবচাৰ িন ি কিৰব;

৬০ িযেহাৱাই য ঈ ৰ, তওঁৰ বািহেৰ আন কােনা ঈ ৰ নাই, ইয়াক

পিৃথৱীৰ সকেলা জািতেয় জািনবৰ বােব, এই িয সকেলা কথাৰ াৰাই মই

িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেলাঁ, মাৰ এই সকেলা কথা িদেন ৰািতেয়

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত উপি ত হ থাকক। ৬১ এই হতুেক

আিজৰ দেৰ তওঁৰ িবিধমেত আচৰণ কিৰবৈল আৰু তওঁৰ আ া পালন

কিৰবৈল আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত তামােলাকৰ মন িস হওক।”

৬২ পাছত ৰজা আৰু তওঁেৰ সেত গােটই ই ােয়েল িযেহাৱাৰ সা ােত

বিলদান কিৰেল। ৬৩আৰু চেলামেন িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া ম লাথক

বিল ৰেূপ বাইশ হাজাৰ গৰু আৰু এক লাখ িবশ হাজাৰ ভড়া ও ছাগলী

উৎসগ কিৰেল। এইদেৰ ৰজা আৰু ই ােয়লৰ সকেলা স ােন িযেহাৱাৰ

গহৃৰ িত া কিৰেল। ৬৪ সই িদনা ৰজাই িযেহাৱাৰ গহৃৰ স খুত

থকা চাতালৰ মাজভাগ পিব কিৰিছল; িকয়েনা সই ঠাইেতই তওঁ

হাম‐বিল, ভ নেবদ আৰু ম লাথক বিলৰ তল উৎসগ কিৰিছল;

কাৰণ হাম‐বিল, ভ নেবদ আৰু ম লাথক বিলৰ তল ধিৰবৈল

িযেহাৱাৰ স খুত থকা িপতলৰ য েবদী সৰু আিছল। ৬৫ এইদেৰ সই

সময়ত চেলামন আৰু তওঁৰ লগৰ গােটই ই ােয়েল হমাতৰ েবশ ানৰ

পৰা িমচৰ‐জিুৰৈলেক মহা সমাজ হ, সাত িদন আৰু সাত িদন, মঠুেত

চৗ িদন আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সা ােত উৎসৱ কিৰিছল। ৬৬ পাছত

অ ম িদনা তওঁ লাকসকলক িবদায় িদেল আৰু তওঁেলােক ৰজাক

ধ বাদ কিৰ, িযেহাৱাই তওঁৰ দাস দায়দু আৰু তওঁৰ জা ই ােয়ল

লাকসকলৈল কৰা ম লৰ কাৰেণ আনি ত আৰু স ু হ িনজ িনজ

ত ুৈল িচ গ’ল।

৯ চেলামেন িযেহাৱাৰ গহৃ, ৰাজ‐গহৃ আৰু িনজ ই ামেত িয িয কম

কিৰবৈল তওঁ ি ৰ কিৰিছল, সই আটাইেক স ণূৰেূপ স

কিৰেল। ২ িগিবেয়ানত দশন িদয়াৰ দেৰ, িযেহাৱাই ি তীয় বাৰ চেলামনক

দশন িদেল। ৩ িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “তুিম মাৰ আগত কৰা তামাৰ

াথনা আৰু িমনিত মই িনেলাঁ৷ তুিম িনমাণ কৰা এই গহৃত মাৰ

নাম িচৰকালৈলেক াপন কিৰবৰ অেথ মই এই গহৃক পিব কিৰেলাঁ

আৰু এই ঠাইত সদায় মাৰ চ আৰু মাৰ মন থািকব। ৪ তুিম যিদ

তামাৰ িপতৃ দায়দূৰ দেৰ একা মেন সৰল ভােৱ মাৰ সা ােত চলা,

আৰু মই তামাক িদয়া সকেলা আ া পালন কৰা, মাৰ িবিধ আৰু

শাসন নালীেবাৰ মািন চলা, ৫ তিতয়া মই ই ােয়লৰ ওপৰত তামাৰ

ৰাজিসংহাসন িচৰকালৈলেক াপন কিৰম; যেনদেৰ মই তামাৰ িপতৃ

দায়দুৰ আগত িত া কিৰ কিছেলাঁ বােল, ‘ই ােয়লৰ িসংহাসনৰ

ওপৰত বিহবৈল তামাৰ বংশৰ মা হৰ কিতয়াও অভাৱ নহ’ব৷’ ৬ িক ু

তুিম বা তামােলাকৰ স ান সকলৰ কােনােৱ যিদ কেনবাৈক মাৰ

পাছত চিলবলগীয়া পথৰ পৰা ঘৰূা বা তামােলাকৰ আগত াপন কৰা

মাৰ আ া আৰু িবিধেবাৰ পালন নকিৰ ইতৰ দৱতােবাৰক সৱা পজুা

কৰা আৰু িসহঁতৰ আগত িণপাত কৰা, ৭ তিতয়া মই ই ােয়লক িদয়া

দশৰ পৰা তওঁেলাকক উ কিৰম আৰু মই িনজৰ কাৰেণ পিব কৰা

িয গহৃ ‐ সই গহৃ মাৰ দিৃ ৰ পৰা দূৰ কিৰম৷ তােত সকেলা জািতৰ

মাজত ‘ই ােয়ল’ নামেটা কৱল এটা বাদ আৰু ঠা াৰ িবষয় হ’ব। ৮

আৰু িযেহতু এিতয়া এই মি ৰ ইমান মহৎ, িযসকেল ইয়াৰ কােষিদ

যাব, তওঁেলােক আচিৰত মািনব আৰু ফাঁচেফাঁচাব৷ তিতয়া তওঁেলােক

িধব, ‘এই দশ আৰু এই গহৃৈল িযেহাৱাই িকয় এইৰেূপ কায কিৰেল?’

৯ তােত আন আন লাকেবােৰ উ ৰ িদ ক’ব, ‘িকয়েনা তওঁেলাকৰ

পবূ‐পৰুষুসকলক িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা ঈ ৰ িযেহাৱাক

তওঁেলােক ত াগ কিৰেল আৰু ইতৰ দৱতােবাৰত আস হ তওঁেলােক

সইেবাৰৰ আগত িণপাত কিৰ সইেবাৰক সৱা পজুা কিৰেল৷ সই

কাৰেণ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ ওপৰত এই আটাই অম ল ঘটােল’।” ১০

িযেহাৱাৰ মি ৰ আৰু ৰাজগহৃ, এই টা সািজ শষ কিৰবৈল চেলামনৰ

িবশ বছৰ লািগিছল। ১১ তূৰৰ ৰজা হীৰেম চেলামনৰ সকেলা ই াৰ

দেৰ, এৰচ কাঠ, দবদাৰু কাঠ আৰু সাণ যাগান ধিৰিছল। সই বােব

ৰজা চেলামেন হীৰমক গালীল দশত থকা িবশখন নগৰ িদিছল। ১২

তিতয়া হীৰেম ৰজা চেলামেন িদয়া নগৰ চাবৈল তূৰৰ পৰা আিহল, িক ু

তওঁ সই নগৰেবাৰ দিখ স ু নহ’ল। ১৩ সেয় তওঁ ক’ ল, “ হ মাৰ

ভাই, তুিম মাক কেন ৱা নগৰেবাৰ িদলা?” এই হতুেক হীৰেম সই

নগৰেবাৰৰ নাম কাবলূ দশ ৰািখেল, এই নাম আিজৈলেক আেছ। ১৪

হীৰেম এশ িবশ িক ৰ সাণ ৰজাৈল পঠাই িদেল। ১৫আৰু ৰজা চেলামেন

িযেহাৱাৰ গহৃ, িনজৰ গহৃ, িমে া, িযৰচূােলমৰ গড় হােচাৰ, মিগে া আৰু

গজৰ িন াণ কিৰবৈল ব ী কাম কিৰব লগীয়া লাক সমহূক গাটাব

লগীয়া িববৰণ এই। ১৬ িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗেণ উিঠ গ গজৰ হাত কিৰ

ল জইুেৰ পিুৰ ভ কিৰিছল আৰু সই নগৰ িনবাসী কনানীয়ােবাৰক বধ

কিৰ তাক িনজৰ জীেয়ক চেলামনৰ ভায াৰ যৗতুকত িদিছল। ১৭আৰু

ৰজা চেলামেন গজৰ, তলৰ বৎ‐ হােৰাণ, ১৮ বালৎ, দশৰ মৰভূুিমত

থকা তামৰ, ১৯ তওঁ অিধকাৰ কৰা সকেলা ভঁৰাল‐নগৰেবাৰ, ৰথ আৰু

অ ােৰাহীসকলৰ নগৰেবাৰ আিদ িযৰচূােলমত ও িলবােনানত আৰু িনেজ

শাসন কৰা দশৰ সকেলা ফােল িয িয িন াণ কিৰবৈল চেলামনৰ ই া

আিছল, সই সকেলােক তওঁ িন াণ কিৰেল। ২০ ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ মাজত নােহাৱা অৱিশ থকা ইেমাৰীয়া, িহ ীয়া, পিৰ ীয়া,

িহ ীয়া, আৰু িযবচুীয়া লাকসকলৰ ২১ িয স ান সকল সই দশত

অৱিশ থািকল, িযেবাৰক ই ােয়লৰ স ান সকেল িনঃেশষ হাৱাৈক

িবন কিৰব নাৱািৰেল ‐ িসহঁতৰ মাজৰ পৰাই ব ী কামৰ বােব ৰজা

চেলামেন মা হ গাটােল, আৰু এই লাকসকেল আিজৈলেক তােকই

কিৰ আেছ। ২২ িক ু ৰজা চেলামেন ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ

কােনা লাকক ব ী কামত নলগােল। বৰং তওঁেলাক ৰণৱুা, তওঁৰ

দাস, তওঁৰ ম ী, তওঁৰ িবষয়া, সনাপিত আৰু সাৰিথ ও অ ােৰাহীৰ

অধ েহ হ’ল। ২৩ তওঁেলাকৰ মাজৰ পাঁচ শ প াশ জন লাক ৰজা

চেলামনৰ কাযত িনযু কৰা ধান িবষয়া আিছল; তওঁেলােক কাম

কেৰাঁতা সকলক চলাইিছল। ২৪ পাছত ৰজা ফেৰৗণৰ জীেয়েক দায়দূৰ

নগৰৰ পৰা, তওঁৰ বােব চেলামেন সজা িনজ ঘৰৈল অ◌ািহল৷ িপছত

ৰজা চেলামেন িমে া িন াণ কিৰেল। ২৫আৰু ৰজা চেলামেন িযেহাৱাৰ
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বােব িয য েবদী িন াণ কিৰেল, তাৰ ওপৰত বছৰৰ িভতৰত িতিনবাৰ

হামবিল আৰু ম লাথক বিল উৎসগ কিৰিছল আৰু তােৰ সেত তওঁ

িযেহাৱাৰ স খুত থকা বদীত ধপূ লাইিছল৷ এইদেৰ তওঁ গহৃিটৰ কায

সমা কিৰিছল। ২৬ ৰজা চেলামেন ইেদাম দশৰ চূফ সাগৰ তীৰত

থকা এলতৰ ওচৰৰ ইিচেয়ান‐ গবৰত এখন জাহাজ সািজিছল। ২৭

তােত হীৰেম ৰজা চেলামনৰ দাসেবাৰৰ লগত, সামিু ক কাযত িনজৰ

িনপণু নািবক দাসেবাৰক জাহাজৈল পিঠয়াইিছল। ২৮ তওঁেলােক ৰজা

চেলামনৰ দাসেবাৰৰ সেত ওফীৰৈল গিছল, আৰু তাৰ পৰা চািৰ শ িবশ

িক ৰ সাণ ৰজা চেলামনৰ কাৰেণ ল আিহিছল।

১০ যিতয়া িচবা দশৰ ৰাণীেয় িনেল য, িযেহাৱাৰ নামৰ াৰাই

চেলামনৰ যশস াৰ কথা িনেল, তিতয়া তওঁক কিঠন ৰ

াৰাই পৰী া কিৰবৈল তওঁ আিহল। ২ তওঁ অিধক লাকৰ সেত

িযৰচূােলমৈল আিহল, লগেত তওঁ উটৰ িপিঠত গি ব , ব পিৰমাণৰ

সাণ আৰু ব মলূীয়া পাথৰ বাজা িদ কিঢ়য়াই ল আিহল। পাছত তওঁ

যিতয়া আিহ চেলামনৰ ওচৰ পােল, তিতয়া তওঁৰ মনৰ সকেলা কথা

চেলামনৰ ওচৰত মকুিলৈল ক’ ল। ৩ তােত চেলামেন তওঁৰ সকেলা

ৰ উ ৰ িদেল৷ ৰজাই উ ৰ িনিদয়াৈক তওঁৰ এেন কােনা

নাথািকল৷ ৪ িচবাৰ ৰাণীেয় যিতয়া চেলামনৰ সকেলা ান দিখবৈল

পােল, তওঁ িনমান কৰা ৰাজ াসাদ দিখেল, ৫ তওঁৰ মজত থকা

আহাৰ, তওঁৰ দাসেবােৰ বহা ঠাইেবাৰ, আৰু তওঁেলাকৰ কমেবাৰ,

তওঁেলােক িপ া সাজ‐ পাচাক, আনিক পান‐পা কেৰাঁতাসকল, আৰু

তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৈল হাম‐বিল উৎসগ কিৰবৈল যাৱা প িত, এইেবাৰ

দিখ তওঁ মু হ গিছল। ৬ তিতয়া তওঁ ৰজাক ক’ ল, “মই িনজ

দশত আেপানাৰ বাক আৰু ানৰ িবষেয় িয কথা িনেলাঁ, সেয় সঁচা।”

৭ মই আিহ যিতয়াৈলেক িনজ চ েৰ দখা নািছেলাঁ, তিতয়াৈলেক মই

সই কথাৰ িবষেয় িব াস কৰা নািছেলা৷ আেপানাৰ ান আৰু ধনৰ িবষেয়

মাক তিতয়া আধাও কাৱা নািছল! মই িয কথা িনিছেলাঁ আেপানাৰ

সই যশস া তােতাৈকেয়া অিধক। ৮আেপানাৰ িয লাকসকল আৰু

আেপানাৰ িয দাসেবােৰ আেপানাৰ আগত সদায় িথয় হ আেপানাৰ

ানৰ কথা েন, তওঁেলাক অিত ধ । ৯ িয জেন আেপানাক ই ােয়লৰ

িসংহাসনৰ ওপৰত ব ৱাবৈল আেপানাত সে াষ পােল, আেপানাৰ সই

ঈ ৰ িযেহাৱা ধ ৷ িকয়েনা িযেহাৱাই ই ােয়লক সদাকালৈলেক ম

কেৰ, সই কাৰেণ তওঁ িবচাৰ আৰু ধম চিলত কিৰবৈল আেপানাক

ৰাজপদত িনযু কিৰেল।” ১০ তওঁ ৰজাক এশ িবশ িক ৰ সাণ, অিত

অিধক গি ব আৰু ব মলূীয়া মিণ িদেল। িচবাৰ ৰাণীেয় চেলামন

ৰজাক িযমান গি ব িদেল, িসমান অিধক গি ব ৰজা চেলামনৈল

কিতয়াও তেনৈক িদয়া হাৱা নািছল। ১১ হীৰমৰ িয জাহােজ ওফীৰৰ

পৰা সাণ আিনিছল, সই জাহাজৰ াৰাই ওফীৰৰ পৰা িব ৰ অলমগূ কাঠ

আৰু ব মলূ মিণও আিনিছল। ১২ ৰজাই সই অলমগূ কােঠেৰ িযেহাৱাৰ

গহৃ আৰু ৰাজগহৃৰ বােব খুঁটা সািজিছল আৰু গায়কসকলৰ কাৰেণ বীণা

আৰু নবল সজাইিছল; তেন ৱা অলমগূ কাঠ আিজৈলেক কিতয়াও অহা

নাই আৰু কােনও দখা নাই। ১৩ ৰজা চেলামেন িচবাৰ ৰাণীক িদবৈল

বাধ হাৱা ব ৰ বািহেৰ, তওঁ িয িয িবচািৰিছল আৰু িযেয় খিুজিছল সই

অ সােৰ তওঁক সকেলা িদেল। তাৰ পাছত ৰাণী আৰু তওঁৰ দাসেবাৰ

িনজ দশৈল ঘিূৰ গ’ল। ১৪ সই সময়ত এবছৰত চেলামনৈল ছশ ছয়ষ ী

িক ৰ সাণ আিহিছল। ১৫ ইয়াৰ বািহেৰও বপাৰীসকলৰ পৰা আৰু

বিণকসকলৰ বািণজ ৰ পৰা তওঁেলােক চেলামনৈল সাণ আিনিছল৷

আৰবৰ সকেলা ৰজা আৰু দশাধ সকেলও চেলামনৈল সাণ আৰু ৰপূ

আিনিছল৷ ১৬ ৰজা চেলামেন সাণ িপটাই শটা বৰ ঢাল সজাইিছল৷

েত কেটা ঢালত ছশ চকল সাণ েয়াজন হিছল৷ ১৭ তওঁ সাণ

িপটাই আেকৗ িতিনশটা ঢাল যু ত কিৰেল৷ সই েত কেটা ঢালত িতিন

মািন সাণ খৰচ হিছল। তাৰ পাছত ৰজাই সইেবাৰ িলবােনানৰ কাঠিনৰ

গহৃত ৰািখিছল। ১৮ তাৰ পাছত ৰজাই হাতী দাঁতৰ এখন ডাঙৰ িসংহাসন

সজােল, আৰু সই িসংহাসনৰ ওপৰত উ ম সাণৰ পতা মািৰেল। ১৯

িসংহাসন খনত ছখিপয়া খটখটী আিছল আৰু িসংহাসনৰ ওপৰ ভাগৰ

পাছ ফালেটা ঘৰূণীয়া আিছল৷ বহা ঠাইৰ েয়াফােল হাত ৰখাৰ বােব

ব ৱ া আিছল আৰু সই হাত ৰখা ঠাইৰ কাষত ইফােল টা িসংহৰ

মিু িথয় কেৰাঁৱা আিছল। ২০ সই ছয়খাপৰ িসংহাসন খনৰ িতেটা

খলপৰ ই মেূৰ এটা এটা ক বাৰ টা িসংহৰ মিূত িথয় হ আিছল। এেন

আকৃিতৰ িসংহাসন আন কােনা ৰাজ ত নািছল। ২১ ৰজা চেলামনৰ

সকেলা পানপা সাণৰ আিছল আৰু িলবােনানৰ গহৃৰ আটাই পা

সাণৰ আিছল৷ ৰপূৰ এেকােৱই নািছল, িকয়েনা চেলামনৰ ৰাজ ৰ কালত

ৰপূক ব মলূ ৱান বিুল গণ কৰা হাৱা নািছল। ২২ সমূ ত হীৰমৰ

জাহাজেবাৰৰ সেত চেলামনৰ জাহাজেবাৰ আিছল; সই জাহাজেবােৰ

সাণ, ৰপূ, হাতীদাঁত, বা ৰ, আিদ ল েত ক িতিনবছৰৰ মৰূত এবাৰ

এবাৰ আিহিছল। ২৩ এইদেৰ ঐ য আৰু ানত ৰজা চেলামেন পিৃথৱীত

থকা সকেলা ৰজাতৈক ধান আিছল। ২৪ ঈ েৰ চেলামনৰ মনত িয ান

িদিছল, তওঁৰ সই ানৰ কথা িনবৰ বােব গােটই পিৃথৱীৰ মা েহ

তওঁক সা াত কিৰব িবচািৰিছল। ২৫ িযসকল লাক তওঁৰ ওচৰৈল

আিহিছল, তওঁেলােক িনজ িনজ উপহাৰ ল আিহিছল; তওঁেলােক সাণ

আৰু ৰপূৰ পা , ব , অ , গি ব , ঘাঁৰা আৰু খছৰ েত ক বছেৰ

বছেৰ ল আিহিছল। ২৬ চেলামেন ৰথ আৰু অ ােৰাহী লাকসকলক

একি ত কিৰিছল। তওঁৰ এক হাজাৰ চািৰশ ৰথ আৰু বাৰ হাজাৰ

অ ােৰাহী আিছল; তওঁ তওঁেলাকক নানা ৰথ‐নগৰতআৰু িযৰচূােলমেতা

তওঁ িনজৰ লগত ৰািখিছল। ২৭ ৰজাৰ লগত ৰপূ িযৰচূােলমৰ মািটত

পাৱা িশলেবাৰতৈকেয়া অিধক আিছল৷ তওঁ এৰচ কাঠক িন ‐ভূিমত

থকা িডমৰু গছেবাৰতৈকেয়া অিধক কিৰিছল। ২৮ চেলামনৰ িযেবাৰ

ঘাঁৰা আিছল, সই ঘাঁৰােবাৰ িমচৰ পৰা অনা হিছল৷ সই ঘাঁৰােবাৰ

ৰজাঘৰীয়া বপাৰীহঁেত মলূ িদ জােক জােক আিনিছল। ২৯ িমচৰৰ পৰা

িকিন অনা এখন এখন ৰথৰ দাম ছশ চকল ৰপূ আৰু এটা এটা ঘাঁৰাৰ

দাম এশ প াশ চকল ৰপূ; এইদেৰ তওঁেলাকৰ াৰাই িহ ীয়া আৰু

অৰামীয়া সকেলা ৰজাৰ কাৰেণও সইেবাৰ অনা হিছল।

১১ সই সময়ত ৰজা চেলামেন অেনক িবেদশী মিহলাক ম

কিৰিছল ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ বািহেৰ তওঁ মাৱাবীয়া, অে ানীয়া,

ইেদামীয়া, চীেদানীয়া আৰু িহ ীয়াৰ মিহলাসকলেকা ম কিৰিছল৷ ২

িয িয জািতেবাৰৰ িবষেয় িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ান সকলক কিছল

য, “ তামােলােক িবয়া পতাৰ বােব তওঁেলাকৰ মাজৈল নাযাবা আৰু

তওঁেলাকেকা তামােলাকৰ মাজতআিহবৈল িনিদবা, িকয়েনা তওঁেলােক

তামােলাকৰ মন অৱেশ তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৈল ঘৰূাব।” িক ু

তওঁেলাকেৰই মত চেলামন আস হিছল। ৩ চেলামনৰ সাতশ

ৰাজ ৱঁৰী প ী আৰু িতিনশ উপপ ী আিছল৷ তওঁৰ এই প ীসকেল

তওঁৰ মন অপেথ ল গিছল। ৪ িকয়েনা চেলামনৰ ব ৃ অৱ াত তওঁৰ

প ীসকেল তওঁৰ মন অপেথ িন ইতৰ দৱতােবাৰৰ পাছত চলােল; তওঁ

স ণূৰেূপ তওঁৰ িপতৃ দায়দূৰ মনৰ দেৰ তওঁৰ মন িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

আগত আ সমপণ কৰা নািছল। ৫ কাৰণ চেলামেন চীেদানীয়াসকলৰ

দৱী অ ােৰতৰ আৰু অে ানীয়াসকলৰ িঘণলগীয়া দৱতা িম মৰ পথত

চিলিছল৷ ৬ এইদেৰ চেলামেন িযেহাৱাৰ দিৃ ত ‐আচৰণ কিৰিছল।

তওঁৰ িপতৃ দায়েূদ িয দেৰ সকেলা ভােৱ িযেহাৱাৰ পাছত চিলিছল,

তওঁ সইদেৰ স ণূৰেূপ িযেহাৱাৰ পাছত চলা নািছল। ৭ সই সময়ত

চেলামেন িযৰচূােলমৰ পৱূ িদেশ থকা পবতত মাৱাবৰ িঘণলগীয়া দৱতা

কেমাচ আৰু অে ানৰ স ান সকলৰ িঘণলগীয়া দৱতা মালকৰ কাৰেণ

এখন পিব ঠাই িনমাণ কিৰিছল। ৮ তওঁৰ িযমান িবেদশী প ী আিছল,

সই সকেলােৰ কাৰেণ তওঁ পিব ঠাইেবাৰ িনমাণ কিৰিছল, আৰু এই

ঠাইেবাৰত তওঁেলাকৰ িনজ িনজ দৱতাৰ উে েশ তওঁেলােক ধপূ

লাইিছল আৰু বিলদান কিৰিছল৷ ৯ িযেহাৱা চেলামনৰ ওপৰত ু

হ’ল, িকয়েনা তওঁৰ মন ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পৰা অপেথ গ’ল,

যিদও তওঁ বাৰ তওঁক দশন িদিছল, ১০আৰু িয িবষেয় তওঁক আ া

িদ অ দৱতােবাৰৰ পাছত যাবৈল বাধা িদিছল; িক ু িযেহাৱাই িদয়া
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সই আ া তওঁ পালন নকিৰেল। ১১ সই কাৰেণ িযেহাৱাই চেলামনক

ক’ ল, “িকয়েনা তুিম এেন কম কিৰলা আৰু মই তামাক িদয়া মাৰ

িনয়ম‐চুি আৰু িবিধেবাৰ পালন নকিৰলা, সই বােব মই িন েয় তামাৰ

পৰা ৰাজ কািঢ় ল তামাৰ দাসক িদম। ১২ িক ু তামাৰ িপতৃ দায়দূৰ

কাৰেণ মই তামাৰ জীৱন কালত এেন ধৰেণ নকিৰম, িক ু তামাৰ পু ৰ

হাতৰ পৰা তাক কািঢ় ল’ম। ১৩ তথািপ মই গােটই ৰাজ কািঢ় নল’ম

িক ু মাৰ দাস দায়দূৰ বােব আৰু মাৰ মেনানীত িযৰচূােলমৰ বােব

তামাৰ পু ক এক ফদ িদম।” ১৪ তিতয়া িযেহাৱাই ইেদামীয়া হদদ

নােমেৰ চেলামনৰ এজন শ ক িবে াহ কৰােল৷ তওঁ ইেদাম দশীয়

ৰাজবংশৰ এজন লাক আিছল। ১৫ িয সময়ত দায়দু ইেদাম দশত

আিছল, তিতয়া সনাপিত যাৱােব হত হাৱা িতজন লাকক ইেদামত

মদাম িদবৈল গিছল৷ ১৬ যাৱাব আৰু সমদুায় ই ােয়ল লাক ইেদামত

ছমাহ থািক ইেদামৰ সকেলা পৰুষুক সংহাৰ কিৰিছল৷ ১৭ িক ু সই

সময়ত হদদ কম বয়সীয়া হাৱা বােব তওঁৰ িপতৰৃ দাসেবােৰ তওঁক

আন ইেদামীয়া লাকসকলৰ সেত িমচৰৈল ল গিছল৷ ১৮ তওঁেলােক

িমিদয়নৰ পৰা ওলাই আিহ পাৰণৈল গিছল, এই ঠাইৰ পৰা তওঁেলােক

মা হ লগত ল িমচৰৈল গিছল আৰু পাছত িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ ওচৰৈল

গিছল৷ ৰজা ফেৰৗেণ তওঁক এটা ঘৰ িদিছল, আৰু জীিৱকাৰ উপায়

িনৰপূণ কিৰ তওঁক মািটও িদিছল। ১৯ তােত হদেদ ফেৰৗণৰ আগত

ইমান অিধক অ হ পাইিছল য, ফেৰৗেণ িনজ ভায া ৰাণী তহিপেনচৰ

ভনীেয়কক তওঁৰ সেত িবয়া িদিছল। ২০ তহিপেনচৰ সই ভনীেয়েক

হদদক এিট পু জ িদেল; তওঁেলােক তাৰ নাম গ বৎ ৰািখেল; তাক

তহিপেনেচ ফেৰৗণৰ ঘৰেত ডাঙৰ‐দীঘল কিৰেল৷ গ বৎ ফেৰৗণৰ ঘৰেত

ফেৰৗণৰ পু সকলৰ মাজেত বাস কিৰিছল। ২১ পাছত যিতয়া দায়দু

তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হাৱা আৰু সনাপিত যাৱাবৰ মতুৃ ৰ

কথা হদেদ িমচৰ দশত িনবৈল পােল, তিতয়া তওঁ ফেৰৗণক ক’ ল,

“ মাক িবদায় িদয়ক, মই িনজ দশৈল যাওঁ।” ২২ তিতয়া ফেৰৗেণ

তওঁক ক’ ল, “ মাৰ পৰা তামাৰ িকহৰ অভাৱ হেছ য তুিম িনজৰ

দশৈল যাবৈল ই া কিৰছা?” হদেদ ক’ ল, “এেকােৰা অভাৱ হাৱা নাই,

মাক কৱল যাবৈল িদয়ক।” ২৩ ঈ েৰ চেলামনৰ আন এজন শ ক

িবে াহ কৰাইিছল, তওঁ হ’ল ইিলয়াদাৰ পু ৰেজান; এই লাকজেন িনজ

ভু চাবাৰ ৰজা হদেদজৰৰ পৰা পলাই গিছল৷ ২৪আৰু িয কালত

দায়েূদ চাবীয়াহঁতক পৰা কিৰিছল, সই কালত ৰেজােন তওঁ িনজৰ

লগত মা হ গাটাই দলৰ ওপৰত দলপিত হিছল৷ তিতয়া ৰেজানৰ সই

দলেটােৱ দে চকৈল গিছল, আৰু তাত বাস কিৰ দে চকৰ ওপৰত

শাসন কিৰিছল। ২৫ হদেদ কৰা অপকাৰৰ বািহেৰও, তওঁ চেলামনৰ

গােটই আয়সুৰ কালত ই ােয়লৰ শ হ থািকল৷ তওঁ ই ােয়লক িঘণ

কিৰেল আৰু অৰামৰ ওপৰত ৰাজ কিৰেল। ২৬ তিতয়া চেৰদাত থকা

ই িয়মীয়া নবাটৰ পু যাৰিবয়াম নােমেৰ চেলামনৰ এজন িবষয়া আিছল৷

তওঁৰ মাকৰ নাম চেৰাৱা আৰু তাই এজনী িবধৱা মিহলা আিছল; তেৱাঁ

ৰজাৰ িবৰেু হাত দািঙেল। ২৭ তওঁ ৰজাৰ িবৰেু হাত দঙাৰ কাৰণ

আিছল য চেলামেন িমে া িনমাণ কিৰিছল আৰু তওঁৰ িপতৃ দায়দূৰ

নগৰৰ গড়ৰ ভগা ঠাই এেডাখৰ তওঁ ব কিৰিছল। ২৮ সই যাৰিবয়াম

এজন বলৱান আৰু সাহিসয়াল লাক আিছল৷ চেলামেন সই ডকাজনক

পিৰ মী দিখ তওঁক যােচফৰ বংশৰ সকেলা ভাৰ‐ বাৱা লাকৰ ওপৰত

অধ পািতিছল। ২৯ িয সময়ত যাৰিবয়াম িযৰচূােলমৰ পৰা বািহৰৈল

ওলাই আিহিছল, সই সময়ত চীেলানীয়া অহীয়া ভাববাদীেয় তওঁক

বাটত লগ পােল; তিতয়া অহীয়াই গাত নতুন কােপাৰ িপি আিছল

আৰু পথাৰত তওঁেলাক জন অকেল আিছল। ৩০ তিতয়া অহীয়াৰ

িনজৰ গাত থকা সই নতুন কােপাৰ ধিৰ তাক ফািল‐িচিৰ বাৰ ডাখৰ

কিৰেল৷ ৩১ তওঁ যাৰিবয়ামক ক’ ল, “তুিম ইয়াৰ দহ ডাখৰ লাৱা,

িকয়েনা ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই দেৰ কেছ, ‘ চাৱা, মই চেলামনৰ

হাতৰ পৰা ৰাজ কািঢ় ল তামাক দহটা ফদ িদম। ৩২ িক ু মাৰ দাস

দায়দূৰ কাৰেণ আৰু ই ােয়লৰ সমদুায় ফদৰ মাজৰ পৰা মই মেনানীত

কৰা িযৰচূােলমৰ কাৰেণ তওঁ এক ফদ পাব৷ ৩৩ কাৰণ তওঁেলােক

মাক ত াগ কিৰেল আৰু চীেদানীয়াসকলৰ অ ােৰৎ দৱীক, মাৱাবৰ

কেমাচ দৱতাক আৰু অে ানৰ স ান সকলৰ িম ম দৱতাক সৱা‐পজূা

কিৰেল৷ তওঁেলােক িনজ িপতৃ দায়দূৰ িনিচনাৈক, মাৰ দিৃ ত িয ভাল

তাক কিৰবৈল আৰু মাৰ িবিধ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল

তওঁেলােক মাৰ পথত চলা নাই। ৩৪ তথািপ মই চেলামনৰ হাতৰ

পৰা সমদুায় ৰাজ খন নল’ম, িক ু মাৰ আ া আৰু িবিধেবাৰ পালন

কৰাৰ কাৰেণ মই মেনানীত কৰা মাৰ দাস দায়দূৰ বােব মই চেলামনৰ

জীৱনকালত তওঁক শাসনক া কিৰ ৰািখেছা। ৩৫ িক ু তওঁৰ পু ৰ

হাতৰ পৰা ৰাজ ল তামাক দহটা ফদ িদম। ৩৬আৰু মাৰ নাম াপন

কিৰবৰ কাৰেণ মই মেনানীত কৰা িযৰচূােলম নগৰৰ মাজত যন মাৰ

দাস দায়দূৰ দীপ মাৰ স খুত সদায় েল, এই কাৰেণ তওঁৰ পু ক

এক ফদ িদম। ৩৭ তােত মই তামাক হণ কিৰম আৰু তুিম তামাৰ

মনৰ সকেলা ই াৰ দেৰ ৰাজ কিৰবা আৰু ই ােয়লৰ ৰজা হ’বা। ৩৮

আৰু যিদ তুিম মাৰ দাস দায়েূদ কৰাৰ দেৰ, মাৰ িবিধ আৰু আ া পালন

কিৰবৈল মাৰ সকেলা আেদশত মেনােযাগ িদ মাৰ পথত চলা আৰু

মাৰ দিৃ ত িয ভাল তােক কৰা, তিতয়া মই তামাৰ লগত থািকম; আৰু

মই যেনৈক দায়দূৰ কাৰেণ কিৰেলাঁ, তেনৈক তামাৰ কাৰেণও এক

দঢ়ৃ বংশ াপন কিৰম আৰু ই ােয়লক তামাক িদম। ৩৯ মই দায়দূৰ

বংশক শ িদম িক ু সদাকালৈলেক নহয়’।” ৪০ এই কাৰেণ চেলামেন

যাৰিবয়ামক বধ কিৰবৈল িবচািৰেল, িক ু যাৰিবয়াম িমচৰৈল গ’ল, আৰু

িমচৰৰ ৰজা চীচকৰ ওচৰৈল পলাই গ’ল। চেলামনৰ মতুৃ নােহাৱাৈলেক

তওঁ িমচৰেত থািকল। ৪১ চেলামনৰ অৱিশ ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কায

আৰু ানৰ কথা জােনা চেলামনৰ জীৱন‐চিৰ ৰ পু কত িলখা নাই? ৪২

চেলামেন িযৰচূােলমত সমদুায় ই ােয়লৰ ওপৰত চি শ বছৰ ৰাজ

কিৰিছল। ৪৩ পাছত চেলামন তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল

আৰু তওঁক তওঁৰ িপতৃ দায়দূৰ নগৰত মদাম িদয়া হ’ল৷ তিতয়া তওঁৰ

পু ৰহিবয়াম তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

১২ পাছত ৰহিবয়াম িচিখমৈল গ’ল, িকয়েনা তওঁক ৰজা পািতবৰ

কাৰেণ সমদুায় ই ােয়ল িচিখমৈল আিহিছল। ২ তিতয়া এেন

ঘিটল য নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম সই বাতিৰ িনেল, িকয়েনা তওঁ সই

সময়ত িমচৰত আিছল; চেলামন ৰজাৰ ভয়ত তওঁ তাৈল পলাই গ তাত

বাস কিৰ আিছল৷ ৩ তিতয়া লাকসকেল মা হ পিঠয়াই ৰহিবয়ামক

মািত আিনেল৷ তিতয়া যাৰিবয়াম আৰু ই ােয়লৰ গােটই সমােজ আিহ

ৰহিবয়ামক এই কথা ক’ ল, ৪ “আেপানাৰ িপতেৃয় আমাক কেঠাৰ পিৰ ম

কিৰবৈল জাৰ কিৰিছল৷ তওঁ িয কেঠাৰ পিৰ ম আমাৰ াৰাই কৰাই

আেছ, সই কাযৰ ভাৰ যিদ আপিুন িকছু লঘু কেৰ; তিতয়াহেল আিম

আেপানাক সৱা কিৰ থািকম।” ৫ তিতয়া ৰহিবয়ােম তওঁেলাকক ক’ ল,

“িতিন িদনৈল আতিৰ থকা, তাৰ পাছত মাৰ ওচৰৈল ঘিূৰ আহা৷” তিতয়া

লাকসকল িচ গ’ল। ৬ পাছত ৰজা ৰহিবয়ােম তওঁৰ িপতৃ চেলামন

জীয়াই থকাৰ কালত িয ব ৃ লাকসকল তওঁৰ আগত িথয় হিছল,

তওঁেলাকৰ লগত আেলাচনা কিৰ িধেল, “মই সই লাকসকলক উ ৰ

িদবৈল আেপানােলােক মাক িক পৰামশ িদব?” ৭ তিতয়া তওঁেলােক

তওঁক ক’ ল, “আপিুন যিদ আিজ সই লাকসকলৰ দাস হ তওঁেলাকক

সৱা কেৰ আৰু কথা ক তওঁেলাকক উ ৰ িদেয়, তিতয়া তওঁেলাক

িচৰকালৈলেক আেপানাৰ দাস হ থািকব।” ৮ িক ু ৰহিবয়ােম ব ৃ

লাকসকেল িদয়া পৰামশ তওঁ অৱ া কিৰেল, আৰু তওঁেৰ সেত

এেক লেগ ডাঙৰ দীঘল হাৱা িয ডকাসকল তওঁৰ স খুত িথয় িদ

আিছল, তওঁেলাকৰ সেত তওঁ আেলাচনা কিৰেল। ৯ তওঁ তওঁেলাকক

িধেল, “িয সকল লােক, ‘আেপানাৰ িপতেৃয় িয কেঠাৰ পিৰ ম আমাৰ

াৰাই কৰাইেছ সই কাযৰ ভাৰ িকছু লঘু কৰক’, এইদেৰ মাৰ আগত

ক’ ল, তওঁেলাকক উ ৰ িদবৈল তামােলােক মাক িক পৰামশ িদয়া?”

১০ তােত তওঁেৰ সেত ডাঙৰ দীঘল হাৱা সই ডকাসকেল তওঁক

ক’ ল, “আেপানাৰ িপতেৃয় তওঁেলাকৰ ওপৰত কেঠাৰ পিৰ ম কাযৰ

ভাৰ িদ গ’ল আৰু আেপানাক সই ভাৰ িকছু লঘু কিৰবৈল বিুল আেপানাৰ
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আগত কাৱা সই লাকসকলক এই কথা ক’ব, ‘ মাৰ কঁঞা আঙুিলেটা

মাৰ িপতৰৃ ককালতৈকেয়া ডাঙৰ। ১১ এই হতুেক না, মাৰ িপতেৃয়

তামােলাকৰ ওপৰত িয কেঠাৰ পিৰ ম কাযৰ ভাৰ িদ গ’ল, মই সই

ভাৰ পনুৰ গধৰু কিৰম৷ মাৰ িপতেৃয় তামােলাকক চাবেুকেৰ শাি

িদিছল, িক ু মই হ’ ল তামােলাকক কঁেকাৰািবছােৰ শাি িদম’৷ এই

বিুল তওঁেলাকক ক’ব।” ১২ পাছত “ততৃীয় িদনা মাৰ ওচৰৈল আেকৗ

আিহবা”, ৰজাই কাৱা এই কথাৰ দেৰই যাৰিবয়াম আিদ কিৰ সকেলা

লাক ততৃীয় িদনা ৰহিবয়ামৰ ওচৰৈল আিহল। ১৩ তিতয়া ৰজাই

লাকসকলক টান শ ৰ কথােৰ উ ৰ িদেল আৰু তওঁক ব ৃ েলাক সকেল

িদয়া পৰামশেবাৰ তওঁ অৱ া কিৰেল৷ ১৪ সই ডকাসকলৰ পৰামশ

অ সােৰ তওঁেলাকক এই কথা ক’ ল, “ মাৰ িপতেৃয় তামােলাকৰ

ওপৰত গধৰু যৱুিল িদ গ’ল, িক ু মই তাক পনুৰ গধৰু কিৰম। মাৰ

িপতেৃয় তামােলাকক চাবেুকেৰ শাি িদিছল, িক ু মই হেল তামােলাকক

কঁেকাৰািবছােৰ শাি িদম৷” ১৫ এইদেৰ ৰজাই লাকসকলৰ কথাৈল

কাণ িনিদেল, িকয়েনা চীেলানীয়া অহীয়াৰ মেুখেৰ নবাটৰ পু যাৰিবয়ামক

িযেহাৱাই কাৱা িনজ বাক িস কিৰবৰ অেথ িযেহাৱাৰ পৰা এই ঘটনা

হ’ল। ১৬ যিতয়া গােটই ই ােয়েল দিখেল য ৰজাই তওঁেলাকৰ

কথাৈল কাণ িদয়া নাই, তিতয়া তওঁেলােক ৰজাক উ ৰ িদ ক’ ল,

“দায়দুত আমাৰ িক ভাগ আেছ? িযচয়ৰ পু ত আমাৰ কােনা অিধকাৰ

নাই! হ ই ােয়ল িনজ িনজ ত ুৈল িচ যাৱা! হ দায়দু এিতয়া তুিম

িনজ বংশৈল চাৱা।” তিতয়া ই ােয়েল িনজ িনজ ত ুৈল িচ গ’ল। ১৭

িক ু িযহূদাৰ নগৰ বাৰত বাস কৰা ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ওপৰত

ৰহিবয়ােমই ৰজা হ থািকল। ১৮ পাছত ৰজা ৰহিবয়ােম ব ী‐কাম

কৰােবাৰৰ অধ অেদাৰামক পিঠয়াওেত, গােটই ই ােয়েল তওঁৈল

এেনৈক িশল দিলয়ােল য, তওঁৰ তােতই মতুৃ হ’ল৷ আৰু ৰজা ৰহিবয়ােম

িযৰচূােলমৈল পলাই যাবৰ বােব বগা বগীৈক িনজৰ ৰথত উিঠল। ১৯

এইদেৰ ই ােয়েল দায়দুৰ বংশৰ িবৰেু িবে াহ আচৰণ কিৰেল আৰু

আিজৈলেক সই ভােৱই আেছ। ২০ গােটই ই ােয়েল যাৰিবয়াম ঘিূৰ

অহা কথা িন, দূত পিঠয়াই তওঁক সমাজৰ ওচৰৈল মতাই আিন গােটই

ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা পািতেল৷ তােত কৱল িযহূদা ফদৰ বািহেৰ, আন

কােনও দায়দুৰ বংশৰ পাছত চেলাঁতা নহ’ল। ২১ ৰহিবয়াম যিতয়া

িযৰচূােলমৈল আিহল, তিতয়া িযহূদা আৰু িব ামীন ফদৰ লাকসকলক

একেগাট কিৰেল, তােত এক লাখ আশী হাজাৰ যু াৰু লাকক মেনানীত

কিৰেল, যােত ই ােয়লৰ বংশৰ িবৰেু তওঁেলােক যু কিৰব আৰু

চেলামনৰ পু ৰহিবয়ামৰ অধীনৈল ৰাজ পনুৰায় আিনব পািৰব। ২২

িক ু ঈ ৰৰ লাক চমিয়য়াৰ ওচৰৈল ঈ ৰৰ বাক আিহল, বােল, ২৩

“তুিম িযহূদাৰ ৰজা চেলামনৰ পু ৰহিবয়ামক, িযহূদা আৰু িব ামীনৰ

গােটই বংশক আৰু আন লাকসকলক কাৱা বােল, ২৪ ‘িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: তামােলােক িনজ িনজ ভাই ই ােয়ল স ান সকলক আ মণ

আৰু তওঁেলাকৰ িবৰেু যু নকিৰবা; িতজন িনজ িনজ ঘৰৈল ঘিূৰ

যাৱা, িকয়েনা মাৰ াৰাইেহ এই কায হেছ’।” তিতয়া লাকসকেল

িযেহাৱাৰ সই বাক িন, তওঁৰ বাক অ সােৰ িনজ িনজ বােটিদ ঘিূৰ

িচ গ’ল। ২৫ পাছত যাৰিবয়ােম ই িয়ম পবতীয়া অ লত িচিখম নগৰ

সািজ তাৰ মাজেত বাস কিৰেল৷ তওঁ তাৰ পৰা গ প েৱল নগেৰা

সািজেল। ২৬ তিতয়া যাৰিবয়ােম িনজৰ মনেত ভািবেল, “এিতয়া দায়দূৰ

বংশৈল ৰাজ পনুৰায় ঘিূৰ আিহব৷ ২৭ এই লাকসকেল যিদ িযৰচূােলমত

থকা িযেহাৱাৰ গহৃত বিল উৎসগ কিৰবৈল যায়, তিতয়া তওঁেলাকৰ ভু

িযহূদাৰ ৰজা ৰহিবয়ামৈল পনুৰায় এই লাকসকলৰ মন ঘিূৰব; তিতয়া

তওঁেলােক মাক বধ কিৰ পনুৰায় িযহূদাৰ ৰজা ৰহিবয়ামৰ ফলীয়া

হ’ব।” ২৮ এই কাৰেণ ৰজাই পৰামশ ল সাণৰ টা দামিুৰ িনমাণ

কিৰেল; তওঁ লাকসকলক ক’ ল, “ তামােলাক িযৰচূােলমৈল অহা‐ যাৱা

কৰা বৰ ব ল ; এেতেক হ ই ােয়ল, চাৱা, িয জেন িমচৰ দশৰ পৰা

তামােলাকক উিলয়াই আিনেল, তামােলাকৰ সই ঈ ৰ এেৱঁই।” ২৯

তওঁ তােৰ এটা বৎএলত আৰু আনেটা দানত াপন কিৰেল। ৩০ এই

কায পাপৰ কাৰণ হ’ল, িকয়েনা লাকসকেল সই ই িতমাৰ আগত

সৱা কিৰবৈল দানৈলেক বা আনেটা ঠাইৈল অহা‐ যাৱা কিৰবৈল ধিৰেল।

৩১ যাৰিবয়ােম পিব ঠাইেবাৰত মি ৰ সািজেল; আৰু িযসকল লবীৰ

স ান নািছল, সই লাকসকলৰ মাজৰ পৰাও পেুৰািহত পািতেল। ৩২

পাছত যাৰিবয়ােম অ ম মাহৰ প দশ িদনা, িযহূদাৰ উৎসৱৰ দেৰ এক

উৎসৱ পািত য েবদীৈল উিঠ গ’ল৷ তওঁ বৎএলত এই দেৰ কিৰেল আৰু

িনেজ িন াণ কৰা দামিুৰ টাৰ আগত বিল উৎসগ কিৰেল আৰু বৎএলত

িনেজ সজা পিব ঠাইেবাৰত পেুৰািহতসকলক ৰািখেল। ৩৩ অ ম

মাহত যৰিবয়ােম অথাৎ িয মাহ তওঁ িনজ ই ামেত িনৰপূণ কিৰিছল,

সই অ ম মাহৰ প দশ িদনা বৎএলত তওঁ িন াণ কৰা য েবদীৈল

উিঠ গিছল; তওঁ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ কাৰেণ এক উৎসৱ িনৰপূণ

কিৰিছল, আৰু ধপূ লাবৰ বােব য েবদীৈল উিঠ গিছল।

১৩ সই সময়ত ঈ ৰৰ এজন লাক িযেহাৱাৰ বাক ৰ ভাৱত

িযহূদাৰ পৰা বৎএলৈল আিহ আিছল। তিতয়া যাৰিবয়ােম ধপূ

লাবৰ কাৰেণ য ‐ বদীৰ কাষত িথয় হ আিছল৷ ২ তিতয়া সই

লাকজেন য েবদীৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ বাক ৰ ভাৱত এই কথা ঘাষণা

কিৰেল বােল, “ হ বদী, বদী, িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ চাৱা,

দায়দুৰ বংশত যািচয়া নােমেৰ এিট পু জি ব আৰু তামাৰ ওপৰত ধপু

লাওঁতা সই পিব ঠাইৰ পেুৰািহতসকলক তামাৰ ওপৰত বিলদান

কিৰব; আৰু তামাৰ ওপৰত ম ষ ৰ হাড় দ কিৰব’।” ৩ এেনেত

সইিদনাই তওঁ এটা িচন িনৰপূণ কিৰ ক’ ল, “ চাৱা, িযেহাৱাই কাৱা

মাণৰ িচন এই: এই য েবদী ফািট ভাগ হ যাব, আৰু তাৰ ওপৰত থকা

ভ মািটত ছিটওৱা হ’ব’।” ৪ যিতয়া ৰজাই, বৎএলত থকা য েবদীৰ

িবৰেু ঘাষণা কৰা সই ঈ ৰৰ লাকজনৰ কথা িনেল, তিতয়া তওঁ

য েবদীৰ পৰা হাত মিল ক’ ল, “ তওঁক ধৰা৷” তিতয়া সই ঈ ৰৰ

লাকজনৰ িবৰেু মলা ৰজাৰ িনজ হাত এেনৈক কাই গ’ল য, তওঁ

সই হাত পনুৰ কাঁচাব নাৱািৰেল। ৫আৰু ঈ ৰৰ লাকজেন ঈ ৰৰ

বাক ভাৱত িয িচন িনৰপূণ কিৰিছল, সই অ সােৰ য েবদী ফািট

ভাগ হ’ল আৰু য েবদীৰ পৰা ভ পিৰ গ’ল। ৬ তিতয়া ৰজাই ঈ ৰৰ

লাকজনক উ ৰ িদ ক’ ল, “ মাৰ হাত যন পনুৰায় হয়, এই কাৰেণ

তুিম িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত অ হ যাচনা কিৰ মাৰ কাৰেণ াথনা

কৰা।” তিতয়া ঈ ৰৰ সই লাকজেন িযেহাৱাৈল াথনা কিৰেল আৰু

ৰজাৰ হাত হ আগৰ দেৰ হ’ল। ৭ ৰজাই ঈ ৰৰ লাকজনক ক’ ল,

“তুিম মাৰ লগত ঘৰৈল আিহ াণ জৰুউুৱা আৰু তুিম িয কম কিৰলা

তাৰ বােব মই তামাক এক উপহাৰ িদম।” ৮ িক ু ঈ ৰৰ লাকজেন

ৰজাক ক’ ল, “তুিম যিদ মাক তামাৰ আধা স ি ও িদয়া, তথািপ

মই তামাৰ লগত নাযাও আৰু এই ঠাইত ভাজন বা জল পান নকিৰম,

৯ িকয়েনা িযেহাৱাৰ বাক ৰ াৰাই মাক এই দেৰ আ া িদয়া হিছল

য, ‘তুিম অ ভাজন আৰু জল পান নকিৰবা, আনিক িয বােটিদ সই

ঠাইৈল গিছলা, সই এেক বােটিদ ঘিূৰও নািহবা’।” ১০ তাৰ পাছত তওঁ

িয বােটিদ বৎএলৈল আিহিছল, সই বােটিদ নৈগ আন বােটিদ ঘৰৈল

ান কিৰেল। ১১ সই সময়ত বৎএলত এজন ব ৃ ভাববাদী বাস

কিৰিছল৷ তওঁৰ পু সকলৰ মাজৰ এজেন, সই িদনা বৎএলত ঈ ৰৰ

লাকজেন কৰা সকেলা কমৰ কথা, তওঁক আিহ ক’ ল৷ তওঁ ৰজাৰ

আগত িয কথা কিছল, সই িবষেয়ও তওঁৰ পু সকেল তওঁৰ আগত

ক’ ল। ১২ তিতয়া তওঁেলাকৰ িপতেৃয় তওঁেলাকক িধেল, “ তওঁ

কান বােটিদ গ’ল?” িকয়েনা তওঁৰ পু সকেল িযহূদাৰ পৰা অহা ঈ ৰৰ

সই লাকজেন কান বােটিদ গিছল, তাক তওঁেলােক দিখিছল। ১৩

তিতয়া তওঁ িনজ পু সকলক ক’ ল, মাৰ কাৰেণ গাধত জীন লেগাৱা।

তওঁেলােক তওঁৰ কাৰেণ গাধত জীন লগােল আৰু তওঁ তাৰ ওপৰত

উিঠ িচ গ’ল৷ ১৪ সই ব ৃ ভাববাদী জেন ঈ ৰৰ লাকজনৰ পাছত গ,

তওঁক এেজাপা এলা গছৰ তলত বিহ থকা পােল; আৰু তােত তওঁ ঈ ৰৰ

লাকজনক িধেল, “িযহূদাৰ পৰা অহা ঈ ৰৰ লাকজন আপিুনেয়ই

ন?” তওঁ ক’ ল, “হয় মইেয়ই।” ১৫ তিতয়া ব ৃ ভাববাদীজেন তওঁক

ক’ ল, “ মাৰ লগত ঘৰৈল আিহ ভাজন কৰক।” ১৬ তিতয়া তওঁ ব ৃ
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ভাববাদীজনক ক’ ল, “মই তামাৰ লগত ঘিূৰ যাব আৰু তামাৰ লগত

ঘৰত সামাব নাৱােৰাঁ; আৰু তামাৰ লগত সই ঠাইত অ ভাজন আৰু

জল পান নকেৰাঁ, ১৭ িকয়েনা িযেহাৱাৰ বাক ৰ াৰাই মাক আ া িদয়া

হেছ য, ‘তুিম অ ভাজন আৰু জল পান নকিৰবা, আৰু িয বােটিদ যাবা,

সই বােটিদ ঘিূৰ নািহবা’।” ১৮ তিতয়া ব ৃ ভাববাদীজেন তওঁক ক’ ল,

“ তামাৰ িনিচনা মেয়া এজন ভাববাদী আৰু এজন দূেত িযেহাৱাৰ বাক ৰ

াৰাই মাক এই কথা ক’ ল, ‘ তওঁ অ ভাজন আৰু জল পান কিৰবৰ

কাৰেণ, তুিম যন তওঁক তামাৰ ঘৰৈল ঘৰূাই আনাৈগ’।” িক ু ব ৃ

ভাববাদীজেন তওঁৰ আগত িমছা কথা কিছল। ১৯ তিতয়া তওঁ সই

ব ৃ ভাববাদীজনৰ লগত ঘিূৰ আিহল আৰু তওঁৰ ঘৰত অ ভাজন আৰু

জল পান কিৰেল। ২০ তওঁেলােক মজত বিহ থকা সময়ত, তওঁক

ঘৰূাই অনা সই ভাববাদীজনৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল; ২১

আৰু তােত তওঁ িযহূদাৰ পৰা অহা ঈ ৰৰ লাকজনৰ আগত ঘাষণা

কিৰ ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘িকয়েনা তুিম িযেহাৱাৰ বাক ৰ

িবৰেু আচৰণ কিৰলা আৰু তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামাক িদয়া আ া

পালন নকিৰলা, ২২আৰু তামাক অ ভাজন আৰু জল পান নকিৰবা

বিুল তওঁ িয ঠাইৰ িবষেয় তামাক কিছল, তুিম ঘিূৰ আিহ সই ঠাইেত

অ ভাজন আৰু জল পান কিৰলা, এই কাৰেণ তামাৰ মতৃেদহেটাক

তামাৰ পতকৃ মদামত মদাম িদয়া নহ’ব।” ২৩ পাছত তওঁ ভাজন

পান কিৰ উিঠল৷ তিতয়া সই ব ৃ ভাববাদীজেন ঘৰূাই অনা ঈ ৰৰ

লাকজনৰ কাৰেণ গাধত জীন লগােল৷ ২৪ যিতয়া ঈ ৰৰ সই লাক

জেন ান কিৰেল, তিতয়া বাটৰ মাজত এটা িসংহই তওঁক পাই বধ

কিৰেল৷ তােত তওঁৰ মতৃেদহেটা বাটত পিৰ থািকল৷ তাৰ কাষত গাধেটা

িথয় হ থািকল আৰু মতৃেদহেটাৰ কাষত িসংহেটাও িথয় হ থািকল। ২৫

পাছত লাকসকেল সই বােট অহা যাৱা কেৰাঁেত, বাটত পিৰ থকা সই

মতৃেদহেটা আৰু তাৰ কাষত িথয় হ থকা িসংহেটা দিখেল আৰু সই ব ৃ

ভাববাদীজেন বাস কৰা নগৰৈল আিহ তওঁেলােক সই বাতিৰ িদেল। ২৬

যিতয়া ব ৃ ভাববাদী জেন তওঁ বাটৰ পৰা ঘৰূাই অনা ভাববাদীজনৰ

সই বাতিৰ িনেল, তওঁ ক’ ল, “ তওঁ ঈ ৰৰ সই লাক, িযজেন

িযেহাৱাৰ বাক ৰ িবৰেু আচৰণ কিৰিছল৷ এই কাৰেণ িযেহাৱাই তওঁক

কাৱা বাক অ সােৰ তওঁক িসংহৰ হাতত শাধাই িদেল; তােত িসংহই

তওঁক আ মণ কিৰ বধ কিৰেল।” ২৭ তিতয়া তওঁ িনজৰ পু সকলক

ক’ ল, “ মাৰ কাৰেণ গাধত জীন লেগাৱা।” তিতয়া তওঁেলােক সইদেৰ

কিৰেল৷ ২৮ পাছত তওঁ গ বাটত পিৰ থকা সই মতৃেদহেটাৰ কাষত

িথয় হ থকা সই গাধ আৰু িসংহেটােকা দিখেল৷ িসংহেটােৱ মতৃেদহেটা

খাৱা নািছল আৰু গাধেটােকা আ মণ কৰা নািছল৷ ২৯ তিতয়া সই

ভাববাদীজেন ঈ ৰৰ লাকজনৰ মতৃেদহেটা তুিল ল গাধৰ ওপৰত উঠাই

ঘিূৰ আিহল৷ আৰু তওঁৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰবৈল আৰু তওঁক মদাম

িদবৈল িনজ নগৰৈল আিহল। ৩০ তওঁ িনজ লাকসকলৰ মদামত

তওঁৰ মদাম িদেল; তিতয়া তওঁেলােক “হায় হায় মাৰ ভাই!”, এই বিুল

ক তওঁৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰেল। ৩১ তওঁক মদাম িদয়াৰ পাছত,

ব ৃ ভাববাদী জেন িনজ পু সকলক ক’ ল, “ মাৰ যিতয়া মতুৃ হ’ব,

তিতয়া এই িয মদামত ঈ ৰৰ এই লাকজনক মদাম িদয়া হ’ল, ইয়াৰ

িভতৰেত মােকা মদাম িদবা৷ এওঁৰ অি ৰ কাষত মাৰ অি ৰািখবা।

৩২ িকয়েনা বৎএলত থকা য েবদীৰ িবৰেু আৰু চমিৰয়াৰ নগৰেবাৰত

থকা পিব ঠাইেবাৰত আটাই ঘৰৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ বাক ৰ াৰাই

এওঁ িয ঘাষণা কিৰিছল, সেয় অৱেশ িস হ’ব।” ৩৩ এই ঘটনাৰ

পাছত যাৰিবয়ােম িনজৰ পথৰ পৰা ঘিূৰল, িক ু পনুৰায় জাসকলৰ

মাজৰ পৰা লাকসকলক পিব ঠাইেবাৰৰ পেুৰািহত িনযু কিৰেল৷

সই পিব ঠাইেবাৰত পেুৰািহত হ সৱা কিৰবৰ বােব িযসকল লােক

ই া কিৰিছল, তওঁ তেন লাকসকলেক পেুৰািহত পািতিছল। ৩৪ এেন

কাযেবােৰ যাৰিবয়ামৰ পিৰয়ালৈল পাপ আিনেল, আৰু এই অপৰােধ

িবি কিৰ, পিৃথৱীৰ পৰা তওঁৰ নাম লু কিৰেল।

১৪ সই সময়ত যাৰিবয়ামৰ পু অিবয়া বমাৰত পিৰিছল। ২

তিতয়া যাৰিবয়ােম িনজৰ প ীক ক’ ল, “ হৰা উঠা, তামাক যন

আন লােক মাৰ প ী বিুল িচিন নাপাই, তাৰ বােব তুিম ছ েবশ ধৰা,

আৰু চীেলাৈল যাৱা; িকয়েনা িয অহীয়া ভাববাদীেয়, এই জািতৰ ওপৰত

মই ৰজা হাৱাৰ কথা কিছল, তওঁ সই ঠাইত আেছ। ৩ তুিম তামাৰ

হাতত দেহাটা িপঠা, িকছু মৰুমিুৰয়া িপঠা আৰু এেটেকিল মৗ ল অহীয়াৰ

ওচৰৈল যাৱা; ল’ৰািটৰ িক ঘিঠব, তওঁ সই িবষেয় তামাক ক’ব।” ৪

তিতয়া যাৰিবয়ামৰ প ীেয় সইদেৰ কিৰেল আৰু তওঁ উিঠ চীেলাত

থকা অহীয়াৰ ঘৰৈল গ’ল। সই সময়ত অহীয়াই চ েৰ নেদখা হিছল,

কাৰণ তওঁৰ অিত বয়স হাৱাত তওঁৰ চ দিৃ হীন হিছল। ৫ তিতয়া

িযেহাৱাই অহীয়াক ক’ ল, “ চাৱা, যাৰিবয়ামৰ প ীেয় িনজৰ ল’ৰািটৰ

িবষেয় িধবৈল তামাৰ ওচৰৈল আিহব, িকয়েনা ল’ৰািট বমাৰত পিৰেছ;

তুিম তাইক অেমাক তেমাকৰ কথা কবা; কাৰণ তাই যিতয়া আিহব,

তিতয়া আন মিহলাৰ বশ ধিৰব।” ৬ পাছত তাই ৱােৰিদ সামাই

অহা লেগ লেগ, অহীয়াই তাইৰ ভিৰৰ শ না পােল। তিতয়া তওঁ

ক’ ল, “ হ যাৰিবয়ামৰ প ী, িভতৰৈল আহাঁ৷ তুিম িকয় আন মিহলাৰ

বশ ধিৰছা? তামাক অ ভ কথা ক’বৈল মই আ া পােলাঁ। ৭ তুিম

গ যাৰিবয়ামক কাৱাৈগ, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

‘মই জাসকলৰ মাজৰ পৰা তামাক ওখ পদত িনযু কিৰেলাঁ আৰু

মাৰ জা ই ােয়লৰ ওপৰত তামাক অিধপিত পািতেলাঁ৷ ৮ মই দায়দুৰ

বংশৰ পৰা ৰাজ কািঢ় ল তামাক িদেলাঁ; তথািপ মাৰ দাস দায়েূদ

মাৰ আ া পালন কিৰিছল, আৰু মাৰ দিৃ ত িয ায়, অকল তােকই

কিৰবৈল িনজৰ সকেলা মনৰ সেত মাৰ পাছত চিলিছল, তুিম তওঁৰ

দেৰ হবৈল নাৱািৰলা৷ ৯ িক ু তামাৰ পবূৰ সকেলা লাকতৈকেয়া

তুিম অিধক কম কিৰলা। িবেশষৈক মাক খঙত উে িজত হ’বৈল,

তুিম গ ইতৰ দৱতােবাৰ আৰু সাঁচত ঢলা িতমােবাৰ িনমাণ কিৰলা

আৰু মাক হ’ ল িপিঠৰ পাছৈল পলাই িদলা। ১০এই হতুেক চাৱা,

মই তামাৰ বংশৈল অম ল ঘটাম আৰু তামাৰ স ীয়া েত কজন

পৰুষুক ই ােয়লৰ মাজৰ ব ী আৰু মু অৱ াত থকা লাকসকলক

স ণূৰেূপ উ কিৰম, িযদেৰ মা েহ গাবৰৰ সাৰ শষ নােহাৱাৈলেক

লাই থােক৷ ১১ তামাৰ পিৰয়ালৰ িয লাকৰ এই নগৰত মতুৃ হ’ব,

তাক ৰেবােৰ খাব; আৰু িয জন লাক নগৰৰ বািহৰত মিৰব, তাক

আকাশৰ চৰাইেবােৰ খাব, িকয়েনা মই িযেহাৱাই এই কথা কেছা। ১২

এই হতুেক, হ যাৰিবয়ামৰ প ী, তুিম উিঠ ঘৰৈল যাৱা। তুিম গ

যিতয়াই নগৰত ভিৰ িদবা, তিতয়াই অিবয়াৰ মতুৃ হ’ব। ১৩ তিতয়া

তাৰ কাৰেণ সমদুায় ই ােয়েল িবলাপ কিৰ তাক মদাম িদব৷ িকয়েনা

যাৰিবয়ামৰ সম ীয়া কৱল এওঁেহ মদাম পাব, িকয়েনা যাৰিবয়ামৰ

বংশৰ মাজৰ পৰা এওঁতেহ িকছু স ভাৱ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

প ত পাৱা গ’ল। ১৪ ত পিৰ িযিদনা িযেহাৱাই িনেজ ই ােয়লৰ ওপৰত

এজন ৰজা উৎপ কিৰব; সই িদনাই তওঁ যাৰিবয়ামৰ বংশক উ

কিৰব; আৰু আিজেয়ই সই িদন আৰু এিতয়াই উ কৰা সময়। ১৫

িকয়েনা িযেহাৱাই ই ােয়লক পানীৰ সাঁতত লিৰ থকা নলৰ দেৰ আঘাত

কিৰব আৰু তওঁ ই ােয়লক, তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদয়া উ ম

দশৰ পৰা উঘািল, নদীৰ িসপােৰ িসঁচিৰত কিৰব কাৰণ তওঁেলােক

িনজ িনজ আেচৰা মিু িনমাণ কিৰ িযেহাৱাৰ খং উঠাবৈল উে িজত

কিৰেল৷ ১৬ যাৰিবয়ােম িয িয পাপ কিৰেল আৰু তওঁৰ াৰাই ই ােয়লৰ

স ান সকেল িয পাপ কিৰেল, সইেবাৰ পাপৰ কৰেণ তওঁ ই ােয়লক

ত াগ কিৰব।” ১৭ পাছত যাৰিবয়ামৰ প ী উিঠ গ িতচাৈল আিহল৷ তাই

ৱাৰ‐ডিলত ভিৰ িদয়া মা েক ল’ৰািট মিৰল। ১৮ তিতয়া িযেহাৱাই

িনজৰ দাস অহীয়া ভাববাদীৰ মেুখেৰ কাৱাৰ দেৰ সমদুায় ই ােয়েল

তাক মদাম িদেল আৰু তাৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰেল। ১৯ যাৰিবয়ামৰ

অৱিশ ব ৃ া , অথাৎ তওঁ কেনৈক যু কিৰিছল আৰু িক কােৰ ৰাজ

শাসন কিৰিছল, চাৱা, তওঁৰ িবৱৰণ ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐

পু ক খনত িলখা আেছ। ২০ যাৰিবয়ােম বাইশ বছৰ ৰাজ কিৰ, তওঁৰ

পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল৷ তাৰ পাছত তওঁৰ পু নাদব তওঁৰ

পদত ৰজা হ’ল। ২১ সই সময়ত চেলামনৰ পু ৰহিবয়াম িযহূদা দশৰ

ওপৰত ৰাজ কিৰিছল৷ ৰহিবয়ােম একচি শ বছৰ বয়সত ৰজা হিছল
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আৰু তওঁ িযেহাৱাই িনজ নাম াপন কিৰবৰ অেথ ই ােয়লৰ সকেলা

ফদৰ মাজৰ পৰা মেনানীত কৰা নগৰ িযৰচূােলমত সাঁতৰ বছৰ ৰাজ

কিৰেল; তওঁৰ মাতৰৃ নাম অে ানীয়া নয়মা। ২২ িযহূদাই িযেহাৱাৰ

সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল৷ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকেল কৰা

কাযতৈকেয়া তওঁেলাকৰ াৰাই তওঁৰ অ ালা অিধকৈক জ ােল। ২৩

িকয়েনা তওঁেলােক েত ক ওখ পবতত আৰু েত ক কঁচাপতীয়া গছৰ

তলত িনজৰ কাৰেণ পিব ঠাইেবাৰ, , আৰু আেচৰা মিূ েবাৰ যু ত

কিৰেল৷ ২৪ সই দশত ৰিতি য়া কৰা পৰুষুসকেলা আিছল। িযেহাৱাই

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ স খুৰ পৰা িয জািত দূৰ কিৰিছল, সই জািতৰ

িঘণলগীয়া কাযেবাৰৰ দেৰ তওঁেলােক কায কিৰব ধিৰেল। ২৫ পাছত

ৰহিবয়ামৰ ৰাজ ৰ প ম বছৰত িমচৰৰ ৰজা চীচেক িযৰচূােলমৰ

িবৰেু উিঠ আিহল৷ ২৬ তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃত আৰু ৰাজগহৃত সাঁিচ থাৱা

ব েবাৰ ল গ’ল; তওঁ সকেলা ব েৱ ল গ’ল আৰু চেলামেন সজা সাণৰ

ঢালেবােৰা তওঁ ল গ’ল। ২৭ তিতয়া ৰজা ৰহিবয়ােম সইেবাৰৰ সলিন

িপতলৰ ঢাল কৰাই ৰাজগহৃৰ ৱাৰ‐ৰখীয়া হৰীেবাৰৰ অধ সকলৰ

হাতত শাধাই িদেল। ২৮ তােত যিতয়াই ৰজাই িযেহাৱাৰ গহৃত সামাই

হৰীেবােৰ সই ঢালেবাৰ কিঢ়য়াই ল যায়; পাছত আেকৗ পনুৰায় হৰীৰ

কাঁঠািলৈল ঘৰূাই ল আেহ। ২৯ ৰহিবয়ামৰ অবিশ ব ৃ া , তওঁ কৰা

সকেলা কাযৰ কথা জােনা িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত

িলখা নাই? ৩০ ৰহিবয়াম আৰু যাৰিবয়াম ৰজাৰ মাজত সদায় যু লািগ

আিছল। ৩১ পাছত ৰহিবয়াম তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল

আৰু িনজ পবূপৰুষুসকলৰ লগত দায়দূৰ নগৰত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল;

তওঁৰ মাকৰ নাম অে ানীয়া নয়মা; পাছত তওঁৰ পু অিবয়াম তওঁৰ

পদত ৰজা হ’ল।

১৫ নবাটৰ পু যাৰিবয়ামৰ ৰাজ ৰ অ াদশ বছৰত অিবয়ােম

িযহূদাৰ ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল আৰ কিৰেল৷ ২ তওঁ িতিন

বছৰ িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰেল; অবীচােলামৰ জীেয়ক মাখা তওঁৰ

মাতৃ আিছল। ৩ তওঁৰ িপতেৃয় পবূেত কৰাৰ দেৰ তেৱাঁ পাপ‐আচৰণ

কিৰেল। তওঁৰ ওপৰ িপতৃ দায়দূৰ মন যেন িস আিছল, তওঁৰ

মন িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত তেন িস নািছল। ৪ তথািপ তওঁৰ

পাছত তওঁৰ স ানক গঢ় িদবৈল আৰু িযৰচূােলমক সবল কিৰবৈল,

তওঁৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই দায়দূৰ কাৰেণ তওঁক িযৰচূােলমত এক দীপ

িদেল। ৫ িকয়েনা, িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, দায়েূদ তােকই কিৰিছল;

িহ ীয়া ঊিৰয়াৰ কথাৰ বািহেৰ, তওঁৰ িনজ আয়সুৰ গােটই কালত,

িযেহাৱাই তওঁক িদয়া কােনা আ াৰ পৰা তওঁ িবমখু হাৱা নািছল।

৬ সই সময়ত ৰহিবয়াম আৰু যাৰিবয়ামৰ মাজত িয যু চিল আিছল,

সেয় অিবয়ামৰ আয়সুৰ সকেলা কালত চিল আিছল। ৭ অিবয়ামৰ

অবিশ ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কাযৰ কথা, িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐

পু কখনত জােনা িলখা নাই? সই সময়ত অিবয়াম আৰু যাৰিবয়ামৰ

মাজত যু চিল আিছল। ৮ পাছত অিবয়াম তওঁ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত

িনি ত হ’ল আৰু লাকসকেল তওঁক দায়দূৰ নগৰত মদাম িদেল৷ তাৰ

পাছত তওঁৰ পু আচা তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ৯ ৰজা যাৰিবয়ােম

ই ােয়লৰ ওপৰত িবশ বছৰ ৰাজ কৰাৰ পাছত আচাই িযহূদাৰ ওপৰত

ৰাজ কিৰবৈল ল’ ল৷ ১০ তওঁ একচি শ বছৰ িযৰচূােলমত ৰাজ

কিৰিছল; তওঁৰ আইতাকৰ নাম আিছল মাখা; মাখা আিছল অবীচােলামৰ

জীেয়ক। ১১আচাই তওঁৰ ওপৰ িপতৃ দায়দূৰ দেৰ, িযেহাৱাৰ দিৃ ত

িয ায়, তােকই কিৰিছল। ১২ তওঁ দশৰ পৰা ৰিতি য়াত আস

পৰুষুসকলক খিদ পঠােল, আৰু তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকেল াপন কৰা

সকেলা মিূত আতৰােল। ১৩আৰু তওঁৰ আইতাক মাখাই আেচৰা মিূ ৰ

এটা িঘণলগীয়া মিূ াপন কৰাৰ বােব, আচাই তওঁক ৰাজ‐মা পদৰ পৰা

আতৰাই পিঠয়ােল। আচাই সই িঘণলগীয়া মিূ েটা কািটেল, আৰু তাক

িকে াণ উপত কাত পিুৰ পলােল। ১৪ িক ু পিব ঠাইেবাৰ আতৰাই

পেলাৱা নহ’ল; তথািপ আচাই তওঁৰ আয়সুৰ সকেলা কালত িনজ মন

স ণূৰেূপ িযেহাৱাক সমপণ কিৰিছল। স ণূৰেূপ সমিপত আিছল৷

১৫ তওঁৰ িনজ িপতেৃয় পিব কৰা ব আৰু তওঁ িনেজ পিব কৰা

ব েবাৰ যেন ৰপূ, সাণ আিদৰ পা েবাৰ িযেহাৱাৰ গহৃৈল আিনেল।

১৬ আচা আৰু ই ােয়লৰ ৰজা বাচাৰ মাজত তওঁৰ আয়সুৰ গােটই

কালত যু চিল আিছল। ১৭ ই ােয়লৰ ৰজা বাচাই িযহূদাৰ িবৰেু

িহংসা কভােব আ মণ কিৰিছল, আৰু ৰামাক সািজ দঢ়ৃ কিৰবৈল ধিৰেল

যােত কােনা লাক যন িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ দশৈল আিহব বা এিৰ

যাব নাৱােৰ৷ ১৮ পাছত আচাই িযেহাৱাৰ গহৃ ভঁৰালৰ অৱিশ ৰপূ,

সাণ আৰু ৰাজগহৃৰ ভঁৰালৰ ধনেবাৰ ল’ ল৷ তওঁ সইেবাৰ ল তওঁৰ

দাসেবাৰৰ হাতত িদ তওঁেলাকক িহিজেয়ানৰ নািতেয়ক টবিৰে ানৰ

পু িবন‐হদদ নােমেৰ দে চকত থকা অৰামীয়া ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই

িদেল, আৰু তওঁেলাকক এই কথা ক পিঠয়ােল য, ১৯ “ মাৰ িপতৃ আৰু

আেপানাৰ িপতৰৃ মাজত যেন িনয়ম ব া আিছল, তেন িনয়ম মাৰ

আৰু আেপানাৰ মাজেতা ব া হওঁক৷ চাওঁক, মই আেপানাৈল ৰপূ আৰু

সাণৰ উপহাৰ পিঠয়াইেছাঁ৷ আপিুন ই ােয়লৰ বাচা ৰজাৰ লগত ব া

িনয়মিট ভাঙক কাৰণ তিতয়ােহ তওঁ মাৰ ওচৰৰ পৰা িচ যাব৷” ২০

তিতয়া িবন‐হদেদ ৰজা আচাৰ কথা িন, ই ােয়লৰ নগৰেবাৰৰ িবৰেু

তওঁৰ স বািহনীৰ সনাপিতসকলক আ মণ কিৰবৈল পিঠয়ােল৷

তিতয়া তওঁেলােক গ ইেয়ান, দান, আেবল‐ বৎমাখা, গােটই িকে ৰৎ

আৰু ন ালীৰ সকেলা দশেক আ মণ কিৰেল। ২১ যিতয়া বাচাই এই

স াদ িনেল তিতয়া তওঁ ৰামাক সািজ দঢ়ৃ কৰাৰ কায ব কিৰেল আৰু

িতচাৈল ঘিূৰ গ’ল। ২২ তিতয়া ৰজা আচাই সমদুায় িযহূদাক এিট ঘাষণা

িদবৈল মািতেল; তােত কােনা এজন লাকৰ অ পি িতত তওঁেলাকক

ৰহাই িদয়া নািছল৷ বাচাই িয িশল আৰু কাঠেবােৰেৰ ৰামা দঢ়ৃ কিৰবৈল

ধিৰিছল, ৰামাৰ সই িশল আৰু কাঠেবাৰ সই লাকসকেল কিঢ়য়াই ল

গ’ল৷ তাৰ পাছত ৰজা আচাই সই িশল আৰু কাঠেবাৰ ব ৱহাৰ কিৰ

িব ামীনৰ গবা আৰু িম া সািজ দঢ়ৃ কিৰেল। ২৩আচাৰ অবিশ

ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা পৰা ম, তওঁ কৰা সকেলা কায আৰু তওঁ সািজ

দঢ়ৃ কৰা নগৰেবাৰৰ কথা জােনা িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস পু কখনত

িলখা নাই? িক ু তওঁৰ ব ৃ অৱ াত তওঁৰ ভিৰত বমাৰ হ’ল। ২৪

পাছত আচা তওঁ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু িনজৰ ওপৰ‐

িপতৃ দায়দূৰ নগৰত তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত তওঁক মদাম িদয়া

হ’ল৷ তিতয়া তওঁৰ পু িযেহাচাফট তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ২৫ িযহূদাৰ

আচা ৰজাৰ ৰাজ ৰ ি তীয় বছৰত যাৰিবয়ামৰ পু নাদেব ই ােয়লৰ

ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল৷ তওঁ ই ােয়লৰ ওপৰত বছৰ ৰাজ

কিৰিছল। ২৬ তওঁ িনজৰ িপতৰৃ পথত পাপ আচৰণ কিৰ চিলেল, আৰু

তওঁৰ াৰাই ই ােয়লেকা সই পাপ পথত পিৰচালনা কিৰেল। ২৭

পাছত ইচাখৰৰ বংশৰ অিহয়াৰ পু বাচাই নাদবৰ িবৰেু চ া কিৰেল৷

পেল ীয়াসকলৰ অধীনত থকা িগ েথানত বাচাই তওঁক বধ কিৰেল,

িকয়েনা সই সময়ত নাদব আৰু গােটই ই ােয়েল িগ েথান অৱেৰাধ

কিৰিছল। ২৮ িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজ ৰ ততৃীয় বছৰত বাচাই নাদবক

বধ কিৰেল, আৰু তওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল। ২৯ তওঁ ৰজা হাৱা

মা েক যাৰিবয়ামৰ গােটই বংশেক বধ কিৰেল। িযেহাৱাই িনজ দাস

চীেলানীয়া অহীয়াৰ াৰাই কাৱা বাক অ সােৰ, তওঁ যাৰিবয়ামৰ বংশক

আনিক িন াস লবৈলেকা কােকা অৱিশ নাৰািখেল৷ এইদেৰ বাচাই

যাৰিবয়ামৰ বংশক সংহাৰ কিৰেল৷ ৩০ যাৰিবয়ােম িয িয পাপ িনেজ

কিৰিছল আৰু িযেবাৰ পাপৰ াৰাই তওঁ ই ােয়লক পাপত িল কৰােল,

সই কাযেবাৰৰ াৰাই তওঁ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ু কিৰবৈল

উে িজত কৰাইিছল আৰু সই কাৰেণ এই সকেলা ঘিটল। ৩১ নাদবৰ

অৱিশ ব ৃ া , তওঁ কৰা সকেলা কাযৰ কথা ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ

ইিতহাস‐পু কখনত জােনা িলখা নাই? ৩২আচা আৰু ই ােয়লৰ ৰজা

বাচাৰ মাজত তওঁেলাকৰ আয়সুৰ গােটই কালত যু চিল আিছল। ৩৩

িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজ ৰ ততৃীয় বছৰত অিহয়াৰ পু বাচাই িতচাত

গােটই ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল; তওঁ ছািবশ বছৰৈল

ৰাজ কিৰিছল। ৩৪ তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত ‐আচৰণ কিৰেল আৰু

যাৰিবয়ামৰ পথত চিল, যাৰিবয়ােম িয পাপৰ াৰাই ই ােয়লক পাপ িল

কৰাইিছল, সই পাপত তেৱাঁ চিলিছল।
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১৬ পাছত হনানীৰ পু যহূৰ ওচৰৈল বাচাৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ বাক

আিহল, তওঁ ক’ ল, ২ “যিদও মই তামাক ধিূলৰ পৰা তুিল

মাৰ জা ই ােয়লৰ ওপৰত তামাক অিধপিত পািতেলাঁ, তথািপও তুিম

যাৰিবয়ামৰ পথত চিললা আৰু মাৰ জা ই ােয়লৰ পাপৰ াৰাই মাৰ

াধ জ াবৈল তওঁেলাকক পাপত িল কিৰবৈল িদলা। ৩ চাৱা,

মই বাচা আৰু তওঁৰ বংশক স ণূৰেূপ ংস কিৰম, আৰু নবাটৰ পু

যাৰিবয়ামৰ বংশৰ দেৰ তামাৰ বংশৈল তেনদেৰ কিৰম। ৪ বাচাৰ

বংশৰ িয জন লাকৰ নগৰত মতুৃ হ’ব, তওঁক ৰেবােৰ খাব আৰু

িয জন লাকৰ নগৰৰ বািহৰত মতুৃ হ’ব, তওঁক আকাশৰ চৰাইেবােৰ

খাব।” ৫ বাচাৰ অৱিশ ব ৃ া ৰ িবষেয়, তওঁ কৰা কায আৰু পৰা মৰ

কথা জােনা ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত িলখা নাই?

৬ পাছত বাচা তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু িতচাত

তওঁক মদাম িদয়া হ’ল; তিতয়া তওঁৰ পু এলা তওঁৰ পদত ৰজা

হ’ল। ৭ হনানীৰ পু যহূ ভাববাদীৰ াৰাই বাচা আৰু তওঁৰ বংশৰ

অিহেত িযেহাৱাৰ বাক আিহিছল, িকয়েনা যাৰিবয়ামৰ বংশৰ দেৰ

বাচােয়া িযেহাৱাৰ সা ােত িনজ হাতৰ াৰাই ‐আচৰণ কিৰিছল আৰু

সই কাযেবাৰৰ াৰাই িযেহাৱাক াধত উে িজত কৰাইিছল আৰু

সইেবাৰৰ সেত যাৰিবয়ামৰ বংশেকা বধ কিৰিছল৷ ৮ িযহূদাৰ ৰজা

আচাৰ ৰাজ ৰ ছািবশ বছৰত বাচাৰ পু এলাই ই ােয়লৰ ওপৰত িতচাত

ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল; তওঁ বছৰৈল ৰাজ কিৰিছল। ৯ পাছত িজ ীৰ

নােমেৰ তওঁৰ এজন দােস তওঁৰ িবৰেু চ া কিৰেল। তওঁ ৰজা

এলাৰ ৰথৰ স ৰ আধা লাকৰ অধ আিছল৷ ১০ িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ

ৰাজ ৰ সাতাইশ বছৰত যিতয়া এলাই িতচাত িনজৰ ঘৰিগৰী অচাৰ

ঘৰত পান কিৰ মতলীয়া অৱ াত আিছল, তিতয়া িজ ীেয় সামাই গ,

তওঁক হাৰ কিৰ বধ কিৰেল আৰু তওঁৰ পদত িনেজ ৰজা হ’ল। ১১

তওঁ ৰজা হ িসংহাসনত বহা মা েক বাচাৰ সকেলা বংশেক তওঁ বধ

কিৰেল৷ তওঁ বাচাৰ স ীয়া কােনা এজন পৰুষু বা তওঁৰ পিৰয়ালৰ

লাক বা তওঁৰ ব ু সকলৰ কােনা এজনেকা অৱিশ নাৰািখেল। ১২

এই দেৰ যহূ ভাববাদীৰ াৰাই বাচাৰ িবৰেু কাৱা িযেহাৱাৰ বাক

অ সােৰ িজ ীেয় তওঁৰ সকেলা বংশ িবন কিৰেল। ১৩ বাচা আৰু

তওঁৰ পু এলাই িনজৰ অসাৰ িতমােবাৰৰ াৰাই ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাক াধত উে িজত কৰাবৈল িয িয পাপ কিৰিছল, সই সকেলা

পাপৰ কাৰেণ এই সকেলা ঘিটল। ১৪ এলাৰ অৱিশ ব ৃ া ৰ িবষেয়

আৰু তওঁৰ সকেলা কাযৰ কথা জােনা ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐

পু কখনত িলখা নাই? ১৫ িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজ ৰ সাতাইশ বছৰত

িজ ীেয় মা সাত িদন িতচাত ৰাজ কিৰিছল। সই সময়ত স সকেল

পেল ীয়াসকলৰ অধীনত থকা িগ েথানৰ কাষত ছাউিন পািত আিছল।

১৬ পাছত সই ছাউিনত থকা লাকসকেল িনবৈল পােল য, “িজ ীেয়

চ া কিৰ ৰজাক বধ কিৰেল।” তিতয়া সমদুায় ই ােয়েল সই িদনা

ছাউিনৰ মাজত অ ী নােমেৰ সনাপিতজনক ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা

পািতেল। ১৭ পাছত অ ী আৰু তওঁৰ লগত সমদুায় ই ােয়েল িগ েথানৰ

পৰা যা া কিৰ গ িতচা অৱেৰাধ কিৰেল। ১৮ যিতয়া িজ ীেয় নগৰখন

দখল কিৰ লাৱা দিখেল, তিতয়া তওঁ ৰাজ‐গহৃত লািগ থকা গত

সামাল, আৰু তাৰ চািৰওফােল জইু লগাই িদেল৷ এইদেৰ তওঁ জইুত

াণত াগ কিৰেল। ১৯ তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত ‐আচৰণ কিৰ িয িয পাপ

কিৰিছল আৰু যাৰিবয়ামৰ দেৰ তওঁ পাপ কিৰিছল, সই কাযেবাৰৰ

াৰাই ই ােয়লেকা পাপত িল কৰাইিছল; এইেবাৰৰ কাৰেণ তওঁৰ

এেন গিত হ’ল। ২০ িজ ীৰ অৱিশ ব ৃ া ৰ িবষেয় আৰু তওঁ কৰা

চ া ৰ কথাৰ িবষেয় জােনা ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত

িলখা নাই? ২১ সই সময়ত ই ােয়লৰ লাকসকলক ভাগ কৰা হ’ল;

এভাগ লােক গীনতৰ পু িত নীক ৰজা পািত, তওঁৰ পাছত চেলাঁতা

হ’ল আৰু আন ভােগ অ ীৰ পাছত চিলবৈল ধিৰেল।। ২২ িক ু অ ীৰ

পাছত চলা লাকসকল গীনতৰ পু িত নীৰ পাছত চলা লাকসকলতৈক

শি শালী আিছল৷ তােত িত নীৰ মতুৃ হাৱাত অ ী ৰজা হ’ল। ২৩

িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজ ৰ একি শ বছৰত অ ীেয় ই ােয়লৰ ওপৰত

ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল আৰু তওঁ বাৰ বছৰৈল ৰাজ কিৰিছল৷ তওঁ

িতচাত ছবছৰ ৰাজ কিৰিছল। ২৪ পাছত তওঁ ই িক ৰ ৰপূ িদ

চমৰৰ পৰা চমিৰয়া পবত িকিন ল’ ল৷ আৰু তাৰ ওপৰত এখন নগৰ

সািজ, সই পবতৰ গৰাকী চমৰৰ নাম অ সােৰই, তওঁ িনেজ সজা

সই নগৰৰ নাম চমিৰয়া ৰািখেল। ২৫ িক ু অ ীেয় িযেহাৱাৰ দিৃ ত ‐

আচৰণ কিৰেল আৰু তওঁৰ পেূব িযসকল আিছল, তওঁেলাকতৈকেয়া

তওঁ অিধক ৰাচাৰী হ’ল। ২৬ িকয়েনা নবাটৰ পু যাৰিবয়াম িয পথত

চিলিছল আৰু িযেবাৰ পাপৰ াৰাই তওঁ ই ােয়লক পাপত িল কৰাইিছল

আৰু তওঁেলাকৰ অসাৰ িতমােবাৰৰ াৰাই ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

াধ জ াইিছল, অ ীেৰও িঠক সইদেৰই চিলল৷ ২৭ অ ীৰ আন

অৱিশ কাযৰ ব ৃ া ৰ িবষেয়, তওঁ দখউুৱা পৰা মৰ কথা, সই িবষেয়

ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত জােনা িলখা নাই? ২৮ পাছত

অ ী তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু তওঁক চমিৰয়াত

মদাম িদয়া হ’ল৷ তিতয়া তওঁৰ পু আহাব তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

২৯ িযহূদাৰ ৰজা আচাৰ ৰাজ ৰ আঠি শ বছৰত, অ ীৰ পু আহােব

ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল; আৰু অ ীৰ পু আহােব

বাইশ বছৰৈল চমিৰয়াত ৰাজ কিৰিছল। ৩০ তওঁৰ পেূব িযসকল

লাক আিছল, সই সকেলাতৈক অ ীৰ পু আহােব িযেহাৱাৰ দিৃ ত ‐

আচৰণ কিৰিছল। ৩১ নবাটৰ পু যাৰিবয়ামৰ দেৰ পাপ‐আচৰণ কিৰও

আহাব া হাৱা নািছল, ইয়াৰ উপিৰও চীেদানীয়াসকলৰ ৰজা এৎবালৰ

জীেয়ক ঈেজবলক িবয়া পািতিছল। পাছত তওঁ গ বালক পজূা কিৰবৈল

ধিৰেল আৰু তাৰ আগত িণপাত কিৰেল। ৩২ তওঁ চমিৰয়াত িনমাণ

কৰা বালৰ গহৃত বালৰ কাৰেণ এটা য েবদীও াপন কিৰেল। ৩৩ তােত

আহােব এটা আেচৰা মিূত সািজেল। এইদেৰ ই ােয়লৰ পবূৰ সকেলা

ৰজাতৈক তওঁ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ াধ জ াবৈল অিধক কায কিৰেল।

৩৪ তওঁ ৰাজ কৰা কালত বাৎএলীয়া হীেয়েল পনুৰায় িযৰীেহা িনমাণ

কিৰেল। তওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাক মািন চিলিছল আৰু সই কাৰেণ

িযেহাৱাই নৰ পু িযেহাচূৱাৰ মেুখেৰ কাৱা বাক অ সােৰ, তওঁ িনজ

বৰ পু অবীৰামক দ ৰেূপ িদ িযৰীেহাৰ িভি মলূক াপন কিৰেল আৰু

িনজ সৰু পু চগবূক দ ৰেূপ িদ িযৰীেহাৰ ৱাৰেবাৰ লগােল।

১৭ পাছত িগিলয়দ‐ বাসীসকলৰ মাজৰ িতচবীয়া এিলয়াই আহাবক

ক’ ল, “মই িয জনৰ সা ােত িথয় হ আেছাঁ, সই ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, এই কইবছৰ িনয়ৰ বা বৰষণু নহ’ব;

কৱল মাৰ বাক অ সােৰ হ’ব।” ২ পাছত এিলয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ

বাক আিহল বােল, ৩ “তুিম এই ঠাই ত াগ কৰা, পবূ িদেশ য নৰ

স খুত থকা কৰীৎ জিুৰৈল যাৱা, আৰু তাৰ কাষত িনেজ গ লকুাই

থাকা। ৪ তােত তুিম সই জিুৰৰ পানী পান কিৰবৈল পাবা আৰু সই

ঠাইত তামাৰ খাৱা ব যাগাৰ কিৰবৈল মই ঢাঁৰা‐কাউৰীেবাৰক আ া

িদেলাঁ।” ৫ তিতয়া তওঁ গ িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ সই কায কিৰেল;

তওঁ গ য নৰ স খুত থকা কৰীৎ জিুৰৰ কাষত বাস কিৰেল। ৬ তােত

ঢাঁৰা‐কাউৰীেবােৰ তওঁৰ কাৰেণ ৰািতপৱুা আৰু সি য়া সময়ত িপঠা

আৰু মঙহ আিন িদিছল আৰু তওঁ সই জিুৰৰ পানী পান কিৰিছল। ৭

িক ু িকছু সময়ৰ পাছত দশত বৰষণু নােহাৱাৰ কাৰেণ সই জিুৰৰ

পানী কাই গ’ল। ৮ সই সময়ত তওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল

বােল, ৯ “তুিম উিঠ গ চীেদানৰ অধীনত থকা চািৰফতত বাস কৰাৈগ;

আৰু চাৱা, সই ঠাইত তামাৰ খাৱা ব যাগাবৈল মই এজনী িবধৱা

মিহলাক আ া কিৰেলাঁ।” ১০ তিতয়া তওঁ উিঠ চািৰফতৈল যা া

কিৰেল, আৰু যিতয়া তওঁ সই নগৰৰ ৱাৰ‐মখু পােল, তিতয়া সই

ঠাইত তওঁ এজনী িবধৱা মিহলাক খিৰ বটুিল থকা দিখেল৷ তিতয়া

তওঁ তাইক মািত ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ, পান কিৰবৰ বােব মাৈল এটা

পা ত পানী অলপ আনা।” ১১ তিতয়া সই মিহলাগৰাকীেয় তওঁৈল

পানী আিনবৈল যাওঁেত, তওঁ তাইক আেকৗ মািত ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ,

তুিম মাৰ কাৰেণ এেডাখৰ িপঠাও হাতত ল আিহবা।” ১২ তিতয়া তাই

ক’ ল, “ তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, মাৰ ঘৰত এিট িপঠাও
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নাই; কৱল বয়ামত এমিুঠমান আটা িড় আৰু টেকিলত এেটাপমান

তল আেছ৷ চাৱা, মাৰ আৰু মাৰ ল’ৰািটৰ কাৰেণ তােৰ ৰাি বৈল

মই ডালমান খিৰ যাগাৰ কিৰ আেছাঁ; আৰু এইিখিন খাৱাৰ পাছেত

আমাৰ মতুৃ হ’ব। ১৩ তিতয়া এিলয়াই তাইক ক’ ল, “ভয় নকিৰবা।

তুিম িয ক’লা, তােকই কৰাৈগ, িক ু থেম তােৰ মাৰ কাৰেণ এিট সৰু

িপঠা তয়াৰ কৰা, তাৰ পাছত তামাৰ আৰু তামাৰ ল’ৰািটৰ কাৰেণ

তয়াৰ কিৰবা। ১৪ িকয়েনা ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ

য, “িযেহাৱাই পিৃথৱীত বৰষণু নেপেলাৱাৈলেক সই বয়ামৰ আটা িড়

উদং নহ’ব আৰু সই টেকিলৰ তেলা শষ নহ’ব।” ১৫ তিতয়া তাই

গ এিলয়াৰ বাক ৰ দেৰই কিৰেল আৰু তিতয়ােৰ পৰা এিলয়া, তাই

আৰু তাইৰ ল’ৰািটেয় ব িদনৈলেক খাবৈল পােল। ১৬ িযেহাৱাৰ বাক

অ সােৰ এিলয়াৰ াৰাই কাৱা সই কথাৰ দেৰ সই বয়ামৰ আটা িড়

উদং নহ’ল আৰু সই টেকিলৰ তলেৰা ওৰ নপিৰল। ১৭ এই ঘটনা

ঘিট যাৱাৰ পাছত, সই ঘৰৰ গিৃহনীজনীৰ ল’ৰাজন বমাৰত পিৰল।

পাছত ল’ৰাজনৰ বমাৰ ইমান টান হ’ল য, তাৰ শৰীৰৰ িন াস ব হ

গ’ল। ১৮ তিতয়া ল’ৰািটৰ মাতেৃয় এিলয়াক ক’ ল, “ হ ঈ ৰৰ লাক,

আেপানাৰ লগত মাৰ িক সম ? আপিুন জেনা মাৰ অপৰাধ সাঁৱৰাবৈল

আৰু মাৰ পু ক মািৰ পলাবৈল আিহেছ!” ১৯ তিতয়া এিলয়াই তাইক

ক’ ল, “ তামাৰ ল’ৰািটক মাক িদয়া।” পাছত তাইৰ কালাৰ পৰা তওঁ

ল’ৰাজনক ল’ ল, আৰু িনেজ থকা ওপৰ কাঠািলৈল তাক ল গ’ল; তােত

তওঁ িনজৰ শয াত সই ল’ৰাজনক ৱাই হ’ল। ২০ তওঁ িযেহাৱাৰ

আগত াথনা কিৰ ক’ ল, “ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই িয িবধৱাৰ ঘৰত

ৱাস কিৰ আেছাঁ, আপিুন জেনা তাইৰ ল’ৰািটক মািৰ পলাই তাইৈলেয়া

অম ল ঘটাইেছ ন?” ২১ তিতয়া তওঁ ল’ৰািটৰ ওপৰত িতিনবাৰ দীঘল

হ পিৰ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ক’ ল, “ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

মই িবনয় কেৰাঁ, এই ল’ৰািটৰ িভতৰৈল পনুৰায় াণ ঘৰূাই আনক।”

২২ তিতয়া িযেহাৱাই এিলয়াৰ সই কথা িনেল; ল’ৰািটৰ াণ তাৰ

িভতৰৈল পনুৰায় ঘিূৰ আিহল আৰু িস হ’ল৷ ২৩ তাৰ পাছত এিলয়াই

ল’ৰািট ল ওপৰ কাঁঠািলৰ পৰা নািম আিহ ঘৰৰ িভতৰত সামাই তাৰ

মাতৰৃ হাতত শাধাই িদ ক’ ল, “ চাৱা, তামাৰ এই ল’ৰািট জীিৱত

আেছ।” ২৪ তিতয়া সই মিহলাগৰাকীেয় এিলয়াক ক’ ল, “এিতয়া মই

জািনেলাঁ য, আপিুন ঈ ৰৰ লাক আৰু আেপানাৰ মখুত থকা িযেহাৱাৰ

বাক ও সত ।”

১৮ ব িদনৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাক এিলয়াৈল আিহল; সয়া আিছল

বৰষনু নােহাৱা হ থকা ততৃীয় বছৰ। িযেহাৱাই ক’ ল, “তুিম

গ আহাবক দশন িদয়া আৰু তিতয়া মই দশৈল বৰষণু পিঠয়াম।” ২

তিতয়া এিলয়াই আহাবক দশন িদবৈল গ’ল। সই কালত চমিৰয়াত অিত

বিছ আকাল হিছল। ৩ পাছত আহােব ৰাজ‐গহৃৰ ঘৰিগৰী ওবিদয়াক

মািত আিনেল; সই ওবিদয়া িযেহাৱাৰ িত অিতশয় ভয়কাৰী লাক

আিছল৷ ৪ িকয়েনা িয সময়ত ঈেজবেল িযেহাৱাৰ ভাববাদীসকলক বধ

কিৰ আিছল, সই সময়ত ওবিদয়াই এশ ভাববাদীক ল প াশজন

প াশজনৈক হাত লু ৱাই ৰািখ, অ ‐জল িদ তওঁেলাকক িতপালন

কিৰিছল। ৫আহােব ওবিদয়াক ক’ ল, “ দশত িযমান জলৰ ভুমকু আৰু

জিুৰ আেছ, তুিম সই ঠাইেবাৰৈল যাৱা, িকজািন আিম সই ঠাইেবাৰত

িকছু ঘাঁহ পাম; তােত ঘাঁৰা আৰু খছৰেবাৰৰ াণ ৰ া কৰাব পািৰম,

সেয় হ’ ল আিম আটাইেবাৰ প নেহৰৱুাম।” ৬ তিতয়া তওঁেলােক

দশৰ মােজিদ মণ কিৰবৈল, তওঁেলাক েয়ােৰ মাজত দশ ভাগ

কিৰেল; তিতয়া আহাব িনেজই এক বােটিদ আৰু ওবিদয়াও আনেটা

বােটিদ গ’ল। ৭ তিতয়া ওবিদয়াই বাটত গ থােকােত, হঠাৎ এিলয়াক

লগ পােল। ওবিদয়াই তিতয়া তওঁক িচিন পােল, আৰু মািটত মখূ লগাই

তওঁক ক’ ল, “আপিুন মাৰ ভু এিলয়া হয়েন?” ৮ তিতয়া তওঁ ক’ ল,

“হয়, মই হওঁ। তুিম যাৱা, আৰু গ তামাৰ ভুক কাৱা য, ‘এিলয়া

ইয়াত আেছ’।” ৯ তিতয়া ওবিদয়াই ক’ ল, “মই এেন িক পাপ কিৰেলাঁ,

আপিুন য বধ কিৰবৰ বােব আেপানাৰ দাসক আহাবৰ হাতত শাধাই

িদেছ? ১০আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, মাৰ ভু ৰজাই

আেপানাক িবচািৰবৈল মা হ নপিঠওৱা এেন কােনা দশ বা ৰাজ নাই।

সই দশ বা ৰাজ ৰ লােক যিতয়া ‘এিলয়া ইয়াত নাই’ এইদেৰ কয়,

তিতয়া তওঁেলােক আেপানাক য িবচািৰ পাৱা নাই, সই িবষেয় সিঠক

কিৰবৈল ৰজাই আেপানাক িবচািৰবৈল পেঠাৱা লাকসকলক শপেতা

খৱুাইিছল। ১১ এিতয়া আপিুন কেছ, ‘এিলয়া ইয়ােত আেছ, এই বিুল

তামাৰ ভুৰ আগত কাৱাৈগ’। ১২ িকয়েনা মই আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা

যাৱা মা েক মই নজনা কােনা এক ঠাইৈল িযেহাৱাৰ আ াই আেপানাক

ল যাব; তােত মই গ আহাবক সংবাদ িদেল, যিদ তওঁ আেপানাক িবচিৰ

নাপায়, তিতয়া তওঁ মাক বধ কিৰব; িক ু আেপানাৰ দাস মই হ’ ল,

ল’ৰাকালেৰ পৰা িযেহাৱাৰ ভয়কাৰী লাক হ আেছাঁ। ১৩ ঈেজবেল

িযেহাৱাৰ ভাববাদীসকলক বধ কৰা কালত মই িযেহাৱাৰ এশ ভাববাদীক

প াশ জন প াশ জনৈক ভাগ কিৰ হাত লু ৱাই ৰািখিছেলা, আৰু

তওঁেলাকক অ ‐জল িদ কেনৈক িতপালন কিৰিছেলাঁ, সই িবষেয়

জােনা মাৰ ভুেৱ না নাই? ১৪ তথািপ এিতয়া আপিুন কেছ, ‘ যাৱা,

এিলয়া ইয়াত আেছ, এই বিুল তামাৰ ভুক কাৱাৈগ’, যােত তওঁ মাক

বধ কিৰব। ১৫ তােত এিলয়াই ক’ ল, “মই িযজনাৰ সা ােত িথয় হ

আেছাঁ, সই বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, মই আিজ িন েয়

আহবক দখা িদম।” ১৬ তিতয়া ওবিদয়াই আহাবক লগত সা াৎ

কিৰেল, আৰু আহাবক এই সংবাদ িদেল; পাছত আহােব এিলয়াৰ লগত

সা াত কিৰবৈল আিহল। ১৭ যিতয়া আহােব এিলয়াক দিখেল তিতয়া

তওঁ ক’ ল, “ই ােয়লক খ িদয়া লাকজন তুিম হয় ন?” ১৮ এিলয়াই

উ ৰ িদ ক’ ল, “মই ই ােয়লক খ িদয়া নাই, িক ু তুিম আৰু তামাৰ

িপত‐ৃবংশইেহ খ িদছা, তামােলােক িযেহাৱাৰ আ া ত াগ কিৰলা

আৰু বাল দৱতাৰ মিু েবাৰৰ পাছত চিল আছা। ১৯ এিতয়া তুিম মা হ

পিঠয়াই, ই ােয়লৰ সকেলা লাকৰ লগেত ঈেজবলৰ মজত ভাজন

কেৰাঁতা বালৰ চািৰশ প াশজন ভাববাদী আৰু সই আেচৰাৰ চািৰশ

ভাববাদীক এিতয়াই কিমল পবতত মাৰ ওচৰত এক গাট কৰা।” ২০

সইদেৰ আহােব ই ােয়লৰ সকেলা লাকৰ ওচৰৈল মা হ পিঠয়ােল, আৰু

ভাববাদীসকলক কিমল প তত গাট খৱুােল। ২১এিলয়াই লাক সকলৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ তােমােলােক িকমান কালৈলেক তামােলাকৰ মন

সলিন কিৰ থিকবা? িযেহাৱা যিদ ঈ ৰ হয়, তে তওঁৰ পাছত চলা;

িক ু বাল যিদ ঈ ৰ হয়, তে তােৰ পাছত চলা।” িক ু লাকসকেল

তওঁক কােনা উ ৰ িনিদেল। ২২ তিতয়া এিলয়াই লাকসকলক

ক’ ল, “িযেহাৱাৰ এজন মা ভাববাদী মইেহ অৱিশ আেছাঁ, িক ু বালৰ

ভাববাদী চািৰশ প াশজন লাক আেছ। ২৩ এই হতুেক আমাক টা

ভতৰা িদয়া হওঁক; তওঁেলােক তওঁেলাকৰ কাৰেণ এটা ষাঁড় লওক, আৰু

তাক ডাখৰ ডাখৰ কিৰ কািট খিৰৰ ওপৰত থওক, িক ু তাৰ তলত

জইু িনিদয়ক; আৰু মেয়া আনেটা ষাঁড় যু ত কিৰ খিৰৰ ওপৰ ৰািখম,

আৰু তাৰ তলত জইু িনিদম। ২৪ তিতয়া তামােলােক তামােলাকৰ

দৱতাৰ নােমেৰ াথনা কিৰবা আৰু মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা কিৰম;

তােত যাৰ ঈ েৰ অি ৰ াৰাই উ ৰ িদব, তওঁেৱই ঈ ৰ হওঁক।” তােত

সকেলা লােক উ ৰ িদ ক’ ল, “এইেটা ভাল কথা।” ২৫ তিতয়া এিলয়াই

বালৰ ভাববাদীসকলক ক’ ল, “ থেম তামােলােক তামােলাকৰ কাৰেণ

এটা ভতৰা লাৱা, আৰু সই ভতৰােটা যু ত কৰা, িকয়েনা তামােলাক

অেনক লাক আছা। পাছত তামােলােক তামােলাকৰ ঈ ৰৰ নােমেৰ

াথনা কিৰবা, িক ু তলত জইু িনিদবা।” ২৬ তিতয়া তওঁেলাকক

িদয়া ভতৰােটা ল তওঁেলােক যু ত কিৰেল, আৰু ৰািতপৱুােৰ পৰা

পৰীয়াৈলেক “ হ বাল, আমাক উ ৰ িদয়া”, এই বিুল ক বালৰ নােমেৰ

াথনা কিৰেল; িক ু তওঁেলাকৈল কােনা বাণী নহ’ল আৰু কােনও

উ েৰা িনিদেল। তাৰ পাছত তওঁেলােক সজা য েবদীৰ চািৰওফােল

দও িদ নািচবৈল ধিৰেল। ২৭ পৰীয়া সময়ত এিলয়াই তওঁেলাকক

ঠা া কিৰ ক’ ল, “বৰৈক িৰিঙওৱাহঁক! তওঁ এজন ঈ ৰ! হয়েতা তওঁ

ধ ান কিৰ আেছ বা কােনা ঠাইৈল যা া কিৰ আেছ, নাইবা টাপিনেত

আেছ আৰু তওঁক জগাব েয়াজন।” ২৮ তিতয়া তওঁেলােক পনুৰ
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বৰৈক আটাহ পািৰ মািতবৈল ধিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ ৰীিতৰ দেৰ,

কটাৰী আৰু শলূৰ ধােৰেৰ কািত তজ নােবাৱাৈলেক িনজেক ত‐

িব ত কিৰেল। ২৯ এইদেৰ পৰ বলা পাৰ হ’ল আৰু তওঁেলােক

স াৰ নেবদ িদয়াৈলেক ভাববাণী চাৰ কিৰেল; তথািপ উ ৰ িদবৈল

কােনা বাণী ন’হল বা কােনােৱ তওঁেলাকক উ ৰ িদবৈল মেনােযােগা

নকিৰেল। ৩০ তিতয়া এিলয়াই লাকসকলক ক’ ল, “ মাৰ ওচৰৈল

আহাঁ”, আৰু সকেলা লাক তওঁৰ ওচৰৈল গ’ল। তিতয়া তওঁ িযেহাৱাৰ

সই ভগা য ‐ বদী মৰামিত কিৰেল। ৩১ “ তামাৰ নাম ই ােয়ল হ’ব”,

এই বিুল িয যােকাবৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহিছল, তওঁৰ স ান

সকলৰ ফদৰ সংখ া অ সােৰ এিলয়াই বাৰটা িশল ল’ ল। ৩২ সই

িশলেবােৰেৰ তওঁ িযেহাৱাৰ নােমেৰ এটা য ‐ বদী িন াণ কিৰেল আৰু

বদীৰ চািৰওফােল ই চয়া বীজ ধিৰব পৰা এটা খাল খাি েল। ৩৩

তাৰ পাছত তওঁ খিৰ ৰীিতমেত সজাই, ভতৰােটা ডাখৰ ডাখৰ কিৰ

কািট খিৰৰ ওপৰত িদেল। তিতয়া তওঁ ক’ ল “চািৰ কলহ পানী ভৰাই

এই হাম‐বিলৰ ওপৰত আৰু খিৰেবাৰৰ ওপৰত ঢািল িদয়া।” ৩৪ পনুৰায়

তওঁ ক’ ল, “ি তীয়বােৰা তেন কৰা।” তিতয়া তওঁেলােক ি তীয়বােৰা

তােকই কিৰেল। তওঁ আেকৗ ক’ ল, “ততৃীয়বােৰা তেনৈক কৰা।” তােত

তওঁেলােক ততৃীয়বােৰা কিৰেল। ৩৫ তিতয়া বদীৰ চািৰওফােল পানী

ব গ’ল আৰু সই খােলা পানীেৰ পৰু কিৰেল। ৩৬ পাছত সি য়া বলাৰ

নেবদ িদয়াৰ সময়ত এিলয়া ভাববাদীেয় ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ হ

অ াহামৰ, ইচহাকৰ আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, ই ােয়লৰ মাজত

তুিমেয়ই য ঈ ৰ আৰু মই তামাৰ দাস, আৰু তামাৰ বাক ৰ ভাৱত

মই য এই সকেলা কায কিৰেছাঁ, ইয়াক আিজ সকেলােৱ জানক। ৩৭ হ

িযেহাৱা, তুিমেয়ই য ঈ ৰ আৰু তুিমেয়ই য এওঁেলাকৰ মন পনুৰায়

তামাৈল ঘৰূাই আিনছা, সই িবষেয় এই লাকসকেল জািনবৰ কাৰেণ,

হ িযেহাৱা, মাৰ এই কথা না।” ৩৮ তিতয়া িযেহাৱাৰ অি পিৰ, সই

হাম‐বিল, খিৰ, িশল, আৰু মািট াস কিৰেল, আৰু খালত থকা পানীেকা

চেলিক পলােল। ৩৯ লাক সকেল যিতয়া এই কায দিখেল, তিতয়া

তওঁেলােক মািটৈল মখু কিৰ পিৰ ক’ ল, “িযেহাৱােয়ই ঈ ৰ! িযেহাৱােয়ই

ঈ ৰ!” ৪০ তিতয়া এিলয়াই তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক বালৰ

ভাববাদীসকলক ধৰা। তওঁেলাকৰ মাজৰ এজনেকা পলাই সািৰ যাব

িনিদবা।” তিতয়া তওঁেলােক ভাববাদীসকলক ধিৰেল আৰু এিলয়াই

তওঁেলাকক কীেচান জিুৰৈল িন, সই ঠাইত তওঁেলাকক বধ কিৰেল।

৪১ পাছত এিলয়াই আহাবক ক’ ল, উঠা, গ ভাজন‐পান কৰা; িকয়েনা

বৰ বৰষণুৰ শ হেছ।” ৪২ তিতয়া আহােব ভাজন‐পান কিৰবৈল উিঠ

গ’ল। এিলয়াই কিমল প তৰ িটঙৈল গ মািটত িণপাত কিৰ তওঁৰ

আঠু টাৰ মাজত িনজৰ মখু ৰািখেল। ৪৩ পাছত তওঁ িনজৰ দাসক

ক’ ল, “এিতয়া উিঠ গ সাগৰৰ ফােল চাৱা।” তােত তওঁ উিঠ গ চাই

ক’ ল, “তাত এেকােৱই নাই।” তিতয়া এিলয়াই ক’ ল, “তুিম আেকৗ

যাৱা আৰু সাতবাৰ এইদেৰ কৰা।” ৪৪ পাছত স মবাৰ চাওঁেত, তওঁ

ক’ ল, “চাওঁক, মা হৰ হাতৰ সমান সৰু মঘ এেডাখৰ সাগৰৰ পৰা

উিঠেছ।” তিতয়া এিলয়াই ক’ ল, “তুিম উিঠ গ আহাবক কাৱা, ‘বৰষেুণ

আেপানাক যাবৈল বাধা িদয়াৰ আগেত আপিুন ৰথ সজাই নািম যাওঁক’।”

৪৫ ইয়াৰ অলপ পাছত মেঘেৰ আৰু বতােহেৰ আকাশ ক’লা হ উিঠল

আৰু বৰষণু হ’ল। আৰু আহােব ৰথত উিঠ িযি েয়লৈল গ’ল। ৪৬ তাৰ

অলপ পাছত িযেহাৱাৰ হাত এিলয়াৰ ওপৰত ি িত হাৱাত, তওঁ কঁকাল

বাি িযি েয়লত সামাৱা ঠাইৈলেক আহাবৰ আেগ আেগ লৰ ধিৰেল।

১৯ পাছত আহােব, এিলয়াই কৰা সই সকেলা কাযৰ কথা আৰু

িবেশষৈক তেৰাৱালৰ াৰাই আটাই বালৰ ভাববাদীসকলক বধ

কৰা কথা ঈেজবলৰ আগত ক’ ল। ২ তিতয়া ঈেজবেল এিলয়াৰ ওচৰৈল

দূত পিঠয়াই এই কথা কা’ৱােল বােল, “কাইৈল এেন সময়ত যিদ মই

তামাৰ াণ তওঁেলাকৰ এজনৰ াণৰ দেৰ নকেৰাঁ, তে দৱতােবােৰ

মাক অমকু আৰু তাতৈকেয়া অিধক দ িদয়ক।” ৩ সই িবষেয় িন

এিলয়াই উিঠ িনজ াণৰ াৰ বােব পলাই গ’ল আৰু িযহূদাৰ অধীনত

থকা বৰ‐ চবাৈল আিহ িনজৰ দাসক তােতই এিৰেল। ৪ িক ু তওঁ

িনেজ এিদনৰ বাট মৰু া ৰ মােজিদ গ এেজাপা ৰাতম গছৰ তলত

বিহল। তওঁ িনজৰ বােব মতুৃ াথনা কিৰেল আৰু ক’ ল, “এেয় যেথ ,

হ িযেহাৱা, মাৰ াণ লাৱা, িকয়েনা মই িনজ পবূপৰুষুসকলতৈক

উ ম নহওঁ।” ৫ তাৰ পাছত তওঁ এেজাপা ৰাতম গছৰ তলত বাগৰ িদ

টাপিন গ’ল। হঠাৎ এজন দূেত তওঁক চুই ক’ ল, “উঠা আৰু ভাজন

কৰা।” ৬ তিতয়া এিলয়াই িনজ মৰু‐িশতানত, তপত িশলত িসেজাৱা

এটা িপঠা আৰু এেটেকিল পানী দিখেল। তিতয়া তওঁ ভাজন কিৰ

পনুৰায় বাগৰ িদেল। ৭ পাছত িযেহাৱাৰ দূেত ি তীয়বাৰ তওঁৰ ওচৰৈল

আিহ তওঁক শ কিৰ ক’ ল, “উঠা আৰু ভাজন কৰা, িকয়েনা এই যা াৰ

বােব তামাক অিধক শি ৰ েয়াজন।” ৮ তিতয়া তওঁ উিঠ ভাজন‐

পান কিৰেল আৰু সই আহাৰৰ শি েৰই চি শ িদন চি শ ৰািত যা া

কিৰ িযেহাৱাৰ প ত হােৰব পােল। ৯ তওঁ এটা হাৈল গ তােত

ৰািতেটা থািকল। তিতয়া তওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল আৰু

তওঁক ক’ ল, “ হ এিলয়া, তুিম ইয়াত িক কিৰছা?” ১০ তিতয়া এিলয়াই

উ ৰ িদেল, “মই বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পে অিতশয় উেদ াগী,

িকয়েনা ই ােয়লৰ স ান সকেল আেপানৰ িনয়মিট ত াগ কিৰেল,

আেপানাৰ য ‐ বদীেবাৰ ভািঙ পলােল, ভাববাদীসকলক তেৰাৱালৰ

াৰাই বধ কিৰেল। কৱল মইেহ অৱিশ আেছাঁ আৰু তওঁেলােক মােৰা

াণ ল’বৈল িবচািৰ আেছ।” ১১ িযেহাৱাই ক’ ল, “বািহৰৈল ওলাই যাৱা

আৰু প তৰ ওপৰৈল আিহ মাৰ স খুত িথয় হাৱা।” তিতয়া সই

ঠােয়িদ িযেহাৱাই গমণ কিৰেল আৰু তাত িযেহাৱাৰ আেগ আেগ অিতশয়

চ বায়েুৱ প তেবাৰ আৰু িশলেবাৰ ভািঙ পলােল; িক ু সই বায়তু

িযেহাৱা নািছল। বায়ৰু পাছত ভুিমক হ’ল, িক ু সই ভুিমক েটা

িযেহাৱা নািছল। ১২ ভুিমক ৰ পাছত অি হ’ল, িক ু সই অি েটা

িযেহাৱা নািছল। অি ৰ পাছত এিট ম ৃ ৰ না গ’ল। ১৩ সই ৰ না

মা েক এিলয়াই চাদেৰেৰ মখুখন ঢািক বািহৰৈল ওলাই আিহল, আৰু

হাৰ স খুত িথয় হ’ল। তিতয়া তওঁৈল সই মাত আিহল আৰু ক’ ল,

“ হ এিলয়া, তুিম ইয়াত িক কিৰছা?” ১৪ এিলয়াই উ ৰ িদ ক’ ল, “মই

বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পে অিতশয় উেদ াগী, িকয়েনা ই ােয়লৰ

স ান সকেল আেপানাৰ িনয়মিট ত াগ কিৰেল, আেপানাৰ য ‐ বদীেবাৰ

ভািঙ পলােল আৰু আেপানাৰ ভাববাদীসকলেকা তেৰাৱালৰ াৰাই বধ

কিৰেল। কৱল মইেহ অৱিশ আেছাঁ আৰু তওঁেলােক মােৰা াণ ল’বৈল

িবচািৰ আেছ।” ১৫ তিতয়া িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “তুিম িনজ বােট

উলিট দে চকৰ মৰু া ৈল যাৱা আৰু যিতয়া তুিম তাত উপি ত হ’বা,

তিতয়া তুিম অৰামৰ ওপৰত ৰজা হ’বৈল হজােয়লক অিভেষক কিৰবা;

১৬আৰু ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা হ’বৈল িনমচীৰ পু যহূক অিভেষক

কিৰবা, আৰু তামাৰ পদত ভাববাদী হ’বৈল আেবল‐মেহালাত থকা

চাফটৰ পু ইলীচাক অিভেষক কিৰবা। ১৭ সই সময়ত এেন ঘিটব য,

িযজেন হজােয়লৰ তেৰাৱালৰ পৰা পলাই যহূেৱ সই জনক বধ কিৰব

আৰু িয জন য ৰ তেৰাৱালৰ পৰা পলাই সই জনক ইলীচাই বধ কিৰব।

১৮ িক ু ই ােয়লৰ মাজত মই িনজৰ বােব সাত হাজাৰ লাক অৱিশ

ৰািখম, িকয়েনা তওঁেলাকৰ কােনা এজেনই বালৰ স খুত আঠুকঢ়া

নাই, আৰু তওঁেলাকৰ কােনা এজনৰ মেুখ তওঁক চুমা খাৱা নাই।” ১৯

তিতয়া এিলয়াই সই ঠাই এিৰ গ’ল আৰু চাফটৰ পু ইলীচাক লগ পােল;

সই সময়ত তওঁ হাল বাই আিছল; বাৰ হাল ষাঁড়‐গৰু তওঁৰ আগত

আিছল; আৰু শষৰ হালৰ লগত তওঁ িনেজ আিছল। তােত এিলয়াই

ইলীচাৰ ওচৰৈল আগবািঢ় গ’ল আৰু িনজৰ গাৰ চাদৰখন তওঁৰ গাৰ

ওপৰত উৰাই িদেল। ২০ তিতয়া ইলীচাই ষাঁড়েবাৰ এিৰ, এিলয়াৰ পােছ

পােছ লিৰ গ’ল; ইলীচাই তওঁক ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ মই মাৰ আই‐

বাপাইক চুমা খাই আিহবৈল আপিুন মাক অ মিত িদয়ক; তাৰ পাছত

আেপানাৰ পােছ পােছ চিলম।” তওঁ ইলীচাক ক’ ল, “উলিট যাৱা, িক ু

মই তামাৈল িয কিৰেলাঁ সই িবষেয় ভািববা?” ২১ তিতয়া ইলীচাই

তওঁৰ ওচৰৰ পৰা উলিট গ’ল আৰু সই হাল ষাঁড়েবাৰ বধ কিৰ, তাৰ

নাঙল আৰু যুঁৱিলৰ কােঠেৰ তাৰ মঙহ তয়াৰ কিৰেল আৰু লাকসকলক
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িদেল; তােত তওঁেলােক সেয় ভাজন কিৰেল। তাৰ পাছত তওঁ উিঠ

এিলয়াৰ অ গামী হ তওঁৰ পিৰচযা কিৰেল।

২০ পাছত অৰামৰ ৰজা িবন‐হদেদ িনজৰ স সমহূক গাট

খাৱােল; তওঁৰ লগত বি শ জন ৰজা, ঘাঁৰা আৰু ৰথেবাৰ

আিছল। তওঁ গ চমিৰয়া অৱেৰাধ কিৰেল, আৰু চমিৰয়াৰ িবৰেু

যু কিৰেল। ২ তওঁ নগৰৈল ই ােয়লৰ ৰজা আহাবৰ ওচৰৈল দূত

পিঠয়াই তওঁক ক’ ল, “িবন‐হদেদ এই কথা কেছ: ৩ ‘ তামাৰ ৰপূ

আৰু সাণ মাৰ; আৰু তামাৰ সবাতৈক উ ম প ীসকল আৰু স ান

সকল আটাইেবাৰ এিতয়াৰ পৰা মােৰই’।” ৪ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই

উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ মাৰ ভু মহাৰাজ, আপিুন িযদেৰ কেছ তেনই

হ’ব। মই আৰু মাৰ সকেলা আেপানােৰই।” ৫ পাছত দূতেবােৰ পনুৰায়

আিহ ক’ ল, “িবন‐হদেদ এই কথা কেছ, ‘তুিম তামাৰ ৰপূ, সাণ,

প ীসকল আৰু স ান সকলক মাৈল শাধাই িদয়া বিুল ক’বৈল তামাৰ

ওচৰৈল দূত পিঠয়াইেছাঁ হয়; ৬ িক ু কাইৈল এেন সময়ত মই মাৰ

দাসেবাৰক তামাৰ ওচৰৈল পিঠয়াম, তােত তওঁেলােক তামাৰ ঘৰত

আৰু তামাৰ দাসেবাৰৰ ঘৰত িবচাৰ কিৰ, তওঁেলাকৰ দিৃ ত িয উ ম,

সই সকেলােক দখল কিৰ ল আিহব’।” ৭ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই

দশৰ ব ৃ লাকসকলক মািত আিন তওঁেলাকক ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ,

তামােলােক িবেবচনা কিৰ চাৱা িকদেৰ এই মা হজেন কৱল অিন ৰ

চ া কিৰেছ। িকয়েনা তওঁ মাৰ ভায া আৰু স ান সকলক িনজৰ

কিৰবৈল আৰু মাৰ ৰপূ ও সাণৰ কাৰেণওআেদশ পিঠওৱাত, মই তওঁক

অ ীকাৰ কৰা নাই।” ৮ তিতয়া ব ৃ লাকসকল আৰু সকেলা জাই

আহাবক ক’ ল, “আপিুন তওঁৰ কথা িনব আৰু সই কথাত স েতা

নহ’ব।” ৯ এই হতুেক আহােব িবন‐হদদৰ দূতেবাৰক ক’ ল, “ মাৰ ভু

মহাৰাজক ক’বা, ‘আপিুন থেম আেপানাৰ দাসৰ ওচৰৈল দূত পিঠয়াই

িয কিছল, সই সকেলােক মই কিৰম, িক ু ি তীয়বাৰ িয দাবী কিৰেছ

সই িবষেয় হ’ ল মই কিৰব নাৱােৰাঁ’।” পাছত দূতেবােৰ গ তওঁক সই

বাতিৰ িদেল। ১০ তিতয়া িবন‐হদেদ তওঁৰ ওচৰৈল মা হ পিঠয়াই

ক’ ল, “এই চমিৰয়াৰ ধিূল যিদ মাৰ পাছত অহা লাকসকলৰ িতজনৈল

এমিুঠৈক জােৰ, তে দৱতােবােৰ মাক অমকু আৰু তাতৈকেয়া অিধক

দ িদয়ক।” ১১ তােত ই ােয়লৰ ৰজাই উ ৰ িদ ক’ ল, “ তামােলােক

তওঁক কাৱাৈগ, ‘ কােনা লােকও যন ৰণৰ সাজ গাত িপি , তওঁ

সাজ সােলােকাৱা জনৰ দেৰ অহংকাৰ নকৰক’।” ১২ পাছত িয সময়ত

িবন হদদ আৰু তওঁৰ লগৰ ৰজাসকেল পঁজােবাৰত পান কিৰ আিছল,

তিতয়া তওঁ সই বাতিৰ িন িনজ দাসেবাৰক ক’ ল, “ তামােলােক

ৰণৰ ব পাতা।” তিতয়া তওঁেলােক নগৰৰ িবৰেু যু কিৰবৈল ব

পািতেল। ১৩ চাৱা, এজন ভাববাদীেয় ই ােয়লৰ ৰজা আহাবৰ ওচৰৈল

আিহ ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘তুিম সই মহা লাক সকলৰ

স দলেটা দিখছা ন? চাৱা, আিজ মই তওঁেলাকক তামাৰ হাতত

সমপণ কিৰ িদম। তিতয়া মেয়ই য িযেহাৱা সই িবষেয় তামােলােক

জািনবা’।” ১৪আহােব ক’ ল, “কাৰ াৰাই এেন কিৰবা?” ভাববাদীজেন

ক’ ল, “িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, েদশত সৱা কৰা অিধপিত সকলৰ

ডকাসকলৰ াৰাই।” তিতয়া আহােব িধেল, “যু কােন আৰ

কিৰব?” ১৫ তওঁ ক’ ল, “তুিম।” পাছত তওঁ েদশৰ অিধপিত সকলৰ

ডকাসকলক একি ত কিৰেল। তিতয়া তওঁ শ বি শ জন লাক

পােল। তওঁেলাকৰ পাছত তওঁ সকেলা লাকক, ই ােয়লৰ আটাই স ান

সকলক একি ত কিৰ, সাত হাজাৰ লাক হ’ল। ১৬ পাছত তওঁেলােক

পৰীয়া বািহৰ ওলাই গ’ল; সই সময়ত িবন‐হদদ আৰু তওঁক সহায়

কিৰবৈল সই বি শ জন ৰজাই পঁজােবাৰত পান কিৰ মতলীয়া হ

আিছল। ১৭ তিতয়া েদশৰ অিধপিত সকলৰ ডকাসকেল আেগ আেগ

ওলাই গ’ল। তিতয়া িবন‐হদেদ পিঠওৱা িকছুমান লােক তওঁক আিহ

খবৰ িদেল বােল, “চমিৰয়াৰ পৰা লাকসকল বািহৰৈল ওলাই আিহেছ।”

১৮ তিতয়া িবন‐হদেদ ক’ ল, “ তওঁেলােক সি ৰ বােবই ওলাই আহক

বা যু ৰ কৰেণই ওলাই আহক, তওঁেলাকক জীয়াই জীয়াই ধিৰবা।”

১৯ এেনেত েদশৰ অিধপিতৰ ডকাসকল আৰু তওঁেলাকৰ পাছত

যাৱা স দল নগৰৰ বািহৰ ওলাই গ’ল। ২০ তওঁেলাকৰ িতজেন

িনজৰ িনজৰ স খুত থকা লাকক বধ কিৰেল। তিতয়া অৰামীয়াসকল

পলাবৈল ধৰাত, ই ােয়লৰ লাকসকেল তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ

গ’ল। িক ু অৰামৰ ৰজা িবন‐হদেদ িকছুমান অ ােৰাহী সনাৰ সেত

ঘাঁৰাত উিঠ পলাই সািৰল। ২১ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই ওলাই গ

তওঁেলাকৰ ঘাঁৰা আৰু ৰথেবাৰ ন কিৰেল আৰু অৰামীয়াসকলৰ মাজত

মহা‐সংহাৰ কিৰেল। ২২ তাৰ পাছত সই ভাববাদীেয় ই ােয়লৰ ৰজাৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল বােল, “তুিম গ িনজেক বলবান কৰা আৰু তুিম

সাৱধান হ িনেজ িক কৰা উিচত, সই িবষেয় িবেবচনা কৰা, িকয়েনা

বছৰ ঘিূৰ অহাৰ সময়ত অৰামৰ ৰজাই তামাৰ িবৰেু পনুৰায় আিহব।”

২৩ পাছত অৰামৰ ৰজাৰ দাসেবােৰ তওঁক কেল, “ তওঁেলাকৰ দৱতা

প তীয়া দৱতা, এই কাৰেণ তওঁেলাক আমাতৈক শি শালী আিছল।

িক ু আিম যিদ সমথলত তওঁেলাকৰ লগত যু কেৰাঁ, তিতয়া আিম

িন েয় তওঁেলাকতৈক শি শালী হ তওঁেলাকক পৰাজয় কিৰম। ২৪

আৰু আপিুন ইয়ােকা কৰক; ৰজাসকলক িনজ িনজ বাবৰ পৰা চাই,

তওঁেলাকৰ বাবত সনাপিত িনযু কৰক। ২৫আৰু আপিুন হৰওুৱা

স ‐সাম ৰ িযমান ঘাঁৰা আৰু িযমান ৰথ আিছল, িসমান ঘাঁৰা আৰু ৰথ

থকা স গাটাওক, তিতয়া আিম সমথলত তওঁেলাকৰ লগত যু

কিৰম। তােত আিম িন েয় তওঁেলাকক পৰাজয় কিৰম।” তিতয়া িবন‐

হদেদ তওঁেলাকৰ কথা িনেল, আৰু সইদেৰ কিৰেল। ২৬ পাছত নতুন

বছৰৰ আৰ ণৰ পাছত িবন‐হদেদ অৰামীয়াসকলক গাটাই ই ােয়লৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল অেফকৈল উিঠ গ’ল। ২৭ তিতয়া ই ােয়লৰ

স ান সকলক গােটাৱা হিছল আৰু তওঁেলাকৰ কাৰেণ যু কিৰবৈল

আহাৰীয় ব যােগাৱা আিছল। তওঁেলােক অৰামীয়াসকলৰ িবৰেু

যা া কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ স খুত ছাউিন পািতেল। তােত ই ােয়লৰ

স ান সকলক ছাগলী পাৱািলৰ টা সৰু জাকৰ িনিচনা দখা গ’ল, িক ু

অৰামীয়াসকল দশ জিুৰ আিছল। ২৮ সই সময়ত ঈ ৰৰ এজন লাক

আিহ ই ােয়লৰ ৰজাক ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ: অৰামীয়াসকেল

কেছ য, িযেহাৱা প তীয়া ঈ ৰ, সমথলত থকা ঈ ৰ নহয়, এই কাৰেণ

মই সই মহােলাক সমহূক তামাৰ হাতত সমপণ কিৰ িদম, তিতয়া

মেয়ই য িযেহাৱা, সই িবষেয় তামােলােক জািনবা’।” ২৯ তাৰ পাছত

তওঁেলােক সাত িদনৈলেক স খুা‐স িুখ হ ছাউিনত থািকল। স ম িদনা

যু লািগল। তােত ই ােয়লৰ স ান সকেল এেক িদনাই অৰামীয়াসকলৰ

এক লাখ পদািতক স ক সংহাৰ কিৰেল। ৩০ িক ু অৱিশ সকল

অেফকৈল পলাই নগৰত সামাল আৰু তােত সই নগৰৰ গড় সই অৱিশ

থকা সাতাইশ হাজাৰ লাকৰ ওপৰত পিৰল। িবন‐হদদ নগৰৰ িভতৰৈল

পলাই গ এটা িভতৰ কাঁঠািলত সামাল। ৩১ পাছত তওঁৰ দাসেবােৰ

তওঁক ক’ ল, “চাওঁক, আিম িনেছাঁ য ই ােয়ল‐বংশৰ ৰজাসকল দয়ালু

ৰজা; এই হতুেক িবনয় কেৰাঁ, আিম ককালত চট িপি িডিঙত লজু ল,

বািহৰ হ ই ােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল যাওঁহঁক; িকজািন তওঁ আেপানাৰ

াণ ৰ া কিৰব।” ৩২ তিতয়া তওঁেলােক চট িপি , িডিঙত লজু ল,

ই ােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “আেপানাৰ দাস িবন‐হদেদ কেছ,

‘মই িবনয় কেৰাঁ, মাক জীয়াই ৰাখক’।” তিতয়া আহােব ক’ ল, “িবন‐

হদদ এিতয়াও জীয়াই আেছ ন? তওঁ মাৰ ভাই।” ৩৩ তিতয়া সই

লাকসকেল ইয়ােক ভ ল ণ বিুল বিুজ, তওঁৰ মনৰ ভাব কিৰ

উিলয়াবৈল বগাই ক’ ল, “আেপানাৰ ভাই িবন‐হদদ জীয়াই আেছ।”

তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ তামােলােক গ তওঁক আনা।” তিতয়া িবন‐হদদ

বািহৰ ওলাই তওঁৰ ওচৰৈল অহাত, ৰজাই তওঁক ৰথত তুিলেল। ৩৪

তিতয়া িবন‐হদেদ তওঁক ক’ ল, “ মাৰ িপতেৃয় তামাৰ িপতৰৃ পৰা িয

িয নগৰ লিছল, সই নগৰেবাৰক মই তামাক পনুৰায় ঘৰূাই িদম আৰু

মাৰ িপতেৃয় যেনৈক চমিৰয়াত হাট‐বজাৰ ব ৱাইিছল, তুিমও তামাৰ

কাৰেণ সইদেৰ দে চকত হাট‐বজাৰ ব ৱাবা।” আহােব ক’ ল, “মই

এই চুি েৰই তামাক িবদায় কিৰম।” এইদেৰ আহােব তওঁৰ লগত

িনয়ম বাি তওঁক িবদায় িদেল। ৩৫ পাছত িশষ ভাববাদীসকলৰ মাজৰ
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এজেন তওঁৰ লগৰ এজনক িযেহাৱাৰ বাক ৰ াৰাই ক’ ল, “মই িবনয়

কেৰাঁ, মাক মাৰা।” িক ু সই লাকজেন মািৰবৈল মাি নহ’ল। ৩৬

তিতয়া তওঁ তওঁক ক’ ল, তুিম িযেহাৱাৰ বাক নমনাৰ কাৰেণ তুিম

মাৰ ওচৰৰ পৰা যাৱা মা েক এটা িসংহই তামাক বধ কিৰব; পাছত

তওঁ তওঁৰ ওচৰৰ পৰা যাৱা মা েক এটা িসংহই তওঁক পাই বধ

কিৰেল। ৩৭ তওঁ আৰু এজন লাকক পাই ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ,

মাক মাৰা।” তােত সই মা হজেন তওঁক মািৰ তওঁক আঘাত কিৰেল।

৩৮ পাছত সই ভাববাদীেয় গ চ ৰ ওপৰত কােপাৰ বাি িনজেক িচিনব

নাৱাৰা কিৰ, বাটত ৰজাৈল বাট চাই থািকল। ৩৯ তাৰ পাছত ৰজা

ওচেৰিদ যাওঁেত, তওঁ বৰ মােতেৰ ৰজাক ক’ ল, “আেপানাৰ এই দােস

যু ৈল যাওঁেত, এজন সিনক ঘিূৰ আিহ মাৰ ওচৰৈল এজন শ ক আিন

ক’ ল, ‘এই লাকজনক ৰাখা; যিদ তওঁ কেনবাৈক হৰায়, তে তাৰ

াণৰ সলিন তামাৰ াণ যাব, নাইবা তুিম এক িক ৰ পিৰমাণ ৰপূ

িদব লািগব।’ ৪০ িক ু আেপানাৰ এই দােস ইফােল িসফােল কামত

লািগ থােকাঁেত, সই লাকজন পলাই গ’ল।” তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই

তওঁক ক’ ল, “ তে তামাৰ তেন দ হওঁক‐ তুিম িনেজই তাক িন য়

কিৰলা।” ৪১ তিতয়া সই ভাববাদীজেন বগাই িনজৰ চ ৰ ওপৰৰ পৰা

কােপাৰ চােল; তােত ই ােয়লৰ ৰজাই, তওঁ য ভাববাদীসকলৰ মাজৰ

এজন, তাক িচিন পােল। ৪২ পাছত তওঁ ৰজাক ক’ ল, “িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, ‘মই িয জনক িবনাশৰ অেথ বিজত কিৰিছেলাঁ, তুিম িনজ

হাতৰ পৰা তওঁক এিৰ িদলা; এই কাৰেণ তওঁৰ াণৰ সলিন তামাৰ

াণ আৰু তওঁৰ জাসকলৰ সলিন তামাৰ জাসকলৰ াণ যাব’।” ৪৩

তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজা অস ু হ’ল, আৰু খেঙেৰ ঘৰৈল গ’ল। পাছত

চমিৰয়াত আিহ উপি ত হ’ল।

২১ তাৰ পাছত এেন ঘটনা ঘিটল য, িযি েয়লীয়া নােবাতৰ এখন

া াবাৰী আিছল; আৰু সই া াবাৰী িযি েয়লত চমিৰয়াৰ

ৰজা আহাবৰ ৰাজ গহৃৰ ওচৰেত আিছল। ২আহােব নােবাতক ক’ ল,

“ তামাৰ া াবাৰীখন মাক িদয়া, মই তাক শাকৰ বাৰী কিৰম, কাৰণ

সেয় মাৰ ঘৰৰ ওচৰেত আেছ; মই তাৰ সলিন তামাক তাতৈক উ ম

আন এখন া াবাৰী িদম, বা যিদ তুিম ই া কৰা তেনহেল তাৰ িয ৰপূ

হ’ব, তাৰ মলূ ও তামাক িদম।” ৩ তিতয়া নােবােত আহাবক ক’ ল, “মই

য মাৰ পতকৃ স ি আেপানাক িদম, িযেহাৱাই সই িবষেয় িনেষধ

কৰক।” ৪ তিতয়া আহােব খঙীয়াল আৰু অস ু হ িনজ ৰাজ‐গহৃৈল

ঘিূৰ আিহল; িকয়েনা িযি েয়লীয়া নােবােত তওঁক এই কথাষােৰেৰ উ ৰ

িদিছল বােল, “মই মাৰ পতকৃ স ি আেপানাক িনিদওঁ।” তওঁ িনজ

শয াত বাগৰ িদ, মখু ঘৰূাই, অনাহােৰ থািকল। ৫ তিতয়া তওঁৰ প ী

ঈেজবেল তওঁৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক ক’ ল, “তুিম য আহাৰ হন কৰা

নাই, তামাৰ মনত এেন িক বজাৰ আেছ?” ৬ এেনেত ৰজাই তওঁক

ক’ ল, “মই িযি েয়লীয়া নােবাতক কিছেলাঁ, ‘ তামাৰ া াবাৰীখন

মাৈল িব ী কিৰ িদয়া, বা তুিম যিদ স ু হাৱা তেনহেল তাৰ সলিন

মই তামাক আন এখন া াবাৰীও িদম।’ তিতয়া তওঁ মাক উ ৰ িদ

ক’ ল, ‘মই মাৰ া াবাৰী আেপানাক িনিদওঁ’।” ৭ তিতয়া তওঁৰ প ী

ঈেজবেল তওঁক ক’ ল, “তুিমেয়ই জােনা এিতয়াও ই ােয়লৰ ওপৰত

ৰাজ নকৰা? উঠা আৰু ভাজন কৰা; তামাৰ মন আনি ত হওঁক।

িযি েয়লীয়া নােবাতৰ া াবাৰী মই তামাৰ কিৰম।” ৮ পাছত ঈেজবেল

আহাবৰ নােমেৰ প িলিখ তওঁৰ মাহেৰেৰ মাহৰ মািৰ, নােবাতৰ

নগৰত বাস কৰা ব ৃ লাকসকলৈল, তওঁৰ সেত সভাত বহা ধান

লাকসকল আৰু তওঁৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়া সকলৰ ওচৰৈল সই প েবাৰ

পিঠয়াই িদেল। ৯ তাই প েবাৰত এই কথা িলিখিছল, “ তামােলােক

উপবাস চাৰ কৰা; আৰু লাকসকলৰ মাজত নােবাতক ওখ পদত ঠাই

িদয়া; ১০ তওঁৰ লগত জন অসৎ লাকেকা ঠাই িদয়া যন সই জন

লােক তওঁৰ অিহেত সা িদ কয় বােল, ‘তুিম ঈ ৰক আৰু ৰজাক শাও

িদলা’।” তাৰ পাছত তামােলােক তওঁক বািহৰৈল উিলয়াই আিন তওঁক

িশল দিলয়াই বধ কৰা। ১১ তিতয়া নােবাতৰ নগৰৰ লাকসকেল, অথাৎ

সই নগৰবাসী ব ৃ আৰু ধান লাকসকেল, ঈেজবেল তওঁেলাকৈল

প েবাৰত িলিখ পিঠওৱাৰ দেৰ, সই লাকসকেল প ত িলখা আ া

অ সােৰ কায কিৰেল। ১২ তওঁেলােক উপবাস চাৰ কিৰ লাকসকলৰ

মাজত নােবাতক তওঁেলাকৰ ওপৰত ওখ পদত ঠাই িদেল। ১৩আৰু

সই অসৎ লাক জেন েৱশ কিৰ তওঁৰ আগত বিহল। তিতয়া

সই লাক জেন নােবাতৰ িবৰেু লাকসকলৰ আগত এই সা িদ

ক’ ল বােল, “নােবােত ঈ ৰক আৰু ৰজােকা শাও িদেল।” তিতয়া

লাকসকেল তওঁক নগৰৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল, আৰু িশল দিলয়াই

তওঁক বধ কিৰেল। ১৪ তাৰ পাছত সই ব ৃ লাকসকেল ঈেজবলৰ

ওচৰৈল মা হ পিঠয়াই কাৱােল বােল, “নােবাতৈল িশল দিলওৱাত,

তওঁৰ মতুৃ হ’ল।” ১৫ তিতয়া নােবাতৈল িশল দিলওৱাত, তওঁৰ মতুৃ

হাৱাৰ কথা না মা েক ঈেজবেল আহাবক ক’ ল, “উঠা, িযি েয়লীয়া

নােবােত িয া াবাৰী তামাক িব ী কিৰবৈল অস তআিছল, তাক

অিধকাৰ কৰাৈগ; িকয়েনা নােবাত জীয়াই থকা নাই, তওঁৰ মতুৃ হ’ল।

১৬ যিতয়া আহােব নােবাতৰ মতুৃ হাৱাৰ কথা িনেল তিতয়া তওঁ

উিঠ িযি েয়লীয়া নােবাতৰ া াবাৰীখন অিধকাৰ কিৰবৈল নািম গ’ল।

১৭ সই সময়ত িতচবীয়া এিলয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাক আিহল

বােল, ১৮ “উঠা, চমিৰয়া‐িনবাসী ই ােয়লৰ ৰজা আহাবৰ লগত সা

কিৰবৈল যাৱা। তওঁ নােবাতৰ া াবাৰীত আেছ; তওঁ তাক অিধকাৰ

কিৰবৈল সই ঠাইৈল গ’ল। ১৯ তুিম তওঁৰ আগত এই কথা ক’বা,

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘তুিম নৰ‐বধ কিৰ উ ৰাধীকাৰ লছা ন?’

আৰু তুিম তওঁক ক’বা, িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘িয ঠাইত ৰেবােৰ

নােবাতৰ তজ চেলিক খােল, সই ঠাইেত ৰেবােৰ তামােৰা তজ

চেলিক খাব। হয়, তামােৰা তজ চেলিক খাব’।” ২০ তিতয়া আহােব

এিলয়াক কেল, “ হ মাৰ শ , তুিম মাক িবচািৰ পালা ন?” তিতয়া

তওঁ ক’ ল, “হয়, মই তামাক িবচািৰ পােলাঁ, িকয়েনা িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয

পাপ, তুিম তােক কিৰবৈল িনজেক বিচ িদলা। ২১ িযেহাৱাই তামাক এই

কথা কেছ: মই তামাৈল অম ল ঘটাম আৰু তামাক স ণূৰেূপ ধংস

কিৰম আৰু তামাৰ স ীয়া িতজন পৰুষুক বা ই ােয়লৰ মাজত ব ী

বা মু অৱ াত থকা েয়ােক উ কিৰম। ২২আৰু িয অসে াসজনক

কাযেবােৰেৰ তুিম মাৰ াধ উে িজত কিৰলা আৰু ই ােয়লক পাপ

কেৰাৱালা, সই কাৰেণ মই তামাৰ বংশ, নবাটৰ পু যাৰিবয়ামৰ

বংশ আৰু অিহয়াৰ পু বাচাৰ বংশৰ দেৰ কিৰম।’ ২৩আৰু িযেহাৱাই

ঈেজবলৰ িবষেয়ও কেছ বােল, ‘িযি েয়লৰ গড়ৰ কাষত ঈেজবলক

ৰেবােৰ খাব।’ ২৪আহাবৰ বংশৰ িয জন লাকৰ যিতয়া নগৰত

মতুৃ হ’ব‐ তওঁক ৰেবােৰ খাব। আৰু িয জন লাকৰ নগৰৰ বািহৰত

মতুৃ হ’ব, তওঁক আকাশৰ চৰাইেবােৰ খাব।” ২৫ িক ু িয জনক িনজ

প ী ঈেজবেল উে িজত কৰাই িযেহাৱাৰ দিৃ ত ‐আচৰণ কিৰবৈল

িনজেক বিচেল, সই আহাবৰ দেৰ কােনা এজন লাক নািছল। ২৬

আৰু িযেহাৱাই িয ইেমাৰীয়াসকলক ই ােয়লৰ স ান সকলৰ স খুৰ

পৰা দূৰ কিৰেল, তওঁেলাকৰ সকেলা কমৰ দেৰ, তওঁ িতমােবাৰৰ

পাছত চেলাঁতা হ অিতশয় িঘণলগীয়া কায কিৰেল। ২৭ যিতয়া আহােব

এইেবাৰ কথা িনেল, তিতয়া তওঁ িনজৰ কােপাৰ ফািলেল আৰু গাত

চট কােপাৰ িপি লেঘান িদেল আৰু চটত শয়ন কিৰ অিত খী হ’ল। ২৮

পাছত িতচবীয়া এিলয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাক আিহল বােল, ২৯

“আহােব মাৰ দিৃ ত কেনৈক িনজেক ন কিৰেছ, সই িবষেয় তুিম

দিখছা ন? িকয়েনা তওঁ মাৰ আগত িনজেক ন কিৰেল, এই হতুেক

মই তওঁৰ আয়সুৰ কালত সই অম ল নঘটাম, িক ু তওঁৰ পু ৰ িদনত

তওঁৰ বংশৈল সই অম ল ঘটাম।”

২২ পাছত িতিন বছৰৈলেক অৰাম আৰু ই ােয়েল যু নকৰাৈক

া হ থািকল। ২ তিতয়া সই ততৃীয় বছৰত িযহূদাৰ ৰজা

িযেহাচাফেট ই ােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল নািম আিহল। ৩ সই সময়ত

ই ােয়লৰ ৰজাই িনজ দাসেবাৰক ক’ ল, “ৰােমাৎ‐িগিলয়দত য আমাৰ

অিধকাৰ আেছ, সই িবষেয় তামােলােক জানা ন? তেনহেল তাক আিম

ৰজা অৰামৰ হাতৰ পৰা ল আমাৰ অধীন কিৰবৈল সই িবষেয় িকয়
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এেকােক কৰা নাই?” ৪ তিতয়া তওঁ িযেহাচাফটক ক’ ল, “আপিুন মাৰ

লগত যু কিৰবৈল ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল যাব ন?” তিতয়া িযেহাচাফেট

ই ােয়লৰ ৰজাক ক’ ল, “আপিুন যেন, মইেয়া তেন; মাৰ জা

যেন, আেপানাৰ জাও তেন আৰু মাৰ ঘাঁৰােবাৰ যেন, আেপানাৰ

ঘাঁৰােবােৰা তেন।” ৫ িযেহাচাফেট ই ােয়লৰ ৰজাৰ আগত পনুৰায়

ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ, িযেহাৱাৰ বাক িক, সই িবষেয় থেম িবচাৰ

কৰক।” ৬ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই ভাববাদীসকলক অথাৎ ায় চািৰশ

লাকক গাটাই তওঁেলাকক িধেল, “মই ৰােমাৎ‐িগিলয়দৰ িবৰেু

যু কিৰবৈল যাম ন, ন া হ’ম?” তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল,

“যাওঁক, িকয়েনা ভুেৱ মহাৰাজৰ হাতত তাক সমপণ কিৰব।” ৭

তিতয়া িযেহাচাফেট ক’ ল, “আমাক পৰামশ িদবৈল িযেহাৱাৰ আন

কােনা ভাববাদী ইয়াত আৰু আেছ ন?” ৮ এেনেত ই ােয়লৰ ৰজাই

িযেহাচাফটক ক’ ল, “এেন এজন আৰু ভাববাদী আেছ যাৰ াৰাই আিম

িযেহাৱাৰ সহায়ৰ বােব পৰামশ লব পােৰাঁ; তওঁ িয াৰ পু মীখায়া,

িক ু মই তওঁক িঘণ কেৰাঁ, িকয়েনা তওঁ মাৰ িবষেয় ম লৰ ভাববাণী

চাৰ নকেৰ, কৱল অম লেহ চাৰ কেৰ।” তিতয়া িযেহাচাফেট

ক’ ল, “মহাৰােজ যন সই ধৰেণ কথা নকওঁক।” ৯ তিতয়া ই ােয়লৰ

ৰজাই িনজৰ এজন িবষয়া মািত তওঁক আ া িদ ক’ ল, “িয াৰ পু

মীখায়াক এিতয়াই ল আহা।” ১০ সই সময়ত ই ােয়লৰ ৰজা আহাব

আৰু িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট ৰাজব িপি , চমিৰয়াৰ েবশ ানৰ

ওচৰৰ এখন মকুিল ঠাইত িনজ িনজ িসংহাসনত বিহ আিছল; আৰু

আটাই ভাববাদীসকেল তওঁেলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ কিৰ আিছল।

১১ িবেশষৈক কনানাৰ পু িচিদিকয়াই িনজৰ কাৰেণ লাহাৰ িশং

এেজাৰ সািজ ল ক’ ল, “িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ‘ইয়াৰ াৰাই তুিম

অৰামীয়াসকলক স ণূৰেূপ সংহাৰ নকৰাৈলেক তওঁেলাকক ইয়ােৰ খিুচ

থািকবা’।” ১২ তিতয়া আন আন ভাববাদীসকেলও সইদেৰই ভাববাণী

চাৰ কিৰ ক’ ল, “আপিুন ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল আটক কৰক; তােত আপিুন

কৃতকায হ’ব; িকয়েনা িযেহাৱাই তাক মহাৰাজৰ হাতত শাধাই িদব।”

১৩ পাছত িয জন লােক মীখায়াক মািতবৈল গিছল, তওঁ গ তওঁক

ক’ ল, “ চাৱা, ভাববাদীসকেল এেক মেুখেৰ ৰজাৰ আগত ম লৰ কথা

কেছ। মই িবনয় কেৰাঁ, তামাৰ বাক ও তওঁেলাকৰ এজনৰ বাক ৰ দেৰ

হ তুিমও যন ম লৰ বাক চাৰ কৰা।” ১৪ তােত মীখায়াই ক’ ল,

“িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, িযেহাৱাই মাক িযদেৰ ক’ব, মই সইদেৰেহ

ক’ম।” ১৫ পাছত যিতয়া তওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল, ৰজাই তওঁক

িধেল, “ হ মীখায়া আিম ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল যু কিৰবৈল যাম ন, ন

া হ’ম?” তিতয়া তওঁ ক’ ল, “যাওঁক, আপিুন কৃতকায হ’ব আৰু

িযেহাৱাই তাক মহাৰাজৰ হাতত সমপণ কিৰব।” ১৬ তিতয়া ৰজাই

তওঁক ক’ ল, “তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ মাক কৱল সত বাক ক’বৈল,

মই তামাক িকমানবাৰ শপত খৱুাম?” ১৭ তিতয়া তওঁ ক’ ল, “মই

সমদুায় ই ােয়লক ৰখীয়া নােহাৱা মৰ‐ছাগৰ জাকৰ দেৰ পবতেবাৰৰ

ওপৰত িছ ‐িভ হ থকা দিখেলাঁ আৰু িযেহাৱাই ক’ ল, ‘এইেবাৰৰ

ৰখীয়া নাই; তওঁেলাক িতজেন যন িনজ িনজ ঘৰৈল শাি েৰ উলিট

যাওঁক’।” ১৮ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’ ল, “ তওঁ মাৰ

িবষেয় ম লৰ ভাববাণী চাৰ নকিৰ কৱল অম লেহ চাৰ কিৰব,

সই িবষেয় জােনা মই পেু ই আেপানাৰ আগত কাৱা নাই?” ১৯

মীখায়াই পনুৰায় ক’ ল, “বাৰ,ু তুিম িযেহাৱাৰ বাক না: মই িযেহাৱাক

িনজ িসংহাসনত বিহ থকা দিখেলাঁ; সাঁফােল আৰু বাওঁফােল তওঁৰ

ওচৰত গৰ সকেলা বািহনী িথয় হ আিছল। ২০ তাৰ পাছত িযেহাৱাই

ক’ ল, ‘আহাবক গ ৰােমাৎ‐িগিলয়দত পিতত হ’বৰ কাৰেণ কােন তওঁক

উে িজত কিৰব?’ তিতয়া এজেন এেকভােব আৰু আনজেন আন ভােব

উ ৰ িদবৈল ধিৰেল। ২১ তিতয়া এক আ াই ওলাই আিহ িযেহাৱাৰ

সা ােত িথয় হ ক’ ল, ‘মইেয় তওঁক উে িজত কৰাম।’ ২২ তিতয়া

িযেহাৱাই ক’ ল, ‘ কেনৈক?’ তওঁ ক’ ল, ‘মই গ আটাই ভাববাদীসকলৰ

মখুত িমছা কওঁতা আ া হ’ম।’ তিতয়া িযেহাৱাই ক’ ল, ‘হয়, তুিম

তওঁক উে িজত কিৰবা আৰু কৃতকায ও হ’বা। এিতয়া ওলাই যাৱা আৰু

সইদেৰ কৰা।’ ২৩ এই হতুেক চাৱা, িযেহাৱাই তামাৰ এই সকেলা

ভাববাদীসকলৰ মখুত িমছা কওঁতা এক আ া িদেল আৰু িযেহাৱাই

তামাৰ িবষেয় অম লৰ কথাও ক’ ল।” ২৪ তিতয়া কনানাৰ পু

িচিদিকয়াই ওচৰৈল আিহ মীখায়াৰ গালত চৰ মািৰ ক’ ল, “ তামাৰ লগত

কথা ক’বৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ আ া মাৰ পৰা তামাৈল কান পেথিদ

গ’ল?” ২৫ তিতয়া মীখায়াই ক’ ল, “ চাৱা, িয িদনা িনজেক লকুাবৰ

কাৰেণ িভতৰ‐ কাঠািলৈল সামাই যাবা, সই িদনাই তুিম সই িবষেয়

জািনবা।” ২৬ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ ৰজাই আ া কিৰেল, “মীখায়াক

ধিৰ নগৰৰ অধ অেমানৰ আৰু মাৰ পু ৰাজেকাঁৱৰ যাৱাচৰ ওচৰৈল

ল যাৱা। ২৭ তিতয়া তওঁক ক’বা, ‘ৰজাই এইদেৰ কেছ, এইজনক

ব ীশালত ব কিৰ থাৱা আৰু মই শাি েৰ উলিট নহাৈলেক, তওঁক

খাবৰ কাৰেণ অিত কম পিৰমােণ িপঠা আৰু পানী িদবা’।” ২৮ তিতয়া

মীখায়াই ক’ ল, “তুিম যিদ কােনা ৰেূপ শাি েৰ উভিট আহাঁ, তে

িযেহাৱাই মাৰ মেুখ এই বাক কাৱা নাই।” তওঁ পনুৰায় ক’ ল, “ হ

জািত সমহূ, এই িবষেয় সকেলােৱ নক।” ২৯ তাৰ পাছত ই ােয়লৰ

ৰজা আৰু িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল উিঠ গ’ল। ৩০

ই ােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’ ল, “মই অ বশ ধিৰ যু ত সামাম,

িক ু আপিুন হ’ ল আেপানাৰ ৰাজ‐ব িপি থািকব লািগব।” এেনেত

ই ােয়লৰ ৰজাই আন বশ ধিৰ যু ত সামাল। ৩১ িক ু অৰামৰ ৰজাই

িনজৰ ৰথৰ বি শ জন অধ ক এই আ া িদিছল, বােল, “ তামােলােক

ই ােয়লৰ ৰজাৰ বািহেৰ সৰু িক বৰ আন কােৰা লগত যু নকিৰবা। ৩২

এেনেত ৰথৰ অধ সকেল যিতয়া িযেহাচাফটক দিখেল, তিতয়া,

“অৱেশ এওঁেৱই ই ােয়লৰ ৰজা,” এই বিুল ক তওঁৰ লগত যু

কিৰবৈল এফলীয়া হ গ’ল; তােত িযেহাচাফেট আটাহ পািৰবৈল ধিৰেল।

৩৩ তিতয়া ৰথৰ অধ সকেল তওঁক ই ােয়লৰ ৰজা নহয় বিুল জািন,

তওঁৰ পাছত খিদবৈল এিৰেল। ৩৪ িক ু কােনা এজন লােক আন

এজন লাকক মািৰবৈল ধ ৰ জাঁৰ টািন দৱ েম ই ােয়লৰ ৰজাৰ

কবচ আৰু উদৰ ৰ াৰ জাৰােত কাঁড় মািৰেল। তিতয়া আহােব িনজৰ

সাৰিথক ক’ ল, “ৰথখন ঘৰূাই স ৰ মাজৰ পৰা মাক উিলয়াই ল যাৱা

িকয়েনা মই বৰৈক আঘাত া হ’ লা।” ৩৫ সই িদনা বৰৈক যু হ’ল

আৰু অৰামীয়াসকলৰ আগত ৰজাক িথয়ৈক ৰখাই হ’ল; িক ু গধিূলৰ

সময়ত তওঁৰ মতুৃ হ’ল; তওঁৰ ঘাৰ তজ ব ৰথৰ তলৈল পিৰল। ৩৬

তাৰ পাছত সূয মাৰ যাৱা সময়ত স সমহূৰ মাজত সকেলা ফােল এই

কথা িচঞঁিৰ কাৱা হ’ল, “ িতজেন িনজ িনজ নগৰ আৰু িনজ দশৈল

িচ যাওঁক।” ৩৭এইদেৰ ৰজা আহাবৰ মতুৃ হ’ল; তওঁক চমিৰয়াৈল

অনা হ’ল আৰু লাকসকেল চমিৰয়াত তওঁক মদাম িদেল।। ৩৮ পাছত

লাকসকেল চমিৰয়াৰ পখুৰুীৰ পাৰত তওঁৰ ৰথ ধইু থােকােত, িযেহাৱাৰ

বাক অ সােৰ, ৰেবােৰ তওঁৰ সই তজ চেলিক খােল; এইেটােৱই

সই ঠাই, য’ত বশ ােবােৰ গা ধইুিছল। ৩৯আহাবৰ অৱিশ ব ৃ া ৰ

িবষেয়, তওঁৰ সকেলা কায, তওঁ িন াণ কৰা হাতী দাঁতৰ গহৃৰ আৰু তওঁ

সজা আটাই নগৰেবাৰৰ কথা জােনা ই ােয়লৰ ইিতহাস পু কখনত িলখা

নাই? ৪০ এইদেৰ আহাব িনজ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হাৱাত,

তওঁৰ পু অহিজয়া তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ৪১ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজা

আহাবৰ ৰাজ ৰ চতুথ বছৰত, আচাৰ পু িযেহাচাফেট িযহূদাৰ ওপৰত

ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল। ৪২ িযেহাচাফেট পঁয়ি শ বছৰ বয়সত ৰাজ

কিৰবৈল ধিৰেল। তওঁ িযৰচূােলমত পঁিচশ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ

মাতৃ িচলহীৰ জীেয়ক অজবুা আিছল। ৪৩ িযেহাচাফেট িনজ িপতৃ আচাৰ

পথত চিলেল; তওঁ সইেবাৰৰ পৰা ঘিূৰ, িযেহাৱাৰ সা ােত সদাচৰণ

কিৰেল। তথািপ পিব ঠাইেবাৰ চুউৱা হাৱা নািছল; লাকসকেল

তিতয়াও সই পিব ঠাইেবাৰত বিলদান কিৰিছল আৰু ধপূ লাইিছল।

৪৪ ই ােয়লৰ ৰজাৰ লগত িযেহাচাফট িমেলেৰ আিছল। ৪৫ িযেহাচাফটৰ

অৱিশ ব ৃ া ৰ িবষেয়, তওঁ িস কৰা পৰা ম আৰু তওঁ কৰা যু ৰ

কথাৰ িবষেয় জােনা িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস পু কখনত িলখা

নাই? ৪৬ তওঁৰ িপতৃ আচাৰ ৰাজ ৰ কালত িয নট লাকসকল অৱিশ

আিছল, তওঁ সই লাকসকলক দশৰ পৰা দূৰ কিৰেল। ৪৭ সই কালত
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ইেদামৰ ৰজা নািছল; এজন িতিনিধেয় ৰাজ শাসন কিৰিছল। ৪৮ পাছত

িযেহাচাফেট সাণৰ কাৰেণ ওফীৰৈল যাবৈল জাহাজ সািজেল; িক ু সই

জাহাজেবাৰ যাব নাৱািৰেল, িকয়েনা ইিচেয়ান‐ গবৰত সই জাহাজেবাৰ

ভািগ থািকল। ৪৯ তিতয়া আহাবৰ পু অহিজয়াই িযেহাচাফটক ক’ ল,

“আেপানাৰ দাসেবাৰৰ সেত মাৰ দাসেবাৰ জাহাজত যাওঁক।” িক ু

িযেহাচাফট সই কথাৈল মাি নহ’ল। ৫০ পাছত িযেহাচাফট তওঁৰ ওপৰ

িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু তওঁৰ ওপৰ‐িপতৃ দায়দুৰ নগৰত,

তওঁৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ লগত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। তিতয়া তওঁৰ

পু িযেহাৰাম তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ৫১ িযহূদাৰ িযেহাচাফট ৰজাৰ

ৰাজ ৰ স দশ বছৰত আহাবৰ পু অহিজয়াই চমিৰয়াত ই ােয়লৰ

ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল। তওঁ ই ােয়লৰ ওপৰত বছৰ ৰাজ

কিৰিছল। ৫২ তওঁ িযেহাৱাৰ সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল আৰু তওঁ িনজ

িপত‐ৃমাতৰৃ পথত আৰু নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম িযদেৰ ই ােয়লক পাপত

িল কৰাইিছল, সই পথেত চিলেল। ৫৩ তওঁ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

াধ উে িজত কিৰবৈল, তওঁৰ িপতৰৃ সকেলা কাযৰ দেৰই বালক

সৱা কিৰেল, আৰু তাক পজূাও কিৰেল।
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২ রাজাবিল
১আহাবৰ মতুৃ ৰ পাছত, মাৱাব দেশ ই ােয়লৰ িবৰেু িবে াহ‐

আচৰণ কিৰেল। ২অহিজয়াই চমিৰয়াত তওঁৰ ঘৰৰ ওপৰ‐ কাঁঠািলৰ

িখিড়িকেয়িদ তলৈল পিৰ আঘাত পােল। তিতয়া তওঁ কইজনমান

লাকক এইবিুল ক পঠাই িদেল য, “ তামােলােক গ ইে াণৰ দৱতা

বাল‐জববুৰ ওচৰত সাধা, এই আঘাতৰ পৰা মই হ’ম ন নাই।” ৩

িক ু িযেহাৱাৰ দূেত িতচবীয়া এিলয়াক ক’ ল, “তুিম গ চমিৰয়াৰ ৰজাই

পেঠাৱা লাকসকলৰ লগত সা াত কিৰ তওঁেলাকক কাৱা, ‘ই ােয়ল

দশত জােনা ঈ ৰ নাই য, তামােলােক ইে াণৰ বাল‐জববুৰ িৰত

িধবৈল গছা? ৪ সেয় িযেহাৱাই কেছ, “তুিম িয শয াত পিৰ আছা,

তাৰ পৰা তুিম পনুৰ িঠবা। তামাৰ অেৱেশ ই মতুৃ হ’ব’।” এিলয়াই

সই লাকসকলক লগ ধিৰেল আৰু এই দেৰ ক িছ গ’ল। ৫ পাছত

সই লাকসকল ৰজাৰ ওচৰৈল ঘিূৰ অহাৰ পাছত তওঁ তওঁেলাকক

িধেল, “ তামােলাক িকয় উভিট আিহলা?” ৬ উ ৰত তওঁেলােক ক’ ল,

“এজন মা েহ আমাৰ লগত সা াত কিৰ ক’ ল, ‘িয জেন আেপানােলাকক

পিঠয়াইেছ, আেপানােলাক যন সই ৰজাৰ ওচৰৈল উভিট গ তওঁক

জনায়, “িযেহাৱাই কেছ, ‘ই ােয়ল দশত জােনা ঈ ৰ নাই, আপিুন য

ইে াণৰ দৱতা বাল‐জববুৰ িৰত িধবৰ কাৰেণ মা হ পিঠয়াইেছ?

সেয় আপিুন িয শয াত পিৰ আেছ, তাৰ পৰা পনুৰ িঠব, িক ু অৱেশ ই

মতুৃ হ’ব।’” ৭ ৰজাই তওঁেলাকক িধেল, “িয মা হজেন তামােলাকৰ

লগত সা াত কিৰ এই কথা ক’ ল, তওঁ বাৰু দখাত কেন ৱা আিছল?”

৮ তওঁেলােক উ ৰ িদেল, “ তওঁ জ ুৰ নােমেৰ তয়াৰী পাছাক

িপি িছল আৰু তওঁৰ কঁকালত আিছল চামৰাৰ কিটব ন।” ৰজাই ক’ ল,

“ তেৱঁ হেছ িতচবীয়া এিলয়া।” ৯ তাৰ পাছত ৰজাই এজন সনাপিত

আৰু তওঁৰ প াশজন স ক এিলয়াৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল। এিলয়া

সই সময়ত পাহাৰৰ ওপৰত বিহ আিছল। সনাপিতজন এিলয়াৰ ওচৰৈল

উিঠ গ ক’ ল, “ হ ঈ ৰৰ লাক, ৰজাই আেপানাক নািম আিহবৈল

কেছ।” ১০ এিলয়াই সনাপিতজনক ক’ ল, “মই যিদ ঈ ৰৰ লাক হওঁ,

তে আকাশৰ পৰা জইু নািম আিহ যন আেপানাক আৰু আেপানাৰ

প াশজন স ক পিুৰ াস কেৰ।” তিতয়া আকাশৰ পৰা জইু নািম

আিহ সই সনাপিত আৰু তওঁৰ প াশজন স ক াস কিৰেল। ১১

ৰজাই আেকৗ এজন সনাপিত আৰু তওঁৰ প াশজন স ক এিলয়াৰ

ওচৰৈল পঠােল। সই সনাপিতেয়ও এিলয়াক ক’ ল, “ হ ঈ ৰৰ লাক,

ৰজাই আেপানাক এিতয়াই নািম আিহবৈল কেছ।” ১২ এিলয়াই উ ৰ িদ

ক’ ল, “মই যিদ ঈ ৰৰ লাক হওঁ, তে আকাশৰ পৰা জইু নািম আিহ

যন আেপানাক আৰু আেপানাৰ প াশজন স ক পিুৰ াস কেৰ।”

তিতয়া পনুৰাই আকাশৰ পৰা ঈ ৰৰ জইু নািম আিহ তওঁক আৰু

তওঁৰ প াশজন স ক াস কিৰেল। ১৩ তাৰ পাছত পনুৰ ৰজাই

ততৃীয়বাৰৈল এজন সনাপিত আৰু তওঁৰ প াশজন স ক পঠােল।

এই ততৃীয় সনাপিতেয় ওপৰৈল উিঠ গ এিলয়াৰ স খুত আঠুকািঢ়

িমনিত কিৰেল, “ হ ঈ ৰৰ লাক, আেপানাৰ দিৃ ত মাৰ আৰু আেপানাৰ

এই প াশজন দাসৰ জীৱন যন ব মলূীয়াৰেূপ া হয়। ১৪ চাওক,

আকাশৰ পৰা জইু নািম আেগেয় অহা জন সনাপিত আৰু তওঁেলাকৰ

সকেলা স েক পিুৰ াস কিৰেল; িক ু এইবাৰ আেপানাৰ দিৃ ত মাৰ

াণ ব মলূ হওক।” ১৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত এিলয়াক ক’ ল, “তুিম

তওঁৰ লগত নািম যাৱা, তওঁক ভয় নকিৰবা।” তােত এিলয়াই তওঁৰ

লগত নািম আিহ ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল। ১৬ তওঁ ৰজাক ক’ ল, “িযেহাৱাই

এই কথা কেছ, ‘আপিুন ইে াণৰ দৱতা বাল‐জববুৰ ওচৰৈল লাক

পঠাইিছল। ই ােয়ল দশত জােনা িধবৰ বােব ঈ ৰ নাই? এেন কাম

কৰাৰ কাৰেণ িয শয াত আপিুন পিৰ আেছ, সই শয াৰ পৰা আৰু উিঠব

নাৱািৰব; িক ু অৱেশ ই মতুৃ হ’ব’।” ১৭ িযেহাৱাই এিলয়াৰ যােগিদ

িযদেৰ কিছল, সইদেৰ ৰজা অহিজয়াৰ মতুৃ হ’ল। অহিজয়াৰ কােনা

পু স ান নথকাৰ বােব তওঁৰ ঠাইত যাৰাম ই ােয়লৰ ৰজা হ’ল।

িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফটৰ পু িযেহাৰামৰ ৰাজ কালৰ ি তীয় বছৰত

যাৰাম ই ােয়লৰ ৰজা হিছল। ১৮অহিজয়াৰ আন আন সকেলা কমৰ

ব ৃ া ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ “ইিতহাস” পু কখনত জােনা িলখা নাই?

২ িযেহাৱাই যিতয়া এিলয়াক ঘিূণবতাহৰ াৰাই গৈল তুিল িনব

িবচািৰিছল, তিতয়া এিলয়া আৰু ইলীচাই িগলগলৰ পৰা ওলাই

গিছল। ২ এিলয়াই ইলীচাক ক’ ল, “তুিম ইয়ােত থাকা; িযেহাৱাই মাক

বৎএলৈল পঠাইেছ।” িক ু ইলীচাই তওঁক ক’ ল, “িযেহাৱাৰ শপত আৰু

আেপানাৰ াণৰ শপত, মই আেপানাক এিৰ নাযাওঁ।” তােত তওঁেলাক

বৎএলৈল নািম গ’ল। ৩ বৎএলত থকা িশষ ভাববাদীসকলৰ এটা

দেল ইলীচাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “িযেহাৱাই য আিজ আেপানাৰ ৰকু

আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা ল যাব, সই িবষেয় আপিুন জােনেন?” ইলীচাই

উ ৰ িদেল, “হয়, মই জােনা; িক ু তামােলােক এই িবষেয় এেকােক

নকবা।” ৪ তাৰ পাছত এিলয়াই তওঁক ক’ ল, “ইলীচা, তুিম ইয়ােত

থাকা; িকয়েনা িযেহাৱাই মাক িযৰীেহাৈল পঠাইেছ।” িক ু ইলীচাই

ক’ ল, “িযেহাৱাৰ শপত আৰু আেপানাৰ াণৰ শপত, মই আেপানাক

এিৰ নাযাওঁ।” তােত তওঁেলাক িযৰীেহাৈল গ’ল। ৫ িযৰীেহাত থকা িশষ

ভাববাদী ইলীচাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “িযেহাৱাই য আিজ আেপানাৰ

ৰকু আেপানাৰ ওচৰৰ পৰা ল যাব, সই িবষেয় আপিুন জােনেন?”

ইলীচাই উ ৰ িদেল, “হয়, মই জােনা; িক ু এই িবষেয় তামােলােক

এেকােক নকবা।” ৬ তাৰ পাছত এিলয়াই ইলীচাক ক’ ল, “তুিম ইয়ােত

থাকা; িকয়েনা িযেহাৱাই মাক য নৈল পঠাইেছ।” ইলীচাই উ ৰ িদেল,

“িযেহাৱাৰ শপত আৰু আেপানাৰ াণৰ শপত, মই আেপানাক এিৰ

নাযাওঁ।” সেয় তওঁেলাক েয়া যাবৈল ধিৰেল। ৭ এিলয়া আৰু ইলীচা

েয়া য ন নদীৰ পাৰত গ ৰ’ল আৰু তওঁেলাকৰ পৰা িকছু দূৈৰত

প াশজন িশষ ভাববাদী আিহ িথয় হ’ল। ৮এিলয়াই িনজৰ গাৰ চাদৰখন

িৰয়াই ল যদনৰ পানীত কাবােল; তােত পানী েয়াফােল ভাগ হ

গ’ল আৰু তওঁেলাক জন কান মািটৰ ওপেৰিদ পাৰ হ গ’ল। ৯

পাৰ হ যাৱাৰ পাছত এিলয়াই ইলীচাক ক’ ল, “ মাক কাৱা, তামাৰ

ওচৰৰ পৰা মাক তুিল িনয়াৰ আেগেয় মই তামাৰ কাৰেণ িক কিৰম?”

ইলীচাই উ ৰত ক’ ল, “িমনিত কেৰাঁ, আেপানাৰ আ াৰ মতাৰ ণ

আ া যন মই পাওঁ।” ১০ এিলয়াই ক’ ল, “তুিম এক জিটল িবষয়

িবচািৰলা। তথািপও তামাৰ ওচৰৰ পৰা মাক ল যাৱাৰ সময়ত যিদ

তুিম মাক দখা পাৱা, তে তুিম তাক পাবা; যিদ দখা নােপাৱা,

তে নাপাবা।” ১১ তওঁেলােক এইদেৰ কথা পািত গ থােকাঁেতই, হঠাৎ

এখন অি ময় ৰথ আৰু অি ময় িকছুমান ঘাঁৰা আিহ তওঁেলাক জনক

পথৃক কিৰ িদেল, আৰু এক ঘিূণবতাহত এিলয়া গৈল উিঠ িছ গ’ল। ১২

ইলীচাই তােক দিখ িচঞঁিৰ উিঠল, “ মাৰ িপত,ৃ হ মাৰ িপত,ৃ ই ােয়লৰ

ৰথ আৰু অ ােৰাহীসকল!” তাৰ িপছত ইলীচাই এিলয়াক পনুৰ দখা

নাপােল। তিতয়া তওঁ িনজৰ কােপাৰ ধিৰ ফািল েডাখৰ কিৰেল। ১৩

তাৰ পাছত এিলয়াৰ গাৰ পৰা পিৰ যাৱা চাদৰখন তুিল ল তওঁ উলিট

আিহ য নৰ তীৰত িথয় হ’ল। ১৪ এিলয়াৰ গাৰ পৰা পিৰ যাৱা সই

চাদৰখেনেৰ তওঁ পানীত আঘাত কিৰ ক’ ল, “এিলয়াৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

ক’ত?” যিতয়া তওঁ পানীত আঘাত কিৰেল, তিতয়া পানী েয়াকােষ

ভাগ হ’ল আৰু ইলীচা পাৰ হ গ’ল। ১৫ িযৰীেহাৰ িশষ ভাববাদীসকলৰ

দলেটােৱ যিতয়া ইলীচাক দখা পােল, তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল,

“এিলয়াৰ আ া ইলীচাৰ ওপৰত ি িত লেছ!” সইবােব, তওঁেলােক

ইলীচাক সা াৎ কিৰবৈল আিহল আৰু তওঁৰ স খুত মািটত উবিুৰ হ

পিৰ িণপাত কিৰেল। ১৬ তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “চাওক, আেপানাৰ

দাসেবাৰৰ মাজত ইয়াত প াশজন শি শালী লাক আেছ। িবনয় কেৰাঁ,

তওঁেলাকক আেপানাৰ ৰকু িবচািৰ যাবৈল অ মিত িদয়ক; হয়েতা

িযেহাৱাৰ আ াই তওঁক তুিল ল গ কােনা প ত নাইবা কােনা

উপত কাত পলাই গেছ।” িক ু ইলীচাই ক’ ল, “নহয়! তওঁেলাকৰ

কােকা পঠাব নালােগ।” ১৭ িক ু ভাৱবাদীসকলৰ িশষ ৰ দলেটােৱ

ইলীচাক িমনিত কিৰ থকাত, তওঁ লাজ পাই ক’ ল, “িঠক আেছ, পঠাই
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িদয়া।” তােত তওঁেলােক প াশজন লাকক পঠাই িদেল আৰু সই

প াশজেন িতিন িদন ধিৰ িবচৰা পাছেতা এিলয়াক নাপােল। ১৮ ইলীচা

িযৰীেহাত থকাৰ সময়েত তওঁেলাক তওঁৰ ওচৰৈল উলিট আিহল;

ইলীচাই তওঁেলাকক ক’ ল, “মই জােনা তামােলাকক কাৱা নািছেলা,

‘নাযাবা বিুল’?” ১৯ এিদন নগৰৰ লাকসকেল ইলীচাক ক’ ল, “মহাশয়,

আপিুনেতা দিখেছই য এক ৰ অৱ ানত এই নগৰখন আেছ। িক ু

ইয়াৰ পানী িব নহয় আৰু ভূিমেয়ও ভাল শস উৎপ নকেৰ।” ২০

ইলীচাই ক’ ল, “আেপানােলােক এটা নতুন পা ত অলপ িনমখ ল মাৰ

ওচৰৈল আহক।” লাকসকেলও সইদেৰই ইলীচাৰ ওচৰৈল আিন িদেল।

২১ তিতয়া ইলীচাই সইিখিন ল পানীৰ ভুমকুৰ কাষৈল ওলাই গ’ল আৰু

তাত লাণিখিন পলাই িদ ক’ ল, “িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, ‘মই এই

পানী িব কিৰেলাঁ; এিতয়াৰ পৰা এই পানী খাই কােৰা মতুৃ নহ’ব আৰু

ভূিমৰ উৎপাদন শস ও ন নহ’ব’।” ২২ এেনদেৰ ইলীচাৰ কথামেত সই

পানী িব হ আিজ পয তেনদেৰ আেছ। ২৩ পাছত ইলীচা তাৰ পৰা

বৎএলৈল গ’ল। তওঁ ওপৰৈল উিঠ গ থােকােত বাটত িকছুমান সৰু

ল’ৰাই নগৰৰ পৰা ওলাই আিহ তওঁক িব প কিৰ ক’বৈল ধিৰেল, “ঐ

তপামৰূা, সানকােল সানকােল উিঠ যা; তপামৰূা!” ২৪ তিতয়া ইলীচাই

পাছফােল ঘিূৰ িসহঁতৰ ফােল চাই িযেহাৱাৰ নােমেৰ িসহঁতক শাও িদেল;

তিতয়া বনিনৰ পৰা হঠাৎ জনী ভালকু ওলাই আিহল আৰু িসহঁতৰ

মাজৰ িবয়াি শটা ল’ৰাক ত‐িব ত কিৰেল। ২৫ তাৰ পাছত তওঁ সই

ঠাইৰ পৰা কিমল প তৈল গ’ল, আৰু তাৰ পৰা চমিৰয়াৈল উভিট গ’ল।

৩ িযহূদাত িযেহাচাফটৰ ৰাজ ৰ ওঠৰ বছৰত ই ােয়লৰ ৰজা আহাবৰ

পু যাৰাম ৰজা হ’ল। তওঁ চমিৰয়াত থািক বাৰ বছৰ ৰাজ

কিৰেল। ২ িযেহাৱাৰ দিৃ ত তওঁ ‐আচৰণ কিৰেল, িক ু তওঁ তওঁৰ

িপত‐ৃমাতৰৃ দেৰ কৰা নািছল; িকয়েনা তওঁৰ িপতেৃয় বাল দৱতাৰ

পজূাৰ কাৰেণ িয িন াণ কিৰিছল, তাক তওঁ দূৰ কিৰ িদিছল। ৩

তথািপ নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম িয সকেলা পাপ কায কিৰ ই ােয়লক পাপ

কিৰবৈল বাধ কৰাইিছল, সই পাপেবাৰত তওঁ আস হ থািকল;

তওঁ সইেবাৰ ব নকিৰেল। ৪ মাৱাবৰ ৰজা মচাই মৰ‐ছাগ পিুহ

সইেবাৰৰ বংশ বিৃ কিৰিছল। তওঁ ই ােয়লৰ ৰজাক কৰ িহচােব

এক লাখ মৰ‐ছাগ পাৱািল আৰু এক লাখ মতা মৰ‐ছাগৰ ঊল িদব

লািগিছল। ৫ িক ু আহাবৰ মতুৃ ৰ পাছত, মাৱাবৰ ৰজাই ই ােয়লৰ

ৰজাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল। ৬ সেয় ই ােয়লৰ ৰজা যাৰােম তিতয়া

চমিৰয়াৰ পৰা ওলাই গ ই ােয়লীয়াসকলক যু ৰ কাৰেণ একেগাট

কিৰেল। ৭ িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফটৰ ওচৰৈল তওঁ বাতা পঠাই জনােল

য, “ মাৱাবৰ ৰজাই মাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেছ; আপিুন মাৱাবৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল মাৰ লগত যাব ন?” িযেহাচাফেট ক’ ল, “মই

আেপানাৰ লগত যাম। মই আেপানাৰ দেৰই হওঁ; মাৰ লাক আৰু

ঘাঁৰােবাৰ যেন আেপানাৰ লাকসকল আৰু ঘাঁৰােবােৰা তেন।” ৮

তাৰ পাছত ৰজা যাৰােম িধেল, “আিম কান বােটেৰ গ আ মণ

কিৰম?” তােত তওঁ ক’ ল, “ইেদামৰ মৰু া ৰৰ মােজিদ।” ৯ সইদেৰ,

িযহূদাৰ ৰজা আৰু ইেদামৰ ৰজাৰ সেত ই ােয়লৰ ৰজা ওলাই গ’ল।

তওঁেলােক সাত িদন ধিৰ অধব ৃ হ ঘিূৰ আগবািঢ় গ’ল। তিতয়া

স সকলৰ কাৰেণ আৰু লগত িনয়া প েবাৰৰ কাৰেণ তওঁেলােক পানী

িবচািৰ পাৱা নািছল। ১০ তােক দিখ ই ােয়লৰ ৰজাই ক’ ল, “হায়

হায়! মাৱাবৰ হাতত পৰািজত হ’বৈলেক িযেহাৱাই আমাৰ এই িতিনজন

ৰজাক একি ত কিৰ মািত আিনেল নিক?” ১১ িক ু িযেহাচাফেট ক’ ল,

“ইয়াত িযেহাৱাৰ কােনা ভাববাদী নাই নিক িযজনৰ যােগিদ আিম

িযেহাৱাৰ ওচৰত িধব পািৰম?” তােত ই ােয়লৰ ৰজাৰ দাসেবাৰৰ

এজেন ক’ ল, “চাফটৰ পেুতক ইলীচা ইয়াত আেছ। তওঁ এিলয়াৰ হাতত

পানী বাকী িদয়া সৱাকাৰী আিছল।” ১২ িযেহাচাফেট ক’ ল, “িযেহাৱাৰ

বাক তওঁৰ ওচৰত আেছ।” তােত ই ােয়লৰ ৰজা, ইেদামৰ ৰজা আৰু

িযেহাচাফট ইলীচাৰ ওচৰৈল নািম গ’ল। ১৩ ইলীচাই ই ােয়লৰ ৰজাক

ক’ ল, “আেপানাৰ কাৰেণ মই িক কিৰব পােৰাঁ? আপিুন আেপানাৰ িপতৃ

আৰু মাতৰৃ ভাববাদীসকলৰ ওচৰৈল যাওঁক।” তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই

তওঁক ক’ ল, “নহয়, আিম নাযাওঁ, কাৰণ মাৱাবৰ হাতত পৰািজত

হ’বৈল িযেহাৱাই আমাৰ িতিনওজন ৰজাক একি ত কিৰ মািত আিনেল।”

১৪ ইলীচাই ক’ ল, “িযজনাৰ স খুত থািক মই সৱা কিৰবৈল ত,

বািহনীসকলৰ সই জীিৱত িযেহাৱাৰ শপত য, িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফট

যিদ ইয়াত নাথািকলেহঁেতন, মই আেপানাৈল মেনােযাগ িনিদেলােহঁেতন,

এেনিক মই আেপানাৰ ফােল নাপােলােহঁেতন। ১৫ িক ু এিতয়া মাৰ

ওচৰৈল এজন বীণা বেজাৱা লাকক ল আনক।” লাকজেন যিতয়া

বীণা বজাইিছল, তিতয়া িযেহাৱাৰ হাত ইলীচাৰ ওপৰৈল আিহল।

১৬ তােত তওঁ ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘এই কান নদীৰ

উপত কােটা খাি খাল তয়াৰ কৰক।’ ১৭ িকয়েনা িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, ‘আেপানােলােক কােনা বতাহ বা বৰষণু দখা নাপােলও,

এই নদীৰ উপত কা পানীেৰ পিৰপণূ হ’ব আৰু আেপানােলােক পানী

খাব পািৰব; আেপানােলাকৰ প ধন আৰু আন আন জ ু েবােৰও পানী

খাব।’ ১৮ িযেহাৱাৰ দিৃ ত ই অিত সৰু কথা; তওঁ মাৱাবীয়াসকলৰ

ওপৰতআেপানােলাকক িবজয়ী কিৰব। ১৯ গেড়েৰ আবতৃ েত কখন

নগৰ আৰু উ ম নগৰ আেপানােলােক আ মণ কিৰব; আেপানােলােক

েত কেটা উ ম গছ কািট পলাব, পানীৰ সকেলা ভুমকু ব কিৰ িদব

আৰু সকেলা উ ম পথাৰ িশেলেৰ ন কিৰ পলাব।” ২০ পাছিদনা

ৰািতপৱুা বিল উৎসগৰ সময়ত ইেদাম দশৰ ফালৰ পৰা পানীৈব

আিহল। পানীেৰ দশখন ভিৰ পিৰল। ২১ ইিতমেধ মাৱাবীয়াসকেল

িনিছল য, তওঁেলাকৰ িবৰেু সই িতিনজন ৰজা যু কিৰবৈল

আিহেছ। তিতয়া যু ৰ সাজ িপি যু কিৰব পৰা সকেলা একেগাট হ

দশৰ সীমাত উপি ত হ’ল। ২২ অিত ৰািতপৱুােত যিতয়া তওঁেলােক

সাৰ পােল, তিতয়া সূযৰ ৰি পানীৰ ওপৰত িতফিলত হিছল।

মাৱাবীয়াসকেল তওঁেলাকৰ ওচৰত সই পানী তজৰ দেৰ ৰঙা যন

দিখেল। ২৩ তওঁেলােক আচিৰত হ ক’ ল, “এই চাওকেচান, চাওঁক,

এইয়া তজ! িন েয়, সই ৰজাসকেল এজেন আন জনক হত া কিৰেল

আৰু তওঁেলাকৰ মতুৃ হ’ল! গিতেক হ মাৱাবীয়াসকল ব’লা, এিতয়া

আিম গ লটু কেৰাঁহক!” ২৪ িক ু মাৱাবীয়াসকল ই ােয়লৰ ছাউিনৰ ওচৰ

আিহ পাৱাত ই ােয়লীয়াসকেল অতিকেত ওলাই গ মাৱাবীয়াসকলক

আ মণ কিৰেল আৰু মাৱাবীয়াসকল ই ােয়লৰ স খুৰ পৰা পলাই

গ’ল। ই ােয়লৰ স সকেল মাৱাবীয়াসকলক বধ কিৰ কিৰ তওঁেলাকৰ

দশত সামাই পিৰল। ২৫ তওঁেলােক নগৰেবাৰ ংস কিৰেল আৰু

েত েক িশল দিলয়াই সকেলা সাৰৱুা পথাৰেবাৰ িশলাময় কিৰেল।

তওঁেলােক পানীৰ ভুমকুেবাৰ ব কিৰ িদেল আৰু উ ম উ ম গছেবাৰ

কািট পলােল। কৱলমা কীৰ‐ হৰচত নগৰখনৰ িশলেবাৰ য’ ত আিছল

ত’ ত এিৰ হ’ল। িক ু িফ া অ ধাৰী স সকেল নগৰখন আ মণ

কিৰেল। ২৬ পাছত মাৱাবৰ ৰজা মেচই যিতয়া দিখেল য তওঁ যু ত

পৰাজয় হ’ব, তিতয়া তওঁ স সকলৰ মােজিদেয়ই ইেদামৰ ৰজাৰ

ওচৰৈল যাবৈল িনজৰ লগত সাতশ তেৰাৱালধাৰী সনা ল’ ল; িক ু

তওঁেলােক নাৱািৰেল। ২৭ তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ জ পু , িযজন

তওঁৰ পাছত ৰাজপাটৰ উ ৰািধকাৰী, তওঁক ল গ নগৰৰ দৱালৰ

ওপৰত হাম‐বিল উৎসগ কিৰেলআৰু ই ােয়লৰ িবৰেু অিতশয় ািধত

হ’ল। তােত ই ােয়লীয়া স সকেল ৰজা মচাক এিৰ িদ িনজ দশৈল

ওভিট গ’ল।

৪ এিদন িশষ ভাববাদী দ’লৰ এজনৰ ভায াই কাি কাি ইলীচাৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “আেপানাৰ দাস মাৰ ামীৰ মতুৃ হ’ল আৰু

আপিুন জােন য, আেপানাৰ দাস এজন িযেহাৱাৰ ভয়কাৰী লাক

আিছল। এিতয়া মহাজেন মাৰ পু িটক তওঁৰ দাস কিৰবৰ কাৰেণ ল

যাবৈল আিহেছ।” ২ ইলীচাই তওঁক িধেল, “মইেনা তামাক িকদেৰ

সহায় কিৰব পােৰাঁ? বাৰ,ু মাক কাৱােচান, তামাৰ ঘৰত িক আেছ?”

মিহলাগৰাকীেয় ক’ ল, “এবািট তলৰ বািহেৰ আেপানাৰ দাসীৰ ঘৰত

এেকােৱই নাই।” ৩ তিতয়া ইলীচাই ক’ ল, “তুিম তামাৰ সকেলা

িতেবশীসকলৰ পৰা িকছুমান খালী পা ধাৰৈল আিনবৈল ওলাই যাৱা।

িযমান স ৱ হয়, িসমান বিছৈক আিনবা। ৪ তাৰ পাছত তুিম তামাৰ
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ল’ৰা জনেৰ সেত ঘৰৰ িভতৰত সামাই ৱাৰ ব কিৰ িদবা আৰু

সই পা েবাৰত তল ঢািলবা। এটা এটাৈক পা েবাৰ ভিৰ পৰাৰ পাছত

একাষিৰয়াৈক থবা।” ৫ তিতয়া মিহলাগৰাকী ইলীচাৰ ওচৰৰ পৰা

িছ গ’ল; তওঁ িনজৰ ল’ৰা িটক ল ঘৰত সামাই ৱাৰ ব কিৰ

িদেল। ল’ৰা জেন তওঁৰ ওচৰৈল পা েবাৰ আিনবৈল ধিৰেল আৰু তওঁ

সইেবাৰত তল ঢািলেয়ই থািকল। ৬ সকেলােবাৰ পা ভৰাৰ পাছত

তওঁ এজন পেুতকক ক’ ল, “আন এটা পা ল আনা।” ল’ৰাজেন ক’ ল,

“আৰু এেকা পা ই বাকী নাই।” তিতয়া তল পৰা ব হ গ’ল। ৭ তাৰ

পাছত মিহলাগৰাকীেয় আিহ ঈ ৰৰ লাকৰ আগত সকেলােবাৰ কথা

ক’ ল; তওঁ ক’ ল, “ যাৱা, সই তল বিচ তামাৰ ধাৰ পিৰেশাধ কৰা

আৰু অৱিশ িয থািকব, তােৰ তামাৰ আৰু ল’ৰাহঁতৰ জীিৱকা চলাবা।”

৮ এিদন ইলীচাই খাজ কািঢ় চুেনমৈল গিছল। সই ঠাইত বাস কৰা

এগৰাকী ধনী মিহলাই তওঁক িনজৰ ঘৰত আহাৰ হণ কিৰবৈল বৰৈক

িমনিত কৰাত, তওঁ তাত আহাৰ কিৰেল। পাছত তওঁ িযমানবাৰ চুেনমৰ

মােজিদ যায়, িসমানবাৰ সই ঘৰত খাৱা‐ বাৱা কিৰবৈল সামায়। ৯

মিহলাগৰাকীেয় তওঁৰ ামীক ক’ ল, “এই িয লাকজন ােয় আমাৰ

বােটিদ অহা‐ যাৱা কেৰ, মই এিতয়া বিুজব পািৰেছাঁ য, তওঁ ঈ ৰৰ

এজন পিব লাক। ১০আহঁক না, আিম ছাদৰ ওপৰেত এিট সৰু কাঁঠািল

সািজ তাৰ িভতৰত তওঁৰ কাৰেণ এখন িবচনা, মজ, চকী আৰু এটা

চািক ৰািখ থওঁ; তােত তওঁ আমাৰ ইয়াৈল আিহেল, সই কাঁঠািলত

থািকব পািৰব।” ১১ এিদন ইলীচা যিতয়া পনুৰ আিহিছল, তওঁ সই

ওপৰ কাঁঠািলত গ িব াম লিছল। ১২ তওঁ তওঁৰ দাস গহজীক

ক’ ল, “তুিম সই চূেনমীয়া মিহলাগৰাকীক মাতা।” তােত দাসজেন

মিহলাগৰাকীক মািতেল আৰু মিহলাগৰাকী আিহ তওঁৰ আগত িথয় হ’ল।

১৩ তিতয়া ইলীচাই তওঁৰ দাসক ক’ ল, “ তওঁক কাৱা, ‘আপিুন আমাৰ

কাৰেণ এই সকেলা ক কিৰেল, এিতয়া আেপানাৰ কাৰেণ আিম িক

কিৰব পােৰাঁ? ৰজা বা ধান সনাধ ৰ ওচৰত আিম আেপানাৰ কাৰেণ

িকবা অ েৰাধ কিৰমেন?’” উ ৰত মিহলাগৰাকীেয় ক’ ল, “মই মাৰ

িনজৰ পিৰয়ালৰ মাজত ভােল আেছাঁ।” ১৪ ইলীচাই ক’ ল, “ তে আিম

তওঁৰ কাৰেণ িক কিৰব পােৰাঁ?” গহজীেয় উ ৰ িদেল, “অৱেশ , তওঁৰ

কােনা পু নাই আৰু তওঁৰ ামীও ব ৃ হ’ল।” ১৫ ইলীচাই ক’ ল,

“ তওঁক মািত আনা।” তিতয়া গহজীেয় চুেনমীয়ানীক মািত আিনেল আৰু

তওঁ আিহ ৱাৰ মখুত িথয় হ’ল। ১৬ ইলীচাই ক’ ল, “অহা বছৰৰ এই

সময়ত আপিুন কালাত এিট পু স ান ল’বৈল পাব।” মিহলাগৰাকীেয়

ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, হ ঈ ৰৰ লাক, আেপানাৰ দাসীক িমছা আশা

িনিদব।” ১৭ পাছত মিহলাগৰাকী গভৱতী হ’ল আৰু ইলীচাই যেনৈক

কিছল িঠক সইদেৰই িপছৰ বছৰৰ এেক সময়ত তওঁ এিট পু সৱ

কিৰেল। ১৮ ল’ৰািট ডাঙৰ হ’বৈল ধিৰেল। এিদন তওঁৰ িপতৃ যিতয়া

শস দাৱা লাকসকলৰ লগত আিছল, তিতয়া িস তাৰ বােপকৰ ওচৰৈল

গ’ল। ১৯ ল’ৰািটেয় বােপকক ক’ ল, “ওহ! মাৰ মৰূেটা, মাৰ মৰূেটা।”

বােপেক এজন দাসক ক’ ল, “ইয়াক দািঙ মাকৰ ওচৰৈল ল ব’লা।” ২০

সই দােস যিতয়া তাক দািঙ আিন মাকৰ ওচৰত িদেলিহ, িস পৰীয়া

পয মাকৰ কালােত বিহ থািকল আৰু তাৰ পাছত তাৰ মতুৃ হ’ল।

২১ তিতয়া মােক ল’ৰািটক ওপৰৈল িন ঈ ৰৰ লাকজনৰ িবচনাত

ৱাই থেল। তাৰ পাছত ৱাৰ ব কিৰ তওঁ বািহৰৈল ওলাই আিহল।

২২ তওঁ িগৰীেয়কক মািত ক’ ল, “আপিুন এিতয়াই এজন দাস আৰু

এটা গাধ মাৰ ওচৰৈল পঠাই িদয়ক। মই তৎ ণাত ঈ ৰৰ লাকজনৰ

ওচৰৈল গ আেকৗ ঘিূৰ আিহম।” ২৩ তওঁৰ িগিৰেয়েক ক’ ল, “তুিম

তওঁৰ ওচৰৈল আিজেয়ই িকয় যাব িবচািৰছা? আিজেটা ন‐ জান নহয়,

িব ামবাৰও নহয়।” তওঁ উ ৰ িদ’ ল, “তােত ভােলই হ’ব।” ২৪ তাৰ

পাছত তওঁ গাধৰ ওপৰত আসন সজাই িনজৰ দাসক ক’ ল, “ সানকােল

চলাই িনয়া; মই নকওঁমােন তুিম লােহ লােহ নচলাবা।” ২৫ এইদেৰ

তওঁ ওলাই গ’ল আৰু কিমল প তত ঈ ৰৰ লাকৰ ওচৰৈল আিহল।

ঈ ৰৰ লােক মিহলাগৰাকীক দূৈৰেত দিখ, িনজৰ দাস গহজীক ক’ ল,

“ সৗৱা, চাৱা, চূেনমীয়া মিহলাগৰাকী; ২৬ তুিম দৗিৰ তওঁৰ ওচৰৈল

যাৱা আৰু সাধা য, ‘আপিুন, আেপানাৰ ামী আৰু আেপানাৰ ল’ৰািট

সকেলােৱ শেল আেছ ন?’ তাই উ ৰ িদ’ ল, “হয় ভােল আেছ।”

২৭ পাছত তওঁ কি ল প তত ঈ ৰৰ লাকজনৰ ওচৰ পাই তওঁৰ

ভিৰত খােমািচ ধিৰেল। তােত তওঁক আঁতৰাই আিনবৈল গহজী ওচৰ

চািপ অহাত, ঈ ৰৰ লােক ক’ ল, “ তওঁক অকেল থািকবৈল িদয়া;

িকয়েনা তওঁৰ মন িবষােদেৰ ভৰা; িক ু িযেহাৱাই মাৰ পৰা তাক পেুত

ৰািখেছ, মাক এেকােক নজনােল।” ২৮ মিহলাগৰাকীেয় ক’ ল, “ হ মাৰ

ভু, মই জােনা আেপানাৰ ওচৰত এিট ল’ৰা খিুজিছেলাঁ? মই জােনা

আেপানাক কাৱা নািছেলা, ‘ মাক িমছা আশা িনিদব’?” ২৯ তিতয়া

ইলীচাই গহজীক ক’ ল, “ তামাৰ কােপাৰ কঁকালত িজ ল মাৰ এই

লাখিুটডাল লাৱা আৰু মিহলাগৰাকীৰ ঘৰৈল যাৱা। কােনা মা হক লগ

পােল, তওঁক ম লবাদ নকিৰবা আৰু কােনাবাই ম লবাদ কিৰেলও

তাৰ উ ৰ িনিদবা। মাৰ লাখিুটডাল ল’ৰািটৰ মখুৰ ওপৰত ৰািখবা।” ৩০

িক ু ল’ৰাৰ মােক ক’ ল, “জীিৱত িযেহাৱা আৰু আেপানাৰ শপত খাই

কওঁ, মই আেপানাক এিৰ নাযাওঁ।” সেয় ইলীচাই উিঠ মিহলাগৰাকীৰ

পােছ পােছ যাবৈল ধিৰেল। ৩১ গহজীেয় তওঁেলাকৰ আেগ আেগ

গ ল’ৰািটৰ মখুৰ ওপৰত সই লাখিুটডাল ৰািখেল, িক ু কােনা সাৰ‐

ৰৰ ল ণ পাৱা নগ’ল। সেয়, গহজীেয় ইলীচাক লগ ধিৰবৰ বােব

উভিট গ’ল আৰু তওঁক ক’ ল, “ল’ৰািট সাৰ পাৱা নাই।” ৩২ পাছত

ইলীচাই ঘৰৈল আিহ দিখেল য, তওঁৰ িবচনােত মতৃ ল’ৰািট ৱাই

থাৱা আেছ। ৩৩ তিতয়া তওঁ অকেলই ঘৰৰ িভতৰত সামাই ৱাৰ

ব কিৰ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেল। ৩৪ তাৰ পাছত তওঁ িবচনাৰ

ওপৰত উিঠ ল’ৰািটৰ মখুৰ ওপৰত িনজৰ মখু, চ ৰ ওপৰত িনজৰ

চ আৰু হাতৰ তলৱুাৰ ওপৰত হাত ৰািখ ই িদেল; তওঁ ল’ৰািটৰ

ওপৰত যিতয়া দীঘল িদ পিৰল, তিতয়া ল’ৰািটৰ গা গৰম হ উিঠল।

৩৫ তাৰ পাছত ইলীচাই নািম আিহ ঘৰৰ িভতৰেত অহা যাৱা কিৰ

ফুিৰেল; পাছত পনুৰায় িবচনাত উিঠ গ ল’ৰািটৰ ওপৰত দীঘল হ

পিৰল। তােত ল’ৰািটেয় সাতবাৰ হাঁিচ মািৰ চ মিল চােল! ৩৬ তিতয়া

ইলীচাই গহজীক মািত ক’ ল, “চূেনমীয়ানীক মাতা!” তােত গহজীেয়

তওঁক মািত আিনেল। মিহলাগৰাকী কাঁঠািলেটাৈল অহাত ইলীচাই

ক’ ল, “ তামাৰ ল’ৰািটক লাৱা।” ৩৭ তিতয়া মিহলাগৰকী সামাই

আিহ তওঁৰ ভিৰত পিৰল আৰু মািটত মখু িদ উবিুৰ হ তওঁক িণপাত

কিৰেল। তাৰ পাছত পেুতকক তুিল ল তওঁ বািহৰৈল ওলাই গ’ল। ৩৮

তাৰ পাছত ইলীচা পনুৰ িগলগলৈল ঘিূৰ গ’ল; সই সময়ত সই ঠাইত

আকাল হিছল; তিতয়া িশষ ভাববাদীসকলৰ এটা দল তওঁৰ আগত

বিহ আিছল; তওঁ িনজৰ দাসক ক’ ল, “ডাঙৰ চৰেুটা জইুৰ ওপৰত

বহাই িদ িশষ ‐ভাৱবাদীৰ দলেটাৰ কাৰেণ আ ােৰ চুৰহুা ৰা া।” ৩৯

তিতয়া তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন শাক তুিল আিনবৰ কাৰেণ পথাৰৈল

গ’ল। তওঁ ফেলেৰ ভৰা বনৰীয়া লতা দখা পাই তাৰ ফল িছিঙ কাঁচত

ভৰাই আিনেল; তাৰ পাছত সইেবাৰ কািট চুৰহুাত িদেল; িক ু সইেবাৰ

িক আিছল, তাক তওঁেলােক নাজািনেল। ৪০ পাছত তওঁেলােক সই

আ া লাক সমহূক খাবৈল বািক িদেল; িক ু লাক সকেল সই আ া

মখুত িদয়া মা েক িচঞিৰ উিঠল, “ হ ঈ ৰৰ লাক, চৰতু মতুৃ আেছ!”

তওঁেলােক সই আ া পনুৰ খাব নাৱািৰেল। ৪১ তিতয়া ইলীচাই

ক’ ল, “অলপমান ময়দা ল আনা।” তওঁ সই ময়দািখিন চৰতু পলাই িদ

ক’ ল, “এিতয়া এইিখিন লাকসকেল খাবৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ মাজত

বািক িদয়া।” তােত চৰতু িতকাৰক এেকােৱই নাথািকল। ৪২ এবাৰ

বাল‐চািলচাৰ পৰা এজন মা েহ ঈ ৰৰ লাকৰ কাৰেণ থেম কটা শস ৰ

পৰা যৱ ধানৰ িবশটা িপঠা আৰু ব া ভৰাই নতুন শস আিনেল। ইলীচাই

ক’ ল, “এইেবাৰ লাকসকলক খাবৈল িবলাই িদয়া।” ৪৩ তওঁৰ দােস

ক’ ল, “িক! মই ইয়াক এশজন লাকৰ আগত থম ন?” ইলীচাই উ ৰত

ক’ ল, “তুিম লাকসকলক ইয়ােক খাবৈল িদয়া; িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ,

‘ তওঁেলােক খাব আৰু িকছু বাকীও থািকব।’” ৪৪ সই দােস তিতয়া তাক

িন লাকসকলৰ আগত ৰািখেল। িযেহাৱাই িযদেৰ কিছল, সইদেৰই

তওঁেলােক তাক খােল আৰু িকছু বাকীও থািকল।
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৫ অৰামৰ ৰজাৰ সনাপিতজনৰ নাম আিছল নামান। তওঁ এজন

সাহসী, পৰা মী বীৰ আিছল আৰু তওঁৰ যােগিদেয়ই িযেহাৱাই

অৰামীয়া স ৰ ওপৰত জয়ী হিছল। সেয়, ৰজাৰ ওচৰত তওঁ এজন

অিত মহান আৰু াৰ ব ি আিছল। িক ু তওঁ এজন েৰাগীও

আিছল। ২ এবাৰ অৰামীয়া স ৰ দেল ই ােয়লক আ মণ কিৰবৈল

ওলাই যাওঁেত, ই ােয়ল দশৰ পৰা এজনী সৰু ছাৱালী তুিল লআিহিছল;

তাই নামানৰ ভায াৰ সৱা কিৰিছল। ৩ ছাৱালীজনীেয় নামানৰ ভায াক

ক’ ল, “ মাৰ ই া, ভুেৱ যিদ চমিৰয়াত থকা ভাববাদীক সা াৎ কেৰ,

বৰ ভাল হয়! তওঁ িন েয় ভুক ৰাগৰ পৰা কিৰব।” ৪

তিতয়া ই ােয়ল দশৰ পৰা অনা ছাৱালীজনীেয় কাৱা সকেলা কথা

নামােন গ ৰজাক জনােল। ৫ “ তে তুিম এিতয়াই যাৱাৈগ, ই ােয়লৰ

ৰজাৈল মই এখন প পঠাই িদম,” অৰামৰ ৰজাই ক’ ল। তিতয়া

নামােন িনজৰ লগত দহ িক ৰ ৰপূ, ছয় হাজাৰটা সাণৰ টু ৰা আৰু দহ

যাৰ িপ া কােপাৰ ল ই ােয়লৈল যা া কিৰেল। ৬ লগত ই ােয়লৰ

ৰজাৈল িলখা প খেনা তওঁ ল’ ল; ৰজাৈল িনয়া প খনত িলখা আিছল,

“এই প েৰ সেত মই মাৰ সৱক নামানৰ েৰাগ হ’বৰ কাৰেণ

তওঁক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠাইেছা।” ৭ ই ােয়লৰ ৰজাই সই প পিঢ়

বজাৰেত িনজৰ কােপাৰ ফািল ক’ ল, “মই জােনা ঈ ৰ? মাৰ জােনা

কােৰাবাৰ মতুৃ আৰু জীৱনৰ ওপৰত হাত আেছ। িকয় এই লাকজেন

এজন মা হৰ ৰাগ কৰাৰ বােব তওঁক মাৰ ওচৰৈল পঠাইেছ?

ইয়ােত বজুা গেছ য, তওঁ মাৰ লগত কািজয়া আৰ কিৰবৈলেহ ছল

কিৰেছ।” ৮ যিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই িনজৰ কােপাৰ ফলা কথা ঈ ৰৰ

লাক ইলীচাই িনেল, তওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল এই বাতা পঠােল, “আপিুন

িকয় আেপানাৰ ব ফািলেল? সই মা হক মাৰ ওচৰৈল আিহব িদয়ক;

তােত তওঁ জািনব য ই ােয়লৰ মাজত এজন ভাববাদী আেছ।” ৯

সেয়, নামােন িনজৰ ঘাঁৰা আৰু ৰথেবাৰেৰ সেত আিহ, ইলীচাৰ ঘৰৰ

ৱাৰমখুত িথয় হ’ল। ১০ ইলীচাই এজন লাকৰ াৰাই তওঁৰ ওচৰৈল

এই বাতা ক পঠােল, “আপিুন যাওঁক আৰু য ন নদীত সাতবাৰ জােবাৰা

মাৰক, তােত আেপানাৰ গাৰ মঙহ পবূৰ দেৰ হ পিৰব আৰু আপিুন িচ

হ’ব।” ১১ তিতয়া নামান তাৰ পৰা খং উিঠ িচ গ’ল আৰু তওঁ ক’ ল,

“ চাৱােছান, মই ভািবিছেলাঁ, তওঁ অৱেশ ই ওলাই আিহ মাৰ ওচৰত িথয়

হ’ব আৰু িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা কিৰব, ৰাগৰ ঠাইত হাত

বলুাই মাৰ ৰাগ কিৰব। ১২ ই ােয়লৰ সকেলা নদীতৈক জােনা

দে চকৰ অবানা আৰু ফাপৰ নদী উ ম নহয়? মই জােনা সইেবাৰত

গা ধইু িচ হ’ব নাৱািৰম?” এই বিুল তওঁ চ খেঙেৰ সেত ঘিূৰ

িচ গ’ল। ১৩ তিতয়া দাসেবােৰ তওঁৰ ওচৰ চািপ আিহ িনেবদন

কিৰ ক’ ল, “ হ মাৰ িপত,ৃ ভাববাদীজেন আেপানাক কােনা ক ৰ কাম

কিৰবৈল িদয়া হ’ ল, আপিুন জােনা তাক নকিৰেলেহঁেতন? তে িকেনা

ডাঙৰ কথা, তওঁ কৱল কেছ য, ‘ জােবাৰা মািৰ িচ হাৱা’; সেয়

আপিুন তাক কৰা উিচত।” ১৪ তিতয়া নামােন ঈ ৰৰ লাকৰ কথা

অ সােৰ য ন নদীত নািম গ সাত বাৰ ডুব মািৰেল আৰু তিতয়াই

তওঁৰ দহ পবূৰ দেৰ িচ হ’ল। এেকবােৰ সৰু ল’ৰাৰ দেৰ তওঁৰ গাৰ

ছাল পিৰ াৰ হ’ল। ১৫ নামান আৰু তওঁৰ সকেলা স ী তিতয়া ঈ ৰৰ

লাকৰ ওচৰৈল উভিট আিহল। ইলীচাৰ স খুত িথয় হ ক’ ল, “মই

এিতয়া জািনেলাঁ য, ই ােয়লৰ বািহেৰ গােটই পিৃথৱীেত আৰু ক’ তা

ঈ ৰ নাই। গিতেক এিতয়া অ হ কিৰ, আেপানাৰ এই দাসৰ পৰা এিট

উপহাৰ হণ কৰক।” ১৬ ইলীচাই ক’ ল, “মই িয জনাৰ সা ােত িথয় হ

আেছাঁ, সই জীৱনময় িযেহাৱাৰ শপত, মই এেকােক হণ নকেৰাঁ।”

নামােন উপহাৰ হণ কিৰবৈল তওঁক ব বাৰ অ নয়‐িবনয় কৰােতা

তওঁ মাি নহ’ল। ১৭ নামােন ক’ ল, “আপিুন যিদ ইয়াক নলয়, তে

অ তঃ মাক ই ােয়লৰ পৰা টা খছেৰ বাজা কিৰব পৰাৈক মািট

আেপানাৰ এই দাসক িদয়ক; িকয়েনা এিতয়াৰ পৰা মই িযেহাৱাৰ বািহেৰ

কােনা ইতৰ দৱতাৈল হামবিল বা বিল উৎসগ নকিৰম। ১৮ িক ু , এটা

িবষয়ত যন িযেহাৱাই আেপানাৰ এই দাসক মা কেৰ; মাৰ ৰজাই

যিতয়া সৱা কিৰবৰ অেথ িৰে ানৰ মি ৰৈল যায় আৰু তওঁ মাৰ

হাতৰ সাহাযত িনভৰ কেৰ, সই সময়ত মই িনেজও িৰে ান দৱতাৰ

গহৃত মৰূ দাৱাঁব লগা হয়; তিতয়া এই ত িযেহাৱাই আেপানাৰ

দাসক মা কৰক।” ১৯ ইলীচাই তওঁক ক’ ল, “শাি মেনেৰ যাৱা।”

তিতয়া তওঁ ইলীচাৰ ওচৰৰ পৰা িছ গ’ল। ২০ নামান তওঁৰ ওচৰৰ

পৰা িকছু দূৰ যাৱাৰ পাছেত ঈ ৰৰ লাক ইলীচাৰ দাস গহজীেয় িনজৰ

মনেত ক’ ল, “ সই অৰামীয়া নামােন অনা উপহাৰেবাৰ হণ নকিৰ

মাৰ ভুেৱ তওঁক এেনেয় এিৰ িদেল! জীিৱত িযেহাৱাৰ শপত, মই

তওঁৰ পােছ পােছ লিৰ গ তওঁৰ পৰা িকছু িকছু লওঁৈগ!” ২১ এইবিুল

গহজীেয় নামানৰ পােছ পােছ ল’িৰ গ’ল। নামােন গহজীক তওঁৰ ফােল

লিৰ অহা দিখ তওঁৰ লগত সা াৎ হ’বৈল ৰথৰ পৰা নািম িধেল, “িক,

সকেলােবাৰ িঠেক আেছেন?” ২২ গহজীেয় ক’ ল, “সকেলা িঠেকই

আেছ। িক ু মাৰ ভুেৱ এই কথা ক’বৈল মাক পঠােল য, ‘ই িয়মৰ

পাহাৰীয়া অ লৰ পৰা িশষ ভাববাদীসকলৰ জন যৱুক এিতয়াই মাৰ

কাষৈল আিহল; সেয় অ হ কিৰ, তওঁেলাকৰ বােব এক িক ৰ ৰপূ

আৰু েযাৰ কােপাৰ িদয়ক।’” ২৩ তােত নামােন ক’ ল, “আপিুন যিদ

ই িক ৰ লয়, তােতা মই অিত খী হ’ম।” এই বিুল নামােন েযাৰ

কােপাৰ আৰু টা ব াত ই িক ৰ ৰপূ বাি িনজৰ জন দাসক কিঢ়য়াই

িনবৈল িদেল; তওঁেলােক সইেবাৰ ল গহজীৰ আেগ আেগ গ’ল।

২৪ পাছত পাহাৰৰ কাষ গ পাৱাত, তওঁ দাসেবাৰৰ পৰা সই ৰপূৰ

ব ােবাৰ ল’ ল আৰু ঘৰৰ িভতৰত লু ৱাই থ দাস জনক িবদায় িদেল।

তিতয়া তওঁেলাক িচ গ’ল। ২৫ তাৰ পাছত তওঁ িভতৰৈল গ িনজৰ

ভুৰ স খুত িথয় হ’ল। তিতয়া ইলীচাই তওঁক িধেল, “ গহজী, তুিম

ক’ৰ পৰা আিহলা?” তওঁ উ ৰ িদেল, “আেপানাৰ দাস ক’ লেকা যাৱা

নাই।” ২৬ িক ু ইলীচাই তওঁক ক’ ল, “ সই মা হজেন যিতয়া তামাৰ

লগত সা াৎ কিৰবৈল িনজৰ ৰথৰ পৰা নািমিছল, তিতয়া মাৰ অ ৰ

জােনা তামাৰ লগত যাৱা নািছল? ধন, কােপাৰ‐কািন, িজত গছৰ বাৰী,

া াবাৰী, মৰ‐ছাগ, গৰু আৰু দাস‐দাসী লাৱাৰ এইেটা জােনা সময়?

২৭ এই হতুেক নামানৰ েৰাগ তামাৰ আৰু তামাৰ বংশধৰ সকলৰ

মাজত িচৰকাল লািগ থািকব।” তিতয়া গহজী ইলীচাৰ স খুৰ পৰা িছ

গ’ল আৰু তওঁৰ গাৰ ছাল িহমৰ িনিচনা বগা েৰাগ হ’ল।

৬ এিদন িশষ ভাববাদীসকেল ইলীচাক ক’ ল, “চাওঁক, িয ঠাইত আিম

আেপানাৰ লগত থােকা সই ঠাই আমাৰ সকেলােৰ কাৰেণ অিত

সৰ।ু ২আপিুন অ হ কিৰ অ মিত িদেল আিম য ন নদীৰ কাষৈল

গ িতজেন এডালৈক গছ কািট সই ঠাইেত আিম থািকবৈল এেডাখৰ

ঠাই যু ত কিৰম।” তােত ইলীচাই ক’ ল, “বাৰ,ু তামােলাক আ ৱাই

যাৱা।” ৩ তিতয়া এজন িশষ ‐ভাৱবাদীেয় ক’ ল, “আপিুনও আেপানাৰ

দাসেবাৰৰ লগত ব’লক।” ইলীচাই কেল, “িঠক আেছ, মেয়া যাম।” ৪

এইদেৰ তেৱাঁ তওঁেলাকৰ লগত গ’ল। তওঁেলােক য নৰ ওচৰৈল

গ গছ কািটবৈল ধিৰেল। ৫ তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন যিতয়া গছ

কািট আিছল, তিতয়া তওঁৰ ঠাৰখন লিক গ পানীত পিৰল; তােত

তওঁ িচঞঁৰ মািৰ ক’ ল, “হায় হায়! হ ভু, মই এইখন আনৰ পৰা

খিুজ আিনিছেলা!” ৬ তিতয়া ঈ ৰৰ লােক িধেল, “ সইখন ক’ত

পিৰল?” সই লােক ঠাইেডাখৰ দখৱুাই িদয়াত ইলীচাই এেডাখৰ

কাঠ কািট আিন পানীত পলাই িদেল; তিতয়া লাহা ডাখৰ পানীত

ওপিঙ উিঠল। ৭ ইলীচাই তওঁক ক’ ল, “ সইেটা তুিল লাৱা।” তােত

তওঁ হাত মিল তাক ল’ ল। ৮ সই সময়ত অৰামৰ ৰজাই ই ােয়লৰ

িবৰেু যু কিৰিছল। তওঁ িনজৰ দাসেবাৰৰ সেত চচা কিৰ ক’ ল,

“অমকু‐তমকু ঠাইত মাৰ ছাউিন থািকব।” ৯ তিতয়া ঈ ৰৰ লােক

ই ােয়লৰ ৰজাক ক পঠােল বােল, “সাৱধান, সই ঠাইৈল নাযাব;

কাৰণ অৰামীয়াসকল সই ঠাইৈল নািম আিহেছ।” ১০ তিতয়া ই ােয়লৰ

ৰজাই ঈ ৰৰ লােক তওঁক সাৱধান কিৰ িদয়া ঠাইেডাখৰৈল মা হ

পঠাই িনজক ৰ া কিৰেল। এইদেৰ ইলীচাই কৰা সতকতাত ৰজা বােৰ

বােৰ ৰ া পেৰ। ১১ এই হতুেক অৰামৰ ৰজাৰ বৰৈক খং উিঠল।

সেয় তওঁ িনজৰ দাসেবাৰক মািত ক’ ল, “আমাৰ মাজৰ কান মা হ
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ই ােয়লৰ ৰজাৰ প ত আেছ, তাক তামােলােক মাক নােকাৱােন?”

১২ তােত দাসেবাৰৰ মাজৰ এজেন ক’ ল, “ হ মাৰ ভু মহাৰাজ, আমাৰ

মাজত কােনা নাই; িক ু আপিুন শাৱা কাঠািলত িয সকেলা কথা কয়,

সই কথা পয ই ােয়লৰ ভাববাদী ইলীচাই ই ােয়লৰ ৰজাক জনায়!”

১৩ ৰজাই ক’ ল, “ তামােলােক গ তওঁ ক’ত থােক, তাক চাই আহাঁ;

মই মা হ পঠাই তওঁক ধিৰ আিনম।” পাছত তওঁক জেনাৱা হ’ল য,

“ তওঁ দাথানত আেছ।” ১৪ তিতয়া ৰজাই ঘাঁৰা, ৰথ আৰু এক ব

স ৰ দল দাথানৈল পঠাই িদেল; তওঁেলােক ৰািতেয়ই গ নগৰখন

ঘিৰ ধিৰেল। ১৫ িপছিদনা ঈ ৰৰ লাকৰ দােস ৰািতপৱুা উিঠ যিতয়া

বািহৰৈল ওলাই গিছল, তিতয়া তওঁ ৰথ আৰু ঘাঁৰােবােৰেৰ সেত

এদল স ই নগৰখন ঘিৰ থকা দখা পােল; দাসজেন তওঁক ক’ ল,

“হায়, মাৰ ভু! আিম িক কিৰম?” ১৬ ইলীচাই ক’ ল, “ভয় নকিৰবা;

িকয়েনা আমাৰ লগত থকাসকল তওঁেলাকৰ লগত থকাসকলতৈক

অিধক।” ১৭ তাৰ পাছত ইলীচাই এই াথনা কিৰেল, “ হ িযেহাৱা, মই

িনেবদন কেৰাঁ, এই দােস যন দখা পায়, আপিুন তওঁৰ চ মকুিল

কিৰ িদব।” িযেহাৱাই সই দাসৰ চ মকুিল কিৰ িদেল। তােত তওঁ

দখা পােল য, ইলীচাৰ চািৰওফােল পাহাৰখন অি ময় ঘাঁৰা আৰু

ৰেথেৰ ভিৰ আেছ! ১৮ পাছত অৰামীয়াসকল যিতয়া ইলীচাৰ ওচৰৈল

নািম আিহিছল, তিতয়া তওঁ িযেহাৱাৰ আগত এই াথনা কিৰেল,

“মই িনেবদন কেৰাঁ, আপিুন এই লাকসকলক অ কিৰ িদয়ক।” তােত

ইলীচাৰ াথনা অ সােৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকক অ কিৰেল। ১৯ পাছত

ইলীচাই অৰামীয়াসকলক ক’ ল, “এইেটা সই বাট নহয় আৰু সই নগেৰা

নহয়। আেপানােলাক মাৰ পােছ পােছ আহঁক, আেপানােলােক যাক

িবচািৰেছ, মই সই মা হৰ ওচৰৈল আেপানােলাকক ল যাম।” এইবিুল

তওঁ তওঁেলাকক চমিৰয়াৈল ল গ’ল। ২০ চমিৰয়া আিহ পাৱাৰ পাছত

ইলীচাই ক’ ল, “ হ িযেহাৱা, এই লাকসকলৰ চ মকুিল কিৰ িদয়ক যন

তওঁেলােক দখা পায়।” তিতয়া িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ চ মকুিল কিৰ

িদয়াত তওঁেলােক দখা পােল; তােত তওঁেলােক দিখেল য, তওঁেলাক

চমৰীয়াৰ মাজত আেছ। ২১ অৰামীয়াসকলক দখা পাই ই ােয়লৰ ৰজাই

ইলীচাক িধেল, “ হ মাৰ িপত,ৃ মই তওঁেলাকক বধ কিৰম ন? মই

মািৰম ন?” ২২ ইলীচাই উ ৰ িদেল, “আপিুন তওঁেলাকক বধ নকিৰব।

আপিুন আেপানাৰ তেৰাৱাল আৰু ধ েৰ িযসকলক ব ী কিৰ আিনেল,

সই লাকসকলক জােনা আপিুন বধ কিৰব? তওঁেলাকৰ আগত িপঠা

আৰু পানী িদয়ক, যােত তওঁেলােক খাই ব তওঁেলাকৰ ভুৰ ওচৰৈল

ঘিূৰ যাব পােৰ।” ২৩ তিতয়া ৰজাই তওঁেলাকৰ বােব বৰ ভাজৰ

আেয়াজন কিৰেল; তওঁেলােক খাৱা‐ বাৱা শষ কৰাৰ পাছত ৰজাই

তওঁেলাকক িবদায় িদয়াত তওঁেলাক তওঁেলাকৰ ভুৰ ওচৰৈল উলিট

গ’ল। পাছত অৰামীয়াৰ সই স দল ব িদন ধিৰ ই ােয়ল দশৈল

পনুৰ অহা নািছল। ২৪ ইয়াৰ িকছু কালৰ পাছত অৰামৰ ৰজা িবন‐

হদেদ িনজৰ সকেলা স সাম ক একেগাট কিৰ চমিৰয়া নগৰ অৱেৰাধ

কিৰ আ মণ কিৰবৈল আিহল। ২৫ সেয় চমিৰয়াত ভীষণ আকাল

হ’ল; তওঁেলােক নগৰখন এেনৈক অৱেৰাধ কিৰ ৰািখিছল য খাবৈল

শষত এটা গাধৰ মৰূ পয আশীটা ৰপূৰ মু াত আৰু এেনিক এক ‘কাব’

জাখৰ কেপৗৰ িব াও পাঁচটা ৰপূৰ মু াত িব ী হিছল। ২৬ ই ােয়লৰ

ৰজাই এিদন নগৰৰ দৱালৰ ওপেৰিদ অহা‐ যাৱা কিৰ আিছল; এেন

সময়েত এগৰাকী মিহলাই তওঁক িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ ক’ ল, “সহায় কৰক,

হ মাৰ ভু, মহাৰাজ।” ২৭ ৰজাই ক’ ল, “িযেহাৱাই যিদ সহায় নকেৰ,

তে মই ক’ৰ পৰা তামাক সহায় কিৰব পােৰাঁ? মৰণা মৰা খলাৰ

পৰা ন া া ৰ পৰা?” ২৮ ৰজাই তাইক পনুৰ িধেল, “ তামাৰ িক

সমস া?” তাই উ ৰ িদেল, “এই মিহলাই কিছল, ‘আিজ আিম খাবৈল

তামাৰ ল’ৰােটাক িদয়া; অহাকািল আিম মাৰ ল’ৰােটাক খাম।’” ২৯

সইদেৰই আিম মাৰ ল’ৰােটাক িসজাই খােলাঁ; পাছিদনা মই তাইক

ক’ লাঁ, “ তামাৰ ল’ৰােটাক িদয়া আৰু আিম তাক খাওঁ; িক ু , তাই িনজৰ

ল’ৰােটাক লু ৱাই ৰািখেল।” ৩০ মিহলাগৰাকীৰ এই কথা িন ৰজাই

িনজৰ কােপাৰ ফািলেল; তওঁ তিতয়াও দৱালৰ ওপৰেত ফুিৰ আিছল।

তােত লাকসকেল চাই দিখেল য িনজৰ িপ া কােপাৰৰ তলত ৰজাই

চট কােপাৰ িপি আেছ। ৩১ পাছত তওঁ ক’ ল, “আিজ চাফটৰ পেুতক

ইলীচাৰ মৰূ যিদ তওঁৰ কা ৰ ওপৰত থােক, তে ঈ েৰ যন মাক

দ িদেয়, আৰু সয়া অিধকৰেূপই িদয়ক।” ৩২ ইলীচা সই সময়ত িনজৰ

ঘৰত বিহ আিছল আৰু তওঁৰ লগত ব ৃ নতাসকেলা আিছল। ৰজাই

এজন মা হক ইলীচাৰ ওচৰৈল পঠােল। িক ু মা হজন যিতয়া ইলীচাৰ

ওচৰৈল আিহিছল, তওঁ ব ৃ লাকসকলক ক’ ল, ‘আেপানােলােক দখা

নাইেন কেনৈক সই নৰবধীৰ পেুতেক মাৰ মৰূ িনবৈল এজন লাকক

পঠাইেছ? নক, মা হজন যিতয়া আিহব, আেপানােলােক ৱাৰখন ব

কিৰ িদব আৰু তওঁৰ িবৰেু ৱাৰখন ব কিৰ ধিৰ ৰািখব; তওঁৰ পােছ

পােছ জােনা তওঁৰ ভুৰ ভিৰৰ শ ও নহয়? ৩৩ ইলীচাই তওঁেলাকৰ

সেত কথা ক থােকােতই, সই মা হজন তওঁৰ ওচৰৈল নািম আিহল।

পাছত ৰজাই আিহ ক’ ল, “চাওঁক, এই িবপদ িযেহাৱাৰ পৰা আিহেছ।

তে িযেহাৱাৰ কাৰেণ মই আৰু িকয় বাট চাই থািকম?”

৭ ইলীচাই ক’ ল, “িযেহাৱাই িয কেছ, তাক নক। িযেহাৱাই কেছ,

‘অহাকািল, ায় এেন সময়ত চমিৰয়া নগৰৰ ৱাৰ মখুত এক চয়া

পিৰমাণৰ ময়দা আৰু ই চয়া পিৰমাণৰ যৱ কৱল এক চকলৈক িব ী

হ’ব। ২ তিতয়া িযজন সনাপিতৰ সাহাযৰ ওপৰত ৰজা িনভৰ কিৰিছল,

তওঁ সই ঈ ৰৰ লাকক উ ৰ িদেল, “চাওঁক, িযেহাৱাই যিদ আকাশৰ

িখিড়িকেবােৰা খিুল িদেয়, তথািপও জােনা এেন ৱা হ’ব পােৰ?” উ ৰত

ইলীচাই ক’ ল, “চাই থাকক, আপিুন িনজৰ চ েৰ তাক দিখব, িক ু

আপিুন তাৰ অলেপা খাবৈল নাপাব।” ৩ সই সময়ত নগৰৰ েৱশ াৰৰ

বািহৰত চািৰজন েৰাগত আ া লাক আিছল; তওঁেলােক ইজেন

িসজনক ক’ ল, “আিম নমৰাৈলেক ইয়ােত িকয় বিহ থািকব লােগ? ৪

আিম যিদ কওঁ য, নগৰৈলেক সামাই যাওঁ, তে তােতা আকাল হেছ

আৰু আিম সই ঠাইেতা মিৰম। এিতয়া ইয়ােতা যিদ বিহ থােকাঁ, তে

ইয়ােতা মিৰম। এই হতুেক আহাঁ, আিম অৰামীয়াসকলৰ ছাউিনৈলেক

যাওঁ; তওঁেলােক যিদ আমাক জীয়াই ৰােখ, তে জী থািকম আৰু যিদ

মােৰ, তে মিৰম।” ৫ কথামেত সইিদনা সি য়াৰ সময়ত েৰাগী

কইজন অৰামীয়াসকলৰ ছাউিনত গ উপি ত হ’ল। তওঁেলােক ছাউিনৰ

কাষৈল গ তাত কােকা দখা নাপােল। ৬ িকয়েনা তিতয়া অৰামীয়া

স সকলক িযেহাৱাই অেনক ৰথ, ঘাঁৰা আৰু আন িবশাল স দলৰ

শ নাইিছল আৰু সেয়, অৰামীয়া স সকলৰ এজেন আন জনক

ক’বৈল ধিৰেল, “ চাৱা, আমাৰ িবৰেু আ মণ কিৰবৰ কাৰেণ ই ােয়লৰ

ৰজাই িহ ীয়া আৰু িমচৰীয় ৰজাসকলক পইচা িদ আিনেছ।” ৭ সইবােব

তওঁেলােক সি য়া হওঁেতই িনজৰ ত ু, ঘাঁৰা আৰু গাধ সকেলােবাৰ

এিৰ থ পলাই গিছল আৰু ছাউিন যেন আিছল, তেনৈকেয়ই এিৰ থ

তওঁেলাক াণৰ ভয়ত পলাই গিছল। ৮ তাৰবােব েৰাগী কইজেন

ছাউিনৰ ওচৰৈল গ এটা ত ুৰ িভতৰত সামাই খাৱা‐ বাৱা কিৰেল আৰু

তাৰ পৰা সাণ, ৰপূ আৰু কােপাৰ‐কািনেবাৰ ল গ লু ৱাই ৰািখেল।

তাৰ পাছত তওঁেলােক পনুৰ ঘিূৰ আিহ আন এটা ত ুত সামাই তাৰ

পৰাও ব ত ব ল গ লু ৱাই ৰািখেল। ৯ পাছত তওঁেলােক ইজেন

িসজেন কাৱা ই কিৰেল, “আিম হ’ ল ভাল কাম কৰা নাই। আিজৰ এই

িদনেটা হেছ এটা খবৰৰ িদন আৰু আিম এই িবষেয় কােকা এেকা নৈক

মেন মেন আেছাঁ। যিদ আিম ৰািতপৱুাৈলেক পলম কিৰ থােকাঁ, তে

শাি আমাৰ ওপৰেত আিহব; সেয়, ব’লা আিম এিতয়াই ৰাজগহৃত

কথােটা জনাওঁৈগ।” ১০ তােত তওঁেলােক গ েৱশ াৰৰ হৰীসকলক

মািত ক’ ল, “আিম অৰামীয়াসকলৰ ছাউিনৈল গিছেলাঁ; তাত কােনা

মা হ নাই আৰু কােৰা সাৰ‐শ ও নাই; কৱল ঘাঁৰা আৰু গাধেবাৰ ব া

আেছ, আৰু ত ুেবােৰা যেন আিছল তেনভােৱই আেছ।” ১১ েৱশ াৰৰ

হৰীসকেল এই স াদ িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ জনাই িদেল আৰু পাছত ৰাজগহৃৰ

িভতৰেতা জেনাৱা হ’ল। ১২ তিতয়া ৰজাই ৰািত উিঠ তওঁৰ দাসেবাৰক

ক’ ল, “মই এিতয়া তামােলাকক ক’ম য, অৰামীয়াসকেল আমাৈল িক

কিৰেছ। আিম য ভাকত আেছাঁ অৰামীয়াসকেল জােন আৰু সইবােব



২ রাজাবিল 230

তওঁেলােক ছাউিন এিৰ পথাৰৰ মাজত গ লকুাই আেছ। তওঁেলােক

ভািৱেছ, ‘ই ােয়লীয়াসকল যিতয়া নগৰৰ পৰা ওলাই আিহব, তিতয়া

আিম তওঁেলাকক জীিৱত অৱ ােত ধিৰম আৰু তওঁেলাকৰ নগৰৰ

িভতৰত সামাম’।” ১৩ তিতয়া ৰজাৰ এজন দােস উ ৰ িদ ক’ ল,

“মই আেপানাক িমনিত কেৰাঁ, কইজনমান লাকক নগৰত িয কইটা

ঘাঁৰা অৱিশ আেছ, তাৰ মাজৰ পৰা পাচঁটা ঘাঁৰা ল যাবৈল িদয়ক।

িযেহতু ই ােয়লৰ অিধক লােকই মিৰল। ইয়াত অৱিশ থকা সকেলা

ই ােয়লবাসীৰ দেৰ তওঁেলাকেৰা মতুৃ হ’ব। সেয় িক ঘিটেছ, তাক

চাবৈল আিম তওঁেলাকক পিঠয়াই িদওঁ।” ১৪ তিতয়া তওঁেলােক

ঘাঁৰােবােৰেৰ সেত খন ৰথ ল’ ল, আৰু ৰজাই অৰামীয়া স েবাৰৰ

স ানত তওঁেলাকক পিঠয়াই িদ ক’ ল, “ তামােলােক গ চাই আঁহাৈগ।”

১৫তােত তওঁেলােক য ন নদী পয অৰামীয়াসকলক িবচািৰ গ দিখেল

য অৰামীয়াসকেল লৰালিৰৈক পলাই যাৱাৰ কাৰেণ গােটই পথেটােত

কােপাৰ‐কািন আৰু ব ‐বাহািনেবাৰ পিৰ ভিৰ আিছল। িযসকলক পেঠাৱা

হিছল, তওঁেলােক উভিট আিহ ৰজাৰ আগত এই সকেলা স াদ িদেল।

১৬ তিতয়া লাকসকেল বািহৰৈল গ অৰামীয়াসকলৰ ছাউিন লটু কিৰেল;

তােত িযেহাৱাৰ বাক ৰ দেৰ, এক চয়া পিৰমাণৰ ময়দা এক চকল ৰপূত

আৰু ই চয়া পিৰমান যৱ ধান এক চকল ৰপূত িব ী হ’ল। ১৭ িযজন

সনাপিতৰ সাহাযৰ হাতত ৰজা িনভৰশীল আিছল, সই সনাপিতজনক

ৰজাই নগৰৰ ৱাৰ পিৰদশনৰ ভাৰ িদেল; িক ু লাক সকেল ৰমৰূৈক

নগৰৰ বািহৰৈল ওলাই যাওঁেত েৱশ াৰৰ পথেত লাক সকলৰ ভিৰৰ

গচকত তওঁৰ মতুৃ হ’ল। ঈ ৰৰ লাক ইলীচাৰ ওচৰৈল ৰজা যিতয়া

নািম অিহিছল, তিতয়া ইলীচাই ৰজাক িয কথা কিছল, সনাপিতজন

সইদেৰই মিৰল। ১৮ ঈ ৰৰ লােক ৰজাক িয কিছেল সইভােৱই

এই ঘটনােটা ঘিটল। তওঁ কিছল, “অহাকািল এেন সময়ত চমিৰয়াৰ

ৱাৰ মখুত ই চয়া যৱ ধান এক চকলত, আৰু এক চয়া ময়দা এক

চকলত বচা যাব।” ১৯ সই সনাপিতেয় উ ৰত ঈ ৰৰ লাকক

কিছল, “চাওঁক, িযেহাৱাই যিদ আকাশৰ িখিড়িকেবােৰা খিুল িদেয়,

তথািপও জােনা এেন ৱা হ’ব পােৰ?” ইলীচাই কিছল, “চাই থাকক,

আপিুন িনজৰ চ েৰ তাক দিখব, িক ু আপিুন তাৰ অলেপা খাবৈল

নাপাব।” ২০ তওঁৈল িঠক তেনদেৰই ঘিটল। িকয়েনা ৱাৰৰ পথত

লাকসকলৰ ভিৰৰ গচকত তওঁৰ মতুৃ হ’ল।

৮ িয গৰাকী মিহলাৰ পেুতকক ইলীচাই জীয়াই তুিলিছল, এিদন তওঁ

সই মিহলাক ক’ ল, “তুিম তামাৰ পিৰয়ােলেৰ সেতআন িয ঠাইেত

পাৰা সই ঠাইৈলেক গ িকছুকাল থাকা, িকয়েনা িযেহাৱাই এই দশত

আকাল পঠাই িদব আৰু সেয় সাত বছৰ ধিৰ থািকব।” ২ মিহলাগৰাকীেয়

ঈ ৰৰ লাকৰ কথা অ সােৰই কায কিৰেল। তাই িনজৰ পিৰয়ােলেৰ

সেত গ সাত বছৰ পেল ীয়াসকলৰ দশত বাস কিৰেল। ৩ সাত বছৰৰ

শষত মিহলাগৰাকী পেল ীয়াসকলৰ দশৰ পৰা উভিট আিহ িনজৰ ঘৰ

আৰু মািট ঘৰূাই পাৱাৰ কাৰেণ ৰজাৰ ওচৰত িনেবদন কিৰবৈল গ’ল।

৪ ৰজাই সই সময়ত ঈ ৰৰ লাকৰ দাস গহজীৰ লগত কথা পািত

আিছল। তওঁ গহজীক িধ আিছল, “ইলীচাই িয িয মহৎ কামেবাৰ

কিৰেছ, সই সকেলােক মাক কাৱােছান।” ৫ গহজীেয় যিতয়া ৰজাক

ইলীচাই কেনৈক মতৃ িশ িটক জীয়াই তুিলিছল, এই কথা ক আিছল,

িঠক সই সময়েতই িয মিহলাৰ পেুতকক ইলীচাই জীয়াই তুিলিছল, সই

মিহলাগৰাকী ৰজাৰ ওচৰত িনজৰ ঘৰ আৰু মািট ঘৰূাই পাবৰ কাৰেণ

িনেবদন কিৰবৈল আিহল। গহজীেয় তিতয়া ক’ ল, “ হ মাৰ ভু

মহাৰাজ, এেৱঁই সই মিহলা আৰু এই জেনই তাইৰ ল’ৰা যাক ইলীচাই

পনুৰ জীৱন িদেল।” ৬ ৰজাই তিতয়া মিহলাগৰাকীক তাইৰ ল’ৰািটৰ

িবষেয় িধলত, তাই তওঁৰ আগত সকেলা কথা ক’ ল। তােত ৰজাই

মিহলাগৰাকীৰ কাৰেণ এজন কমচাৰীক আেদশ িদ ক’ ল, “তাইৰ িয

িয আিছল সকেলােবাৰ ঘৰূাই িদয়া আৰু তাই দশ এিৰ যাৱােৰ পৰা

এিতয়াৈলেক তাইৰ মািটত িয িয শস উৎপ হিছল, সইেবােৰা উভটাই

িদয়া।” ৭ তাৰ পাছত ইলীচা দে চকৈল আিহল; সই সময়ত অৰামৰ

ৰজা িবন‐হদদ অ আিছল। কােনােৱ ৰজাক ক’ ল, “ঈ ৰৰ লাক এই

ঠাইৈল আিহেছ।” ৮ ৰজাই তিতয়া হজােয়লক ক’ ল, “তুিম হাতত এিট

উপহাৰ ল ঈ ৰৰ লাকৰ সা াৎ হ’বৈল যাৱা আৰু তওঁৰ যােগিদ

িযেহাৱাৰ পৰা জািন লাৱা য, ‘মই এই অ খৰ পৰা হ উিঠম ন

নাই’?” ৯ হজােয়েল তিতয়া উপহাৰ িহচােব দে চকৰ সকেলা উ ম

উ ম ব েৰ চি শটা উটৰ িপিঠত বাজাই কিৰ ইলীচাৰ সেত সা াৎ

হ’বৈল গ’ল; তওঁ আিহ ইলীচাৰ স খুত িথয় হ ক’ ল, “আেপানাৰ পু

অৰামৰ ৰজা িবন‐হদেদ এই কথা িধবৈল মাক আেপানাৰ ওচৰৈল

পঠাইেছ, ‘মই এই অ খৰ পৰা হ’ম ন’?” ১০ তিতয়া ইলীচাই

তওঁক ক’ ল, “তুিম গ ৰজা িবন‐হদদক কাৱা য ‘আপিুন অৱেশ ই

হ যাব;’ িক ু িযেহাৱাই মাৰ ওচৰত কাশ কিৰেল য, তওঁ িন য়

মিৰব।” ১১ ইয়ােক ক হজােয়েল লাজ নােপাৱা পয ইলীচাই তওঁৰ

ফােল এেক‐থেৰ চাই থািকল আৰু পাছত ঈ ৰৰ লােক কাি বৈল আৰ

কিৰেল। ১২ হজােয়েল িধেল, “ হ মাৰ ভু, আপিুন িকয় কাি েছ?”

তওঁ উ ৰ িদেল, “কাৰণ, তুিম ই ােয়লৰ লাকসকলৈল িক িত কিৰবা,

তাক মই জােনা। তুিম তওঁেলাকৰ গেবাৰ জইু িদ পিুৰবা, তেৰাৱােলেৰ

তওঁেলাকৰ যবুকসকলক বধ কিৰবা, তওঁেলাকৰ িশ সকলক মািটত

আচািৰ মািৰবা আৰু তওঁেলাকৰ গভৱতী মিহলােবাৰৰ পট ফািলবা।”

১৩ তিতয়া হজােয়েল ক’ ল, “ কৱল এটা ৰৰ তুল আেপানাৰ এই

দাসেনা কান য, এই ভয়ানক কম কিৰব?” ইলীচাই ক’ ল, “তুিম য

অৰামৰ ৰজা হ’বা, এই কথা িযেহাৱাই মাক কাশ কিৰেল।” ১৪ তাৰ

পাছত হজােয়ল ইলীচাৰ ওচৰৰ পৰা িনজৰ ভুৰ ওচৰৈল ঘিূৰ গ’ল।

তিতয়া ৰজা িবন‐হদেদ তওঁক িধেল, “ইলীচাই তামাক িক ক’ ল?”

তওঁ উ ৰ িদেল, “ তওঁ মাক ক’ ল য আপিুন অৱেশ ই হ’ব।”

১৫ িক ু িঠক পাছ িদনাই হজােয়েল এখন ক ল পানীত জবুিুৰয়াই ল

াসৰু হাৱাৈক ৰজা িবন‐হদদৰ মখুৰ ওপৰত মিল ধিৰেল আৰু তােত

ৰজাৰ মতুৃ হ’ল। তাৰ পাছত হজােয়ল িবন‐হদদৰ পদত ৰজা হ’ল।

১৬ িযেহাচাফটৰ পু িযেহাৰাম িযহূদাৰ ৰজা আিছল। ই ােয়লৰ ৰজা

আহাবৰ পু যাৰামৰ ৰাজ কালৰ প ম বছৰত িযেহাৰােম িযহূদাত

ৰাজ কিৰবৈল আৰ কেৰ। ১৭ তওঁ যিতয়া ৰাজ আৰ কিৰিছল,

তিতয়া তওঁৰ বয়স আিছল বি শ বছৰ আৰু তওঁ আঠ বছৰ ধিৰ

িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰিছল। ১৮ িযেহাৰাম ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত

চিলিছল আৰু তওঁ আহাবৰ জীেয়কক িববাহ কৰাৰ কাৰেণ আহাবৰ বংশৰ

লাকসকেল কৰাৰ দেৰই তওঁ ‐আচৰণ কিৰিছল। িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয

বয়া তওঁ তােক কিৰিছল। ১৯ তথািপও িযেহাৱাই িনজৰ দাস দায়দুৰ

কথা মনত ৰািখ িযহূদা িবন কিৰবৈল ই া নকিৰেল; কাৰণ তওঁ দায়দুক

তওঁৰ বংশধৰ িদব বিুল িত া কিৰিছল। ২০ িযেহাৰামৰ ৰাজ ৰ

সময়ত ইেদামীয়াসকেল িযহূদাৰ বশ তা অ ীকাৰ কিৰ িবে াহ কিৰেল

আৰু তওঁেলাকৰ িনজৰ কাৰেণ এজন ৰজা পািত ল’ ল। ২১ তিতয়া

িযেহাৰােম তওঁৰ সকেলা সনাপিতৰ সেত ৰথেবাৰ ল চায়ীৰৈল গ’ল।

ইেদামীয়াসকেল তওঁক আৰু ৰথেবাৰৰ সনাপিতসকলক ঘৰাও কিৰেল;

িক ু তওঁ ৰািতেয়ই উিঠ তওঁক আৰু ৰথেবাৰৰ সনাপিতসকলক বিৰ

ৰখা ঘৰাও ভািঙ ইেদামীয়াসকলক আ মণ কিৰ ওলাই আিহল আৰু

তওঁৰ স সকল পলাই গ িনজৰ ঘৰৈল ঘিূৰ গ’ল। ২২ ইেদাম আিজও

িযহূদাৰ িবৰেু িবে াহী হ আেছ। সই এেক সময়েত িল নােয়া িবে াহ

কিৰিছল। ২৩ িযেহাৰামৰ অ া সকেলা কাযৰ িবৱৰণ জােনা ‘িযহূদাৰ

ৰজাসকলৰ ইিতহাস’ নামৰ পু কখনত িলখা নাই? ২৪ পাছত িযেহাৰামৰ

মতুৃ হাৱাত তওঁ পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু তওঁক দায়দুৰ

নগৰত পবূপৰুষুসকলৰ লগত মদাম িদয়া হ’ল। তাৰ পাছত তওঁৰ

পু অহিজয়া তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ২৫ ই ােয়লৰ ৰজা আহাবৰ

পু যাৰামৰ ৰাজ কালৰ াদশ বছৰত িযেহাৰামৰ পু অহিজয়াই

িযহূদাত ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল। ২৬অহিজয়াই যিতয়া ৰাজ আৰ

কিৰিছল, তিতয়া তওঁৰ বয়স আিছল বাইশ বছৰ আৰু তওঁ এবছৰ

কাল িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ মাকৰ নাম আিছল অথিলয়া;

তওঁ ই ােয়লৰ ৰজা অ ীৰ নািতনীেয়ক। ২৭ অহিজয়াই আহাবৰ বংশৰ

লাকসকলৰ পথত চিলেল আৰু তওঁেলাকৰ দেৰই কায কিৰ িযেহাৱাৰ
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দিৃ ত ‐আচৰণ কিৰেল; িকয়েনা অহিজয়া আহাবৰ বংশৰ জাঁৱােয়ক

আিছল। ২৮ পাছত অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ িবৰেু যু কিৰবৰ কাৰেণ

ৰজা অহিজয়াই আহাবৰ পু ৰজা যাৰামৰ সেত ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল

গ’ল; তিতয়া অৰামীয়াসকেল যাৰামক আঘাত কিৰেল। ২৯অৰামৰ

ৰজা হজােয়লৰ সেত ৰামাত যু কৰাৰ সময়ত অৰামীয়াসকেল কৰা

সই আঘাতৰ পৰা হ’বৰ কাৰেণ ৰজা যাৰাম িযি েয়লৈল ঘিূৰ গ’ল।

িযেহাৰামৰ পু িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াই আহাবৰ পু যাৰােম আঘাত

পাই অ হাৱা বােব তওঁক চাবৈল িযি েয়লৈল নািম গ’ল।

৯ ইলীচা ভাৱবাদীেয় িশষ ভাববাদীসকলৰ মাজৰ এজনক মািত ক’ ল,

“যা াৰ বােব সাজু হাৱা আৰু ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল যাৱা। তলৰ এই

সৰু বটলেটা তামাৰ লগত লাৱা।” ২ সই ঠাই পােল তুিম িনমচীৰ নািত

অথাৎ িযেহাচাফটৰ পু যহূক িবচািৰবা; তওঁৰ ওচৰৈল গ তওঁক তওঁৰ

স ীসকলৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই এটা িভতৰৰ কাঁঠািলৈল ল যাবা। ৩

তাৰ পাছত এই বটলেটাৰ পৰা অলপমান তল ল তওঁৰ মৰূত ঢািল িদ

ক’বা য, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ই ােয়লৰ ৰজা িহচােব মই তামাক

অিভেষক কিৰেলাঁ।’ তাৰ পাছত তুিম ৱাৰখন মিল দৗৰ মািৰবা, পলম

নকিৰবা।” ৪ সইদেৰই সই যৱুক ভাববাদীজন ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল গ’ল।

৫ সই ঠাই পাই তওঁ দিখেল সনাবািহনীৰ সনাপিতসকল এঠাইত বিহ

আেছ। যৱুক ভাৱবাদীজেন ক’ ল, “ সনাপিত মহাশয়, মই আেপানাৰ

বােব এটা খবৰ ল আিহেছাঁ।” যহূেৱ উ ৰ িদ িধেল, “ সই খবৰ আমাৰ

মাজৰ কানজনৰ কাৰেণ?” তওঁ ক’ ল, “ সনাপিত মহাশয়, আেপানাৰ

কাৰেণই।” ৬ তােত যহূ উিঠ ঘৰৰ িভতৰৈল গ’ল। তিতয়া সই

ভাৱবাদীেয় যহূৰ মৰূত তল ঢািল িদ ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: ‘িযেহাৱাৰ লাকসকলৰ ওপৰত অথাৎ ই ােয়লৰ ওপৰত

ৰজা িহচােব মই তামাক অিভেষক কিৰেলাঁ। ৭ তামাৰ ভু আহাবৰ

বংশক তুিম িবন কিৰবা। ঈেজবলৰ হােতেৰ মাৰ দাসেবাৰৰ অথাৎ

ভাববাদীসকলৰ আৰু িযেহাৱাৰ আন সকেলা দাসেবাৰৰ িয ৰ পাত কৰা

হ’ল, তাৰ িতেশাধ মই যন লব পােৰাঁ। ৮আহাবৰ বংশৰ সকেলােৱই

িবন হ’ব; দাস হওঁক বা াধীন হওঁক, আহাবৰ বংশৰ িতজন ল’ৰা

িশ ক মই িবন কিৰম। ৯ মই তওঁৰ বংশক নবাটৰ পেুতক যাৰিবয়ামৰ

বংশৰ িনিচনা আৰু অিহয়াৰ পেুতক বাচাৰ বংশৰ িনিচনা কিৰম। ১০

ৰেবােৰ ঈেজবলক িযি েয়লৰ এেলকাত খাই পলাব আৰু তাইক

মদাম িদবৈল কােনা নহ’ব।’” এইবিুল ক যবুক ভাৱবাদীজেন ৱাৰ

খিুল দৗিৰ পলাল। ১১ যহূেৱ বািহৰৈল আিহ যিতয়া তওঁৰ স ী ভুৰ

সনাপিতসকলৰ ওচৰৈল গ’ল, তিতয়া তওঁেলাকৰ এজেন তওঁক

িধেল, “সকেলা িঠেকই আেছ ন? সই বলীয়ােটা আেপানাৰ ওচৰৈল

িকয় আিহিছল?” যহূেৱ ক’ ল, “আেপানােলােকেতা সই মা হক িচিন

পায় আৰু তওঁ কেন ধৰণৰ লাপ বেক, তােকা জােন।” ১২ তওঁেলােক

ক’ ল, “নহয়, আিম সইেবাৰ এেকা নাজােনা। আমাক সকেলা কথা

খিুল কওঁক।” িযহূেৱ তিতয়া ক’ ল, “ তওঁ মাক এই কথা ক’ ল য,

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা িহচােব মই তামাক

অিভেষক কিৰেছাঁ।” ১৩ তিতয়া সই সনাপিতসকলৰ েত েকই লেগ

লেগ িনজৰ গাৰ পৰা ওপৰৰ কােপাৰখন ল খটখিটৰ ওপৰত যহূৰ

ভিৰৰ তলত পািৰ িদেল। তাৰ পাছত তওঁেলােক িশঙা বজাই িচঞঁিৰ

ক’বৈল ধিৰেল, “ যহূ ৰজা হ’ল।” ১৪ এইদেৰ িনমচীৰ নািত, অথাৎ

িযেহাচাফটৰ পু যহূেৱ যাৰামৰ িবৰেু ষড়য কিৰেল। সই সময়েত

ৰজা যাৰাম আৰু সম ই ােয়লবাসীেয় অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ হাতৰ

পৰা ৰােমাৎ‐িগিলয়দ ৰ া কিৰবৈল চ া কিৰিছল। ১৫ িক ু অৰামৰ

ৰজা হজােয়লৰ সেত যু কৰাৰ সময়ত অৰামীয়াসকেল যাৰামক িয

আঘাত কিৰিছল, তাৰ পৰা হ’বৈল ৰজা যাৰাম িযি েয়লৈল উভিট

আিহিছল। তাৰ পাছত যহূেৱ যাৰামৰ দাস, স ী সনাপিত সকলক

ক’ ল, “আেপানােলাকেৰা যিদ এেয় মত হয়, তে িযি েয়লত এই কথা

জনাবৈল কােনা লাকক নগৰৰ পৰা ওলাই যাব িনিদব।” ১৬ তাৰ পাছত

যহূেৱ এখন ৰথত উিঠ িযি েয়লৈল গ’ল; িকয়েনা সই ঠাইত যাৰাম

শয াত পিৰ আিছল। সই সময়ত িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াও যাৰামক

চাবৰ কাৰেণ তাৈল নািম গিছল। ১৭ যহূৰ স দলক অহা দিখ

িযি েয়লৰ ওখ গৰ ওপৰত িথয় হ পহৰা িদয়া হৰীজেন িচঞঁিৰ

উিঠল, “মই এদল মা হ অহা দিখেছাঁ।” তিতয়া যাৰােম ক’ ল, “এজন

অ ােৰাহীক তওঁেলাকৰ ওচৰৈল পঠাই িদয়া আৰু তওঁ গ তওঁেলাকক

িধবৈল ক’বা, ‘আেপানােলাক শাি ভােৱেৰ আিহেছ ন’?” ১৮ পাছত

সইদেৰ এজন অ ােৰাহী যহূৰ সা াৎ হ’বৈল ওলাই গ’ল আৰু তওঁক

ক’ ল, “ৰজাই িধেছ, আেপানােলাক শাি ভােৱেৰ আিহেছ ন?” তােত

যহূেৱ ক’ ল, “শাি েৰ অহােটা তামাক িকয় লােগ? তুিম ঘিূৰ মাৰ

পােছ পােছ আহাঁ।” সই হৰীজেন তিতয়া ৰজাক খবৰ িদেল, “ সই

বাতাবাহকজন গ তওঁেলাকৰ ওচৰ পােল, িক ু তওঁ এিতয়াৈলেক

উভিট অহা নাই।” ১৯ তিতয়া ৰজাই ি তীয় আন এজন অ ােৰাহীক

পঠােল; তওঁ সই স দলৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “ৰজাই এই কথা কেছ,

‘আেপানােলাক শাি ভােৱেৰ আিহেছ ন’?” যহূেৱ উ ৰ িদ’ ল, “শাি েৰ

অহােটা তামাক িকয় লােগ? তুিম ঘিূৰ মাৰ পােছ পােছ আহা।” ২০ সই

হৰীজেন পনুৰায় খবৰ িদেল, “ সই বাতাবাহক জেনও গ তওঁেলাকক

লগ পােল, িক ু তেৱাঁেতা এিতয়াৈলেক উভিট অহা নাই। ৰথ চেলাৱােটা

দিখ ভাব হেছ িনমচীৰ নািতেয়ক যহূেৱ ৰথ চলাইেছ। িকয়েনা তওঁ

বিলয়াৰ দেৰ ৰথ চলাইেছ।” ২১ তিতয়া যাৰােম ক’ ল, “ মাৰ ৰথ যু ত

কৰা।” তওঁেলােক তওঁৰ ৰথ যু ত কৰাৰ পাছত ই ােয়লৰ ৰজা যাৰাম

আৰু িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াই িনজৰ িনজৰ ৰথত উিঠ যহূক লগ পাবৈল

ওলাই গ’ল। তওঁেলােক যহূক িযি েয়লীয়া নােবাতৰ এেলকাত লগ

পােল। ২২ যাৰােম যহূক দখামা েক িধেল, “ যহূ, তুিম শাি ভােৱেৰ

আিহছা ন?” তওঁ ক’ ল, “আেপানাৰ মা ঈেজবলৰ ব িভচাৰী কাযৰ

িতমাপজূা আৰু মায়াকমৰ কাম যিতয়া ইমান বিছৈক হেছ তে তাত

আৰু িক শাি থািকব পােৰ?” ২৩এই কথা িন যাৰােম িনজৰ ৰথ ঘৰূাই

পলাবৈল ধিৰেল আৰু অহিজয়াক ক’ ল, “অহিজয়া, ই িব াসঘাতক।” ২৪

তিতয়া যহূেৱ িনজৰ সম বেলেৰ সেত ধ ৰ জাঁৰ টািন, যাৰামৰ

ই কা ৰ মাজত কাঁড়ডাল মািৰ পঠােল। সই কাঁড় গ ৰজা যাৰামৰ

দিপ ৰ মােজিদ সৰিক গ’ল আৰু তওঁ ঁজা হ ৰথেত পিৰ গ’ল।

২৫ তিতয়া যহূেৱ তওঁৰ সনাপিত িবদকৰক ক’ ল, “ তওঁক তুিল িন

িযি েয়লীয়া নােবাতৰ এেলকাত পলাই িদয়া। মনত পেলাৱােছান!

মই আৰু তুিম যিতয়া এেকলেগ তওঁৰ িপতৃ আহাবৰ িপছত ৰেথেৰ

গিছেলাঁ, তিতয়া িযেহাৱাই আহাবৰ িবৰেু এই ভাৱবাণী কিছল: ২৬

‘মই িযেহাৱাই কেছা, যাৱাকািল মই নােবাতৰআৰু তওঁৰ পেুতকসকলৰ

তজ দিখেলাঁ আৰু এই মািটেতই মই িন য়ৈক তামাক তাৰ িতফল

িদম।’ এই হতুেক তুিম এিতয়া িযেহাৱাৰ কথা অ সােৰ তওঁক তুিল

ল সই মািটত পলাই িদয়া।” ২৭ িয ঘিটল, তােক দিখ িযহূদাৰ ৰজা

অহিজয়াই বৎ‐হাগগানৰ পেথিদ পলাই গ’ল। যহূেৱ তওঁৰ পােছ

পােছ খিদ গ িচঞিৰেল, “ তওঁেকা ৰথৰ িভতৰত বধ কৰা।” তিতয়া

তওঁেলােক িযি য়ামৰ ওচৰৰ গৰূৈল উিঠ যাৱা পথত তওঁক আঘাত

কিৰেল। অহিজয়াই মিগে াৈল পলাই গ’ল আৰু তােত তওঁ মিৰল। ২৮

তওঁৰ দাসেবােৰ তওঁক ৰথত তুিল িযৰচূােলমৈল ল গ’ল আৰু দায়দুৰ

নগৰত তওঁৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ লগত তওঁৰ মদামত তওঁক মদাম

িদেল। ২৯আহাবৰ পু যাৰামৰ ৰাজ কালৰ একাদশ বছৰত অহিজয়া

িযহূদাৰ ৰজা হিছল। ৩০ তাৰ পাছত যহূ িযি েয়লৈল গ’ল। ঈেজবেল

এই বাতিৰ পাই চ ত কাজল লগােল আৰু কশ‐িব ােসেৰ িনজক

শািভত কিৰ িখিড়িকেয়িদ চােল। ৩১ যহূ যিতয়া ৱােৰিদ সামাই

আিহল, তিতয়া ঈেজবেল তওঁক ক’ ল, “তুিম শাি েৰ আিহলা ন িজ ী,

িনজৰ ভুৰ হত াকাৰী?” ৩২ তিতয়া যহূেৱ ওপৰৈল িখিড়িকৰ ফােল

চাই ক’ ল, “ মাৰ প ত কান আেছ? কান কান আেছ?” তােত ই

িতিনজন নপংুসেক ওপৰৰ পৰা বািহৰৈল চােল। ৩৩ যহূেৱ ক’ ল,

“ তওঁক তলৈল পলাই িদয়া।” তিতয়া তওঁেলােক ঈেজবলক তলৈল

পলাই িদেল; তােত ঈেজবলৰ িকছু তজ দৱালত আৰু ঘাঁৰােবাৰৰ

গাত িছিটিক পিৰল আৰু যহূৰ ৰথৰ ঘাঁৰােবােৰ তওঁক ভিৰেৰ গচিকেল;

৩৪ তাৰ পাছত যহূ ৰাজগহৃৰ িভতৰৈল গ ভাজন‐পান কিৰেল; তিতয়া
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তওঁ ক’ ল, “এই শাও পাৱা মিহলাগৰাকীক এিতয়া চাৱা; তাইক ল

মদাম িদয়াৈগ; িকয়েনা তাই ৰজাৰ জীেয়ক।” ৩৫ লাকসকেল যিতয়া

ঈেজবলক মদাম িদবৰ কাৰেণ ওলাই গ’ল, তিতয়া মৰূৰ লাউেখালা,

ভিৰ আৰু হাতৰ বািহেৰ তওঁৰ এেকােক নাপােল। ৩৬ সেয় তওঁেলােক

উভিট গ যহূক এই বাতিৰ িদেল; তােত তওঁ ক’ ল, “িযেহাৱাই তওঁৰ

দাস িতচবীয়া এিলয়াৰ াৰাই িঠক এই কথাই কিছল য, ‘িযি েয়লৰ

মািটত ৰেবােৰ ঈেজবলৰ মঙহ খাব, ৩৭আৰু সই মািটত ঈেজবলৰ

শৱ গাবৰৰ দেৰ পিৰ থািকব; তােত কােনও ক’ব নাৱািৰব য, ‘এইেটা

ঈেজবলৰ দহ’।”

১০ চমিৰয়াত আহাব ৰজাৰ স ৰ জন বংশধৰ আিছল; যহূেৱ

চমিৰয়া, িযি েয়লৰ শাসনকতাসকল, পিৰচাৰক আৰু আহাবৰ

বংশধৰৰ অিভভাৱকসকলৈল এই প িলিখ পঠােল, ২ “আেপানােলাকৰ

ভুৰ বংশধৰসকল আেপানােলাকৰ লগত আেছ আৰু ৰথ, ঘাঁৰা, গেড়েৰ

আবতৃ এখন নগৰ আৰু অ ‐শ েবােৰা আেছ; এই হতুেক এই প পাৱা

মাে ই, ৩আেপানােলাকৰ ভুৰ সকেলাতৈক উ মআৰু যাগ বংশধৰক

বািচ ল আহাবৰ িসংহাসনত ব ৱাওক; তাৰ পাছত ভুৰ ৰাজবংশৰ

কাৰেণ যু কৰক।” ৪ িক ু তওঁেলােক অিতশয় ভয় খাই ক’ ল, “চাওঁক,

জন ৰজােয়ই যিতয়া যহূৰ আগত িথয় হ’ব নাৱািৰেল, তে আিমেনা

কেনৈক িথয় হ’ব পািৰম?” ৫ এই হতুেক ৰাজপিৰয়ালৰ পিৰচালক,

নগৰৰ শাসনকতা, পিৰচাৰকসকলআৰু আহাবৰ বংশধৰসকলক িতপাল

কৰাসকেল যহূক এই কথা ক পঠােল, “আিম আেপানাৰ দাস। আপিুন

িয আ া িদব, আিম সই সকেলােক কিৰম। আিম কােকা ৰজা নাপােতাঁ;

আপিুন িয ভাল দেখ, তােকই কৰক।” ৬ তিতয়া যহূেৱ তওঁেলাকৈল

ি তীয় বাৰ প িলিখেল, “আেপানােলাক যিদ মাৰ প ত থােক আৰু

মাৰ কথামেত চেল, তে আেপানােলাকৰ ভুৰ বংশধৰসকলৰ মৰূ

ছদন কিৰ অহাকািল এই সময়েত িযি েয়লত মাৰ ওচৰৈল আিহব।”

আহাবৰ সই স ৰজন বংশধৰ তিতয়া নগৰৰ ধান লাকসকলৰ লগত

আিছল। তওঁেলােক তওঁেলাকক চাৱা‐িচতা কিৰিছল। ৭ যহূৰ প

পাৱাৰ পাছত সই লাকসকেল সই স ৰজনৰ সকেলােক ধিৰ হত া

কিৰেল। তাৰ পাছত পািচত তওঁেলাকৰ মৰূেবাৰ ভৰাই িযি েয়লত

যহূৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল। ৮ তিতয়া এজন লােক আিহ যহূক ক’ ল,

“ তওঁেলােক ৰজাৰ বংশধৰসকলৰ মৰূেবাৰ ল আিনেছ।” তােত তওঁ

ক’ ল, “ সইেবাৰ টা দম কিৰ নগৰৰ েৱশ াৰৰ পথত ৰািতপৱুাৈলেক

ৰািখ থাৱা।” ৯ িপছ িদনা ৰািতপৱুা যহূ বািহৰৈল ওলাই গ’ল। তওঁ

সকেলা লাকৰ স খুত িথয় হ ক’ ল, আেপানােলাকৰ কােনা দাষ

নাই। মেয়ই মাৰ ভুৰ অিহেত ষড়য কিৰ তওঁক বধ কিৰেলাঁ; িক ু

এওঁেলাক সকেলােক কােন বধ কিৰেল? ১০এিতয়া আেপানােলােক

িন য়ৈক জািন ৰাখক, আহাবৰ বংশৰ িবৰেু িযেহাৱাই কাৱা কােনা

এিট কথাও অথেল নাযাব; িযেহাৱাই তওঁৰ দাস এিলয়াৰ াৰাই িয

কিছল, তাক তওঁ িস কিৰেল।” ১১ এইদেৰ যহূেৱ িযি েয়লত

থকা আহাবৰ বংশৰ সকেলা অৱিশ লাকক, অথাৎ তওঁৰ সকেলা

ধান লাকক, তওঁৰ ণয়ৰ ব ু সকল আৰু তওঁৰ পেুৰািহতসকলক বধ

কিৰেল। তওঁেলাকৰ আৰু কােনােৱই জীয়াই নাথািকল। ১২ পাছত

যহূ বািহৰ হ চমিৰয়াৰ ফােল যাবৈল ধিৰেল। বাটত তওঁ মৰ‐ছাগ

ৰখীয়াৰ গাওঁ বৎ‐একদৰ ওচৰ পােল। ১৩ সই ঠাইেত িযহূদাৰ

ৰজা অহিজয়াৰ কইজনমান ভােয়কৰ লগত যহূৰ সা াৎ হ’ল; তওঁ

তওঁেলাকক িধেল, “আেপানােলাক কান হয়?” তওঁেলােক ক’ ল,

“আিম অহিজয়াৰ ভােয়ক; আিম ৰাণী ঈেজবলৰ স ান সকলক আৰু

ৰাজপিৰয়ালৰ সকেলােক ম লবাদ কিৰবৈল আিহেছাঁ।” ১৪ তিতয়া

যহূেৱ তওঁৰ লাক সকলক আ া িদ’ ল, “এওঁেলাকক জীয়াই জীয়াই

ধৰা।” লাকসকেল তওঁেলাকক জীৱে ধিৰেল আৰু বৎ‐একদৰ নাদত

তওঁেলাকক বধ কিৰেল। তওঁেলাক সংখ াত িবয়াি শ জন আিছল।

তওঁেলাকৰ মাজৰ এজনেকা জীয়াই নাৰািখেল। ১৫ সই ঠাইৰ পৰা

িচ যাৱাৰ পাছত ৰখবৰ পু িযেহানাদবক যহূেৱ লগ পােল। তওঁ

যহূক দখা কিৰবৈল আিহিছল। যহূেৱ তওঁক ম লবাদ জনাই ক’ ল,

“ মাৰ দয় যেনৈক আেপানাৰ লগত আেছ তেনৈক আপিুনও মাৰ

প ত আেছ ন?” িযেহানাদেব উ ৰ িদেল, “হয়, আেছাঁ।” যহূেৱ ক’ ল

“যিদ সেয় তে আেপানাৰ হাত আগবঢ়াই িদয়ক।” িযেহানাদেব হাত

আগবঢ়াই িদেল আৰু যহূেৱ তওঁক ৰথত তুিল ল’ ল। ১৬ তিতয়া

যহূেৱ ক’ ল, “ মাৰ লগত আহাঁ আৰু িযেহাৱাৰ কাৰেণ মাৰ আ হ

িকমান তাক চাৱািহ।” এইদেৰ তওঁ িযেহানাদবক িনজৰ ৰথত তুিল ল

গ’ল। ১৭ পাছত যহূ চমিৰয়াৈল আিহ আহাবৰ ৰাজবংশৰ বাকী সকেলা

লাকক বধ কিৰেল; িযেহাৱাই এিলয়াক িয কিছল সই অ সােৰ যহূেৱ

তওঁেলাকক িবন কিৰেল। ১৮ তাৰ পাছত যহূেৱ সকেলা লাকক

গাটাই তওঁেলাকক ক’ ল, “আহােব বাল দৱতাক সামা ভােৱ পজূা

কিৰেল; িক ু যহূেৱ তওঁৰ পজূা অিধক বিছৈক কিৰব। ১৯ এিতয়া

বাল দৱতাৰ সকেলা ভাববাদী, উপাসক আৰু পেুৰািহতসকলক মাৰ

ওচৰৈল মািত আনক। চাব যন কােনা নহাৈক নাথােক, িকয়েনা বাল

দৱতাৰ উে েশ মই এক মহাবিল উৎসগ কিৰব লািগব। কােনাবা যিদ

নােহ, তে তওঁ জীয়াই নাথািকব।” িক ু আচলেত যহূেৱ বাল দৱতাৰ

উপাসকসকলক িবন কৰাৰ আশেয়েৰ এই ছলনা কিৰেল। ২০ যহূেৱ

আ া িদেল, “বাল দৱতাৰ উে েশ এটা িদন িঠক কিৰ এক পিব

মহাসভাৰ ঘাষণা কৰা।” সই লাকসকেল সই কথা চাৰ কিৰেল। ২১

যহূেৱ তিতয়া ই ােয়লৰ সকেলা ঠাইৈল এই বাতা পঠাই িদেল। তােত

বাল দৱতাৰ সকেলা উপাসক আিহ উপি ত হ’ল। কােনােৱ নহাৈক

নাথািকল। তওঁেলাক বাল দৱতাৰ মি ৰত সােমাৱাৰ পাছত মি ৰৰ

ইমৰুৰ পৰা িসমৰুৈলেক লােকেৰ ভিৰ পিৰল। ২২ তিতয়া যহূেৱ

পেুৰািহতৰ পাছাক‐ৰ কজনক ক’ ল, “বাল দৱতাৰ উপাসকসকলৰ

কাৰেণ কােপাৰ ল আহা।” তােত লাকজেন তওঁেলাকৰ কাৰেণ কােপাৰ

উিলয়াই আিনেল। ২৩ তাৰ পাছত যহূ আৰু ৰখবৰ পু িযেহানাদব

বাল দৱতাৰ মি ৰত সামাল। যহূেৱ বাল দৱতাৰ উপাসকসকলক

ক’ ল, “আেপানােলােক ভালদেৰ চাওঁক যােত িযেহাৱাৰ দাসেবাৰৰ

মাজৰ কােনা আেপানােলাকৰ মাজত নাথােক, কৱল বাল দৱতাৰেহ

উপাসকসকল থািকব।” ২৪ তিতয়া তওঁেলাক বিল আৰু হামবিল

উৎসগ কিৰবৈল িভতৰৈল সামাই গ’ল। যহূেৱ বািহৰত িথয় হ থকা

আশী জন লাকক মেনানীত কিৰ এই বিুল সাৱধান কিৰ ক’ ল, “মই

তামােলাকৰ হাতত িযসকল লাকক আিন িদেছাঁ, তওঁেলাকৰ এজনেকা

যিদ কােনােৱ পলাই যাবৈল িদেয় তে সই জনৰ াণৰ সলিন,

তওঁেৰ াণ লাৱা হ’ব।” ২৫ যহূেৱ হামবিল উৎসগ শষ কৰাৰ লেগ

লেগ ৰখীয়া আৰু সনাপিতসকলক আ া িদেল, “ তামােলাক িভতৰৈল

সামাই গ তওঁেলাকক বধ কৰা; এজনেকা বািহৰৈল আিহব িনিদবা।”

তিতয়া তওঁেলােক তেৰাৱােলেৰ তওঁেলাকক বধ কিৰেল। ৰখীয়া আৰু

সনাপিতসকেল তওঁেলাকৰ শেবাৰ বািহৰৈল পলাই িদ, বাল দৱতাৰ

মি ৰৰ িভতৰ কাঁঠািলৈল গ’ল। ২৬ তওঁেলােক বাল দৱতাৰ মি ৰৰ

পৰা পজূাৰ িশলৰ েবাৰ উিলয়াই আিন পিুৰ পলােল। ২৭ তাৰ পাছত

তওঁেলােক বাল দৱতাৰ আৰু মি ৰেটা ভািঙ পলােল আৰু তাক

পাইখানা ঘৰ িহচােব ব ৱহাৰ কিৰেল। ই আিজৈলেক আেছ। ২৮ এইদেৰ

যহূেৱ ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা বাল দৱতা আৰু ইয়াৰ পজূা‐অচনাক ব

কিৰেল। ২৯ িক ু নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম ই ােয়লৰ াৰাই িযেবাৰ পাপ

কায কৰাইিছল, সইেবাৰৰ পৰা তওঁ আঁতিৰ নািহল অথাৎ বৎএল

আৰু দানত থকা সাণৰ দামিুৰ টাৰ পাছত চলাৰ পৰা যহূ আঁতৰ

নহ’ল। ৩০ িযেহাৱাই যহূক ক’ ল, মাৰ দিৃ ত িয ায়, তাক কিৰ

তুিম ভাল কম কিৰলা, আৰু মাৰ মনত িয িয আিছল, সই সকেলােক

তুিম আহাবৰ বংশৈল কিৰলা; এই কাৰেণ চতুথ পৰুষুৈলেক তামাৰ

বংশ ই ােয়লৰ িসংহাসনত বিহব। ৩১ তথািপ যহূেৱ িনজৰ সকেলা

িচে সেত ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ব ৱ া অ সােৰ চিলবৈল সাৱধান

নহ’ল; যাৰিবয়ােম িযেবাৰ পাপৰ াৰাই ই ােয়লক পাপ কৰাইিছল,

সইেবাৰ পাপৰ পৰা তওঁ আঁতৰ নহ’ল। ৩২ সই কালত িযেহাৱাই

ই ােয়ল দশৰ সীমা সৰু কিৰবৈল ধিৰেল। হজােয়েল ই ােয়লৰ সীমাত
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ই ােয়লীয়াসকলক পৰাজয় কিৰেল। ৩৩ তওঁ য ন নদীৰ পবূ ফালৰ

পৰা, অেণান উপত কাৰ ওচৰত থকা অেৰােয়ৰ পয , সম িগিলয়দ আৰু

বাচান অ ল জয় কিৰেল; সই ঠাইেবাৰ গাদ, ৰেূবণ আৰু মনিচ ফদৰ

অ ল আিছল। ৩৪ যহূৰ অ া সকেলা ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কম

আৰু পৰা মৰ কথা জােনা ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ‘ইিতহাস‐পু কখনত’

িলখা নাই? ৩৫ পাছত যহূ তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ সেত িনি ত হ’ল

আৰু লাকসকেল তওঁক চমিৰয়াত মদাম িদেল। তওঁৰ ঠাইত তওঁৰ

পু িযেহাৱাহজ ৰজা হ’ল। ৩৬ যহূেৱ চমিৰয়াত ই ােয়লৰ ওপৰত

আঠাইশ বছৰ ৰাজ কিৰিছল।

১১ িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াৰ মাক অথিলয়াই যিতয়া দিখেল য

তওঁৰ পু ৰ মতুৃ হ’ল, তিতয়া তওঁ ৰাজবংশৰ সকেলা স ানেক

বধ কিৰেল। ২ িক ু সকেলা ৰাজপু ক বধ কৰাৰ সময়ত ৰজা িযেহাৰামৰ

জীেয়ক অথাৎ অহিজয়াৰ ভনীেয়ক িযেহােচবাই অহিজয়াৰ পু যাৱাচক

ৰাজপু সকলৰ মাজৰ পৰা চুৰ কিৰ আিনেল। িযেহােচবাই যাৱাচক

অথিলয়াৰ পৰা লু ৱাই ৰািখবৰ কাৰেণ তওঁক ধাই মাকেৰ সেত

এটা শাৱা কাঁঠািলত ৰািখেল। সেয় অথিলয়াই যাৱাচক বধ কিৰব

নাৱািৰেল। ৩ যাৱাচক ল িযেহােচবা িযেহাৱাৰ গহৃত ছবছৰ লকুাই

থািকল; সই সময়ত িযহূদা দশত অথিলয়াই শাসন কিৰিছল। ৪ স ম

বছৰত পেুৰািহত িযেহায়াদাই দহৰ ীসকলৰ শত‐ সনাপিত আৰু ৰ ক‐

সনাসকলৰ শত‐ সনাপিতসকলৈল বাতা পঠাই িযেহাৱাৰ গহৃত িনজৰ

ওচৰৈল মািত আিনেল। তওঁ তওঁেলাকৰ সেত এিট চত কিৰেল।

িযেহাৱাৰ গহৃত তওঁ তওঁেলাকক এক শপত খাৱাই ল ৰাজেকাঁৱৰ

যাৱাচক আিন তওঁেলাকক দখৱুােল। ৫ তাৰ পাছত তওঁ তওঁেলাকক

িনেদশ িদ ক’ ল, “আেপানােলােক এই কাম কিৰব লািগব: আেপানােলাকৰ

িযসকেল িব ামবােৰ কাম কিৰবৈল যাব, তওঁেলাকৰ িতিন ভাগৰ এভােগ

ৰাজগহৃ পহৰা িদব। ৬ এক ভাগ ছুৰ ৱাৰত থািকব আৰু এক ভাগ

ৰ ক‐ সনাগহৃৰ পাছফালৰ ৱাৰত থািকব।” ৭আেপানােলাকৰ অ

টা দল, িযসকেল িব ামবােৰ ছুিট পাব, তওঁেলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ

গহৃত ৰজা যাৱাচক পহৰা িদব। ৮আেপানােলাক িতজেন হাতত অ

ল ৰজাক চািৰওফােল ঘিৰ ৰািখব। আেপানােলাকৰ শাৰীৰ মাজত

যেয় সামাই আিহব তওঁেক বধ কৰা হওঁক; ৰজা বািহৰ বা িভতৰ

য’ লেক যাওঁক, আেপানােলাক তওঁৰ সে সে থািকব। ৯ সইদেৰই

পেুৰািহত িযেহায়াদাই িযদেৰ িনেদশ িদেল, শত‐ সনাপিতসকেল সই

সকেলােক কিৰেল। তওঁেলাক িতজেন িনজৰ িনজৰ লাকসকলক

অথাৎ িযসকেল িব াম বােৰ কাম কিৰবৈল আিহিছল আৰু িযসকেল কামৰ

পৰা ছুিট কিৰিছল, সই সকেলােক ল িযেহায়াদা পেুৰািহতৰ ওচৰৈল

আিহল। ১০ পেুৰািহত িযেহায়াদাই তিতয়া ৰজা দায়দুৰ িয সকেলা যািঠ

আৰু ঢাল িযেহাৱাৰ গহৃত আিছল, সইেবাৰ ল শত‐ সনাপিতসকলক

িদেল। ১১ ৰ ক‐ সনােবাৰৰ েত েকই ৰজাৰ চািৰওফােল হাতত

িনজৰ অ ল মি ৰৰ সাঁ ফালৰ পৰা বাওঁ ফালৈলেক য েবদীৰ

কােষ কােষ িথয় হ থািকল। ১২ তাৰ পাছত িযেহায়াদাই ৰাজেকাঁৱৰ

যাৱাচক বািহৰৈল উিলয়াই আিন তওঁৰ মৰূত মু ট িপ াই হাতত

ব ৱ া‐পু কখন িদেল। তওঁেলােক তওঁক ৰাজপদত অিভেষক কিৰেল।

তােত সকেলােৱ হাত তািল িদ সম েৰ ক’ ল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওঁক।”

১৩ ৰ ক‐ সনা আৰু লাকসকলৰ কালাহল িন মহাৰাণী অথিলয়া

িযেহাৱাৰ গহৃৈল লাক সকলৰ কাষৈল আিহল। ১৪ তওঁ চাই দিখেল

য, তাত ৰীিত অ সােৰ ৰজা যাৱাচ েটাৰ ওচৰত িথয় হ আেছ।

শত‐ সনাপিতসকল আৰু িশঙা বেজাৱাসকল ৰজাৰ কাষত ঘিৰ আেছ;

সকেলা দশবাসীেয় আন কিৰেছ আৰু িশঙা বজাইেছ। তিতয়া ৰাণী

অথিলয়াই িনজৰ কােপাৰ ফািল িচঞিৰেল, “ৰাজে াহী! ৰাজে াহী!” ১৫

পেুৰািহত িযেহায়াদাই তিতয়া িযসকলৰ ওপৰত সনাদলৰ ভাৰ আিছল,

সই শত‐ সনাপিতসকলক িনেদশ িদেল, “ তওঁক শাৰীেবাৰৰ মাজৈল

বািহৰৈল ল আনা। তওঁৰ সমথক িযেকােনা লাক তওঁৰ পােছ পােছ

বািহৰৈল আিহব, তওঁক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰব।” িকয়েনা পেুৰািহেত

কিছল, “ তওঁক যন িযেহাৱাৰ গহৃৰ িভতৰত বধ কৰা নহয়।” ১৬ সেয়

অথিলয়াক তওঁেলােক বাট এিৰ িদেল। তাৰ পাছত তওঁ ঘাঁৰা সােমাৱা

ফালৰ ৱােৰিদ ৰাজগহৃৈল গিছল আৰু তােত তওঁক বধ কৰা হ’ল। ১৭

তাৰ পাছত িযেহায়াদাই িযেহাৱা, ৰজা যাৱাচ আৰু জাসকলৰ মাজত

এক চুি কিৰেল। এই চুি ত কাৱা হ’ল য, ৰজা আৰু জা উভেয়ই

িযেহাৱাৰ লাক হ চিলব। তওঁ ৰজা আৰু জা পৰ ৰৰ মাজেতা এক

চুি কিৰেল। ১৮ তাৰ পাছত দশৰ সকেলা লােক এেকলেগ বাল

দৱতাৰ মি ৰৈল গ তাক ভািঙ পলােল; সই ঠাইৰ বদী আৰু মিূ েবাৰ

ভািঙ খ ‐িবখ কিৰেল। তওঁেলােক বাল দৱতাৰ পেুৰািহত ম নেকা

বদীেবাৰৰ স খুত বধ কিৰেল। পাছত পেুৰািহত িযেহায়াদাই িযেহাৱাৰ

গহৃত ৰ ক‐ সনাসকলৰ িনযু কিৰেল। ১৯ তাৰ পাছত িযেহায়াদাই

শত‐ সনাপিত, দহৰ ী, ৰ ক‐ সনাসকল আৰু দশৰ সকেলা লাকক

লগত ল িযেহাৱাৰ গহৃৰ পৰা ৰজা যাৱচক উিলয়াই আিনেল। তওঁেলােক

ৰ ক‐ সনাসকলৰ ৱাৰৰ বােটিদ ৰাজগহৃৈল আিহল সামাই আিহল।

এইদেৰ যাৱাচ ৰাজ িসংহাসনত বিহল। ২০ দশৰ সকেলা জাই আন

কিৰবৈল ধিৰেল আৰু নগৰখনত শাি ঘিূৰ আিহল। অথিলয়াক ৰাজগহৃত

তেৰাৱােলেৰ বধ কৰাৰ কাৰেণ দশৰ সকেলা মা েহ আন কিৰেল।

২১ যাৱােচ যিতয়া ৰাজ আৰ কিৰিছল, তিতয়া তওঁৰ বয়স সাত

বছৰ আিছল।

১২ ই ােয়লত যহূৰ ৰাজ ৰ স ম বছৰত যাৱাচ ৰজা হিছল আৰু

তওঁ িযৰচূােলমত চি শ বছৰ কাল ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ মাকৰ

নাম আিছল িচিবয়া; তওঁ বৰ‐ চবা নগৰৰ িনবাসী আিছল। ২ পেুৰািহত

িযেহায়াদাই পৰামশ িদ থকাৰ কাৰেণ যাৱােচ সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ

দিৃ ত িয ায় তােক কিৰিছল। ৩ িক ু ওখ ঠাইৰ াথনাৰ মঠেবাৰ ংস

কৰা নািছল; লাকসকেল তিতয়াও সই ঠাইেবাৰত বিলদান কিৰিছল

আৰু ধপূ লাইিছল। ৪ যাৱােচ পেুৰািহতসকলক ক’ ল, “িযেহাৱাৰ

গহৃৈল িবেশষ উে শ ৰ কাৰেণ পিব দান িহচােব ধন অনা হওঁক; গিণত

লাকৰ পৰা মি ৰৰ কৰ, িযেহাৱাৰ াৰা উৎসািহত হ লাকসকেল

মি ৰৰ কাৰেণ িনজ মেনাবা ােৰ অনা দান‐বৰঙিন, সই সকেলা ল

আেপানােলােক জমা কিৰব। ৫ পাছত পেুৰািহতসকেল এই সকেলা ধন

তওঁেলাকৰ কৰদাতাসকলৰ পৰা ল েয়াজনৰ সময়ত মি ৰ মৰামিতৰ

কামত সই ধন ব ৱহাৰ কিৰব।” ৬ িক ু যাৱাচ ৰজাৰ ৰাজ ৰ তইশ

বছৰৰ সময়ত দখা গ’ল পেুৰািহতসকেল মি ৰ মৰামিতৰ এেকা কােমই

কৰা নািছল। ৭ সেয়, যাৱাচ ৰজাই িযেহায়াদা পেুৰািহতকআৰু আনআন

পেুৰািহতসকলক মািত িধেল, “আেপানােলােক িকয় মি ৰৰ এেকােৱই

মৰামিত কৰা নাই? এই হতুেক, এিতয়াৰ পৰা আেপানােলােক পনুৰ

আেপানােলাকৰ কৰদাতাসকলৰ পৰা ধন নল’ব, বৰং মি ৰ মৰামিতৰ

অেথ িযিখিন সং হ কৰা হ’ল সইিখিন ল যেয় মৰামিত কিৰব পােৰ

সইসকলক িদ িদয়ক।” ৮ তিতয়া পেুৰািহতসকল স ত হ’ল য,

তওঁেলােক লাকসকলৰ পৰা পনুৰ ধন নল’ব আৰু িনেজ মি ৰ মৰামিত

কাম নকিৰব। ৯ পেুৰািহত িযেহায়াদাই এটা চ ক ল তাৰ ঢাকিনত

এটা িব া কিৰেল আৰু সইেটা য ‐ বদীৰ ওচৰত িযেহাৱাৰ গহৃৈল

সােমাৱা ঠাইৰ সাঁফােল থেল। িয পেুৰািহতসকেল মি ৰৰ েৱশ াৰত

পহৰা িদেয়, তওঁেলােক িযেহাৱাৰ গহৃৈল অনা সকেলা ধন সই চ কত

ৰািখিছল। ১০এইভােৱ তওঁেলােক যিতয়া দিখিছল য সই চ কত

ব ত ধন জমা হিছল, তিতয়া ৰজাৰ সিচব আৰু ধান পেুৰািহেত আিহ

িযেহাৱাৰ গহৃৈল অনা সকেলা ধন িহচাপ কিৰ ব ােবাৰত বাি থিছল।

১১ পাছত িযমান ধন উেঠ তাক ওজন কিৰ িযেহাৱাৰ মি ৰ তদাৰককাৰী

সকলৰ হাতত িদিছল। তওঁেলােক সই ধন িযেহাৱাৰ মি ৰ মৰামিত

কৰা লাকসকলক অথাৎ বাৈঢ়, গহৃ িনমাণ কৰা ব ৱাসকলক িদিছল। ১২

ৰাজিম ী ও িশল ভঙা লাকসকলক িদিছল; তাৰ উপিৰও, িযেহাৱাৰ

মি ৰ মৰামিতৰ কাৰেণ কাঠ িকনা, িশল ভঙা আৰু েয়াজনীয় সকেলা

সাম ীৰ কাৰেণ খৰচ কিৰিছল। ১৩ িযেহাৱাৰ গহৃৈল িয ধন অনা হিছল,

সই ধেনেৰ ৰপূৰ িপয়লা, শিলতা পিৰ াৰ কৰা চেপনা, চিৰয়া, িশঙা
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বা িযেহাৱাৰ গহৃৰ সাণ ৰপূৰ আন কােনা পা তয়াৰ কৰা নািছল।

১৪ িক ু সই ধন কৱল তদাৰককাৰীসকেল িযেহাৱাৰ গহৃ মৰামিত

কৰা ব ৱাসকলকেহ িদিছল। ১৫ তদাৰককাৰীসকলৰ পৰা তওঁেলােক

কােনা িহচাপ লাৱাৰ আৱশ কতা নািছল, কাৰণ এই লাকসকল সৎ

আিছল। ১৬ িক ু িযেহাৱাৰ মি ৰৈল দাষাথক আৰু পাপাথক বিলৰ ধন

অনা হাৱা নািছল; সইেবাৰ পেুৰািহতসকেল পাইিছল। ১৭ সই কালত

অৰামৰ ৰজা হজােয়েল গাত নগৰৰ িবৰেু যু কিৰ তাক অিধকাৰ

কিৰেল; তাৰ পাছত তওঁ িযৰচূােলম আ মণ কিৰবৈল আগবািঢ়ল।

১৮ তিতয়া িযহূদাৰ ৰজা যাৱােচ তওঁৰ িপতৃ আৰু পবূপৰুষুসকেল

অথাৎ িযহূদাৰ পবূৰ ৰজা িযেহাচাফট, িযেহাৰাম আৰু অহিজয়াই িদয়া

িযেহাৱাৰ উে েশ পিব কৰা আৰু িনজেৰা সকেলা পিব ব েবাৰ

অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল। তাৰ লগেত, িযেহাৱাৰ গহৃ

আৰু ৰাজগহৃৰ ভঁৰালেবাৰত থকা সকেলা সাণও পঠাই িদেল। হজােয়েল

তিতয়া িযৰচূােলম এিৰ িচ গ’ল। ১৯ যাৱাচৰ অ া সকেলা কাযৰ

ব ৃ া “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” নামৰ পু কখনত জােনা িলখা

নাই? ২০ পাছত তওঁৰ দাসেবােৰ লগ হ তওঁৰ িবৰেু ষড়য কিৰ

িচ াৈল নািম যাৱা পথত বৎ‐িমে াত তওঁক আ মণ কিৰ বধ কিৰেল।

২১ িচিময়তৰ পেুতক যাজাখৰ আৰু চােমৰৰ পেুতক িযেহাজাবদ, এই

জন দােস তওঁক আ মণ কিৰ বধ কিৰিছল। তওঁেলােক যাৱাচক

দায়দুৰ নগৰত তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত মদাম িদেল। তওঁৰ পু

অমিচয়া তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

১৩ িযহূদাৰ ৰজা অহিজয়াৰ পু যাৱাচৰ ৰাজ ৰ তইশ বছৰৰ

সময়ত যহূৰ পু িযেহাৱাহজ চমিৰয়াত ই ােয়লৰ ৰজা হ’ল।

তওঁ সাঁতৰ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। ২ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তওঁ

তােকই কিৰিছল আৰু নবাটৰ পেুতক যাৰিবয়ােম ই ােয়লৰ াৰাই

িযসকেলা পাপ কায কৰাইিছল, তওঁ তােকই কিৰিছল; তাৰ পৰা তওঁ

আঁতিৰ অহা নািছল। ৩ সেয়, ই ােয়লৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ াধ িল

উিঠলআৰু তওঁ অৰামৰ ৰজা হজােয়লআৰু তওঁৰ পু িবন‐হদদৰ হাতত

বােৰ বােৰ তওঁেলাকক শাধাই িদিছল। ৪ পাছত িযেহাৱাহেজ িযেহাৱাৰ

ওচৰত িমনিত কিৰেল আৰু িযেহাৱাই তওঁৰ াথনা িনেল, কাৰণ

অৰামৰ ৰজাই ই ােয়লৰ ওপৰত িয উপ ৱ কিৰিছল তাক িযেহাৱাই চাই

আিছল। ৫ তিতয়া িযেহাৱাই ই ােয়লক এজন উ াৰকতা িদেল। তােত

ই ােয়লীয়াসকল অৰামীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা মু হ’ল আৰু তওঁেলােক

পবূৰ দেৰ িনজ িনজ গহৃত শাি েৰ বাস কিৰবৈল ধিৰেল। ৬ তথািপও

যাৰিবয়ােম িযেবাৰ পাপৰ াৰাই ই ােয়লক পাপ কৰাইিছল, তওঁেলােক

সই সকেলা পাপ কায কিৰেয়ই থািকল। আেচৰা মিু েটা তিতয়াও

চমিৰয়ােত আিছল। ৭ প াশ জন অ ােৰাহী, দহখন ৰথ আৰু দহ হাজাৰ

পদািতক স ৰ বািহেৰ িযেহাৱাহজৰ আন কােনা স নাথািকল;

কাৰণ অৰামৰ ৰজাই বাকী সকেলােক িবন কিৰেল। তওঁেলাকক মৰণা

মৰা খলাৰ ধিূলৰ দেৰ কিৰেল। ৮ িযেহাৱাহজৰ অ া সকেলা কম

আৰু পৰা মৰ ব ৃ া , “ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত

জােনা িলখা নাই? ৯ পাছত িযেহাৱাহজ তওঁৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ লগত

িনি ত হ’ল আৰু লাকসকেল তওঁক চমিৰয়াত মদাম িদেল। তওঁৰ পু

যাৱাচ তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ১০ িযহূদাৰ ৰজা যাৱাচৰ ৰজাৰ ৰাজ ৰ

সাতি শ বছৰৰ সময়ত িযেহাৱাহজৰ পু িযেহাৱাচ চমিৰয়াত ই ােয়লৰ

ৰজা হ’ল। তওঁ ষা বছৰ ৰাজ কিৰিছল। ১১ তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত

িয বয়া তােকই কিৰিছল আৰু নবাটৰ পেুতক যাৰিবয়ােম ই ােয়লৰ

াৰাই িয সকেলা পাপ কায কৰাইিছল, তওঁ তােকই কিৰিছল; তাৰ পৰা

তওঁ আঁতিৰ অহা নািছল। ১২ যাৱাচৰ অ া সকেলা কম আৰু িয

পৰা েমেৰ তওঁ িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৰ সেত যু কিৰিছল, সই

সকেলা ব ৃ া “ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত জােনা িলখা

নাই? ১৩ পাছত যাৱাচ তওঁৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু

যাৰিবয়াম তওঁৰ িসংহাসনত বিহল; যাৱাচক ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ

লগত চমিৰয়াত মদাম িদয়া হ’ল। ১৪ পাছত ইলীচা অ হ পিৰল আৰু

সই অ খেতই তওঁৰ মতুৃ হিছল। ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাচ তওঁৰ

ওচৰৈল গ কাি কাি ক’ ল, “ হ মাৰ িপত,ৃ হ মাৰ িপত,ৃ ই ােয়লৰ

ৰথ আৰু অ ােৰাহীসকেল আেপানাক ল যাব!” ১৫ তিতয়া ইলীচাই

তওঁক ক’ ল, “আপিুন মাৰ বােব এখন ধ আৰু িকছুমান কাঁড় ল

আহঁক।” ৰজাই তিতয়া এখন ধ আৰু িকছুমান কাঁড় আিনেল। ১৬ তাৰ

পাছত ইলীচাই ই ােয়লৰ ৰজাক ক’ ল, “আেপানাৰ হাত ধ ত ৰাখক।”

তিতয়া ৰজাই ধ খনৰ ওপৰত হাত ৰািখেল। ইলীচাই িনজৰ হাত ৰজাৰ

হাতৰ ওপৰত থেল। ১৭ ইলীচাই ক’ ল, “পবূ ফালৰ িখিড়িকখন খিুল

িদয়ক।” তােত ৰজাই তাক খিুল িদেল। তাৰ পাছত ইলীচাই ক’ ল, “কাঁড়

মািৰ িদয়ক!” ৰজাই সইদেৰ কাঁড় মািৰ িদেল। তিতয়া ইলীচাই ক’ ল,

“এইয়া িযেহাৱাৰ জয়লাভৰ কাঁড়, অৰামৰ ওপৰত জয়লাভৰ কাঁড়; আপিুন

অেফকাত অৰামীয়াসকলক সমেূল ংস নকৰাৈলেক আ মণ কিৰব।”

১৮ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “আপিুন কাঁড়েবাৰ লওঁক।” ৰজাই সইেবাৰ লাৱাৰ

পাছত ইলীচাই ই ােয়লৰ ৰজাক ক’ ল, “ সইেবােৰেৰ মািটত আঘাত

কৰক।” তােত ৰজাই মািটত িতিনবাৰ আঘাত কিৰেল। ১৯ তিতয়া

ঈ ৰৰ লােক তওঁৰ ওপৰত ু হ ক’ ল, “পাঁচ‐ছয়বাৰ মািটত আঘাত

কৰা আেপানাৰ উিচত আিছল। সেয় হাৱা হেল, আপিুন অৰামীয়াসকলক

সমেূল ংস নােহাৱাৈলেক আ মণ কিৰ থািকব পািৰেলেহঁেতন। িক ু

এিতয়া আপিুন কৱল িতিনবাৰ তওঁেলাকক আ মণ কিৰব পািৰব।

২০ পাছত ইলীচাৰ মতুৃ হ’ল আৰু তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। বছৰৰ

আৰ িণেত মাৱাবীয়া দলেবাৰ ই ােয়ল দশত সামাল। ২১ এবাৰ

ই ােয়লীয়াসকেল যিতয়া এজন মা হক মদাম িদ আিছল, তিতয়া

হঠাৎ এদল মাৱাবীয়া মা হ দিখ তওঁৰ শৱেটা ইলীচাৰ মদামৰ

িভতৰত পলাই িদেল; তােত সই শেৱ ইলীচাৰ অি শ কৰা মাে

জী উিঠ িনজৰ ভিৰত ভৰ িদ িথয় হ’ল। ২২ িযেহাৱাহজৰ গােটই

ৰাজ কালত অৰামৰ ৰজা হজােয়েল ই ােয়লক উপ ৱ কিৰিছল।

২৩ িক ু িযেহাৱাই অ াহাম, ইচহাক আৰু যােকােব সেত কৰা িনয়মৰ

কাৰেণ, তওঁ ই ােয়লৰ ওপৰত অ হ আৰু দয়া কিৰেল; তওঁেলাকৈল

মেনােযাগ িদেল। সেয় িযেহাৱাই তওঁেলাকক িবন কৰা নািছল আৰু

এিতয়াও তওঁেলাকক িনজৰ উপি িতৰ পৰা দূৰ কৰা নাই। ২৪ অৰামৰ

ৰজা হজােয়লৰ মতুৃ হ’ল আৰু তওঁৰ পু িবন‐হদদ তওঁৰ পদত ৰজা

হ’ল। ২৫ িযেহাৱাহজৰ পু িযেহাৱােচ সই সকেলা নগৰেবাৰ পনুৰায়

অিধকাৰ কিৰেল, িযেবাৰ নগৰ হজােয়লৰ পু িবন‐হদেদ তওঁৰ িপতৃ

িযেহাৱাহজৰ পৰা যু ত জয় কিৰ লিছল। িযেহাৱােচ িতিনবাৰ িবন‐

হদদক আ মণ কিৰ ই ােয়লৰ সই নগৰেবাৰ পনুৰায় উ াৰ কিৰেল।

১৪ ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাহজৰ পু িযেহাৱাচৰ ৰাজ কালৰ ি তীয়

বছৰত িযহূদাৰ ৰজা যাৱাচৰ পু অমিচয়াই ৰাজ কিৰবৈল

ধিৰেল। ২ তওঁ পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা হ িযৰচূােলমত ঊনি শ

বছৰ ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ মাকৰ নাম আিছল িযেহাৱা ন। তওঁ

িযৰচূােলম নগৰৰ বািস া আিছল। ৩ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, তওঁ

তােক কিৰিছল; তথািপও তওঁৰ পবূপৰুষু দায়দূৰ িনিচনা নািছল; তওঁ

তওঁৰ িপতৃ যাৱাচৰ দেৰ সকেলা কম কিৰিছল। ৪ িক ু ওখ ঠাইৰ

মঠেবাৰ তওঁ ংস নকিৰেল। লাকসকেল তাত তিতয়াও হামবিল

িদিছল আৰু ধপূ লাই আিছল। ৫ ৰাজ তওঁৰ অধীনৈল অহাৰ পাছেতই

িয দাসেবােৰ ৰজা অথাৎ তওঁৰ িপতকৃ বধ কিৰিছল, তওঁেলাকক তওঁ

বধ কিৰেল। ৬ িক ু ঘাতকসকলৰ পু সকলক হ’ ল তওঁ বধ কৰা নািছল;

মািচৰ িবধান পু কত িয িলখা আিছল, তওঁ সই দেৰই তওঁেলাকক

বধ নকিৰেল। সই পু কত িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, “স ানৰ কাৰেণ

িপতকৃ অথবা িপত‐ৃমাতৰৃ কাৰেণ স ানক মতুৃ দ েৰ দি ত কৰা উিচত

নহ’ব। িক ু িতজেন তওঁৰ িনজ িনজ পাপৰ কাৰেণ মিৰব লািগব।” ৭

অমিচয়াই লৱণ উপত কাত দহ হাজাৰ ইেদামীয়া লাকক বধ কিৰেল

আৰু যু ত চলা নগৰ অিধকাৰ কিৰ সই ঠাইৰ নাম যি েয়ল ৰািখেল;

সই নাম আিজৈলেক আেছ। ৮ তাৰ পাছত তওঁ যহূৰ নািত, অথাৎ

িযেহাৱাহজৰ পু ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাচৈল মা হ পঠাই ক’ ল, “আহঁক,

আিম যু ৰ কাৰেণ মখুা‐মিুখ হওঁ।” ৯ িক ু ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱােচ

উ ৰত িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৈল ক পঠােল, “িলবােনানৰ এেজাপা কাঁইট
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গেছ িলবােনানেৰই এৰচ গছেজাপাৈল ক পঠােল, ‘ মাৰ পু ৰ লগত

আেপানাৰ ছাৱালীক িবয়া িদয়ক।’ তাৰ পাছত িলবােনানত থকা এটা

ব জ ু েৱ ঘিূৰ‐ফুিৰ আিহ সই কাঁইট গছেজাপাক গছিক মািৰেল। ১০

ইেদামক পৰাজয় কিৰ িন য় আেপানাৰ মনত অহংকাৰ হেছ। গিতেক

জয়ৰ অহংকাৰ কৰক; তথািপও ঘৰেত থাকক। িকয় িনজৈল িবপদ মািত

আিনেছ আৰু তাৰ লগেত িনজৰ আৰু িযহূদােৰা ংস মািত আিনেছ?”

১১ িক ু অমিচয়াই সই কথাৈল কাণ িনিদেল। সেয়, ই ােয়লৰ ৰজা

িযেহাৱােচ তওঁক আ মণ কিৰেল; তওঁ আৰু িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াই

িযহূদাৰ বৎেচমচত ইজেন িসজনৰ মখুা‐মিুখ হ’ল। ১২ ই ােয়লৰ হাতত

িযহূদা স ণূৰেূপ পৰা হ’ল আৰু সকেলােৱই িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল

পলাই গ’ল। ১৩ ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱােচ বৎেচমচত িযহূদাৰ ৰজা

অমিচয়াক ব ী কিৰ িযৰচূােলমৈল ল আিহল। অমিচয়া যাৱাচৰ পু

আৰু অহিজয়াৰ নািত আিছল। তাৰ পাছত ৰজা িযেহাৱােচ িযৰচূােলমৈল

আিহ ই িয়মৰ ৱাৰৰ পৰা কাণৰ ৱাৰ পয ায় চািৰশ হাত দীঘল

িযৰচূােলমৰ াচীৰ ভািঙ পলােল। ১৪ িযেহাৱাৰ গহৃত পাৱা সাণ,

ৰপূ আৰু আনসকেলা ব আৰু ৰাজগহৃৰ ভঁৰালত থকা সকেলা মলূ বান

ব েবাৰ ল গ’ল। তাৰ বািহেৰও জািমন িহচােপ অেনক লাকক ব ী

কিৰ িযেহাৱাচ চমিৰয়াৈল উলিট গ’ল। ১৫ িযেহাৱােচ কৰা কাযৰ অ া

বতৃা , তওঁৰ পৰা মৰ কথা আৰু িযহূদাৰ অমিচয়া ৰজাৰ লগত তওঁ

যু কৰা কথা জােনা “ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা

নাই? ১৬ পাছত িযেহাৱাচ তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু

চমিৰয়াত ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ লগত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল; তওঁৰ

পু যাৰিবয়াম তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ১৭ ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাহজৰ

পু িযেহাৱাচৰ মতুৃ ৰ পাছত িযহূদাৰ ৰজা যাৱাচৰ পু অমিচয়াই

আৰু পা ৰ বছৰ জীয়াই থািকল। ১৮অমিচয়াৰ অ া ব ৃ া জােনা

িযহূদাৰ “ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু ক” খনত িলখা নাই? ১৯ তওঁেলােক

িযৰচূােলমত অিমিচয়াৰ িবৰেু ষড়য কিৰেল আৰু তওঁ লাখীচৈল পলাই

গ’ল। িক ু লাকসকেল লাখীচৈলেক তওঁৰ পাছত মা হ পঠাই তওঁক

তাত বধ কিৰেল। ২০ তওঁেলােক তওঁৰ শৱেটা ঘাঁৰাৰ িপিঠত তুিল

িযৰচূােলমৈল ল আিনেল আৰু দায়দুৰ নগৰত তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ

লগত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। ২১ পাছত িযহূদাৰ সকেলা লােক

অজিৰয়াক তওঁৰ িপতৃ অমিচয়াৰ পদত ৰজা পািতেল। তিতয়া তওঁৰ

বয়স আিছল ষা বছৰ। ২২ ৰজা অমিচয়া তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত

িনি ত হাৱাৰ পাছত, ৰজা অজিৰয়াই এলৎ নগৰ পনুৰ িনমাণ কিৰেল

আৰু িযহূদাৰ অধীনৈল আিনেল। ২৩ িযহূদাৰ ৰজা যাৱাচৰ পু অমিচয়াৰ

ৰাজ ৰ পা ৰ বছৰৰ সময়ত ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱাচৰ পু যাৰিবয়ােম

চমিৰয়াত ৰজা হ’ল আৰু তওঁ একচি শ বছৰ ৰাজ কিৰেল। ২৪ তওঁ

িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তােক কিৰেল আৰু নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম

ই ােয়লৰ াৰাই িযসকেলা পাপ কৰাইিছল, তওঁ সইসকেলা পাপ কিৰ

থািকল; সইসকেলােৰ পৰা তওঁ আঁতৰ নহ’ল। ২৫ ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই তওঁৰ দাস গৎ‐ হফৰৰ অিম য়ৰ পু ভাববাদী যানাৰ াৰাই

িয কথা কিছল, সই কথা অ সােৰ যাৰিবয়ােম লব হমাত এেলকাৰ

পৰা অৰাবা সমু ৈলেক ই ােয়লৰ সীমা পনুৰায় াপন কিৰেল। ২৬

িকয়েনা িযেহাৱাই দিখিছল য, ই ােয়লত াধীন বা দাস সকেলােৱ

কেনৰপূ ক ভাগ কিৰ আেছ; তওঁেলাকক উ াৰ কিৰবৈল তাত কােনা

নািছল। ২৭ িযেহতু িযেহাৱাই কাৱা নািছল য, ই ােয়লৰ নাম আকাশৰ

তলৰ পৰা লু কিৰ পলাব, সেয় তওঁ িযেহাৱাচৰ পু যাৰিবয়ামৰ

াৰাই তওঁেলাকক উ াৰ কিৰেল। ২৮ যাৰিবয়ামৰ অ া সকেলা

কায, পৰা ম, আৰু যু জয়ৰ ব ৃ া আৰু এসময়ত িযহূদাৰ অধীনত

থকা দে চক আৰু হমাৎ কেনদেৰ তওঁ ই ােয়লৰ কাৰেণ পনুৰায়

অিধকাৰ কিৰেল, সই কথা জােনা “ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস”

পু ক খনত জােনা িলখা নাই? ২৯ পাছত যাৰিবয়াম তওঁৰ পবূপৰুষু

ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু তওঁৰ পু জখিৰয়া তওঁৰ

পদত ৰজা হ’ল।

১৫ ই ােয়লৰ ৰজা যাৰিবয়ামৰ ৰাজ কালৰ সাতাইশ বছৰত

িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৰ পু অজিৰয়া ৰজা হ’ল। ২ তওঁ ষা

বছৰ বয়সত ৰজা হ িযৰচূােলমত বাৱ বছৰ ধিৰ ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ

মাকৰ নাম আিছল িযখিলয়া। তওঁ িযৰচূােলমৰ বািস া আিছল। ৩ িপতৃ

অমিচয়াৰ িনদশেনেৰ তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায় তােক কিৰিছল।

৪ িক ু , তওঁ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ হ’ ল আঁতৰ নকিৰেল। লাকসকেল

তিতয়াও মঠেবাৰত বিল উৎসগ কিৰ ধপূ লাইিছল। ৫ পাছত িযেহাৱাই

ৰজাক আঘাত কৰাত তওঁ মতুৃ পয ৰাগত ভুিগিছল আৰু তওঁ

এক পথৃক গহৃত বাস কিৰিছল। তােত ৰজাৰ পু যাথম ৰাজগহৃৰ

অধ হিছল আৰু তওঁ দশৰ লাকসকলক শাসন কিৰবৈল ধিৰেল। ৬

উি য়াৰ অ া ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কাযৰ বণনা জােনা “িযহূদাৰ

ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা নাই? ৭ পাছত উি য়া তওঁৰ

পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু দায়দুৰ নগৰত তওঁৰ পবূপৰুষুেৰ

সেত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল। তওঁৰ পু যাথম তওঁৰ পদত ৰজা

হ’ল। ৮ িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ ৰাজ ৰ আঠি শ বছৰত যাৰিবয়ামৰ

পু জখিৰয়াই চমিৰয়াত ই ােয়লৰ ৰজা হ ছমাহ ৰাজ কিৰেল। ৯

তওঁ তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ দেৰই িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া কায, তােকই

কিৰেল। নবাটৰ পেুতক যাৰিবয়ােম িয পাপেবাৰৰ াৰাই ই ােয়লক

পাপ কৰাইিছল, সই সকেলা পাপৰ পৰা তওঁ আঁতৰ নহ’ল। ১০ পাছত

জখিৰয়াৰ িবৰেু যােবচৰ পু চ েুম চ া কিৰেল আৰু লাকসকলৰ

স খুেত তওঁক আঘাত কিৰ বধ কিৰেল। তাৰ পাছত তওঁৰ পদত

িনেজ ৰজা হ’ল। ১১ জখিৰয়াৰ অ া ব ৃ া “ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ

ইিতহাস” পু কখনত িলখা আেছ। ১২ িযেহাৱাই যহূৰ আগত িয কিছল,

“ তামাৰ বংশৰ চািৰ পৰুষুৈলেক ই ােয়লৰ িসংহাসনত বিহব” সয়া পণূ

হ’ল। ১৩ িযহূদাৰ ৰজা উি য়াৰ ৰাজ ৰ ঊনচি শ বছৰত যােবচৰ

পু চ মু ৰজা হ’ল আৰু তওঁ চমিৰয়াত স ণূ এমাহ ৰাজ কিৰেল।

১৪ পাছত গাদীৰ পু মনেহেম িতচাৰ পৰা চমিৰয়াৈল গ যােবচৰ পু

চ মুক আ মণ কিৰ তওঁক বধ কিৰেল আৰু তওঁৰ পদত িনেজ ৰজা

হ’ল। ১৫ চ মুৰ অ া ব ৃ া আৰু তওঁৰ ষড়য ৰ কথা “ই ােয়লৰ

ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা আেছ। ১৬ পাছত মনেহেম িটপহচ

নগৰ আৰু তাত থকা সকেলা অিধবাসীৰ লগেত িতচাৰ চািৰওকাষৰ

সীমােবাৰ আ মণ কিৰেল; কাৰণ তওঁেলােক তওঁৈল নগৰৰ ৱাৰ খিুল

িদয়া নািছল। সইবােবই তওঁ িটপহচ আ মণ কিৰিছল আৰু নগৰৰ

সকেলা গভৱতী মিহলাৰ পট ফািল িদিছল। ১৭ িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ

ৰাজ ৰ ঊনচি শ বছৰত গাদীৰ পু মনেহম ই ােয়লৰ ৰজা হ’ল। তওঁ

চমিৰয়াত দহ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। ১৮ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া,

তওঁ তােক কিৰিছল। নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম ই ােয়লৰ াৰাই িযেবাৰ

পাপ কৰাইিছল, তওঁৰ জীৱনকালত সই সকেলা পাপ কাযৰ পৰা তওঁ

আঁতিৰ অহা নািছল। ১৯ তাৰ পাছত অচুৰৰ ৰজা পলু ই ােয়ল দশৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল আিহল। তিতয়া ৰজা মনেহেম ই ােয়ল ৰাজ ি ৰ

ৰািখবৰ কাৰেণ পলুৰ সহায় যন তওঁৰ লগত থােক, তাৰ বােব তওঁ

পলুক এক হাজাৰ িক ৰ ৰপূ িদ িনজৰ প কিৰ ল’ ল। ২০ মনেহেম

এই ধন ই ােয়লত থকা েত ক ধনী‐ িতপি শালী ব ি সকলৰ পৰা

দাবী কিৰ আদায় কিৰিছল। অচুৰৰ ৰজাক িদবৰ কাৰেণ েত েক প াশ

চকলৈক ৰপূ মনেহমক িদব লািগিছল। তােত অচূৰৰ ৰজাই ই ােয়ল

দশ এিৰ িছ গ’ল। ২১ মনেহমৰ অ া ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কাযৰ

কথা “ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত জােনা িলখা নাই? ২২

পাছত মনেহম তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু তওঁৰ পু

পকিহয়া তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ২৩ িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ ৰাজ ৰ

প াশ বছৰত মনেহমৰ পু পকিহয়াই চমিৰয়াত ই ােয়লৰ ৰজা হ

বছৰ ৰাজ কিৰেল। ২৪ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া, পকিহয়াই তােক

কিৰেল। নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম ই ােয়লৰ াৰাই িয সকেলা পাপ কায

কৰাইিছল, সই সকেলা পাপ কাযৰ পৰা তওঁ আঁতৰ হাৱা নািছল।

২৫ পাছত ৰমিলয়াৰ পু পকহ নােমেৰ তওঁৰ এজন সনাপিতেয়

তওঁৰ িবৰেু ষড়য কিৰেল। পকেহ িগিলয়দৰ প াশজন লাকক
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লগত ল চমিৰয়াত ৰাজগহৃৰ গত ৰজা পকিহয়াৰ সেত অেগাব আৰু

অিৰয়ক বধ কিৰেল। সনাপিতেয় তওঁক এইদেৰ বধ কিৰ তওঁৰ পদত

িনেজ ৰজা হ’ল। ২৬ পকিহয়াৰ অ া ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কাযৰ

কথা “ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা আেছ। ২৭

িযহূদাৰ ৰজা অজিৰয়াৰ ৰাজ ৰ বাৱ বছৰত ৰমিলয়াৰ পু পকহ

চমিৰয়াত ই ােয়লৰ ৰজা হ’ল। তওঁ িবশ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। ২৮

িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া, তওঁ তােক কিৰিছল। নবাটৰ পু যাৰিবয়ােম

ই ােয়লৰ াৰাই িয সকেলা পাপ কায কৰাইিছল, পকহ সই সকেলা

পাপ কাযৰ পৰা আঁতৰ হাৱা নািছল। ২৯ ই ােয়লৰ ৰজা পকহৰ সময়ত

অচুৰৰ ৰজা িত ৎ‐িপেলচেৰ আিহ ইেয়ান, আেবল‐ বৎমাখা, যােনাহ,

কদচ, হােচাৰ, িগিলয়দ, আৰু গালীল আৰু ন ালীৰ সকেলা এেলকা

অিধকাৰ কিৰ ল’ ল আৰু লাকসকলক ব ী কিৰ অচূৰৈল ল গ’ল। ৩০

পাছত উি য়াৰ পু যাথমৰ ৰাজ ৰ িবশ বছৰত এলাৰ পু হােচয়াই

ৰমিলয়াৰ পু পকহৰ িবৰেু ষড়য কিৰেল আৰু তওঁক বধ কিৰ তওঁৰ

পদত িনেজ ৰজা হ’ল। ৩১ পকহৰ আ া ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কাযৰ

কথা “ই ােয়লৰ ৰজািবলাকৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা আেছ। ৩২

ৰমিলয়াৰ পু ই ােয়লৰ ৰজা পকহৰ ৰাজ ৰ ি তীয় বছৰত িযহূদাৰ

ৰজা উি য়াৰ পু যাথেম ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল। ৩৩ তওঁ পঁিচশ

বছৰ বয়সত ৰজা হিছল আৰু ষা বছৰ িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰিছল।

তওঁৰ মাকৰ নাম আিছল িযৰচূা। তওঁ চােদাকৰ জীেয়ক আিছল। ৩৪

তওঁৰ িপতৃ উি য়াৰ িনদশনত চিল িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, যাথেম

তােক কিৰিছল। ৩৫ িক ু ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ তওঁ দূৰ কৰা নািছল।

লাকসকেল তিতয়াও মঠেবাৰত বিল উৎসগ কিৰ ধপূ লাইিছল।

যাথেম িযেহাৱাৰ গহৃৰ ওপৰৰ ৱাৰখন িন াণ কিৰেল। ৩৬ যাথমৰ

অ া ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা কাযৰ কথা জােনা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ

ইিতহাস” পু কখনত িলখা নাই? ৩৭ সই কালত, িযেহাৱাই িযহূদাৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল অৰামৰ ৰজা ৰচীন আৰু ৰমিলয়াৰ পু পকহক

পঠাবৈল আৰ কিৰেল। ৩৮ পাছত যাথম তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত

িনি ত হ’ল। তওঁক দায়দুৰ নগৰত তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত মদাম

িদয়া হ’ল আৰু তওঁৰ পু আহজ তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

১৬ ই ােয়লত ৰমিলয়াৰ পু পকহৰ সাঁতৰ বছৰ বয়সৰ সময়ত,

িযহূদাত যাথমৰ পু আহেজ ৰাজ আৰ কিৰিছল। ২আহজ

িবশ বছৰ বয়সত ৰজা হিছল আৰু ষা বছৰ ধিৰ তওঁ িযৰচূােলমত

ৰাজ কিৰিছল; পবূপৰুষু দায়েুদ যেনৈক তওঁৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত

ভাল কায কিৰিছল, ৰজা আহেজ তেন কায কৰা নািছল। ৩ িক ু

তাৰ পিৰবেত তওঁ ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত চিলিছল; এেনিক

িযেহাৱাই িয সকেলাক জািতক ই ােয়লীয়াসকলৰ পৰা দূৰ কিৰিছল,

তওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া ৰীিতেবাৰৰ দেৰ তেৱাঁ িনজৰ পু ক হামবিল

উৎসগ কিৰিছল। ৪ তওঁ পজূাৰ ওখ ঠাইেবাৰত, পাহাৰৰ ওপৰত আৰু

েত ক সউজীয়া ডাল‐পাতৰ গছৰ তলত বিল উৎসগ কিৰিছল আৰু

ধপূ লাইিছল। ৫ অৰামৰ ৰজা ৰচীন আৰু ৰমিলয়াৰ পু ই ােয়লৰ

ৰজা পকেহ িযৰচূােলমৰ িবৰেু যু কিৰবৈল িযৰচূােলমৈলেক আিহল

আৰু ৰজা আহজৰ সেত নগৰখন বিৰ ধিৰেল; িক ু আহজক জয় কিৰব

নাৱািৰেল। ৬ সই সময়ত অৰামৰ ৰজা ৰচীেন এলৎ নগৰৰ পৰা িয দী

লাকসকলক খদাই িদ এলৎ নগৰ পণুৰায় অৰামৰ অধীনৈল আিনেল।

তাৰ পাছত ইেদামীয়াসকেল এলতৈল আিহ বাস কিৰবৈল ধিৰেল আৰু

আিজৈলেক তওঁেলােক তাত িনবাস কিৰ আেছ। ৭ পাছত আহেজ অচূৰৰ

ৰজা িত ৎ‐িপেলচৰ ওচৰৈল এই কথা ক’বৈল মা হ পিঠয়াই িদেল, “মই

আেপানাৰ দাস আৰু আেপানাৰ পু হওঁ; অৰামৰ ৰজা আৰু ই ােয়লৰ

ৰজাই মাক আ মণ কিৰেছ। আপিুন আিহ তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা মাক

উ াৰ কৰক।” ৮আহেজ িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু ৰাজগহৃৰ ভঁৰালত পাৱা

সাণ আৰু ৰপূ ল উপহাৰ িহচােব অচূৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল।

৯ তিতয়া অচূৰৰ ৰজাই তওঁৰ কথাত মাি হ’ল আৰু দে চকৰ িবৰেু

যু যা া কিৰ তাক জয় কিৰেল। সই ঠাইৰ লাকসকলক ব ী কিৰ

কীৰৈল ল গ’ল আৰু অৰামৰ ৰজা ৰচীনক বধ কিৰেল। ১০ পাছত ৰজা

আহেজ অচূৰৰ ৰজা িত ৎ‐িপেলচক সা াৎ কিৰবৈল দে চকৈল গ’ল;

তওঁ দে চকত এটা য েবদী দিখ তাৰ ন া, নমনুাৰ লগেত সইেটা

তয়াৰ কৰাৰ স ণূ পিৰক না ঊিৰয়া পেুৰািহতৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল।

১১ সেয় দে চকৰ পৰা ৰজা আহেজ পেঠাৱা সকেলা পিৰক নাৰ

দেৰই ঊিৰয়া পেুৰািহেত এটা য েবদী িন াণ কিৰেল আৰু ৰজা আহজ

দে চকৈল উলিট অহাৰ আেগেয়, সই কাম কিৰ শষ কিৰেল। ১২

দে চকৰ পৰা ঘিূৰ আিহ ৰজাই সই য েবদী দিখেল আৰু ওচৰৈল গ

তাৰ ওপৰত বিল উৎসগ কিৰেল। ১৩ তওঁ সই য েবদীৰ ওপৰত

িনজৰ হামবিল, শস উৎসগ আৰু িনজৰ পয় উৎসগ ঢািলেল; িনজৰ

সমজৱুা বিলৰ তেজা ছিটয়াই িদেল। ১৪ তওঁ িযেহাৱাৰ স খুত থকা

িপতলৰ য েবদীেটা তওঁ মি ৰৰ আগৰ পৰা, অথাৎ িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু

নতুন বদীৰ মাজ ঠাইৰ পৰা আঁতৰাই আিন নতুন বদীৰ উ ৰ ফােল

াপন কিৰেল। ১৫ পাছত আহজ ৰজাই ঊিৰয়া পেুৰািহতক এই িনেদশ

িদেল য, “ডাঙৰ বদীেটাৰ ওপৰত ৰািতপৱুাৰ হামবিল আৰু সি য়া

শস উৎসগ কিৰব; তাৰ উপিৰ ৰজাৰ হামবিল আৰু শস উৎসগ, দশৰ

সকেলা লাকৰ হামবিল, তওঁেলাকৰ শস আৰু পয় উৎসগ কিৰব;

সকেলা হামবিল আৰু আন আন সকেলা বিল উৎসগৰ তজ আপিুন সই

য েবদীৰ ওপৰত ছিটয়াই িদব। িক ু িপতলৰ য েবদীেটা ঈ ৰৰ সহায়

লাভৰ অেথ মই ব ৱহাৰ কিৰম।” ১৬ ঊিৰয়া পেুৰািহেত আহজ ৰজাৰ

িনেদশ অ সােৰ সকেলা কাম কিৰেল। ১৭ তাৰ পাছত ৰজা আহেজ পা

থাৱা আধাৰেবাৰৰ খলাপা আৰু ালন পা েবাৰ আধাৰেবাৰৰ পৰা

আতৰােল। তওঁ িপতেলেৰ তয়াৰী ষাঁড়েবাৰৰ ওপৰত িয ডাঙৰ সমু

পা েটা বেহাৱা আিছল, সইেটাও তওঁ নমাই আিনেল আৰু এটা িশলৰ

িভি ৰ ওপৰত ব ৱােল। ১৮ িযেহাৱাৰ গহৃত িব াম িদনৰ উে েশ

মি ৰত চািল িদ তওঁেলােক িয ঠাই তয়াৰ কিৰিছল, অচূৰৰ ৰজাৰ

ভয়ত ৰজা আহেজ সই চািল খিুল পলােল আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ বািহৰৰ

ফােল ৰজা সামাবৰ কাৰেণ িয িবেশষ েৱশ াৰ কৰা হিছল, তােকা ব

কিৰ িদেল। ১৯ ৰজা আহজৰ অ া সকেলা কাযৰ ব ৃ া “িযহূদাৰ

ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত জােনা িলখা নাই? ২০ পাছত ৰজা

আহজ তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু দায়দুৰ নগৰত

তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল; তওঁৰ পদত

তওঁৰ পু িহি য়া ৰজা হ’ল।

১৭ িযহূদাৰ ৰজা আহজৰ ৰাজ ৰ বাৰ বছৰৰ সময়ত এলাৰ পু

হােচয়াই চমিৰয়াত ই ােয়লৰ ৰজা হিছল। তওঁ ন বছৰ ৰাজ

কিৰিছল। ২ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া, তওঁ তােকই কিৰিছল, যিদও

ই ােয়লৰ আগৰ ৰজাসকেল কৰাৰ দেৰ তওঁ নািছল। ৩অচূৰৰ ৰজা

চ েনচেৰআ মণ কিৰ হােচয়াক পৰাজয় কিৰেল; তােত হােচয়া তওঁৰ

অধীনৰ ৰজা হাৱাত তওঁৈল ৰাজহ আিনিছল। ৪ পাছত অচূৰৰ ৰজাই

বিুজ পােল য, হােচয়াই তওঁৰ িবৰেু ষড়য ৰচনা কিৰেছ, িকয়েনা

তওঁ িমচৰৰ চা ৰজা ওচৰৈল বাতাবাহকসকলক পঠাইিছল আৰু অচূৰৰ

ৰজাক বছেৰ বছেৰ িয ৰাজহ িদিছল, সয়া পনুৰ িদয়া নািছল। সইবােবই

অচূৰৰ ৰজাই তওঁক ধিৰ িন কাৰাগাৰত ব ী কিৰ থিছল। ৫ তাৰ পাছত

অচূৰৰ ৰজাই গােটই দশ আ মণ কিৰ চমিৰয়াৈলেক গ’ল আৰু িতিন

বছৰৈলেক তাক অৱেৰাধ কিৰেল। ৬ হােচয়াৰ ৰাজ ৰ নৱম বছৰৰ

সময়ত অচূৰৰ ৰজাই চমিৰয়া দখল কিৰেল আৰু ই ােয়লীয়াসকলক

ব ী কিৰ অচূৰ দশৈল ল গ’ল। তওঁেলাকক তওঁ হলহত, গাজনৰ

নদী হােবাৰৰ পাৰত আৰু মাদীয়াসকলৰ নগৰেবাৰত বাস কিৰবৈল

িদেল। ৭ এই সকেলা ঘিটিছল, কাৰণ যিদও ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

তওঁেলাকক িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ অধীনৰ পৰা বািহৰ কিৰ িমচৰ দশৰ

পৰা ল আিনিছল, তথািপও তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

িবৰেু পাপ কিৰিছল। তওঁেলােক আন দৱ‐ দৱীৰ পজূা কিৰিছল।

৮ িয জািতেবাৰক িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স খুৰ পৰা দূৰ কিৰিছল,

তওঁেলাকৰ ৰীিত‐নীিত আৰু িনজৰ ৰজাসকেল াপন কৰা ৰীিতত
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তওঁেলাক চিলিছল। ৯ ই ােয়লীয়াসকেল গাপেন ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু

অ িচত কাযেবাৰ কিৰিছল। হৰীৰ ওখ িমনাৰৰ পৰা গেড়েৰ আবতৃ

নগৰৈলেক তওঁেলাকৰ সকেলা নগৰত ওখ মঠেবাৰ িনমাণ কিৰিছল।

১০ তওঁেলােক েত কেটা ওখ পাহাৰৰ ওপৰত আৰু সউজীয়া ডাল

পােতেৰ ভৰা েত কেজাপা গছৰ তলত পজূা কৰা িশলৰ আৰু

আেচৰা মিূতেবাৰ াপন কিৰিছল। ১১ িয জািত সমহূক িযেহাৱাই

তওঁেলাকৰ স খুৰ পৰা দূৰ কিৰিছল, সই জািতৰ লাকসকলৰ দেৰ

ই ােয়লীয়াসকেলও এই ওখ মঠেবাৰত ধপূ লাইিছল। তওঁেলােক

কমেবাৰ কিৰ িযেহাৱাক ািধত কিৰিছল; ১২ তওঁেলােক মিূত পজূা

কিৰিছল, যিদও িযেহাৱাই তওঁেলাকক কিছল য, “ তামােলােক এেন

কায নকিৰবা।” ১৩ িযেহাৱাই তওঁৰ সকেলা ভাববাদী আৰু দশকসকলৰ

মাধ েমিদ ই ােয়ল আৰু িযহূদা দশক এই বিুল সাৱধান কিৰ িদিছল,

“ তামােলাক সকেলা ‐পথৰ পৰা ঘৰূা; মাৰ সকেলা আ া আৰু িবিধ‐

িবধান অ সােৰ চলা। মাৰ দাস ভাৱবাদীসকলক পঠাই তওঁেলাকৰ

াৰাই মই িয সকেলা িবিধ‐িবধান তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদিছেলাঁ,

সই সকেলা িবধান যে েৰ পালন কৰা।” ১৪ তথািপও তওঁেলােক সই

কথা িনেল। ঈ ৰ িযেহাৱাত িব াস নকৰা তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ

িনিচনাৈক তওঁেলাকআঁেকাৰ‐ গাঁজ হ থািকল। ১৫ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

িবিধেবাৰ, তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ সেত াপন কৰা তওঁৰ িবধান

আৰু তওঁেলাকক িদয়া তওঁৰ সাৱধান বাণী মািনবৈল অ ীকাৰ কিৰিছল।

তওঁেলােক অসাৰ মিূতেবাৰৰ পাছত চিল িনেজও অসাৰ হ পিৰিছল।

িযেহাৱাই তওঁেলাকক িয লাক সমহূৰ দেৰ চিলবৈল িনেষধ কিৰিছল,

তওঁেলােক িনজৰ চািৰওফােল থকা সই জািত সমহূৰ দেৰই চিলিছল।

১৬ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সকেলা আ া অ া

কিৰ, িনজৰ িনিমে পজূা কিৰবৈল সাঁচত ঢলা টা দামিুৰৰ মিূত, এটা

আেচৰা মিূত সািজিছল; তওঁেলােক আকাশৰ সকেলা তৰা আৰু বাল

দৱতাৰ সৱা‐পজূা কিৰিছল। ১৭ িনজৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰক তওঁেলােক

হামবিলৰেূপ উৎসগ কিৰিছল; ভিৱষ ত জনাৰ বােব তওঁেলােক ম ল

চাৱা কায ও মায়াকমৰ অভ াস কিৰিছল; িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া, সই

সকেলােক কিৰবৈল তওঁেলােক িনজক িব ী কিৰ িযেহাৱাক ািধত

কিৰ তুিলিছল। ১৮ এই হতুেক ই ােয়লী লাকসকলৰ ওপৰত িযেহাৱা

অিতশয় ািধত হ’ল আৰু তওঁেলাকক িনজৰ স খুৰ পৰা দূৰ কিৰেল;

কৱল িযহূদা গা ীৰ বািহেৰ কােনা বাকী নাথািকল। ১৯ িক ু িযহূদা

ফেদও তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ নচিল, ই ােয়েল িয

িয কিৰিছল তােক অ সৰণ কিৰিছল। ২০ সেয় িযেহাৱাই ই ােয়লৰ

সকেলা বংশেক অ া কিৰেল আৰু িনজৰ স খুৰ পৰা তওঁেলাকক দূৰ

নকৰাৈলেক, তওঁ তওঁেলাকক ক িদ আিছল; লটু কেৰাঁতা সকলৰ

হাতত তওঁেলাকক শাধাই িদিছল। ২১ িযেহাৱাই ই ােয়লীসকলক

দায়দুৰ ৰাজকীয় বংশৰ পৰা যিতয়া কািঢ় ল বেলগ কিৰিছল, তিতয়া

তওঁেলােক নবাটৰ পু যাৰিবয়ামক ৰজা পািতিছল। সই যাৰিবয়ােম

ই ােয়লী লাকসকলক িযেহাৱাৰ িনেদিশত পথত চলাৰ পৰা আঁতৰাই

িন তওঁেলাকৰ াৰাই মহাপাপ কৰাইিছল। ২২ ই ােয়লৰ লাকসকেল

যাৰিবয়ােম কৰা সকেলা পাপ কাযেক অ সৰণ কিৰ চিলিছল। সইেবাৰৰ

পৰা ঘিূৰ অহা নািছল। ২৩ এইদেৰ িযেহাৱাই তওঁৰ সকেলা দাস অথাৎ

ভাববাদীসকলৰ যােগিদ িদয়া সাৱধান বাণী অ সােৰ িনজৰ স খুৰ পৰা

ই ােয়লক দূৰ কিৰেল। এইকাৰেণই ই ােয়লৰ লাকসকলক তওঁেলাকৰ

িনজৰ দশৰ পৰা অচূৰ দশৈল িনয়া হ’ল। আিজৈলেক তওঁেলাক সই

ঠাইেত আেছ। ২৪ অচূৰৰ ৰজাই ই ােয়লীসকলৰ সলিন বিবলন, থা,

অ া, হমাৎ আৰু চফবিয়মৰ পৰা লাক আিন চমৰীয়াৰ নগৰেবাৰত

বাস কিৰবৈল িদেল; তওঁেলােক চমিৰয়া অিধকাৰ কিৰ তাৰ নগৰেবাৰত

বসিত কিৰবৈল ধিৰেল। ২৫ সই ঠাইত বসিত কৰাৰ আৰ ণীেত,

তওঁেলােক িযেহাৱাক ভয় কৰা নািছল; এই হতুেক িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ

মাজৈল িসংহ পঠাই িদেল আৰু সইেবােৰ তওঁেলাকৰ িকছুমানক

মািৰ পলােল। ২৬ তিতয়া অচূৰৰ ৰজাৰ আগত তওঁেলােক ক’ ল,

“আপিুন িয জািতেবাৰক আিন চমিৰয়াত বাস কিৰবৰ কাৰেণ পঠাই

িদেল, তওঁেলােক সই দশৰ ঈ ৰক কেনদেৰ উপাসনা কিৰব লােগ,

তাক নাজােন। সেয় ঈ েৰ তওঁেলাকৰ মাজৈল িসংহ পঠােল আৰু

সইেবােৰ লাকসকলক মািৰ আেছ, িকয়েনা তওঁেলােক সই দশৰ

ঈ ৰৰ িনয়ম ণালী নাজােন।” ২৭ তিতয়া অচূৰৰ ৰজাই এই আ া

িদেল, “তাৰ পৰা অনা পেুৰািহতসকলৰ এজনক তাৈল যাবৈল িদয়া

আৰু তওঁ গ তাত বসিত কৰক। তওঁ সই দশৰ ঈ ৰক কেনদেৰ

উপাসনা কিৰব লােগ, তাক িশকাওক।” ২৮ সেয় চমিৰয়াৰ পৰা ল

যাৱা পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ এজেন আিহ বৎএলত িনবাস কিৰেল

আৰু কেনৈক তওঁেলােক িযেহাৱাক উপাসনা কিৰব লােগ, তাক তওঁ

িশকােল। ২৯ তথািপও েত ক জািতৰ লাকসকেল িয িয নগৰত বাস

কিৰিছল, তওঁেলােক সই নগৰেবাৰত িনজৰ িনজৰ দৱতােবাৰ িনমাণ

কিৰেল আৰু চমিৰয়াৰ লাকসকেল িনমাণ কৰা ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰত

সইেবাৰ ৰািখেল। ৩০ সইদেৰ বিবলনৰ লাকসকেল চে াৎ‐বেনাতৰ

মিূত, থৰ লাকসকেল নগলৰ মিূত, হমাতৰ লাকসকেল অচীমা মিূত

সািজেল; ৩১অি য়াসকেল িনভজআৰু ততকৰ মিূত সািজেল; অ ে লক

আৰু অনে লক নামৰ চফবিয়মৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ চফবিয়মৰ

লাকসকেল তওঁেলাকৰ িনজৰ স ান সকলক জইুত পিুৰ উৎসগ কিৰেল।

৩২ তওঁেলােক িযেহাৱােৰা উপাসনা কিৰিছল। উপাসনাৰ ওখ ঠাইৰ

মঠেবাৰত পেুৰািহতৰ কায কিৰবৰ কাৰেণ িনজৰ মাজৰ পৰাই লাক

িনযু কিৰিছল; সই পেুৰািহতসকেল তওঁেলাকৰ বােব ওখ ঠাইৰ মঠ‐

মি ৰেবাৰত বিল উৎসগ কিৰিছল। ৩৩ তওঁেলােক িযেহাৱাক উপাসনা

কৰাৰ লগেত িয জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তওঁেলাকক ল অনা হিছল,

সই জািতেবাৰৰ িনয়ম‐ ণালী অ সােৰ িনজৰ দৱতােবাৰেৰা পজূা‐

অচনা কিৰিছল। ৩৪আিজৈলেক তওঁেলােক সই পবূকালৰ িনয়ম‐ ণালী

মািন চিল আেছ। তওঁেলােক কৃতাথত িযেহাৱাক উপাসনা নকেৰ,

কাৰণ িযেহাৱাই িয যােকাবৰ নাম ই ােয়ল ৰািখিছল, সই যােকাবৰ

স ান সকলৰ িবিধ বা িনেদশ বা িবধান বা িযেহাৱাই তওঁেলাকক

িদয়া আ া অ সােৰ তওঁেলােক কায নকেৰ। ৩৫ যােকাবৰ সেত

িযেহাৱাই ই ােয়লসকলৰ কাৰেণ এিট িনয়ম াপন কিৰ তওঁেলাকক এই

আ া িদিছল, “ তামােলােক আন কােনা দৱ‐ দবীক ভয় নকিৰবা বা

তওঁেলাকৰ আগত িণপাত নকিৰবা আৰু তওঁেলাকক সৱা‐পজূা বা

তওঁেলাকৰ উে েশ বিলদান নকিৰবা। ৩৬ িক ু িযেহাৱাই, িয জেন মহা‐

পৰা েমেৰ আৰু মলা বা েৰ িমচৰ দশৰ পৰা তামােলাকক উিলয়াই

আিনেল, তামােলােক সই িযেহাৱােৰই উপাসনা কিৰবা; তওঁেকই

িণপাত কিৰবা আৰু তওঁেৰই উে েশ বিল উৎসগ কিৰবা। ৩৭ তওঁ

িয সকেলা িবিধ, িনেদশ, িবধান আৰু আ া তামােলাকৰ কাৰেণ িলিখ

িদিছল তাক তামােলােক সদায় পালন কিৰবা। গিতেক তামােলােক আন

দৱতােবাৰৈল ভয় নকিৰবা। ৩৮ মই তামােলােক সেত কৰা িনয়মিট

তামােলােক নাপাহিৰবা আৰু আন দৱতােবাৰৰ উপাসনা নকিৰবা। ৩৯

িক ু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱােকই তামােলােক উপাসনা কিৰবা;

তােত তেৱঁই তামােলাকক তামােলাকৰ সকেলা শ ৰ শি ৰ পৰা

উ াৰ কিৰব।” ৪০ তথািপও তওঁেলােক সই কথাৈল কাণ িনিদেল;

তওঁেলােক পেূব িযদেৰ কিৰিছল, সই অ সােৰই চিল থািকল। ৪১

এইদেৰ সই জািত সমেূহ িযেহাৱাক ভয় কিৰিছল আৰু তওঁেলাকৰ কটা‐

িতমােকা পজূা কিৰিছল; তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকেল যেনৈক কিৰিছল,

তওঁেলাকৰ নািত‐পিুতসকেলও তেনৈক আিজৈলেক কিৰ আিহেছ।

১৮ এলাৰ পু ই ােয়লৰ ৰজা হােচয়াৰ ৰাজ ৰ ততৃীয় বছৰত,

িযহূদাৰ ৰজা আহজৰ পু িহি য়াই ৰাজ কিৰবৈল আৰ

কিৰিছল। ২ তওঁ পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা হিছল আৰু িযৰচূােলমত

ঊনি শ বছৰ ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ মাকৰ নাম আিছল অবী। তওঁ

জখৰীয়াৰ জীেয়ক আিছল। ৩ িহি য়াই তওঁৰ পবূপৰুষু দায়েুদ কৰাৰ

দেৰই িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ভাল সই সকেলােক কিৰিছল। ৪ তওঁ ওখ

ঠাইৰ মঠেবাৰ আতৰােল, েবাৰ ভািঙ পলােল আৰু আেচৰা মিু েবাৰ

কািট পলােল। মািচেয় িন াণ কৰা িপতলৰ সাপেটা তওঁ ডাখৰ
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ডাখৰ ক ভািঙ পলােল, িকয়েনা সই কালত ই ােয়লী লাকসকেল

তাৰ উে েশ ধপূ লাইিছল। িপতলৰ সাপেটাৰ নাম “ন ন” ৰখা

হিছল। ৫ িহি য়াই ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰিছল।

তওঁৰ আগত বা পাছত িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ মাজত তওঁৰ িনিচনা কােনা

নািছল। ৬ িযেহাৱাৰ লগত তওঁ লািগ আিছল আৰু তওঁৰ পাছত চিলবৈল

এৰা নািছল। িযেহাৱাই মািচক িয িয আ া িদিছল, সই সকেলা তওঁ

পালন কিৰিছল। ৭ সেয় িযেহাৱা তওঁৰ সে সে আিছল; তওঁ

য’ লেক গিছল, তােতই তওঁ সফল হিছল; তওঁ অচূৰৰ ৰজাৰ িবৰেু

িবে াহ কিৰিছল আৰু তওঁৰ অধীনত থািকবৈল অ ীকাৰ কিৰিছল। ৮

তওঁ গাজা আৰু তাৰ চািৰসীমাৈলেক, হৰীসকলৰ ওখ িমনাৰৰ পৰা

গেড়েৰ আবতৃ নগৰৈলেক বসবাস কৰা পেল ীয়াসকলক আ মণ কিৰ

পৰাজয় কিৰিছল। ৯ িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াৰ ৰাজ ৰ চতুথ বছৰত, অথাৎ

এলাৰ পু ই ােয়লৰ ৰজা হােচয়াৰ ৰাজ ৰ স ম বছৰত, অচূৰৰ

ৰজা চ েনচেৰ চমিৰয়াৰ িবৰেু আিহ নগৰখন অৱেৰাধ কিৰেল। ১০

িতিন বছৰ অৱেৰাধ কিৰ ৰখাৰ পাছত িহি য়াৰ ৰাজ ৰ ছয় বছৰত

আৰু ই ােয়লৰ ৰজা হােচয়াৰ ৰাজ ৰ নৱম বছৰত অচূেৰ চমিৰয়া

দখল কিৰ ল’ ল। ১১অচূৰৰ ৰজাই ই ােয়লী লাকসকলক ব ী কিৰ

অচূৰ দশৈল ল গ’ল আৰু হলহ, হােবাৰ নদীৰ পাৰৰ গাজন এেলকা

আৰু মাদীয়াসকলৰ নগৰেবাৰত তওঁেলাকক বাস কিৰবৈল িদেল। ১২

এইসকেলা ঘিটিছল, কাৰণ ই ােয়লীসকেল তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

বাক পালন কৰা নািছল, বৰং িযেহাৱাৰ িবধান, অথাৎ িযেহাৱাৰ দাস

মািচৰ সকেলা আ া তওঁেলােক অমা কিৰিছল। তওঁেলােক তাক

িনবৈল বা পালন কিৰবৈলও ই া কৰা নািছল। ১৩ িযহূদাৰ ৰজা

িহি য়াৰ ৰাজ ৰ চধ বছৰত, অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব িযহূদাৰ সকেলা

গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰ আ মণ কিৰ সইেবাৰ অিধকাৰ কিৰ ল’ ল।

১৪ তােত িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াই লাখীচত থকা অচূৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল

এই বিুল ক পঠােল, “মই অপৰাধ কিৰেলাঁ; আপিুন মাৰ ৰাজ ৰ পৰা

উলিট যাওঁক; আপিুন িয িবচািৰব মই তাক িদবৈল ত আেছাঁ।” তােত

অচূৰৰ ৰজাই িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াৰ পৰা িতিনশ িক ৰ ৰপূ আৰু ি শ

িক ৰ সাণ দাবী কিৰেল। ১৫ সেয়, ৰজা িহি য়াই িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু

ৰাজভঁৰালত িযমান ৰপূ আিছল, সকেলােবাৰ তওঁক িদেল। ১৬ তাৰ

পাছত িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াই িযেহাৱাৰ মি ৰৰ ৱাৰ আৰু েবাৰৰ

পৰা সাণৰ পতােবাৰ এৰৱুাই সইেবাৰ অচূৰৰ ৰজাক িদ িদেল। ১৭

তথািপও, অচূৰৰ ৰজাই লাখীচৰ পৰা ততন, ৰবচাৰীচ, আৰু ৰবচািকক

ব স সাম েৰ সেত িযৰচূােলমৈল িহি য়া ৰজাৰ ওচৰৈল পঠােল।

তওঁেলােক যা া কিৰ আিহ িযৰচূােলমৰ ওচৰ পাই ওখ ঠাইৰ পখুৰুীৰ

পানী ব অহা নলাৰ ফােল আগবািঢ় গ ঘাইপথৰ ধাবাসকলৰ পথাৰৰ

কাষত িথয় হ’ল। ১৮ তওঁেলােক যিতয়া ৰজা িহি য়াক মািত পঠােল;

ৰাজগহৃৰ পৰা ঘৰিগৰী িহি য়াৰ পু ইিলয়াকীম, ৰাজ িলখক চবনা

আৰু ইিতহাস িলখক আচফৰ পু যাৱাই তওঁেলাকক সা াৎ কিৰবৈল

বািহৰ ওলাই গ’ল। ১৯ ৰবচািকেয় তওঁেলাকক ক’ ল, ৰজা িহি য়াক

গ কওঁক য, মহাৰাজািধৰাজ অথাৎ অচূৰৰ ৰজাই কেছ, “আেপানাৰ

আ াভাজনৰ উৎস িক? ২০আপিুন কৱল এেন অথহীন কথােবাৰ কয়

য, আেপানাৰ যু কৰাৰ যেথ বিু আৰু শি আেছ। এিতয়া আপিুন

কাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰ মাৰ অিহেত িবে াহ কিৰেছ আৰু কােন

আেপানাক সাহস িদেছ? ২১ চাওঁক, আপিুনেতা িমচৰৰ ওপৰত, অথাৎ

সই থঁেতলা খাৱা নলৰ লাখিুটত িনভৰ কিৰেছ; কােনােৱ সই নলৰ

লাখিুটৰ ওপৰত ভৰ িদেল, িসেটা ভািঙবই, তাৰ আঁহও তওঁৰ হাতত

ফুিট সামাব। িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণত িনভৰ কৰা সকলৰ কাৰেণ তওঁ

তেন ৱাই হয়। ২২ িক ু আেপানােলােক যিদ মাক কয় য, ‘আিম

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাতেহ ভাৰসা কিৰেছাঁ,’ তে তওঁ জােনা সইজনা

ঈ ৰ নহয় িয জনৰ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ আৰু য েবদীেবাৰ িহি য়াই দূৰ

কিৰ িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ লাকসকলক কিছল, ‘আেপানােলােক

িযৰচূােলমত এই য েবদীৰ স খুত উপাসনা কিৰব লােগ?’ ২৩ এিতয়া

সেয় নক, মই মাৰ ভু অচূৰৰ ৰজাৰ পৰা আেপানাৈল এক চুি

আগবঢ়াব িবচােৰা। যিদ আপিুন অ ােৰাহী িদবৈল সমথ হয়, তে মই

আেপানাক ই হাজাৰ ঘাঁৰা িদম। ২৪ যিদ ইয়ােক কিৰব নাৱােৰ, তে

মাৰ ভুৰ দাসেবাৰৰ মাজৰ সকেলাতৈক সৰু সনাপিত এজনেকইবা

আপিুন কেনৈক বাধা িদ ৰািখব পািৰব? আপিুন ৰথ ও অ ােৰাহীসকলৰ

কাৰেণ িমচৰৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰেছ! ২৫ তাৰ উপিৰ, মই জােনা

িযেহাৱাৰ অিবহেনই এই ঠাইৰ অিহেত যজুঁ িদবৈল আৰু তাক িবন

কিৰবৈল আিহেছাঁ? িযেহাৱাই মাক কিছল, ‘তুিম সই দশৰ অিহেত

উিঠ গ তাক িবন কৰা’।” ২৬ তিতয়া িহি য়াৰ পু ইিলয়াকীম, চবনা

আৰু যাৱােহ ৰবচািকক ক’ ল, “িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ দাসেবাৰৰ

লগত আপিুন অৰামীয়া ভাষােৰ কথা কওঁক, কাৰণ আিম তাক বিুজ

পাওঁ; িক ু গড়ৰ ওপৰত িথয় হ থকা লাকসকেল িনব পৰাৈক আপিুন

আমাৰ লগত ই ী ভাষােৰ কথা নক’ব।” ২৭ িক ু ৰবচািকেয় তওঁেলাকক

ক’ ল, “ মাৰ ভুেৱ কৱল আেপানােলাকৰ ভু আৰু আেপানােলাকৰ

ওচৰৈলেক এই সকেলা কথা ক’বৈল জােনা মাক পঠাইেছ? তওঁ জােনা

গড়ৰ ওপৰত বহা সই সকেলা লাক, িযসকেল আেপানােলাকৰ দেৰই

িব া আৰু াৱ খাব লািগব, তওঁেলাকৰ ওচৰৈলেকা মাক পেঠাৱা

নাই?” ২৮ তিতয়া ৰবচািকেয় িথয় হ অিত উ েৰ ই ী ভাষােৰ ক’ ল,

“আেপানােলােক মহাৰাজািধৰাজ অথাৎ অচূৰৰ ৰজাৰ কথা নক; ২৯

ৰজাই এইদেৰ কেছ, ‘িহি য়া ৰজাই যন আেপানােলাকক তাৰণা

নকেৰ; িকয়েনা মাৰ অিধকাৰৰ পৰা আেপানােলাকক ৰ া কিৰবৈল

তওঁৰ সাধ নাই। ৩০ িহি য়াই যন এই কথা ক িযেহাৱাৰ ওপৰত

আেপানােলাকক ভাৰসা িনিদেয় য, “িযেহাৱাই আমাক অৱেশ ই উ াৰ

কিৰব; অচূৰৰ ৰজাৰ হাতত এই নগৰ কিতয়াও শাধাই িনিদব।” ৩১

আেপানােলােক িহি য়াৰ কথা িনব। িকয়েনা অচূৰৰ ৰজাই এইদেৰ

কেছ, ‘আেপানােলােক মােৰ সেত সি কৰক আৰু বািহৰ হ মাৰ

ওচৰৈল আহঁক; তােত আেপানােলাক সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ া ালতা

আৰু িডমৰু গছৰ পৰা ফল খাব পািৰব আৰু িনজৰ ৱাঁৰ পানীও খাব

পািৰব। ৩২ মই উলিট আিহ আেপানােলাকক আেপানােলাকৰ িনজৰ

দশৰ দেৰ শস আৰু নতুন া াৰসৰ দশ, অ আৰু া াবাৰীেবাৰৰ

দশ, িজতগছ আৰু মধু থকা এখন দশৈল ল যাম; তাত আেপানােলাকৰ

মতুৃ নহ’ব, িক ু জীয়াই থািকব।’ িহি য়াই যিতয়া আেপানােলাকক

এই কথা ক ফুচুলাব িবচােৰ য, ‘িযেহাৱাই আেপানােলাকক উ াৰ

কিৰব,’ তিতয়া আেপানােলােক তওঁৰ কথা িনব। ৩৩আন আন

জািতৰ দৱতােবােৰ জােনা অচূৰৰ ৰজাৰ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক উ াৰ

কিৰেছ? ৩৪ হমাত আৰু অপদৰ দৱতােবাৰ ক’ত আেছ? চফবিয়ম, হনা

আৰু ই াৰ দৱতােবাৰ ক’ত আেছ? তওঁেলােক জােনা মাৰ হাতৰ পৰা

চমিৰয়াক উ াৰ কিৰেল? ৩৫ সই দশেবাৰৰ সকেলা দৱতাৰ মাজত

এেন কােনা দৱতা আেছ যেয় মাৰ অিধকাৰৰ পৰা িনজৰ দশ উ াৰ

কিৰেল; িযেহাৱাইেনা মাৰ শি ৰ পৰা িযৰচূােলমক কেনৈক উ াৰ

কিৰব পািৰব?” ৩৬ িক ু লাকসকল মেন মেন থািকল; তওঁেলােক

তওঁক এিট কথােৰা উ ৰ িনিদেল; িকয়েনা ৰজাই এেন আ া িদিছল,

“আেপানােলােক তওঁক উ ৰ িনিদব।” ৩৭ তাৰ পাছত ৰাজগহৃৰ ঘৰিগৰী

িহি য়াৰ পু ইিলয়াকীম, ৰাজিলখক চবনা আৰু ইিতহাস‐িলখক আচফৰ

পু যাৱােহ িনজৰ কােপাৰ ফািল িহি য়াৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু ৰবচািকৰ

কথা জনােল।

১৯ ৰজা িহি য়াই এই কথা িন িনজৰ কােপাৰ ফািলেল আৰু চট

কােপাৰ িপি িযেহাৱাৰ গহৃত সামাল। ২ চট কােপাৰ িপি

থকা ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম, ৰাজিলখক চবনা আৰু পেুৰািহতৰ বেয়ােজ

লাকসকলক ৰজাই আেমাচৰ পু িযচয়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল পঠােল।

৩ তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “িহি য়াই কেছ য, ‘আিজৰ িদনেটা

হেছ স টৰ; ধমিক আৰু অপমানৰ িদন; িকয়েনা স ান সকল সৱৰ

ৱাৰ মখুৈল আিহেছ, িক ু জ িদয়াৰ শি নাই। ৪আেপানাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই স ৱতঃ ৰবচািকৰ সকেলা কথাই িনেল, িযজনক তওঁৰ ভু

অচূৰৰ ৰজাই জীৱ ঈ ৰক ঠা া‐িব প কিৰবৈল পঠাইিছল; হয়েতা

আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই সই সকেলা কথা িন তওঁক শাি িদব।
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সেয় িযসকল এিতয়াও জীয়াই আেছ, তওঁেলাকৰ কাৰেণ আপিুন াথনা

কৰক’।” ৫ ৰজা িহি য়াৰ দাসেবাৰ যিতয়া িযচয়াৰ ওচৰৈল আিহিছল,

৬ তিতয়া িযচয়াই তওঁেলাকক কিছল, “আেপানােলাকৰ ভুক ক’ব

য, িযেহাৱাই কেছ, ‘তুিম িয িনছা অথাৎ অচুৰৰ ৰজাৰ দাসেবােৰ

মাক িয সকেলা ঠা া‐িব প কিৰেছ, তাৈল তুিম ভয় নকিৰবা। ৭

না, মই তওঁৰ অ ৰত এক আ া ি িত কিৰম; তওঁ এক স াদ

িনব আৰু িনজৰ দশৈল উভিট যাব; মই তওঁক িনজৰ সই ঠাইেত

তেৰাৱােলেৰ িনপাত কিৰম’।” ৮ পাছত ৰবচািকেয় উভিট আিহ িনেল

য অচূৰৰ ৰজাই লাখীচ এিৰ িল নাৰ িবৰেু যু কিৰেছ। ৯ তাৰ

পাছেত অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব খবৰ পােল য িমচৰ আৰু চ দশৰ ৰজা

িতহাকাই তওঁৰ িবৰেু যু কিৰবৰ কাৰেণ ওলাই আিহেছ। তিতয়া

অচূৰৰ ৰজাই পনুৰ িহি য়াৰ ওচৰৈল লাকসকলৰ যােগিদ এক বাতা

পঠাই িদেল: ১০ “ তামােলােক গ িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াক কাৱাৈগ,

‘আেপানাৰ ঈ ৰ, িযজনৰ ওপৰত আপিুন ভাৰসা ৰােখ, তওঁ এইবিুল ক

তাৰণা কিৰবৈল িনিদব ‘অচূৰৰ ৰজাৰ হাতত িযৰচূােলমক শাধাই িদয়া

নহ’ব’।” ১১ চাওঁক, আপিুনেতা িনেছই য অচূৰৰ ৰজাই সকেলা দশক

স ণূৰেূপ িবন কিৰবৰ কেন ব ৱহাৰ কিৰেছ; তেনহেল, আপিুন ৰ া

পাবেন? ১২ মাৰ পবূপৰুষুসকেল গাজন, হাৰণ, ৰচফ, আৰু তল াৰত

থকা এদনৰ িয জািত সমহূক িবন কিৰিছল, তওঁেলাকৰ দৱতােবােৰ

জােনা তওঁেলাকক ৰ া কিৰিছল? ১৩ হমাতৰ ৰজা, অপদৰ ৰজা,

চফবিয়মৰ নগৰেবাৰৰ ৰজা, হনা আৰু ই াৰ ৰজা ক’ত আেছ’?” ১৪

িহি য়াই বাতাবাহকসকলৰ পৰা প খন ল পিঢ়েল; তওঁ িযেহাৱাৰ

গহৃৈল উিঠ গ’ল আৰু িযেহাৱাৰ স খুত প খন মিল ধিৰেল। ১৫ তাৰ

পাছত িহি য়াই িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ক’ ল, “ হ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱা, ই কৰবূৰ মাজত থকা হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ, পিৃথবীৰ সমদুায়

ৰাজ ৰ ওপৰত একমা ঈ ৰ আপিুনেয়ই; আপিুনেয়ই আকাশ‐ম ল আৰু

পিৃথবীৰ সিৃ কতা। ১৬ হ িযেহাৱা, কাণ পািত নক, হ িযেহাৱা, চ

মিল চাওঁক। জীৱ ঈ ৰক িন া কিৰবৰ কাৰেণ চনেহৰীেব িয কথা

ক পঠাইেছ, সয়া নক। ১৭ হ িযেহাৱা, এই কথা সত য, অচূৰৰ

ৰজাসকেল জািতেবাৰক আৰু তওঁেলাকৰ দশেবাৰ িবন কিৰেল। ১৮

তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰক জইুত পলােল; িকয়েনা সইেবাৰ দৱতা

নািছল, ম ষ ৰ হােতেৰ িনিমত কৱল কাঠআৰু িশলৰ িশ কায মােথান;

সেয়, অচূৰীয়াসকেল সইেবাৰ িবন কিৰেল। ১৯ এই হতুেক, হ

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই আেপানাক িবনয় কেৰাঁ, আপিুন আমাক তওঁৰ

হাতৰ পৰা উ াৰ কৰক, তিতয়া পিৃথৱীৰ সম ৰাজ ই জািনব পািৰব য

আপিুনেয়ই ঈ ৰ, কৱল আপিুনেয়ই িযেহাৱা।” ২০ তিতয়া আেমাচৰ

পু িযচয়াই িহি য়াৰ ওচৰৈল এই কথা ক পঠােল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ য, ‘অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীবৰ স ে তুিম িযদেৰ

াথনা কিৰলা, তাক মই িনেলা।’ ২১ তওঁৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: ‘িচেয়ানৰ যৱুতী ক াই তামাক হয় ান কেৰ আৰু তামাক

িব প কিৰ হাঁেহ; িযৰচূােলমৰ ক াই তামাক দিখ মৰূ জাকােৰ। ২২

তুিম কাক অপমান কিৰলা? কাক িন া কিৰলা? তুিম কাৰ িবৰেু িচঞঁিৰ

কথা ক’লা আৰু দেপেৰ সেত চ তুিল চাইছা? ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ

জনাৰ িবৰেু ই তুিম এইেবাৰ কিৰলা। ২৩ তুিম িনজ দূতেবাৰৰ াৰাই

ভুৰ িন া কিৰ ক’লা, ‘ মাৰ অিধক ৰথেবােৰেৰ সেত প তেবাৰৰ উ

িশখৰৈল, িলবােনানৰ আটাইতৈক ওখ ওখ িশখৰৈলেক উিঠ গেলাঁ; মই

তাৰ ওখ ওখ এৰচ গছেবাৰ কািট পলাম আৰু তাৰ উ ম উ ম দৱদাৰু

গছেবাৰ কািট পলাম; আৰু মই তাৰ ব ত দূৰৈলেক সামাই যাম,

সকেলাতৈক উ ম ফলৱতী অৰণ ৰ িভতৰৈল সামাই যাম। ২৪ মই ৱাঁ

খাি িবেদশৰ পানী পান কিৰেলাঁ। মই মাৰ ভিৰৰ তলৱুােৰেৰ িমচৰৰ

নদীেবাৰ ৱােলা।’ ২৫ ‘তুিম জােনা না নাই য অেনক আেগেয় মই

ইয়াক কেনৈক িথৰ কিৰেলাঁ আৰু াচীন কালেত মই তাৰ পিৰক না

কিৰিছেলাঁ? এিতয়া মই তাক িস কিৰ আেছাঁ। সইবােবইেতা তুিম

ইয়াত গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰ উ কিৰ ভ াৱেশষ কিৰব পািৰছা।

২৬ সইেবাৰৰ িনবাসীসকল বলী হ’ল, ভয়েত ব া ল আৰু লি ত

হ’ল। িসহঁত পথাৰৰ তণৃ, সউজীয়া ঘাঁহ‐বন, ঘৰৰ চালত বা পথাৰত

গজা ঘাহঁৰ িনিচনা, িয বািঢ় যাৱাৰ আেগেয়ই কাই যায়। ২৭ িক ু মই

তামাৰ বহা, এেনিক তুিম বািহৰৈল বা িভতৰৈল অহা‐ যাৱা কৰা আৰু

মাৰ িবৰেু কৰা খং এই সকেলােক জােনা। ২৮ তুিম মাৰ িবৰেু কৰা

খঙৰ কাৰেণ আৰু তামাৰ অহংকাৰৰ কথা মাৰ কাণত পৰাৰ কাৰেণ, মই

তামাৰ নাকত মাৰ হাঁেকাটা আৰু মখুত মাৰ লাগাম লগাম আৰু িয

বােটিদ তুিম আিহলা, সই বােটিদেয়ই মই তামাক ঘৰূাই পঠাম।’ ২৯

‘ তামাৰ কাৰেণ এেয় এক িচন হ’ব: এই বছৰত িনেজ িনেজ িয উৎপ

হ’ব, তােক তামােলােক খাবা। ি তীয় বছৰত তাৰ পৰা িয উৎপ হ’ব,

তামােলােক তােক ভাজন কিৰবা; িক ু ততৃীয় বছৰত তামােলােক

কঠীয়া িসিচঁ শস দাবা, া াবাৰী পািত তাৰ ফল ভাগ কিৰবা। ৩০

িযহূদাৰ ফদৰ িয লাকসকল তিতয়াও জীিৱত থািকব, তওঁেলােক পনুৰ

িশপা মিলব আৰু ফল উৎপ কিৰব। ৩১ িকয়েনা িযৰচূােলমৰ পৰা আৰু

িচেয়ান পবতৰ পৰা অৱিশ জীিৱত লাকসকল আিহব; বািহনী সমহূৰ

িযেহাৱাৰ উৎসােহ ইয়াক িস কিৰব।’ ৩২ এই হতুেক অচূৰৰ ৰজাৰ

িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ তওঁ এই নগৰৈল নািহব, এেনিক

এপাত কাঁেড়া নামািৰব। তওঁ ঢাল ল ইয়াৰ স খুৈল নািহব নাইবা ইয়াৰ

িবৰেু অৱেৰাধৰ পথ িনমাণ নকিৰব। ৩৩ তওঁ িয পেথিদ আিহল, সই

পেথেৰই উলিট যাব; এই নগৰত তওঁ নােসামাব; এেয় হেছ িযেহাৱাৰ

ঘাষণা। ৩৪ মই িনজৰ কাৰেণ আৰু মাৰ দাস দায়দুৰ কাৰেণ, মই

এই নগৰক িতহত কিৰ উ াৰ কিৰম’।” ৩৫ সই ৰািতেয়ই িযেহাৱাৰ

গদূেত বািহৰৈল ওলাই গ, অচূৰীয়াসকলৰ ছাউিনৰ এক লাখ পঁচাশী

হাজাৰ স ক বধ কিৰেল; িপছিদনা ৰািতপৱুা লাকসকল যিতয়া উিঠল,

তিতয়া সকেলা ঠাইেত মৰা শৱ পিৰ থকা দিখেল। ৩৬ সেয় অচূৰৰ

ৰজা চনেহৰীেব ই ােয়লৰ পৰা ঘৰৈল উভিট গ’ল আৰু নীনিব চহৰত বাস

কিৰেল। ৩৭ এিদন যিতয়া চনেহৰীেব িনজৰ দৱতা িনেষাকৰ মি ৰত

পজূা কিৰ আিছল, তিতয়া অ েমলক আৰু চেৰচৰ নােমেৰ তওঁৰ জন

পেুতেক তওঁক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰ বধ কিৰেল; পাছত তওঁেলাক

অৰাৰট দশৈল পলাই গ’ল। চনেহৰীবৰ পদত তওঁৰ পু এচৰ‐হে ান

ৰজা হ’ল।

২০ এই সময়েত িহি য়া ৰজা অ হিছল আৰু তওঁৰ মতৃ ায়

অৱ া হিছল। সেয় এিদন আেমাচৰ পু িযচয়া ভাববাদীেয়

তওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘তুিম তামাৰ

ঘৰৰ িবষেয় পৰামশ িদয়া; িকয়েনা তামাৰ মতুৃ হ’ব; তুিম জীয়াই

নাথািকবা।” ২ এই কথা িন িহি য়াই তওঁৰ মখু দৱালৰ ফালৈল

ঘৰূাই িযেহাৱাৰ আগত এইদেৰ াথনা কিৰেল; ৩ “ হ িযেহাৱা, িমনিত

কিৰেছাঁ, এবাৰ সাঁৱৰণ কৰক, মই কেন িব ােসেৰ আৰু সম দেয়েৰ

আেপানাৰ স খুত চলা‐ফুৰা কিৰ আিহেছাঁ; আেপানাৰ দিৃ ত মই কেন

সৎ আচৰণ কিৰ আিহেছাঁ।” এইবিুল িহি য়াই বৰৈক কাি বৈল ধিৰেল।

৪ িযচয়াই ওলাই গ ৰাজগহৃৰ চাতালৰ মাজ পাৱাৰ আেগেয়ই তওঁৰ

ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাক আিহল। ৫ “তুিম ঘিূৰ যাৱা আৰু মাৰ

লাকসকলৰ নতা িহি য়াক কাৱাৈগ, ‘ তামাৰ পবূপৰুষু দায়দুৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “মই তামাৰ াথনা িনেলাঁ আৰু মই তামাৰ

চ ৰ পানী দিখেলাঁ। ততৃীয় িদনা মই তামাক আেৰাগ কিৰম আৰু তুিম

িযেহাৱাৰ গহৃৈল উিঠ যাবা। ৬ তামাৰ আয়সু মই পনুৰ পা ৰ বছৰ বঢ়াই

িদম আৰু মই অচূৰৰ ৰজাৰ হাতৰ পৰা তামাক আৰু এই নগৰ উ াৰ

কিৰম; মাৰ িনজৰ বােব আৰু মাৰ দাস দায়দুৰ কাৰেণ মই এই নগৰ

ৰ া কিৰম’।” ৭ িযচয়াই ক’ ল, সই “িডমৰু িটৰ িপিটকা ল আিন;”

তিতয়া লাকসকেল তাক আিন িহি য়াৰ খ ৰ ওপৰত সািন িদয়াত

তওঁ হ’ল। ৮ সই সময়ত িহি য়াই িযচয়াক ক’ ল, “িযেহাৱাই য

মাক কিৰব আৰু ততৃীয় িদনা মই িযেহাৱাৰ গহৃৈল উিঠ যাম, তাৰ িক

িচন হ’ব?” ৯ িযচয়াই উ ৰ িদ ক’ ল, “িযেহাৱাই য তওঁৰ িত া

িস কিৰব, সইবােব িযেহাৱাৰ পৰা আেপানাৰ বােব এই িচন িদব;

আপিুনেয় কওঁক, ছাঁেটা দহ খাপ আগবািঢ় যাব লােগ ন দহ খাপ পাছৈল
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ঁহিক আিহব লােগ?” ১০ তিতয়া িহি য়াই ক’ ল, “নহয়, ছাঁ দহ ধাপ

আগবািঢ় যাৱােটা সাধাৰণ কথা; বৰং ছাঁেটা দহ ধাপ পাছৈল ঁহিক

যাওঁক।” ১১ তিতয়া িযচয়া ভাববাদীেয় িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেল

আৰু িযেহাৱাই ছাঁেটা দহ ধাপ িপছুৱাই আিনেল; তােত আহজৰ িচিৰৰ

পথত ছাঁেটা তলৈল নািম গ’ল। ১২ সই সময়ত বলদানৰ পু বিবলনৰ

ৰজা বেৰাদক বলদােন ৰজা িহি য়াৰ অ খৰ খবৰ পােল। সেয় তওঁ

িহি য়াৰ ওচৰৈল প আৰু এিট উপহাৰ পঠােল। ১৩ িহি য়াক সই

িচিঠেবাৰ পিঢ় নােল। তাৰ পাছত ৰজাই সই বাতাবাহকসকলক স ণূ

ৰাজ াসাদেটা দখউুৱাৰ লগেত িনজৰ ব মলূ ব , যেন ৰপূ, সাণ,

গি মছলা, মলূ ৱান তল আৰু তওঁৰ অ ‐স আিদ ভঁৰালৰ আটাই

ব তওঁেলাকক দখৱুােল। িহি য়াৰ ৰাজগহৃত বা তওঁৰ গােটই

ৰাজ ত এেন এেকােৱই নাথািকল, িয তওঁ তওঁেলাকক নেদখৱুােল।

১৪ তিতয়া িযচয়া ভাববাদীেয় িহি য়া ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ িধেল, “ সই

মা হেবােৰ আেপানাক িক কথা কেল? তওঁেলাক ক’ৰ পৰা আিহিছল?”

িহি য়াই ক’ ল, “ তওঁেলাক দূৰ দশ বিবলনৰ পৰা মাৰ ওচৰৈল

আিহিছল।” ১৫ িযচয়াই িধেল, “আেপানাৰ ৰাজগহৃত তওঁেলােক িক িক

দিখেল?” িহি য়াই ক’ ল, “ মাৰ ৰাজগহৃৰ সকেলােবােৰই তওঁেলােক

দিখেল; মাৰ ব মলূ ব েবাৰৰ মাজত এেন কােনা ব নাই িয মই

তওঁেলাকক দখউুৱা নাই।” ১৬ তিতয়া িযচয়াই িহি য়াক ক’ ল,

“িযেহাৱাৰ কথা নক। ১৭ ‘ নক, এেন িদন আিহব যিতয়া আেপানাৰ

ৰাজগহৃত িয সকেলা আেছ আৰু আেপানাৰ পবূপৰুষুসকেল স য় কৰা

িয িয আিজ পয আেছ, সকেলা বিবলনৈল ল যাৱা হ’ব। িযেহাৱাই

কেছ, এেকােৱই বাকী নাথািকব। ১৮আেপানাৰ িনজৰ স ান সকল,

িযসকলক আপিুন জ িদেল, তওঁেলাকক তওঁেলােক ল যাব আৰু

বিবলনৰ ৰাজ াসাদত তওঁেলাক নপংুসক হ থািকব।” ১৯ িহি য়াই

তিতয়া িযচয়াক ক’ ল, “আপিুন িযেহাৱাৰ িয কথা ক’ ল, সেয় উ ম।”

তওঁ এই কথা ক’ ল, কাৰণ তওঁ ভািৱিছল, “ মাৰ জীৱন কালত শাি

আৰু িনৰাপদ হ’ ল, সেয় জােনা উ ম নহ’ব?” ২০ িহি য়াৰ অ া

সকেলা ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা পৰা মৰ কথা আৰু তওঁ কেনৈক পখুৰুী

আৰু নলা কিৰ নগৰৈল পানী আিনিছল, এই সকেলা জােনা “িযহূদাৰ

ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা নাই? ২১ পাছত িহি য়া তওঁৰ

পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু তওঁৰ পু মনিচ তওঁৰ পদত

ৰজা হ’ল।

২১ মনিচ বাৰ বছৰ বয়সত ৰজা হিছলআৰু তওঁ িযৰচূােলমত পঁচপ

বছৰ ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ মাকৰ নাম আিছল হফচীবা। ২

িযেহাৱাই ই ােয়লীয়াসকলৰ স খুৰ পৰা িয সকেলা জািতক দূৰ কিৰিছল,

তওঁেলাকৰ দেৰই িঘণলগীয়া কায কিৰ মনিচেয় িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয

বয়া তােক কিৰিছল। ৩ তওঁৰ িপতৃ িহি য়াই ওখ ঠাইৰ িয মঠেবাৰ

িবন কিৰিছল, সইেবাৰ তওঁ পনুৰ সািজিছল; ই ােয়লৰ ৰজা আহােব

যেনৈক কিৰিছল, তেনৈক তেৱাঁ বাল দৱতাৰ উে েশ বদীেবাৰ

িনমাণ কিৰিছল আৰু এটা আেচৰা মিুতও সািজিছল; তওঁ আকাশৰ

তৰােবাৰক ণাম জনাইিছল আৰু সইেবাৰৰ সৱাপজূা কিৰিছল। ৪

যিদও িযেহাৱাই এই আ া িদিছল য, “মই িযৰচূােলমত িচৰকালৈলেক

মাৰ নাম াপন কিৰম”, তথািপও মনিচেয় িযেহাৱাৰ গহৃত িকছুমান বদী

িনমাণ কিৰিছল। ৫ িযেহাৱাৰ গহৃৰ েয়াখন চাতালেত তওঁ আকাশৰ

সকেলা তৰােবাৰৰ উে েশ িকছুমান বদী িন াণ কিৰিছল। ৬ তওঁ

িনজৰ পু ক হামবিল িদ অি ত আ িত িদিছল; তওঁ ম ল চাৱা কায

আৰু মায়াকমৰ অভ াস কিৰিছল। তওঁ ভূত পাহা আৰু মতৃ আ ােবাৰৰ

সেত কেথাপকথন কৰাসকলৰ পৰা পৰামশ লিছল। িযেহাৱাৰ দিৃ ত

এইদেৰ অেনক বয়া কায কিৰ তওঁ ঈ ৰক াধাি ত কিৰিছল। ৭ তওঁ

িয আেচৰা মিূত খাদাই কিৰ িনমাণ কিৰিছল, সইেটা িন িযেহাৱাৰ গহৃত

াপন কিৰিছল। িযেহাৱাই তওঁৰ গহৃৰ স ে দায়দু আৰু দায়দুৰ পু

চেলামনক কিছল, “এই গহৃত আৰু ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ মাজৰ পৰা

মই মেনানীত কৰা এই িযৰচূােলমত মই মাৰ নাম িচৰকালৈলেক াপন

কিৰম। ৮ ই ােয়লীয়াসকেল যিদ কৱল মাৰ সকেলা আ া যে েৰ

পালন কেৰ আৰু মাৰ দাস মািচেয় তওঁেলাকক িদয়া সকেলা িবধান

অ সােৰ চেল, তে তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলক মই িয দশ িদেলাঁ,

সই দশৰ পৰা তওঁেলাকৰ ভিৰ লৰচৰ নকিৰম।” ৯ িক ু লাকসকেল

সই কথা িনেল; মনিচেয় তওঁেলাকক িবপেথ পিৰচািলত কিৰেল;

এেনিক িয জািতেবাৰক িযেহাৱাই ই ােয়লৰ লাকসকলৰ স খুৰ পৰা

উ কিৰিছল, তওঁেলাকতৈকেয়া অিধক ‐আচৰণ কিৰবৈল ধিৰেল।

১০ তিতয়া িযেহাৱাই তওঁৰ দাস ভাববাদীসকলৰ াৰাই এই কথা

ক’ ল, ১১ “িযহূদাৰ ৰজা মনিচেয় এেনেবাৰ িঘণলগীয়া কম কিৰেছ।

তওঁৰ পবূেত িয ইেমাৰীয়া লাকসকল আিছল, তওঁেলাকতৈকও তওঁ

অিধক কম কিৰেছ আৰু িনজৰ মিূত বাৰৰ াৰাই িযহূদাক পাপৰ পথত

পিৰচািলত কৰাইেছ।” ১২ সেয়, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই কেছ, “মই

শীে ই িযৰচূােলম আৰু িযহূদাৈল এেন অম ল আিনম য, যেয় তাক

িনব, তওঁেলাক সকেলা িশয়িৰ উিঠব। ১৩ মই িযৰচূােলমৰ ওপৰত

চমিৰয়াৰ িবৰেু িয মাপ‐জৰী আৰু আহাবৰ বংশৰ িবৰেু িয উল ‐জৰী

ব ৱহাৰ কিৰিছেলাঁ, তাক িব তৃ কিৰম। মা েহ যেনৈক এখন বাচন

মেচ আৰু মচা হ’ ল, তাক তলমৱুাৈক উবিুৰয়াই থয়, তেনৈকেয় মই

িযৰচূােলমক মিচ চাফা কিৰম। ১৪ মাৰ লাকসকলৰ বাকী অংশক

মই ত াগ কিৰম আৰু শ েবাৰৰ হাতত তওঁেলাকক শাধাই িদম;

তােত তওঁেলাক শ েবাৰৰ িচকাৰ হ’ব আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা ব

শ েবােৰ লটু কিৰ িনব। ১৫ িকয়েনা মাৰ দিৃ ত িয বয়া তওঁেলােক

তােকই কিৰেল; িযিদনা তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকল িমচৰ দশৰ পৰা

ওলাই আিহিছল, সইিদনাৰ পৰা আিজৈলেক তওঁেলােক মাক খং উঠাই

আিহেছ।” ১৬ তাৰ বািহেৰও ইমৰূৰ পৰা িসমৰূৈলেক িযৰচূােলম মতৃকৰ

তেজেৰ পণূ নকৰামানৈলেক মনিচেয় িনে াষী লাকসকলৰ ৰ পাত

কিৰেল। িযহূদাৰ লাকসকলৰ াৰাই তওঁ কেৰাঁৱা পাপ কাযৰ উপিৰ

তওঁ এেন পাপ কিৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তােক কিৰিছল। ১৭

মনিচৰ অ া সকেলা ব ৃ া , তওঁ কৰা সকেলা কায আৰু পাপ কমৰ

কথা জােনা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা নাই? ১৮

পাছত মনিচ তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু তওঁক িনজৰ

ঘৰৰ বাৰীত অথাৎ উ াৰ বাৰীত মদাম িদেল। তওঁৰ পু আেমান

তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ১৯ বাইশ বছৰ বয়সত আেমান ৰজা হিছল আৰু

িযৰচূােলমত তওঁ ই বছৰ ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ মাকৰ নাম আিছল

মচুে মৎ; তওঁ যটবা িনবাসী হাৰচূৰ জীেয়ক আিছল। ২০আেমােন

তওঁৰ িপতেৃয় কৰাৰ দেৰই িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তােকই কিৰিছল।

২১ তওঁৰ িপতেৃয় িয পথত চিলিছল, তেৱাঁ সই সকেলা পথত চিলিছল।

তওঁৰ িপতেৃয় িয সকেলা মিূতৰ সৱা‐পজূা কিৰিছল, তেৱাঁ সইেবাৰৰ

সৱা‐পজূা কিৰিছল। সইেবাৰৰ ওচৰত িশৰ নত কিৰিছল। ২২ তওঁৰ

পবূপৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক তওঁ ত াগ কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ পথত

নচিলেল। ২৩ পাছত আেমানৰ দাসেবােৰ তওঁৰ িবৰেু ষড়য কিৰ

ৰাজগহৃেত তওঁক বধ কিৰেল। ২৪ িক ু িযসকেল ৰজা আেমানৰ িবৰেু

ষড়য কিৰিছল, দশৰ লাকসকেল তওঁেলাক সকেলােক বধ কিৰেল

আৰু আেমানৰ পু যািচয়াক তওঁেলােক ৰজা পািতেল। ২৫আেমানৰ

অ া সকেলা কাযৰ ব ৃ া “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত

জােনা িলখা নাই? ২৬ পাছত উ াৰ বাৰীত থকা িনজৰ মদামিনত

তওঁক মদাম িদেল। তওঁৰ পু যািচয়া তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

২২আঠ বছৰ বয়সত যািচয়া ৰজা হিছল আৰু িযৰচূােলমত একি শ

বছৰ ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ মাকৰ নাম আিছল িযদীদা; তওঁ

ব তৰ অদায়াৰ জীেয়ক আিছল। ২ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ভাল, যািচয়াই

তােক কিৰিছল আৰু তওঁৰ পবূপৰুষু দায়দুৰ সকেলা পথত চিলিছল। সই

পথৰ পৰা সাঁ িক বাওঁ কােনাফােল ঘৰূা নািছল। ৩ যািচয়াৰ ৰাজ ৰ

ওঠৰ বছৰত, তওঁ মচু মৰ নািত অচিলয়াৰ পু ৰজাৰ লখক চাফনক

এই কথা ক িযেহাৱাৰ গহৃৈল পঠাই িদেল, ৪ “আপিুন ধান পেুৰািহত

িহি য়াৰ ওচৰৈল যাওঁক আৰু তওঁক কওঁক য লাকসকলৰ পৰা পাৱা
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িযেহাৱাৰ গহৃৈল অনা িয ধন মি ৰ‐ৰ কসকেল জমা কেৰ, তাৰ যন

িহচাপ কেৰ। ৫ সই ধন িযেহাৱাৰ গহৃত িনযু ত াৱধায়কসকলৰ

হাতত িদয়া হওঁক আৰু তওঁেলােক মি ৰৰ ভ ান মৰামিত কিৰবৈল

সই ধেনেৰ িযেহাৱাৰ গহৃত কাম কৰা ব ৱাসকলৰ মজিুৰ িদয়ক। ৬

কাঠিম ী, ঘৰ িনমাতা আৰু ৰাজিম ীসকলক মজিুৰ িদয়ক; তাৰ উপিৰ

মি ৰ মৰামিতৰ কাৰেণ যন কাঠ আৰু কটা িশল আিদ িকেন।” ৭ িক ু

তওঁেলাকৰ হাতত িয ধন িদয়া হ’ল, তাৰ িহচাপ তওঁেলােক িদয়াৰ

েয়াজন নাই। িকয়েনা তওঁেলােক িব াসীৰেূপ কায কিৰিছল। ৮ ধান

পেুৰািহত িহি য়াই লখক চাফন িলখকক ক’ ল, “মই িযেহাৱাৰ গহৃত

ব ৱ া পু কখন পােলাঁ।” িহি য়াই পু কখন চাফনক িদয়াৰ পাছত তওঁ

তাক পিঢ়েল। ৯ তাৰ পাছত চাফেন পু কখন ল ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল

আৰু এই সংবাদ িদেল, “আেপানাৰ দাসেবােৰ মি ৰত পাৱা ধন বািহৰ

কিৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ তদাৰক কৰা ত াৱধায়কসকলৰ হাতত িদেল।” ১০

লখক চাফেন ৰজাক এই কথাও জনােল, “ ধান পেুৰািহত িহি য়াই

মাক এখন পু ক িদেছ।” এইবিুল ক চাফেন ৰজাৰ আগত তাক পাঠ

কিৰবৈল ধিৰেল। ১১ ব ৱ া পু কত িয িলখা আিছল, তাক িন ৰজাই

িনজৰ কােপাৰ ফািলেল। ১২ ৰজাই পেুৰািহত িহি য়াক, চাফনৰ পু

অহীকামক, মীখায়াৰ পু অকেবাৰক, লখক চাফনক আৰু ৰজাৰ িনজ

দাস অচায়াক আ া িদ ক’ ল, ১৩ “আেপানােলাক যাওঁক আৰু এই িয

পু কখন পাৱা গেছ, তাত িযেবাৰ কথা িলখা আেছ সই সকেলােবাৰৰ

স ে আেপানােলােক গ মাৰ কাৰেণ, লাকসকলৰ কাৰেণ আৰু সম

িযহূদা দশৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ ওচৰত সাধক; িকয়েনা আমাৰ িবৰেু

িযেহাৱা াধত িলত হেছ; কাৰণ আমাৰ পবূপৰুষুসকেল এই পু কৰ

কথােবাৰ িনেল আৰু আমাৰ স ে পালন কিৰবৰ কাৰেণ িয সকেলা

কথা িলখা আেছ, সই অ সােৰ তওঁেলােক কায নকিৰেল।” ১৪এই

কথা িন পেুৰািহত িহি য়া, অহীকামক, অকেবাৰ, চাফন আৰু অচায়াই

ভাৱবািদনী দাৰ ওচৰৈল গ’ল। দা আিছল ব ৰখীয়া চ মুৰ ভাযা

আৰু চ মু আিছল হহচৰ নািত িতকবাৰ পু । দাই িযৰচূােলমৰ ি তীয়

অংশত বাস কিৰিছল। তওঁেলােক ভাৱবািদনী দাৰ লগত কেথাপকথন

কিৰেল। ১৫ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: ‘ মাৰ ওচৰৈল তামােলাকক পেঠাৱা জনক কাৱাৈগ

য, ১৬ “িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ চাৱা, িযহূদাৰ ৰজাই পু কখনত

িলখা িয সকেলা কথা পিঢ়েল, মই সই অ সােৰই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ

লাকসকলৰ ওপৰত অম ল আিনম। ১৭ কাৰণ তওঁেলােক মাক ত াগ

কিৰ আন দৱ‐ দৱীৰ উে েশ ধপূ লােল আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা

কমৰ াৰাই মাক ািধত কিৰেল। সেয় এই ঠাইৰ িবৰেু মাৰ াধ

িলত হ’ব আৰু তাক মৱুা নহ’ব’।” ১৮ িক ু িযজেন িযেহাৱাৰ

ই া িধবৰ কাৰেণ আেপানােলাকক পঠাইেছ, সই িযহূদাৰ ৰজাক

আেপানােলােক ক’ব য, ‘ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ‘তুিম

সই সকেলা কথা িনলা।’ ১৯ তামাৰ অ ৰ কামল আিছল কাৰেণ

যিতয়া তুিম মই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ লাকসকলৰ িবৰেু কাৱা ংস

আৰু শাওৰ কথা িনলা, তিতয়া তুিম িযেহাৱাৰ স খুত ন থ’ লা;

িনজৰ কােপাৰ ফািল মাৰ স খুত কাি শাক কিৰলা; সেয় মেয়া

তামাৰ াথনা িনেলা’ ‐ িযেহাৱাই এই কথা কাশ কিৰেল। ২০ ‘এই

কাৰণেত না, মই তামাক তামাৰ পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল ল যাম;

তামাক শাি েৰ মদাম িদয়া হ’ব। এই ঠাই আৰু ইয়াৰ লাকসকলৰ

ওপৰত মই িয অম ল আিনম, তামাৰ চ েৱ তাক নেদিখব’।” তিতয়া

লাকেকইজেন দাৰ এই বাতা ল ৰজাৰ ওচৰৈল উলিট গ’ল।

২৩ পাছত ৰজা যািচয়াই মা হ পঠাই িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ

সকেলা ব ৃ পিৰচাৰকসকলক মািত একি ত কিৰেল। ২ িযহূদা

আৰু িযৰচূােলমৰ সকেলা লাকক, পেুৰািহত আৰু ভাববাদীসকলক,

সাধাৰণ লাকৰ পৰা গণ মা ব ি সকেলােক লগত ল ৰজা িযেহাৱাৰ

গহৃৈল গ’ল। তাৰ পাছত তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃত িয িবধান পু কখন পাৱা

গিছল, তাৰ সকেলা কথা লাকসকলক পিঢ় নােল। ৩ েটাৰ

ওচৰত িথয় হ ৰজা যািচয়ই িযেহাৱাৰ পথত চিল সকেলা মন আৰু

ােণেৰ িযেহাৱাৰ সকেলা আ া, িবধান আৰু িনেদশেবাৰ মািন চিলবৰ

কাৰেণ এক িত া কিৰেল। এই পু কখনত িলখা িবধানৰ সকেলা

কথা িন য়ৈক পালন কিৰবৈল িযেহাৱাৰ স খুত এক িত া কিৰেল।

তােত সকেলা লােক ৰজাৰ কথাত সহমত হ িথয় িদেল। ৪ ৰজাই

তিতয়া িযেহাৱাৰ মি ৰৰ পৰা বাল দৱতা আৰু আেচৰা, আকাশৰ

সকেলা তৰােবাৰৰ সৱা‐পজূাৰ কাৰেণ সজা পা েবাৰ বািহৰ কিৰবৰ

কাৰেণ ধান পেুৰািহত িহি য়াক, তওঁৰ অধীনত থকা আন আন

পেুৰািহতসকলক আৰু াৰ‐ৰ কসকলক আেদশ িদেল। তওঁ সইেবাৰ

িযৰচূােলমৰ বািহৰত িকে াণ উপত কাৰ মকুিল ঠাইত পিুৰ িদেল আৰু

ছাঁইেবাৰ বৎএলৈল ল গ’ল। ৫ িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ ওখ ঠাইত থকা

মঠেবাৰত ধপূ লাবৰ কাৰেণ আৰু িযৰচূােলমৰ চািৰওফালৰ ঠাইেবাৰত

বাল দৱতা, সূয, চ , হ‐ন , আকাশৰ সকেলা তৰােবাৰৰ উে েশ

ধপূ লাবৰ কাৰেণ িযহূদাৰ ৰজাসকেল িয সকেলা মিূতপজূাকাৰী

পেুৰািহতসকলক মেনানীত কিৰিছল, তওঁেলাকক তওঁ সই ঠাইেবাৰৰ

পৰা আতৰােল। ৬ তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৰ পৰা আেচৰা মিূ েটা বািহৰ

কিৰ, িযৰচূােলমৰ পৰা িকে াণ উপত কাৈল িন তাত পিুৰ পলােল।

তাৰ পাছত তাক কাবাই কাবাই িড় কিৰ তাৰ ধিূল সাধাৰণ জনতাৰ

মদামৰ ওপৰত ছিটয়াই িদেল। ৭ িযেহাৱাৰ গহৃত দৱদাসসকল থকা

কাঁঠােবাৰ তওঁ ভািঙ পলােল। সই কাঁঠােবাৰত মিহলাসকেলআেচৰাৰ

কাৰেণ কােপাৰ বিছল। ৮ ৰজা যািচয়াই িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ সকেলা

পেুৰািহতক িযৰচূােলমৈল আিনেল আৰু গবাৰ পৰা বৰ‐ চবা পয িয

সকেলা ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰত পেুৰািহতসকেল ধপূ লাইিছল, তওঁ সই

সকেলােবাৰ ঠাই অপিব কিৰ িদেল। তওঁ ৱাৰেবাৰৰ ওচৰত থকা

ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ ংস কিৰেল; িযৰচূােলম নগৰৰ িযেহাচূৱা নামৰ

এজন ৰাজ পােল িনমাণ কৰা িযেহাচূৱা ৱাৰৰ েৱশ পথত িয সকেলা

ওখ ঠাইত মঠেবাৰ আিছল, তওঁ সই সকেলােক ভািঙ পলােল। এই

মঠেবাৰ নগৰৈল সামাই যাৱা নগৰৰ ধান ৱাৰৰ বাওঁফােল আিছল।

৯ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰৰ পেুৰািহতসকলক যিদও িযৰচূােলমত িযেহাৱাৰ

য েবদীত সৱা‐কায কিৰবৈল িদয়া হাৱা নািছল, িক ু তওঁেলােক আন

পেুৰািহতসকলৰ দেৰ খমীৰ িনিদয়া িপঠা খাব পািৰিছল। ১০ কােনও

যােত মালক দৱতাৰ উে েশ িনজৰ পেুতক বা জীেয়কক হামবিল িদব

নাৱােৰ, সেয় ৰজা যািচয়াই িবন‐িহে ামৰ উপত কাত থকা তাফৎ

নামৰ পজূাৰ ঠাইক অপিব কিৰ িদেল। ১১ িযহূদাৰ ৰজাসকেল িয

সকেলা ঘাঁৰা আৰু ৰথেবাৰ সূযৰ পজূাৰ অেথ িদিছল, যািচয়াই সই

ঘাঁৰােবাৰক দূৰ কিৰেল আৰু ৰথেবাৰ পিুৰ পলােল। ঘাঁৰােবাৰক নাথন‐

মলক নামৰ এজন গহৃাধ ৰ কাঁঠাৰ ওচৰত, িযেহাৱাৰ গহৃৰ েৱশ

পথৰ ওচৰৰ এেডাখৰ ঠাইত ঘাঁৰােবাৰক ৰখা হিছল। ১২ ৰাজ াসাদৰ

চালত ৰজা আহজৰ ওপৰ কাঁঠািলৰ ওপৰত িযহূদাৰ ৰজাসকেল িয

সকেলা বদী িনমাণ কিৰিছল আৰু িযেহাৱাৰ মি ৰৰ খন চাতালত

মনিচেয় িয বদীেবাৰ িনমাণ কিৰিছল, ৰজা যািচয়াই সই সকেলােবাৰ

ভািঙ পলােল। তওঁ সইেবাৰ ভািঙ টু ৰা‐টু ৰ কিৰ িকে াণ উপত কাত

পলাই িদেল। ১৩ াচাৰ পাহাৰৰ দি েণ িযৰচূােলমৰ পবূফােল

িয সকেলা মঠ ওখ ঠাইেবাৰত আিছল, সইেবাৰক যািচয়াই অপিব

কিৰেল। ই ােয়লৰ ৰজা চেলামেন চীেদানীয়াসকলৰ ঘণৃ দৱী অ ােৰতৰ

কাৰেণ, মাৱাবীয়াসকলৰ ঘণৃ দৱতা কেমাচৰ কাৰেণ আৰু অে ানৰ

লাকসকলৰ ঘণৃ দৱতা িম মৰ কাৰেণ এই সকেলা ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ

তয়াৰ কিৰিছল। ১৪ ৰজা যািচয়াই পজূাৰ িশলৰ েবাৰ ভািঙ পলােল

আৰু আেচৰা মিু েবােৰা কািট পলােল। সই ঠাইেবাৰ মা হৰ অি েৰ

পণূ কিৰ ঢািক িদেল। ১৫ ই ােয়লক পাপ কাযত িল কেৰাঁৱা নবাটৰ

পু যাৰিবয়ােম বৎএলত িয বদী আৰু ওখ ঠাইৰ মঠ িনমাণ কিৰিছল,

তাক যািচয়াই ভািঙ পলােল। তওঁ মঠৰ বদী জইুেৰ পিুৰ তাক মািৰ

মািৰ ড়া কিৰ পলােল। আেচৰা মিু েটাও জইুেৰ পিুৰেল। ১৬ তাৰ

পাছত তওঁ চািৰওফােল চােল আৰু পাহাৰৰ কাষত থকা সমািধ ল দখা

পােল। তওঁ মা হ পঠাই সই সমািধেবাৰৰ পৰা অি েবাৰ উিলয়াই
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অনােল আৰু সইেবাৰ বদীৰ ওপৰত পিুৰ তাক অপিব কিৰেল। ঈ ৰৰ

লােক িয সকেলা ঘটনাৰ কথা পেূব ঘাষণা কিৰিছল, িযেহাৱাৰ সই

বাক অ সােৰই এই সকেলা হ’ল। ১৭ ৰজাই িধেল, “মই সই িয

েটা দখা পাইেছা, সইেটা িক?” নগৰৰ লাকসকেল ক’ ল, “ সইেটা

ঈ ৰৰ লাকৰ মদাম। ঈ ৰৰ সই লােক িযহূদাৰ পৰা আিহ বৎএলৰ

বদীৰ িবৰেু িয িয ঘাষণা কিৰিছল, আপিুনও িঠক তােকই কিৰেছ।”

১৮ তিতয়া ৰজা যািচয়াই ক’ ল, “ সইেটা থািকবৈল িদয়া; কােনও যন

তওঁৰ হাড়েবাৰ আঁতৰ নকেৰ।” সেয় লাকসকেল তওঁৰ হাড়েবাৰ

আৰু িয ভাববাদী চমিৰয়াৰ পৰা আিহিছল, তওঁৰ হাড়েবাৰ যেনদেৰ

আিছল, তেনদেৰই ৰািখেল। ১৯ চমিৰয়াৰ নগৰেবাৰত থকা সকেলা

মি ৰ আৰু ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ, িয সকেলােবাৰ ই ােয়লৰ ৰজাসকেল

িনমাণ কিৰ িযেহাৱাক ু কিৰ তুিলিছল, যািচয়াই সইেবাৰ দূৰ কিৰ

িদেল আৰু তওঁ বৎএলত কৰা সকেলা কমৰ দেৰই সইেবাৰৈলেকা

কিৰেল। ২০ মঠেবাৰৰ সকেলা পেুৰািহতেক যািচয়াই সই বদীেবাৰৰ

ওপৰত বধ কিৰেল আৰু সইেবাৰৰ ওপৰত মা হৰ হাড়েবাৰ পিুৰেল।

তাৰ পাছত তওঁ িযৰচূােলমৈল ঘিূৰ গ’ল। ২১ ৰজাই সকেলা লাকক

এই আ া িদেল, “িবধান‐পু কখনত যেনৈক িলখা আেছ, তেনৈক

আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ ‘িন াৰ‐প ’

পালন কৰক। ২২ ই ােয়লৰ িবচাৰকতাসকলৰ শাসন কালত অথবা

ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ আেমালত এেন ধৰণৰ িন াৰ‐প

পালন কিতয়াও কৰা হাৱা নািছল। ২৩ িক ু ৰজা যািচয়াৰ ৰাজ ৰ

ওঠৰ বছৰত িযৰচূােলমত িযেহাৱাৰ উে েশ এই িন াৰ‐প পালন কৰা

হ’ল। ২৪ ইয়াৰ বািহেৰও, যািচয়াই ভূত পাহা বা মতৃ আ াৰ লগত

পৰামশ কৰা সকলক আঁতৰাই পঠােল। তওঁ পািৰবািৰক দৱমিূতেবাৰ,

িতমােবাৰ, িযহূদা আৰু িযৰচূােলমত িযেবাৰ ঘণৃনীয় ব দখা পােল,

সই সকেলােবাৰ দূৰ কিৰেল। পেুৰািহত িহি য়াই িযেহাৱাৰ গহৃত িবধান

িলখা িয পু কখন পাইিছল, তাৰ কথােবাৰ যন পালন কৰা হয়, সেয়

যািচয়াই এই কায কিৰিছল। ২৫ তওঁ তওঁৰ সকেলা মন, সকেলা াণ,

আৰু সকেলা শি েৰ মািচৰ িবধান অ সােৰ িযেহাৱাৰ পথত চিলিছল।

তওঁৰ আগত বা পাছত আন কােনা ৰজা তওঁৰ দেৰ নািছল। ২৬

তথািপও, মনিচেয় িয সকেলা কাম কিৰ িযেহাৱাক ু কিৰ তুিলিছল,

সইেবাৰৰ কাৰেণ িযহূদাৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ িয ভয় ৰ াধ িলত হ

উিঠিছল, সই াধৰ পৰা তওঁ ঘিূৰল। ২৭ সইবােব িযেহাৱাই ক’ ল,

“মই মাৰ দিৃ ৰ পৰা ই ােয়লক যেনৈক দূৰ কিৰেলাঁ, তেনৈক িযহূদােকা

দূৰ কিৰম। মই িয নগৰক মেনানীত কিৰ লিছেলাঁ, সই িযৰচূােলমক

আৰু িয গহৃৰ স ে মই কিছেলাঁ, ‘ মাৰ নাম তাত থািকব’ সই গহৃক মই

অ া কিৰম। ২৮ যািচয়াৰ অ া সকেলা ব ৃ া , তওঁ কৰা সকেলা

কাযৰ কথা জােনা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত িলখা নাই?

২৯ যািচয়াৰ ৰাজ ৰ সময়ত িমচৰৰ ফেৰৗণ‐নেখােৱ ইউে িটচ নদীৰ

তীৰত অচূৰৰ ৰজাৰ িবৰেু যু কিৰবৈল গ’ল। তিতয়া ৰজা যািচয়াই

যু ত নেখাক লগ পাবৈল গ’ল আৰু তােত নেখােৱ তওঁক মিগে াত বধ

কিৰেল। ৩০ যািচয়াৰ দাসেবােৰ তওঁৰ শৱেটা ৰথত তুিল মিগে াৰ পৰা

িযৰচূােলমৈল ল আিনেল আৰু তওঁৰ িনজৰ মদামিনত মদাম িদেল।

পাছত দশৰ লাকসকেল যািচয়াৰ পু িযেহাৱাহজক অিভেষক কিৰ

তওঁৰ িপতৰৃ পদত ৰজা পািতেল। ৩১ তইশ বছৰ বয়সত িযেহাৱাহজ

ৰজা হিছল। তওঁ িতিন মাহ িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ মাকৰ

নাম আিছল হমতূল। তওঁ িল না িনবাসী িযিৰিময়াৰ জীেয়ক আিছল। ৩২

িযেহাৱাহেজ তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ দেৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তােক

কিৰেল। ৩৩ ফেৰৗণ নেখােৱ তওঁক হমাৎ দশৰ িৰ াত িশকিলেৰ বাি

আটক কিৰ ৰািখেল, যােত তওঁ িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰব নাৱােৰ। তাৰ

পাছত ফেৰৗণ নেখােৱ িযহূদা দশক ায় এশ িক ৰ ৰপূ আৰু এক িক ৰ

সাণ জিৰমনা িদবৈল িনৰপূণ কিৰেল। ৩৪ফেৰৗণ নেখােৱ যািচয়াৰ

আন এজন পু ইিলয়াকীমক তওঁৰ িপতৃ যািচয়াৰ পদত ৰজা পািতেল

আৰু তওঁৰ নাম সলাই িযেহায়াকীম ৰািখেল। িক ু তওঁ িযেহাৱাহজক

িমচৰৈল ল গ’ল আৰু তােত িযেহাৱাহজৰ মতুৃ হ’ল। ৩৫ িযেহায়াকীেম

ফেৰৗণ নেখাৰ দাবী অ সােৰ তওঁক সই ৰপূ আৰু সাণ িদেল; ফেৰৗণৰ

িনেদশত তওঁ ধন িদয়াৰ কাৰেণ মািটৰ কৰ িনৰপূণ কিৰেল; ফেৰৗণ

নেখাক িদবৈল দশৰ লাকসকলৰ মাজত িতজনেক সাণ আৰু ৰপূ

িদবৰ কাৰেণ তওঁ বাধ কিৰেল। ৩৬ িযেহায়াকীেম পঁিচশ বছৰ বয়সত

ৰজা হিছল। তওঁ িযৰচূােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ

মাকৰ নাম আিছল জবীদা। তওঁ ৰমূা‐িনবাসী পদায়াৰ জীেয়ক আিছল।

৩৭ িযেহাৱাকীেম তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ দেৰই িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া

তােকই কিৰিছল।

২৪ িযেহায়াকীমৰ ৰাজ ৰ সময়ত বিবলনৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ

িযহূদা দশ আ মণ কিৰেল। িযেহাৱাকীম িতিন বছৰ তওঁৰ

অধীনত আিছল। িক ু পাছত তওঁ নবখুদেনচৰৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল।

২ িযেহাৱাই িযেহাৱাকীমৰ িবৰেু কলদীয়া, অৰামীয়া, মাৱাবীয়া আৰু

অে ানীয়া লটু কেৰাঁতা দলসমহূক পঠােল। িযেহাৱাই তওঁৰ দাস

ভাববাদীসকলৰ াৰাই িয কথা ঘাষণা কিৰিছল, সই অ সােৰ িযহূদা

দশক িবন কিৰবৈল তওঁ তওঁেলাকক পঠােল। ৩ িযেহাৱাৰ আ া

অ সােৰই িযহূদা দশৰ িত এই সকেলা ঘিটিছল, যােত তওঁেলাকক

িনজৰ স খুৰ পৰা িযেহাৱাই দূৰ কিৰব পােৰ। এই সকেলােবাৰ ঘিটিছল,

িকয়েনা মনিচেয় কৰা সকেলা পাপ কাযৰ কাৰেণ; ৪আৰু তওঁ কৰা

িনে াষী লাকসকলৰ ৰ পাতৰ কাৰেণ। মনিচেয় িনে াষীসকলৰ

তেজেৰ িযৰচূােলম পণূ কিৰিছল আৰু িযেহাৱাই ইয়াক মা কিৰবৈল

মাি নহ’ল। ৫ িযেহায়াকীমৰ অ া ব ৃ া আৰু তওঁ কৰা সকেলা

কাযৰ কথা “িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস” পু কখনত জােনা িলখা নাই?

৬ পাছত িযেহায়াকীম তওঁৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু

তওঁৰ পদত পু িযেহায়াখীন ৰজা হ’ল। ৭ িমচৰৰ ৰজাই যু কিৰবৰ

কাৰেণ িনজৰ দশৰ পৰা আৰু বািহৰ নহ’ল; িকয়েনা বিবলনৰ ৰজাই

িমচৰৰ ৰজাৰ অধীনত থকা িমচৰৰ জিুৰৰ পৰা ইউে িটচ নদীৈলেক সম

ৰাজ দখল কিৰ ল’ ল। ৮ ওঠৰ বছৰ বয়সত িযেহায়াখীন ৰজা হিছল

আৰু তওঁ িতিন মাহ িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ মাকৰ নাম

আিছল নহূ া; তওঁ িযৰচূােলম নগৰৰ িনবাসী ইলনাথনৰ জীেয়ক আিছল।

৯ িযেহাৱাখীেন তওঁৰ িপতৰৃ দেৰই িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তােক

কিৰিছল। ১০ সই সময়ত বিবলনৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ স সকেল

িযৰচূােলম আ মণ কিৰ নগৰ অৱেৰাধ কিৰেল। ১১ তওঁৰ স সকেল

যিতয়া নগৰখন ঘিৰ ৰািখিছল, তিতয়া বিবলনৰ ৰজা নবখূদেনচৰ

িনেজই নগৰৈল আিহল। ১২ িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীন, তওঁৰ মাক,

তওঁৰ দাসেবাৰ, তওঁৰ ৰাজপু সকল আৰু কমচাৰীসকল সকেলােৱই

ৰজা নবখুদেনচৰৰ ওচৰৈল ওলাই গ’ল। তােত ৰজা নবখুদেনচৰৰ

ৰাজ ৰআঠ বছৰত তওঁ িযেহাৱাখীমক ব ী কিৰ ল গ’ল। ১৩ িযেহাৱাই

িয দেৰ কিছল, তেনদেৰই ঘিটল; নবখুদেনচেৰ িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু

ৰাজগহৃৰ পৰা সকেলা মলূ বান সাম ীেবাৰ ল গ’ল আৰু ই ােয়লৰ ৰজা

চেলামেন িযেহাৱাৰ মি ৰৰ কাৰেণ সােণেৰ িযেবাৰ সাম ী িনমাণ

কিৰিছল, সইেবাৰ তওঁ কািট টু ৰা‐ টু িৰ কিৰ ল গ’ল। ১৪ তাৰ

উপিৰও িযৰচূােলমৰ সকেলােক, অথাৎ সকেলা ধান লাক, যা া সহ

দহ হাজাৰ লাক আৰু কািৰকৰ, কমাৰ সকলেকা ব ী কিৰ ল গ’ল;

দশত দিৰ লাকৰ বািহেৰ আন কােনা নাথািকল। ১৫ নবখুদেনচেৰ

িযেহায়াখীনক ব ী িহচােব বিবলনৈল ল গ’ল। তওঁ িযৰচূােলমৰ

পৰা ৰজাৰ মাকক, তওঁৰ ভায াসকলক, কমচাৰী সকলক আৰু দশৰ

ধান লাকসকলেকা ল গ’ল। ১৬ বিবলনৰ ৰজাই যু ৰ কাৰেণ

উপযু সাত হাজাৰ যা া, এক হাজাৰ কািৰকৰ আৰু কমাৰসকলক

ব ী কিৰ বিবলনৈল আিনেল। ১৭ বিবলনৰ ৰজাই িযেহাৱাখীনৰ

খড়ুােয়ক ম নীয়াক তওঁৰ পদত ৰজা পািতেল আৰু তওঁৰ নাম সলিন

কিৰ িচিদিকয়া ৰািখেল। ১৮ এৈকশ বছৰ বয়সত িচিদিকয়া ৰজা হিছল।

তওঁ িযৰচূােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ মাকৰ নাম

আিছল হমতূল। তওঁ িল না িনবাসী িযিৰিময়াৰ জীেয়ক আিছল। ১৯

িযেহায়াকীমৰ দেৰ িচিদিকয়াই িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয বয়া তােক কিৰিছল।

২০ িযৰচূােলম আৰু িযহূদাৰ ওপৰত িযেহাৱা ু হাৱাৰ কাৰেণ এই ই
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দশক তওঁ িনজৰ স খুৰ পৰা দূৰ নকৰা পয এই সকেলা দশা ঘিট

আিছল। পাছত িচিদিকয়াই বিবলনৰ ৰজাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল।

২৫ িচিদিকয়াৰ ৰাজ ৰ নৱম বছৰৰ, দশম মাহৰ দহ িদনৰ িদনা,

বিবলনৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ তওঁৰ সকেলা স সাম ক ল

িযৰচূােলমৰ িবৰেু যু কিৰবৈল গ’ল। তওঁ নগৰৰ িবপৰীেত ছাউিন

পািত চািৰওফােল নগৰ অৱেৰাধৰ এটা ওখ দৱাল িনমাণ কিৰেল।

২ এইদেৰ িচিদিকয়াৰ ৰাজ ৰ এঘাৰ বছৰৈলেক নগৰখন অৱেৰাধ

কিৰ ৰািখিছল। ৩ সই বছৰেৰ চতুথ মাহৰ নৱম িদনা নগৰত ইমান

ভীষণভােৱ আকাল হ’ল য, দশৰ লাকসকলৰ কাৰেণ খাবৈল এেকােৱ

নািছল। ৪ পাছত নগৰৰ দৱালৰ কােনা এক ঠাই ভঙা হ’ল। যিদও

কলদীয়াসকেল তিতয়াও নগৰখন ঘিৰ ৰািখিছল, তথািপও ৰািত িযহূদাৰ

সকেলা যা াই ৰজাৰ উদ ানৰ ওচৰত থকা ই দৱালৰ মাজৰ ৱােৰিদ

পলাই গ’ল আৰু ৰজা অৰাবাৰ ফােল পলাই গ’ল। ৫ কলদীয়া স

সকেল ৰজাৰ পাছত খিদ গ িযৰীেহাৰ ওচৰৰ যদন নদীৰ উপত কাৰ

সমথলত তওঁক ধিৰেল; তওঁৰ সকেলা স ‐সাম তওঁৰ ওচৰৰ পৰা

িছ ‐িভ হ গ’ল। ৬ তওঁেলােক ৰজা িচিদিকয়াক ব ী কিৰ িৰ াত

বিবলনৰ ৰজাৰ ওচৰৈল ল আিনেল। তাত তওঁৰ ওপৰত শাি ৰ আ া

িদেল। ৭ স সকেল িচিদিকয়াৰ চ ৰ স খুেত তওঁৰ পু সকলক বধ

কিৰেল। তাৰ পাছত িচিদিকয়াৰ চ টা কািঢ় তওঁক িপতলৰ িশকিলেৰ

বাি বিবলনৈল ল গ’ল। ৮ বিবলনৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ ৰাজ ৰ

ঊৈ শ বছৰৰ প ম মাহৰ স ম িদনা, বািবলৰ ৰজা নবখুদেনচৰৰ

ৰজাৰ এজন দাস দহৰ ীৰ অিধনায়ক নবজুৰদান িযৰচূােলমৈল আিহল।

৯ তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃত, ৰাজগহৃত আৰু িযৰচূােলমৰ সকেলা ঘৰেত

জইু লগাই িদেল। নগৰৰ ধান ধান অ ািলকােবাৰ জইু িদ পিুৰেল।

১০ দহৰ ীৰ অিধনায়ক জনৰ অধীনত সকেলা বিবলনীয় স দেল

িযৰচূােলমৰ চািৰওফালৰ দৱাল ভািঙ পলােল। ১১ নগৰত বাকী থকা

লাকসকল আৰু িয সকল বিবলনৰ ৰজাৰ প ত গিছল, অৱিশ

সাধাৰণ জনগণ আিছল, তওঁেলাক সকেলােক দহৰ ীৰ অিধনায়ক

নবজুৰদােন ব ী কিৰ ল গ’ল। ১২ িক ু া াবাৰী চাৱা‐িচতা আৰু

পথাৰেবাৰত খিত কিৰবৈল কইজনমান খীয়া মা হক তওঁ দশত

এিৰ থ গ’ল। ১৩ কলদীয়াসকেল িযেহাৱাৰ গহৃৰ িপতলৰ েবাৰ, পা

থাৱা আধাৰেবাৰ আৰু িপতলৰ সমু ‐পা েটা ডাখৰ ডাখৰৈক ভািঙ

সই িপতল বিবলনৈল ল গ’ল। ১৪তাৰ বািহেৰও সকেলা িপয়লা, হতা,

চািকৰ শিলতা পিৰ াৰ কৰা চেপনা, চামচু আৰু মি ৰৰ পিৰচযা কামৰ

বােব ব ৱহাৰ কৰা িপতলৰ আন‐আন সকেলা ব ও ল গ’ল। ১৫ ছাঁই

আঁতেৰাৱাৰ িপয়লা, সাণ আৰু ৰপূৰ তয়াৰী পা েবাৰ আৰু আঙঠা ধৰা,

তজ পেলাৱা পা , সাণৰ পা ৰ সাণ, আৰু ৰপূৰ পা ৰ ৰপূ, ৰজাৰ

দহৰ ীৰ অিধনায়েক ল গ’ল। ১৬ িযেহাৱাৰ গহৃৰ কাৰেণ চেলামেন

িয টা , সমু ‐পা আৰু পা ৰখা আধাৰেবাৰ অিধক িপতলেৰ

তয়াৰ কিৰিছল; সই িপতলৰ ওজন কিৰব পৰা নািছল। ১৭ এটা ৰ

উ তা আিছল ওঠৰ হাত; তাৰ শীষ মৰূেটাত িপতেলেৰ িনিমত এটা গ ুজ

আিছল। সই শীষভাগৰ চৗিদশ িপতলৰ জািল আৰু ডািলমৰ কাৰকুাযেৰ

সেজাৱা আিছল আৰু তাৰ উ তা িতিন হাত আিছল। আনেটা ও

থমেটাৰ দেৰ জািলৰ কাৰকুাযেৰ এেক অ◌ািছল। ১৮ ই দীসকলৰ

ধান পেুৰািহত চৰায়া, ি তীয় পেুৰািহত চফিনয়া আৰু িতিনজন ৱাৰ‐

ৰ কক দহৰ ীৰ অিধনায়েক ব ী কিৰ ল গ’ল। ১৯ সই নগৰৰ

পৰা তওঁ যা াসকলৰ ওপৰত িনযু এজন কমচাৰীক আৰু তিতয়াও

নগৰেত থকা ৰজাৰ পাচঁজন পৰামশদাতাক ব ী কিৰ িনেল। তােৰাপিৰ

স দলত িনযু কৰাৰ িবেশষ দািয় ত থকা ৰজাৰ সনাধ জনৰ

সেত নগৰত থকা দশৰ ষািঠজন গণ মা ব ি েকা ধিৰ িনেল। ২০

দহৰ ীৰ অিধনায়ক নবজুৰদােন তওঁেলাকক িৰ াত থকা বিবলনৰ

ৰজাৰ ওচৰৈল ল গ’ল। ২১ বিবলনৰ ৰজাই হমাৎ দশৰ িৰ াত এই

সকেলা লাকেক বধ কিৰেল। এইদেৰ িযহূদাৰ লাকসকলক ব ী কিৰ

িনজ দশৰ পৰা দূৰৈল ল যাৱা হ’ল। ২২ বিবলনৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ

িয সকল লাকক িযহূদা দশত এিৰ থ গিছল, তওঁেলাকৰ ওপৰত

নবজুাৰদােন চাফনৰ নািত অহীকামকৰ পু গদিলয়াক শাসনক া িনযু

কিৰেল। ২৩ পাছত যিতয়া বিবলনৰ ৰজাই গদিলয়াক শাসনক া িনযু

কিৰেছ বিুল িযহূদাৰ বাকী কইজনমান সনাধ আৰু তওঁেলাকৰ

লাকসকেল িনেল, তিতয়া তওঁেলােক অথাৎ নথিনয়াৰ পু ই ােয়ল,

কােৰহৰ পু যাহানন, নেটাফাতীয়া তনহূমতৰ পু চৰায়া, মাখাথীয়াৰ

পু যাজিনয়া আৰু তওঁেলাকৰ লাকসকল িম াত গদিলয়াৰ ওচৰৈল

আিহল। ২৪ গদিলয়াই তওঁেলাকক আৰু তওঁেলাকৰ লাকসকলৰ

ওচৰত শপত খাই ক’ ল, “আেপানােলােক কলদীয়া অিধকাৰীসকলৈল ভয়

নকিৰব; আেপানােলােক দশত বাস কিৰ বিবলনৰ ৰজাৰ বশ তা ীকাৰ

কৰক, তােতআেপানােলাকৰ ভাল হ’ব।” ২৫ িক ু স ম মাহত ইলীচামাৰ

নািত, নথিনয়াৰ পু ই ােয়েল দহ জন মা হক লগত ল গদিলয়াৰ

লগেত িযহূদাৰ িয সকল লাক আৰু কলদীয়াসকল তওঁৰ লগত িম াত

আিছল, সকেলােক আ মণ কিৰ বধ কিৰেল। এই ই ােয়ল এজন

ৰাজবংশীয় লাক আিছল। ২৬ সেয় বিবলনীয়াসকলৰ ভয়ত িযহূদাৰ

সৰৰু পৰা বৰৈলেক সকেলা আৰু সনাধ সকল িমচৰৈল িছ গ’ল। ২৭

পৰৱতী সময়ত িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীনৰ ব ী অৱ াৰ সাতি শ বছৰত

বিবলনৰ ৰজা ইবীল‐মেৰাদেক ৰাজ আৰ কিৰিছল। তওঁ বাৰ মাহৰ

সাতাইশ িদনৰ িদনা িযেহাৱাখীনক কাৰাগাৰৰ পৰা মকুিল কিৰ িদেল।

২৮ তওঁ িযেহাৱাখীনৰ লগত ভালভােৱ কথা ক’ ল আৰু তওঁৰ লগত

বিবলনত থকা আন আন ৰজাসকলতৈক তওঁক অিধক স ানীয় আসন

িদেল। ২৯ ইবীল‐মেৰাদেক িযেহাৱাখীনৰ পৰা কাৰাগাৰৰ কােপাৰ খিুল

পলােল আৰু িযেহাৱাখীেন িনজৰ জীৱনৰ বাকী িদনেবাৰত সদায় ৰজাৰ

মজত খাৱা‐ বাৱা কিৰ কটােল। ৩০ জীিৱত কালৈলেক িতিদনৰ

কাৰেণ ৰজাই তওঁক এক খাদ খৰছ দান কিৰিছল।
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১আদম, চথ, ইেনাচ, ২ কনন, মহলেলল, যৰদ, ৩ হেনাক,

মথেুচলহ, লমক, ৪ নাহ, চম, হাম, আৰু যফৎ। ৫ যফতৰ পু

গামৰ, মােগাগ, মাদয়, যাবন, তুবল, মেচক, আৰু তীৰচ। ৬ গামৰ পু

অি নজ, দীফত, আৰু তাগমা। ৭ যাবনৰ পু ইলীচা, তচীচ, িক ীম,

আৰু দদানীম। ৮ হামৰ পু চ, িমচৰ, পটূ, আৰু কনান। ৯ চৰ পু

চবা, হবীলা, চ তা, ৰয়মা, আৰু চ তকা। ৰয়মাৰ পু িচবা আৰু দদান।

১০ চৰ পু িনে াদ; িয জন পিৃথৱীৰ থম জয়কাৰী লাক আিছল। ১১

লদুীয়া, অনামীয়া, লহাবীয়া, আৰু ন হীয়াৰ পবূপৰুষু আিছল িমচৰীয়া,

১২ পে াচীয়াসকল আৰু কচলহুীয়াসকল (এওঁেলাকৰ পৰা পেল ীয়াসকল

আিহল), আৰু কে াৰীয়াসকল। ১৩ কনানৰ জ পু চীেদান, চীেদানৰ

পাছত হৎ; ১৪ তওঁ িযবচুীয়া, ইেমাৰীয়া, িগগাচীয়া, ১৫ িহ ীয়া,

অকীয়া, চীনীয়া, ১৬অবদীয়া, চমৰীয়া, আৰু হমাতীয়াসকলৰ পবূপৰুষু

আিছল। ১৭ চমৰ পু সকল এলম, অচুৰ অফকচদ, লদু, অৰাম, উচ,

ল, গথৰ, আৰু মেচক। ১৮ অফকচদৰ পু চলহ; আৰু চলহৰ পু

এবৰ। ১৯ এবৰৰ জন পু আিছল, এজনৰ নাম পলগ, িকয়েনা তওঁৰ

সময়েতই পিৃথৱী িবভ হিছল, আৰু তওঁৰ ভােয়কৰ নাম য ন আিছল।

২০ অলেমাদদ, চলফ, হচমাবৎ, যৰহ, ২১ হেদাৰাম, উজল, িদ া, ২২

এবল, অবীমােয়ল, িচবা, ২৩ ওফীৰ, হবীলা, আৰু যাবব; এওঁেলাক

য নৰ পু আিছল। ২৪ চম, অফকচদ, চলহ, ২৫ এবৰ, পলগ,

িৰয়ু ২৬ চৰগূ, নােহাৰ, তৰহ, ২৭অ াম, এই জেনই অ াহাম আিছল।

২৮ ইচহাক আৰু ই ােয়ল অ াহামৰ পু আিছল। ২৯ তওঁেলাকৰ

বংশৱিল এই, ই ােয়লৰ জ পু নবােয়াতৰ পাছত কদৰ, অদেবল,

িমবচম, ৩০ িম া, মা, ম া, হদদ, তমা, ৩১ যটূৰ, নাফীচ, ক া;

এই সকল ই ােয়লৰ স ান। ৩২ অ াহামৰ উপপ ী কটুৰাৰ স ান

সকল হ’ল িজ ণ, যকচন, মদান, িমিদয়ন, িযচবক, আৰু চুহ। য নৰ

স ান িচবা আৰু দদান। ৩৩ িমিদয়নৰ স ান ঐফা, এৰফ, হেনাক,

অবীদা, আৰু ইলদায়া; এই সকল কটুৰাৰ বংশধৰ। ৩৪ অ াহামৰ পু

ইচহাক। ইচহাকৰ পু এেচৗ আৰু ই ােয়ল। ৩৫ ইলীফজ, ৰেূৱল, িযয়চু,

যালম, আৰু কাৰহ এেচৗৰ স ান আিছল। ৩৬ তমন, ওমাৰ, চফী,

গিয়তম, কনজ, িত া, আৰু অমােলক ইলীফজৰ স ান আিছল। ৩৭

ৰেূৱলৰ স ান নহৎ, জৰহ, চ া, আৰু িম া। ৩৮ চয়ীৰৰ স ান

লাটন, চাবল, িচিবেয়ান, অনা, িদেচান, এচৰ আৰু দীচন। ৩৯ লাটনৰ

স ান হাৰী হামম; আৰু লাটনৰ ভনীেয়ক আিছল িত া। ৪০ চাবলৰ

স ান অিলয়ন, মানহৎ, এবল, চিফ, আৰু ওনম। আৰু িচিবেয়ানৰ স ান

অয়া আৰু অনা। ৪১ অনাৰ পু দীচন। দীচনৰ পু িহ ন, ইচবন, িয ন,

আৰু কৰান। ৪২ এচৰৰ স ান িবলহন, জাবন, আৰু যাকন। দীচনৰ পু

উচ, আৰু অৰান। ৪৩ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ওপৰত কােনা ৰজাই

ৰাজ কৰাৰ আগেত, ইেদাম দশত ৰাজ কৰা ৰজা এইসকল; িবেয়াৰ

পু িবলা; তওঁৰ নগৰৰ নাম িদনহাবা আিছল। ৪৪ িবলাৰ মতুৃ হাৱাৰ

পাছত, তওঁৰ ঠাইত যাবেব ৰাজ কিৰিছল। তওঁ ব াৰ জৰহৰ পু

আিছল। ৪৫ যাববৰ যিতয়া মতুৃ হ’ল, তিতয়া তমন দশীয় হূচেম

তওঁৰ ঠাইত ৰাজ কিৰিছল। ৪৬আৰু হূচমৰ মতুৃ হাৱাৰ পাছত তওঁৰ

ঠাইত মাৱাব দশত িমিদয়নক পৰািজত কৰা বদদৰ পু হদেদ ৰাজ

কিৰিছল, তওঁৰ নগৰৰ নাম আিছল অবীৎ। ৪৭আৰু হদদৰ মতুৃ হাৱা

পাছত তওঁৰ ঠাইত মে কাৰ চ াই ৰাজ কিৰিছল। ৪৮ চ াৰ যিতয়া

মতুৃ হ’ল, তিতয়া তওঁৰ সলিন ফৰাৎ নদীৰ ওচৰৰ ৰেহােবাতীয়া চৗেল

ৰাজ কিৰিছল। ৪৯ চৗলৰ মতুৃ হাৱাৰ পাছত তওঁৰ ঠাইত অকেবাৰৰ

পু বাল‐হানেন ৰাজ কিৰিছল। ৫০ যিতয়া অকেবাৰৰ পু বাল‐

হাননৰ মতুৃ হ’ল তিতয়া তওঁৰ ঠাইত হদেদ ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ

নগৰৰ নাম আিছল পায়ী। তওঁৰ ভায াৰ নাম মেহটেবল তওঁ ম‐জাহবৰ

নািতিনেয়ক মে দৰ জীেয়ক আিছল। ৫১ হদদ মতুৃ হ’ল। ইেদামৰ

ফদৰ মৰু ী সকলৰ নাম; িত া, অিলয়া, িযেথৎ, ৫২ অহলীবামা, এলা,

পীেনান, ৫৩ কনজ, তমন, িমবচৰ, ৫৪ ম দীেয়ল, আৰু ঈৰম। এওঁেলাক

ইেদামৰ ফদৰ মৰু ী আিছল।

২ ই ােয়লৰ পু এওঁেলাক: ৰেূবণ, িচিমেয়ান, লবী, িযহূদা, ইচাখৰ,

জবলূনূ, ২ দান, যােচফ, িব ামীন, ন ালী, গাদ, আৰু আেচৰ। ৩

িযহূদাৰ পু , এৰ, ওনন, আৰু চলা তওঁৰ এই িতিন জন পু কনানীয়া

চূৱাৰ জীেয়কৰ ঔৰসত জ হিছল। তওঁেলাকৰ মাজত িযহূদাৰ ডাঙৰ

পু এেৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত পাপ কিৰিছল আৰু তওঁ তাক বধ কিৰেল। ৪

িযহূদাৰ বাৱাৰীেয়ক তামােৰ পৰচ আৰু জৰহক জ িদেল। িযহূদাৰ

পাঁচ জন পু আিছল। ৫ পৰচৰ পু িহেষাণ আৰু হামলূ আিছল। ৬

জৰহৰ পাঁচ জন স ান: িজ ী, এথন হমন, কলেকাল, আৰু দাৰা। ৭

আখৰ কমীৰ পু আিছল, তওঁ িযেহাৱাৰ উে েশ সং হ কিৰ ৰখা ব

চুৰ কিৰ ই ােয়লৈল সংকট কিঢ়য়াই আিনিছল। ৮ এথনৰ পু অজিৰয়া

আিছল। ৯ িহেষাণৰ পু িযৰহেমল, ৰাম, আৰু কলবূয় আিছল। ১০ ৰামৰ

পু অ ীনাদব; অ ীনাদবৰ পু নহেচান। তওঁ িযহূদাৰ পবূপৰুষুসকলৰ

অধ আিছল। ১১ নহেচানৰ পু চলমা, চলমাৰ পু বাৱজ। ১২

বাৱজৰ পু ওেবদ, ওেবদৰ পু িযচয়। ১৩ িযচয়ৰ জ পু ইলীয়াব,

ি তীয় অবীনাদব, ততৃীয় িচিময়া, ১৪ চতুথ নথেনল, প ম ৰ য়, ১৫ ষ

ওচম, আৰু স ম দায়দু। ১৬ তওঁেলাকৰ ভনীেয়ক চৰয়ূা আৰু অবীগল।

চৰয়ূাৰ পু িতিন জন, অবীচয়, যাৱাব, আৰু অচােহল। ১৭অবীগলৰ পু

অমাচা, এওঁৰ িপতৃ ই ােয়লীয়া যথৰ। ১৮ িহেষাণৰ পু কােলবৰ ভাযা

অজবূা আৰু িযৰীেয়াত। তওঁেলাকৰ স ান যচৰ, চাবব, আৰু অেদান

আিছল। ১৯আৰু অজবূাৰ মতুৃ ৰ পাছত কােলেব ই াথাক িবয়া কৰােল,

আৰু তওঁ হূৰক জ হ’ল। ২০ হূৰৰ পু ঊৰী, আৰু ঊৰীৰ পু বচেলল

আিছল। ২১ তাৰ পাছত িহেষােণ ষািঠ বছৰ বয়সত িগিলয়দৰ িপতৃ

মাখীৰৰ জীেয়কক িবয়া কিৰেল। তওঁ তওঁৈল চগবূৰক জ িদেল। ২২

চগবূৰ পু যায়ীৰ, িগিলয়দ দশত তওঁ তইশখন নগৰ শাসন কিৰিছল।

২৩ গচুৰ আৰু অৰােম তওঁেলাকৰ পৰা যায়ীৰ আৰু কনাৎ নগৰ, আৰু

তাৰ চািৰওফালৰ ষািঠখন নগৰ অিধকাৰ কিৰিছল। এই সকেলা বািস া

িগিলয়দৰ িপতৃ মাখীৰৰ বংশধৰ আিছল। ২৪ িহেষাণ মতুৃ ৰ পাছত,

কােলেব তওঁৰ িপতৰৃ ভাযা ই াথাৰ সেত শয়ন কেৰ। আৰু তওঁৰ

অচহূৰক জ িদেল, তওঁ তেকাৱাৰ িপতৃ আিছল। ২৫ িহেষাণৰ থম

পু িযৰহেমল, িযৰহেমলৰ থম পু ৰাম, ৰামৰ পাছত বনূা, ওৰণ,

ওচম, আৰু অিহয়া। ২৬ িযৰহেমলৰ অটাৰা নােমেৰ আৰু এগৰাকী ভাযা

আিছল, তওঁ ওনমৰ মাতৃ আিছল। ২৭ িযৰহেমলৰ থম পু ৰাম, তওঁৰ

পু মাচ, যামীন, আৰু একৰ। ২৮ ওনমৰ পু চ য় আৰু যাদা, আৰু

চ য়ৰ পু নাদব আৰু অবীচূৰ। ২৯ অবীচূৰৰ ভায াৰ নাম অবীহিয়ল;

তওঁ অহবান আৰু মািলদক জ িদেল। ৩০আৰু নাদবৰ পু চলদ

আৰু অ িয়ম, িক ু চলদ িন: স ান হ মতুৃ বৰণ কেৰ। ৩১ অ িয়মৰ

পু িযচী, িযচীৰ পু চচন, আৰু চচনৰ পু অহলয়। ৩২ চ য়ৰ ভােয়ক

যাদাৰ পু যথৰ আৰু যানাথন, যথৰ িন: স ান হ মতুৃ বৰণ কেৰ।

৩৩ যানাথনৰ পু পলৎ আৰু জাজা আিছল। এওঁেলাক িযৰহেমলৰ

বংশধৰ আিছল। ৩৪ চচনৰ পু নািছল, কৱল জীেয়ক আিছল। যহা

নােমেৰ চচনৰ এজন িমচৰীয়া দাস আিছল। ৩৫ চচেন তওঁৰ দাস

যহাই সেত িনজৰ জীেয়কক িবয়া িদেল; তওঁ অ য়ক জ িদেল। ৩৬

অ য়ৰ পু নাথন, নাথনৰ পু জাবদ। ৩৭জাবদৰ পু ইফলল, ইফললৰ

পু ওেবদ। ৩৮ ওেবদৰ পু যহূ, যহূৰ পু অজিৰয়া। ৩৯ অজিৰয়াৰ

পু হলচ, হলচৰ পু ইিলয়াচা। ৪০ ইিলয়াচাৰ পু িচচময়, িচচময়ৰ

পু চ মু। ৪১ চ মুৰ পু যকিময়া, আৰু যকিময়াৰ পু ইলীচামা। ৪২

িযৰহেমলৰ ভােয়ক কােলবৰ পু ৰ থম স ান মচা, তওঁ জীফৰ িপত।ৃ

তওঁৰ ি তীয় স ান মােৰচা, তওঁ িহে াণৰ িপতৃ আিছল। ৪৩ িহে াণৰ

পু কাৰহ, ত হূ, ৰকম, আৰু চমা। ৪৪ চমাৰ পু ৰহম, ৰহম পু

যিকয়ম আৰু ৰকমৰ পু চ য়। ৪৫ চ য়ৰ পু মােয়ান, আৰু মােয়ানৰ

পু বৎ‐চুৰ। ৪৬ কােলবৰ উপপ ী ঐফাই হাৰণ, মাচা, আৰু গােজজক

জ িদেল। হাৰণৰ পু গােজজ। ৪৭ যহদৰ পু ৰগম, যাথম, গচন,
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পলট, ঐফা, আৰু চাফ। ৪৮ কােলবৰ উপপ ী মাখা চবৰ আৰু িতহনাক

জ িদেল। ৪৯আৰু তওঁ ম ম া িপতৃ চাফককআৰু মগেবনা ও িগিবয়াৰ

িপতৃ চবাকক জ িদেল। কােলবৰ জীেয়কৰ নাম অকচা। ৫০ এওঁেলাক

হূৰৰ স ান, ই াথাৰ পৰা জ হাৱা থম পু হূৰ: িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ

িপতৃ চাবল, ৫১ বৎেলেহমৰ িপতৃ চলমা, বৎ‐গােদৰৰ িপতৃ হােৰফ।

৫২ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ িপতৃ চাবলৰ বংশধৰসকল আিছল: হােৰািৱ,

মানহতীয়াসকলৰ আধা ভাগ, ৫৩ আৰু িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ গা ী‐

িয ীয়া, পথুীয়া, চূমাথীয়া, আৰু িম ায়ীয়াসকল। এওঁেলাকৰ বংশধৰ

আিছল চৰায়ীয়া আৰু ই ােয়ালীয়াসকল। ৫৪ তলত উে িখত সকল

চলমাৰ গা ীৰ: বৎেলেহম, নেটাফাতীয়াসকল অে াৎ‐ বৎেযাৱাব,

আৰু মানহতীয়াসকলৰ আধা ভাগ লাক, চৰীয়াসকল। ৫৫ যােবচ‐

িনবাসী িলখকসকলৰ গা ী িতৰাথীয়া, িচিময়াথীয়া, আৰু চুখািথয়াসকল।

এওঁেলাক ৰখবৰ বংশৰ আিদ‐িপতৃ হ তৰ বংশধৰ কনীয়া লাক।

৩ িহে াণত জ হাৱা দায়দূৰ স ান সকলৰ নাম: তওঁৰ থম পু

অে ান, তওঁ িযি েয়লীয়া অহীেনাৱমৰ পু ; ি তীয় দািনেয়ল,

তওঁ কিমলীয়া অবীগলৰ পু ; ২ ততৃীয় অবচােলাম, তওঁ গচুৰৰ ত য়

ৰজাৰ জীেয়ক মাখাৰ পু ; চতুথ অেদানীয়া, তওঁ হ ীতৰ পু ; ৩ প ম

চফিটয়া, তওঁ অবীটলৰ পু ; ষ িযি য়ম, তওঁৰ ভাযা ই াৰ পু ; ৪

দায়দূৰ এই ছয়জন পু িহে াণত জ হিছল; এই ঠাইত তওঁ সাত বছৰ

ছমাহ ৰাজ কিৰিছল। তাৰ পাছত তওঁ িযৰচূােলমত তি শ বছৰ ৰাজ

কিৰিছল। ৫ িযৰচূােলমত অ ীেয়লৰ জীেয়ক বৎ‐চূৱাৰ পৰা জ া তওঁৰ

চািৰ জন পু ৰ নাম: িচিময়া, চাবব, নাথন, আৰু চেলামন। ৬ দায়দূৰ আন

আৰু ন জন পু ৰ নাম িযভৰ, ইলীচামা, ইলীেফলট, ৭ নাগহ, নফগ,

যাফীয়া, ৮ ইলীচামা, ইিলয়াদা, আৰু ইলীেফলট, ৯ উপপ ীসকলৰ

পৰা হাৱা স ান সকলক বাদ িদ এইসকেলা দায়দূৰ স ান; তামাৰ

তওঁেলাকৰ ভনীেয়ক আিছল। ১০ চেলামনৰ পু ৰহিবয়াম। ৰহিবয়ামৰ

পু অিবয়া। অিবয়াৰ পু আচা। আচাৰ পু িযেহাচাফট; ১১ িযেহাচাফটৰ

পু যাৰাম; যাৰামৰ পু অহিজয়া; অহিজয়াৰ পু যাৱাচ; ১২ যাৱাচৰ

পু অমিচয়া; অমিচয়াৰ পু অজিৰয়া; অজিৰয়াৰ পু যাথম; যাথমৰ

পু আহজ; ১৩আহজৰ পু িহি য়া; িহি য়াৰ পু মনিচ; ১৪ মনিচৰ পু

আেমান; আেমানৰ পু যািচয়া। ১৫ যািচয়াৰ থম পু যাহানন, ি তীয়

িযেহায়াকীম, ততৃীয় িচিদিকয়া, আৰু চতুথ চ মু। ১৬ িযেহায়াকীমৰ পু

যকিনয়া, শষৰ জন ৰজা আিছল িচিদিকয়া। ১৭ ব ী কিৰ িনয়া যকিনয়াৰ

পু সকল, চ ীেয়ল, ১৮ মি ৰাম, পদায়া, িচনচৰ, যকিময়া, হাচামা,

আৰু নদিবয়া। ১৯ পদায়াৰ পু জৰু ািবল আৰু িচিময়ী; জৰু ািবলৰ

পু মচূ ম আৰু হনিনয়া; আৰু চেলামীৎ তওঁেলাকৰ ভনীেয়ক আিছল।

২০ তওঁৰ আন পাঁচ জন পু হ’ল হচূবা, ওেহল, বেৰিখয়া, হচিদয়া আৰু

যচুবহেচদ। ২১ হনিনয়াৰ বংশধৰ সকল পলিটয়া, িযচয়া আৰু ৰফায়াৰ

স ান সকল হ’ল অণনৰ, ওবিদয়াৰ, আৰু চখিনয়া। ২২ চখিনয়াৰ পু

চমিৰয়া। আৰু চমিৰয়াৰ ছয় জন পু হ’ল হটূচ, িযগাল, বাৰীহ, িনয়িৰয়া,

আৰু চাফট। ২৩ িনয়িৰয়াৰ িতিন জন পু হ’ল ইলীেয়াঐনয়, িহি য়া, আৰু

অ ীকাম। ২৪ ইলীেয়াঐনয়ৰ সাত জন পু হ’ল হাদিবয়া, ইিলয়াচীব,

পলায়া, অ ু ব, যাহানন, দলায়া, আৰু অনানী।

৪ িযহূদাৰ বংশধৰ পৰচ, িহেষাণ, ক ী, হূৰ, আৰু চাবল। ২ চাবলৰ

পু ৰায়া। ৰায়াৰ পু যহৎ। যহতৰ পু অহূময় আৰু লহদ; এওঁেলাক

চৰায়ীয়াৰ গা ী। ৩ এওঁেলাক এটমৰ নগৰৰ গা ীৰ মলূ লাক

আিছল: িযি েয়ল, িযচমা, আৰু িযদবচ। তওঁেলাকৰ ভনীেয়কৰ নাম

হ েললেপান; ৪ গেদাৰ নগৰৰ পনেূৱল গা ীৰ মলূ লাক আিছল।

এজাৰ হূচাৰ গা ীৰ মলূ লাক আিছল। হূৰৰ বংশধৰ এওঁেলাক, ই াথাৰ

থম স ান আৰু বৎেলেহমৰ মলূ বংশ। ৫ তেকাৱাৰ িপতৃ অচহূৰৰ

গৰাকী ভায াৰ নাম হলা আৰু নাৰা। ৬ নাৰাৰ ঔৰসত অহূ ম, হফৰ,

তিমনী, আৰু হহ াৰী জ হ’ল। এওঁেলাক নাৰাৰ স ান। ৭ হলাৰ

পু সকল হ’ল চৰৎ, িযচহৰ, আৰু ইৎনন। ৮আৰু হে াচৰ পু সকল

হ’ল আনবূ, চােববা, আৰু এওঁেলাক হাৰমুৰ পু অহেহলৰ বংশধৰ।

৯ যােবচ তওঁৰ ভাই‐ককােয়কৰ মাজত সকেলাতৈক স ানীয় লাক

আিছল। তওঁৰ মাতেৃয় তওঁক যােবচ নাম িদিছল। তওঁ কিছল, “কাৰণ

মই তাক েখেৰ জ িদেলাঁ।” ১০ যােবেচ ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ আগত

াথনা কিৰ ক’ ল, “আপিুন কােনামেত মাক আশী াদ িদেল, মাৰ

সীমাও বঢ়াই িদেল, আেপানাৰ হাত মাৰ সে সে থািকল, আৰু মই

যন দূখ নাপাবৰ বােব মাক বয়াৰ পৰা মাক ৰ া কিৰেল বৰ ভাল

হয়।” তােত, ঈ েৰ তওঁ খাজাৰ দেৰ তওঁক িদেল। ১১ কলবূৰ ভেয়ক

চূহা মহীৰৰ িপতৃ আিছল, এও ইে ানেৰা িপতৃ আিছল। ১২ ইে ানৰ পু

বৎৰাফা, পােচহ, আৰু তিহ া, এওঁেলাক ঈৰনাহচ নগৰৰ মলূ লাক।

এওঁেলাকই ৰকা নগৰৰ মলূ লাক। ১৩ কনজৰ পু অৎনীেয়ল আৰু

চৰায়া। অৎনীেয়লৰ পু হথৎ আৰু িমেয়ােনাথৰ। ১৪ িমেয়ােনাথৰ পু

অ া, আৰু চৰায়াৰ পু যাৱাব, িযহাৰািচমৰ মলূ লাক, যাৰ লাকসকেল

িশ কম কিৰিছল। ১৫ িযফুি ৰ পু িয কােলব, তওঁৰ পু ঈৰ, এলা,

আৰু নয়ম। এলাৰ পু কনজ আিছল। ১৬ িযহে লৰ পু জীফ, জীফা,

তীিৰয়া আৰু অচেৰল। ১৭ ই াৰ পু যথৰ, মৰদ, এফৰ, আৰু যােলান।

মেগদৰ িমচৰীয়া ভাযাই মিৰয়ম, চ য়, আৰু িযচবহক জ িদেয়,

িযচবহ ই েমাৱাৰ িপতৃ আিছল। ১৮ তওঁৰ িযহূদীয়া ভাযা যৰদক জ

িদেয়, িয জন গেদাৰৰ িপতৃ হ’ল, হবৰ চােকাৰৰ িপতৃ হ’ল। আৰু

িযেকাথীেয়লক জােনাহৰ িপতৃ হ’ল। এওঁেলাক মৰেদ িবয়া কেৰাঁৱা

ফেৰৗণৰ জীেয়ক িবিথয়াৰ স ান। ১৯ হািদয়াৰ ভাযা নহমৰ ভনীেয়কৰ

জন পু , এজন গমীয়া কয়ীলাৰ িপতৃ হ’ল, আৰু আন জন মাখাথীয়া

ই েমাৱাৰ। ২০ চীেমানৰ স ান অে ান, িৰ া, িবন‐হানন, আৰু তীেলান।

িযচীৰ পু জােহৎ আৰু িবনেজােহৎ। ২১ িযহূদাৰ পু চলাৰ স ান

সকল এওঁেলাক: লকাৰ িপতৃ এৰ, মােৰচাৰ িপতৃ ল া, অচেবয়াৰ বংশত

জ হাৱা লাক এওঁেলােক িমিহ শণ সূতােৰ কােপাৰ বাৱা গা ীৰ। ২২

যাকীম, কােজবাৰ লাক, যাৱাচ আৰু চাৰফৰ মাৱাবত স ি আিছল,

িক ু তওঁেলাক বৎেলেহমৈল ঘিূৰ আিহল। এইসকেলা তথ পৰুিণ

িলিপৱ তথ ৰ পৰা পাৱা ২৩ তওঁেলাক মাৰ আিছল, তওঁেলাক

নটিয়ম আৰু গেদৰা িনবাসী, তওঁেলাক ৰজাৰ উে েশ কাম কিৰিছল।

২৪ িচিমেয়ানৰ বংশধৰ নমেূৱল, যামীন, যাৰীব, জৰহ, আৰু চৗল; ২৫

চৗলৰ পু চ মু, চ মুৰ পু িমবচম, িমবচমৰ পু িমচমা। ২৬ িমচমাৰ

বংশধৰ তওঁৰ পু হমেূৱল, জু ৰ তওঁৰ নািত ল’ৰা, আৰু িচিময়ী তওঁৰ

পিৰনািত আিছল। ২৭ িচিময়ীৰ ষা জন পু আৰু ছয় জনী জীেয়ক

আিছল; িক ু তওঁৰ ভােয়কসকলৰ স ান বিছ নািছল, সেয় তওঁেলাকৰ

সকেলা গা ী িযহূদাৰ স ান সকলৰ দেৰ নাবািঢ়ল। ২৮ তওঁেলাক

বৰ‐ চবা মালাদা, আৰু হচৰ‐চূৱালত বাস কিৰিছল। ২৯ তওঁেলােক

িবলহাত, এচমত, তালদত, ৩০ বথেূৱলত, হমাত, িচ গত, ৩১ বৎ‐

মাকােবাতত, হচৰ‐চূচীমত, বৎ‐িবৰীত, আৰু চাৰিয়মেতা বাস কিৰিছল;

দায়দূৰ ৰাজ ৈলেক এইেবাৰ নগৰ তওঁেলাকৰ হ আিছল। ৩২এটম,

ঐন, িৰে ান, তাখন, আৰু আচন, এই পাঁচখন গাওঁ তওঁেলাকৰ আিছল।

৩৩ আৰু তাৰ লগেত চািৰওফােল বালৈলেক থকা গাওঁ তওঁেলাকৰ

আিছল। এেয় তওঁেলাকৰ বাস কৰা ঠাই। তওঁেলােক িনজৰ বংশাৱিলত

িলিপৱ কিৰ ৰািখিছল। ৩৪ মেচাবব, যে ক, অমিচয়াৰ পু যাচা, ৩৫

যােৱল আৰু অচীেয়লৰ পু চৰায়া, চৰায়াৰ পু যািচিবয়া, যািচিবয়াৰ

পু যহূ; ৩৬ ইিলেয়াঐনয়, যােকাব, িযেচাহায়া, অচায়া, অদীেয়ল,

িযিচমীেয়ল, বনায়া, ৩৭আৰু চমিয়য়াৰ পু িচ ী, িচ ীৰ পু যদায়া

যদায়াৰ পু অে ান, অে ানৰ পু িচিফ, িচিফৰ পু জীজা, এওঁেলাক

গা ীৰ নতৃ ত আিছল। ৩৮ ওপৰত উে িখত নামৰ লাকসকলৰ িনজৰ

িনজৰ গা ীৰ অধ আিছল। আৰু তওঁেলাকৰ বংশ অিতশয়ৰেূপ বিৃ

পােল। ৩৯ তওঁেলােক িনজৰ প ৰ জাকেবাৰ চৰাবৈল ঠাই িবচািৰেল,

আৰু গেদাৰৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই গ উপত কাৰ পবূ িদেশ গ’ল।

৪০ তােত তওঁেলােক ব ত ঘাঁহ থকা উ ম চৰণীয়া ঠাই পােল; সই

দশ বহল, িনজন, আৰু শাি পণূ আিছল। সই ঠাইত বাস কৰা পবূৰ

লাকসকল হামৰ বংশৰ আিছল। ৪১ িযহূদাৰ ৰজা িহি য়া ৰাজ কৰা

সময়ত, ওপৰত উে খ কৰা নামৰ লাকসকেল গ হািমতত বাস কৰা
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লাকসকলক আৰু মােয়ানীয়াসকলক আ মণ কিৰেল, আৰু সই সময়ত

তওঁেলাক তােত আিছল। তওঁেলােক সই লাকসকলক িনঃেশেষ িবন

কিৰেল। পাছত তওঁেলােক প ৰ জাকৰ বােব উপযু চৰণীয়া ঠাই

িবচািৰ পাৱাত, তওঁেলােক তােত বাস কিৰেল। ৪২ তওঁেলাকৰ কইজন

মান লাক, অথাৎ িচিমেয়ানৰ স ান সকলৰ মাজৰ পাঁচ শ জেন িযচীৰ

পু পলিটয়া, িনয়িৰয়া, ৰফায়া, আৰু উ ীেয়লক সনাপিত পািত চয়ীৰ

পবতৈল গ’ল। ৪৩ পাছত অমােলকীয়া সকলৰ মাজৰ পৰা িয সকল লাক

পলাই গ তােত ৰ া পাই আিছল, সই লাকসকলক তওঁেলােক বধ

কিৰেল আৰু তওঁেলােক পাছত তােত িনবাস কিৰব ল’ ল। আিজৈলেক

তওঁেলাক তােতই িনবাস কিৰ আেছ।

৫ ৰেূবণ ই ােয়লৰ থম স ান আিছল, তওঁ আিছল ই ােয়লৰ থম

পু ; িক ু তওঁৰ িপতৰৃ শয া কলিুষত কৰা বােব তওঁ িনজৰ

জ ািধকাৰ হৰৱুাইিছল, আৰু ই ােয়লৰ পু যােচফৰ স ানক সই

অিধকাৰ িদয়া হিছল। সেয় বংশাৱলীত তওঁৰ নাম জ ৰ ণীত িলখা

নহ’ল। ২ িযহূদা তওঁৰ ভাইসকলৰ মাজত শি শালী আিছল, আৰু নতা

তওঁৰ পৰাই হ’ল; িক ু জ ািধকাৰ যােচফৰ হ’ল। ৩ ই ােয়লৰ

থম পু ৰেূবণৰ স ান সকল হ’ল, হেনাক, প ,ু িহেষাণ, আৰু ক ী।

৪ যােৱলৰ বংশধৰ এওঁেলাক: যােৱলৰ পু িচময়ীয়া, িচমিয়য়াৰ পু

গাগ, গাগৰ পু িচিময়ী, ৫ িচিময়ীৰ পু মীখা, মীখাৰ পু ৰায়া, ৰায়াৰ

পু বাল, ৬ বালৰ পু বৰা, তওঁক অচূৰৰ ৰজা িতলগৎ‐িপলেনচৰ

ব ী কিৰ ল গিছল। তওঁ ৰেূবণীয়াসকলৰ নতা আিছল। ৭ যিতয়া

তওঁেলাকৰ বংশাৱলী িলিপৱ কৰা হিছল, তিতয়া িনজ িনজ গা ী

অ সােৰ তওঁৰ ভাই সকল হ’ল: ধান িযয়ীেয়ল, জখিৰয়া, ৮ যােৱলৰ

পু চমা, চমাৰ পু আজজ, আজজৰ পু বলা। তওঁেলাক নেবা আৰু

বাল‐িমেয়ানৈলেক অেৰােয়ৰত বাস কিৰিছল, ৯আৰু তওঁেলাক পবূিদেশ

ফৰাৎ নদীৰ পৰা মৰু া ৰ কাষৈলেক বাস কিৰিছল, কাৰণ িগিলয়দ

দশত তওঁেলাকৰ প েবাৰ বিৃ হিছল। ১০ চৗলৰ ৰাজ ৰ সময়ত

তওঁেলােক হাগৰীয়াসকলক আ মণ কিৰ পৰািজত কিৰেল। তওঁেলাক

হাগৰীয়াসকলৰ ত ুত আৰু িগিলয়দৰ পবূ িদশৰ আটাই দশত বাস

কিৰিছল। ১১ তওঁেলাকৰ ওচৰত বাচান দশৰ পৰা চলখাৈলেক গাদৰ

স ান সকেল বাস কিৰিছল। ১২ যােৱল তওঁেলাকৰ গা ীৰ মৰূ ী

আিছল, আৰু চাফম আন এটা গা ীৰ মৰূ ী আিছল; তাৰ পাছত যনয়

আৰু চাফট মৰূ ী হ’ল। এওঁেলাক বাচানত আিছল। ১৩ তওঁেলাকৰ

িপত‐ৃবংশৰ স কীয় সাত জন হ’ল, মীখােয়ল, মচু ম, চবা, যাৰয়,

য ন, জীয়া, আৰু এবৰ। ১৪ উে িখত এই ব ি সকল অবীহিয়লৰ

বংশধৰ আিছল: হূৰীৰ পু অবীহিয়ল আিছল। যােৰাহৰ পু হূৰী আিছল।

িগিলয়দৰ পু যােৰাহ আিছল। মীখােয়লৰ পু িগিলয়দ আিছল। িযচীচয়ৰ

পু মীখােয়ল আিছল। যহেদাৰ পু িযচীচয় আিছল। বজূৰ পু যহেদা

আিছল। ১৫ গনূীৰ পু অ ীেয়ল, অ ীেয়লৰ পু অহী তওঁেলাকৰ িপত‐ৃ

বংশৰ মলূ ব ি আিছল। ১৬ তওঁেলাক িগিলয়দত, বাচানৰ নগৰত,

আৰু চােৰাণৰ সীমাৈলেক চৰণীয়া ঠাইত বাস কিৰিছল। ১৭ িযহূদাৰ ৰজা

যাথম আৰু ই ােয়লৰ ৰজা যাৰিবয়াম ৰাজ ৰ সময়ত তওঁেলাকৰ

সকেলােৰ বংশাৱলী িলিপৱ কিৰ ৰিখিছল। ১৮ ৰেূবণৰ, গাদীয়াৰ,

আৰু মনিচৰ আধা গা ীৰ মাজৰ চৗৱাি শ হাজাৰ স ক যু ৰ বােব

িশ ণ িদয়া হিছল, তওঁেলােক ঢাল, তেৰাৱাল কিঢ়য়াইিছল, আৰু

ধ মািৰিছল। ১৯ তওঁেলােক হাগৰীয়া, যটূৰ, নাফীচ, আৰু নাদবক

আ মণ কিৰিছল। ২০ তওঁেলাকৰ িবৰেু তওঁেলােক ঈ ৰীয় সহায়

পাইিছল। এইদেৰ হাগৰীয়াসকল আৰু তওঁেলাকৰ লগত থকা সকেলােক

তওঁেলােক পৰািজত কিৰেল। িকয়েনা তওঁেলােক যু ত ঈ ৰৰ আগত

কাতেৰাি কিৰেল আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ কাতেৰাি িনেল, কাৰণ

তওঁেলােক তওঁত িব াস কিৰিছল। ২১ তওঁেলাকৰ জীৱ‐জ ু েবাৰ

তওঁেলােক আটক কিৰেল, তাৰ িভতৰত প াশ হাজাৰ উট, ই লাখ

প াশ হাজাৰ মৰ‐ছাগ, ই হাজাৰ গাধ, আৰু এক লাখ মা হ। ২২কাৰণ

তওঁেলাকৰ হ ঈ েৰ যু কিৰিছল, সেয় ব েতা শ ক তওঁেলােক

হত া কিৰিছল। এইদেৰ ব ী কিৰ িনয়া সময়ৈলেক তওঁেলাকৰ ঠাই

সমহূত তওঁেলােক বাস কিৰিছল। ২৩ মনিচৰ আধা গা ীৰ লাকসকেল

বাচান দশৰ পৰা বাল‐হেমান, আৰু চনীৰৈলেক বাস কিৰিছল। ২৪

তওঁেলাকৰ িনজ িনজ বংশৰ নতাসকল হ’ল: এৰফ, িযচী, ই ীেয়ল,

িযিৰিময়া, হাদিবয়া, আৰু যহিদেয়ল। এওঁেলাক বলৱান, সাহসী, নাম

লা, আৰু িনজ িনজ িপত‐ৃবংশৰ নতা আিছল। ২৫ িক ু তওঁেলাক

পবূপৰুষুৰ ঈ ৰৰ িত অিব াসী আিছল। ঈ েৰ তওঁেলাকৰ স খুত

যাক ংস কিৰিছল, সই দশৰ তেন দৱ‐ দৱীেবাৰক তওঁেলােক

আৰাধনা কিৰিছল। ২৬ সেয় অজৰীয়াৰ ৰজা পলূক ই ােয়লৰ ঈ েৰ

অি ৰ কিৰেল, িতলগৎ‐িপলেনচৰ বিুল কাৱা হয়। তওঁ ৰেূবণীয়া,

গাদীয়া, আৰু মনিচৰ আধােগা ীৰ লাকসকলক হােবাৰ, হাৰা, গাজনৰ

নদীৈলেক ল গ’ল; আিজৈলেক তওঁেলােক সই ঠাইেত আেছ।

৬ লবীৰ পু গেচান, কহাৎ, আৰু মৰাৰী। ২ কহাতৰ পু অ ম,

িযচহৰ, িহে াণ আৰু উ ীেয়ল। ৩ অ মৰ পু হােৰাণ, মািচ,

আৰু তওঁৰ ছাৱালী িমিৰয়ম। হােৰাণৰ পু নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ,

আৰু ঈথামৰ। ৪ ইিলয়াজৰৰ পু পীনহচ, পীনহচৰ পু অবীচুৱা। ৫

অবীচুৱাৰ পু বু ী, বু ীৰ পেুতক উ ী। ৬ উ ীৰ পু জৰহীয়া,

জৰহীয়াৰ পু মৰােয়াৎ। ৭ মৰােয়াতৰ পু অমিৰয়া, অমিৰয়াৰ পু

অহীটুব। ৮ অহীটুবৰ পু চােদাক, চােদাকৰ পু অহীমাচ। ৯ অহীমাচৰ

পু অজিৰয়া, অজিৰয়াৰ পু যাহানন। ১০ যাহাননৰ পু অজিৰয়া,

অজিৰয়াই িযৰচূােলমত চেলামেন িনমাণ কৰা মি ৰত কাম কিৰিছল।

১১অজিৰয়াৰ পু অমিৰয়া, অমিৰয়াৰ পু অহীটুব। ১২অহীটুবৰ পু

চােদাক, চােদাকৰ পু চ মু। ১৩ চ মুৰ পু িহি য়া, িহি য়াৰ পু

অজিৰয়া; ১৪ অজিৰয়াৰ পু চৰায়া, চৰায়াৰ পু িযেহাচাদক। ১৫

িয সময়ত িযেহাৱাই নবখূদেনচৰৰ াৰাই িযহূদা আৰু িযৰচূােলমক

ব ী কিৰিছল, সই সময়ত িযেহাচাদকেকা ব ী কিৰ িনয়া হিছল।

১৬ লবীৰ পু গেচাম, কহাৎ, আৰু মৰাৰী। ১৭ গেচামৰ পু সকলৰ

নাম িলবনী আৰু িচিময়ী। ১৮ কহাতৰ পু অ ম, িযচহৰ, িহে াণ, আৰু

উ ীেয়ল। ১৯ মৰাৰীৰ পু মহলী আৰু মচুী। এওঁেলাক িপত‐ৃবংশ

অ সােৰ লবীয়া গা ীৰ লাক আিছল। ২০ গেচামৰ বংশধৰ িলবনী।

িলবনীৰ পু যহৎ। যহতৰ পু িজ া। ২১ িজ াৰ পু যাৱাহ। যাৱাহৰ

পু ইে া। ইে াৰ পু জৰহ। জৰহৰ পু িযয়থৰয়। ২২ কহাতৰ

বংশধৰ তওঁৰ পু অ ীনাদব। অ ীনাদবৰ পু কাৰহ। কাৰহৰ

পু অচীৰ। ২৩ অচীৰৰ পু ইলকানা। ইলকানাৰ পু অিবয়াচফ।

অিবয়াচফৰ পু অচীৰ। ২৪অচীৰৰ পু তহৎ। তহতৰ পু উৰীেয়ল।

উৰীেয়লৰ পু উ ীয়া। উ ীয়াৰ পু চৗল। ২৫ ইলকানাৰ পু অমাচয়,

অহীেমাৎ আৰু ইলকানা। ২৬ ি তীয় ইলকানাৰ পু চফয়। চফয়ৰ পু

নহৎ। ২৭ নহতৰ পু ইলীয়াব। ইলীয়াবৰ পু িযেৰাহম। িযেৰাহমৰ

পু ইলকানা। ২৮ চমেূৱলৰ থম পু যােৱল, ি তীয় পু অিবয়া।

২৯ মৰাৰীৰ পু মহলী। মহলীৰ পু িলবনী। িলবনীৰ পু িচিময়ী। ৩০

িচিময়ীৰ পু উ া। উ াৰ পু িচিময়া। িচিময়াৰ পু হিগয়া। হিগয়াৰ

পু অচায়া। ৩১ িনয়ম‐চ ক িজৰিণৰ ঠাইৈল অহাৰ পাছত, দায়েূদ

িয লাকসকলক িযেহাৱাৰ গহৃত স ীতৰ ায়ী িদিছল, তওঁেলাকৰ

নাম তলত উে খ কৰা হ’ল। ৩২ চেলামেন িযৰচূােলমত িযেহাৱাৰ গহৃ

িন াণ নকৰাৈলেক তওঁেলােক উপাসনা গহৃৰ স খুত, সভা বহা ত ুৰ

স খুত গানৰ াৰাই িযেহাৱাৰ সৱা কিৰিছল। তওঁেলাকৈল িদয়া িনেদশ

অ যায়ী তওঁেলােক িনজৰ কায স কিৰিছল। ৩৩ এওঁেলােকই সই

সকল িয িনজৰ স ান সকলৰ সেত পিৰচযা কিৰিছল। কহাতৰ গা ীৰ

পৰা সংগীত হমন আিহিছল। ইয়াত তওঁৰ পবূপৰূষুৰ নাম উে খ

কৰা হ’ল: হমন আিছল যােৱলৰ পু । যােৱল আিছল চমেূৱলৰ পু ।

৩৪ চমেূৱল আিছল ইলকানাৰ পু । ইলকানা আিছল িযেৰাহমৰ পু ।

িযিৰহম আিছল ইলীেয়লৰ পু । ইলীেয়ল আিছল তাহৰ পু । ৩৫ তাহ

আিছল চুফৰ পু । চুফ আিছল ইলকানাৰ পু । মহতৰ পু ইলকানা।

ইলকানা আিছল মহৎ অমাচয়ৰ পু । অমাচয় আিছল ইলকানাৰ পু । ৩৬



১ বংশাবিল247

ইলকানা আিছল যােৱলৰ পু । যােৱল আিছল অজিৰয়াৰ পু । অজিৰয়া

আিছল চফিনয়াৰ পু । ৩৭ চফিনয়া আিছল তহতৰ পু । তহৎ আিছল

অচীৰৰ পু । অচীৰ আিছল অিবয়াচফৰ পু । অিবয়াচফ আিছল কাৰহৰ

পু । ৩৮ কাৰহ আিছল িযচহৰৰ পু । িযচহ আিছল কহাতৰ পু । কহাৎ

আিছল লবীৰ পু । লবী আিছল ই ােয়লৰ পু । ৩৯ হমনৰ লগৰীয়া

আচফ। তওঁ হমনৰ সাঁহােত িথয় হিছল। আচফআিছল বেৰিখয়াৰ

পু । বেৰিখয়া আিছল িচিময়াৰ পু । ৪০ িচিময়া আিছল মীখােয়লৰ

পু । মীখােয়ল আিছল বােচয়াৰ পু । বােচয়া আিছল মি য়াৰ পু । ৪১

মি য়া আিছল ইৎনীৰ পু । ইৎিন আিছল জৰহৰ পু । জৰহ আিছল

অদায়াৰ পু । ৪২ অদায়া আিছল এথনৰ পু । এথন আিছল িজ াৰ পু ।

িজ আিছল িচিময়ীৰ পু । ৪৩ িচিময়া আিছল যহতৰ পু । জহৎ আিছল

গেচামৰ পু । গেচাম আিছল লবীৰ পু । ৪৪ মৰাৰীৰ স ান সকল

হমনৰ সহকমী আিছল, আৰু তওঁেলাক তওঁৰ বাওঁহােত িথয় হিছল।

তওঁেলাক কীচীৰ পু এথনেকা অ ভু কিৰিছল। কীচী আিছল অ ীৰ

পু । অ ী আিছল ম কূৰ পু । ৪৫ ম কূ আিছল হচিবয়াৰ পু । হচিবয়া

আিছল অমিচয়াৰ পু । অমিচয়া আিছল িহি য়াৰ পু । ৪৬ িহি য়া

আিছল অমচীৰ পু । অমচী আিছল বানীৰ পু । বানী আিছল চমৰৰ পু ।

৪৭ চমৰ আিছল মহলীৰ পু । মহলী আিছল মিুচৰ পু । মচুী আিছল

মৰাৰীৰ পু । মৰাৰী আিছল লবীৰ পু । ৪৮ তওঁেলাকৰ সহকমী লবীয়া

লাকসকলক ঈ ৰৰ গহৃৰ পিব ানৰ সকেলা কাযৰ বােব িনযু কৰা

হিছল। ৪৯ হােৰাণ আৰু তওঁৰ পু সকেল এেকলেগ মহা‐পিব ানৰ

সকেলা কায কিৰিছল। ই ােয়লক ায়ি ত কিৰবৈল য েবিদৰ ওপৰত

হাম‐বিল িদিছল, আৰু ধপূ‐ বিদৰ ওপৰত ধপূ লাইিছল। এই সকেলা

ঈ ৰৰ দাস মািচৰ আ া অ সােৰ তওঁেলােক কিৰিছল।। ৫০ হােৰাণৰ

বংশধৰ সকলক তলত িদয়াৰ দেৰ িবেবচনা কৰা হিছল: হােৰাণৰ পু

আিছল ইিলেয়জৰ। ইিলয়াজৰৰ পু আিছল পীনহচ। পীনহচৰ পু আিছল

অবীচুৱা ৫১ অবীচূৱাৰ পু আিছল বু ী। বু ীৰ পু আিছল উ ী।

উ ীৰ পু আিছল জৰহীয়া। ৫২ জৰহীয়াৰ পু আিছল মৰােয়াৎ।

মৰােয়াতৰ পু আিছল অমিৰয়া। অমিৰয়াৰ পু আিছল অহীটুব। ৫৩

অহীচুবৰ পু আিছল চেদাক। চােদাকৰ পু আিছল অহীমাচ। ৫৪ তলত

উে িখত ঠাইসমহূ হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৈল িনধাৰণ কৰা হিছল।

কহাতীয়া গা ীসকলৰ বােব। িচিঠ খলৰ যােগিদ তওঁেলাকৰ বােব

থম ঠাই িনধাৰণ কৰা: ৫৫ তওঁেলাকক িযহূদা দশৰ িহে াণ আৰু

তাৰ চািৰওফালৰ চৰণীয়া ঠাই িদয়া হ’ল। ৫৬ িক ু সই নগৰৰ পথাৰ

আৰু চািৰওফালৰ গাওঁেবাৰ িযফুি ৰ পু কােলবক িদয়া হ’ল। ৫৭

হােৰাণৰ বংশধৰসকলক িহে াণ িদয়া হিছল‐ িযখন এখন আ য়‐নগৰ

আিছল, চৰণীয়া ঠােয় সেত িল না, য ীৰ, আৰু ই েমাৱা, ৫৮ চৰণীয়া

ঠােয় সেত হীেলন, আৰু চৰণীয়া ঠােয় সেত দবীৰ িদয়া হ’ল। ৫৯

হােৰাণৰ বংশধৰ সকলক চৰণীয়া ঠােয় সেত আচন আৰু চৰণীয়া ঠােয়

সেত বৎেচমেচা িদয়া হ’ল। ৬০ িব ামীন জািতৰ পৰা তওঁেলাকক

চৰণীয়া ঠােয় সেত গবা, চৰণীয়া ঠােয় সেত অে মৎ, আৰু চৰণীয়া

ঠােয় সেত অনােথাৎ িদয়া হ’ল। কহাতীয়া গা ীৰ লাকসকেল স মঠু

তৰখন নগৰ পাইিছল। ৬১কহাতৰ অৱিশ বংশধৰ সকলক মনিচৰ

আধা জািতৰ পৰা িচিঠ খলাই দহখন নগৰ িদয়া হ’ল। ৬২ গেচামৰ

বংশধৰসকলক তওঁেলাকৰ িবিভ গা ী অ সােৰ ইচাখৰ গা ীৰ,

আেচৰ গা ীৰ, ন ালী গা ীৰ, আৰু বাচানত থকা মনিচৰ গা ীৰ পৰা

তৰখন নগৰ িদয়া হ’ল। ৬৩ মৰাৰীৰ বংশধৰ সকলক িবিভ গা ী

অ সােৰ ৰেূবণ জািতৰ, গাদ জািতৰ, আৰু জবলূনূ জািতৰ পৰা, িচিঠ

খলাই বাৰখন নগৰ িদয়া হ’ল। ৬৪ এইদেৰ ই ােয়লৰ লাকসকেল

লবীয়াসকলক চৰণীয়া ঠােয় সেত এইেবাৰ নগৰ িদেল। ৬৫ তওঁেলােক

িযহূদা, িচিমেয়ান, িব ামীনৰ লাকসকলৰ জািতৰ পৰা, িচিঠ খলাই

ওপৰত িলখা নগৰেবাৰ তওঁেলাকক িদেল। ৬৬ িকছুমান কহাত গা ীৰ

লাকসকলক ই িয়ম জািতৰ পৰা নগৰেবাৰ িদয়া হ’ল। ৬৭ তওঁেলাকক

িচিখম, চৰণীয়া ঠােয় সেত ই িয়মৰ পবতীয়া দশ, চৰণীয়া ঠােয় সেত

গজৰ, ৬৮ চৰণীয়া ঠােয় সেত যকিময়াম, চৰণীয়া ঠােয় সেত বৎ‐

হােৰাণ, ৬৯ চৰণীয়া ঠােয় সেত অয়ােলান, আৰু চৰণীয়া ঠােয় সেত

গৎ‐িৰে াণ িদয়া হ’ল। ৭০ কহাতৰ অৱিশ গা ীৰ লাকসকলৰ বােব

মনিচৰ আধা জািতৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয় সেত অেনৰ, আৰু চৰণীয়া ঠােয়

সেত িবিলয়ম িদয়া হ’ল। ৭১ গেচামৰ বংশধৰ সকলক মনিচৰ গা ীৰ

আধা জািতৰ পৰা, চৰণীয়া ঠােয় সেত বাচানত থকা গালন, আৰু চৰণীয়া

ঠােয় সেত অ ােৰাৎ িদয়া হ’ল। ৭২ ইচাখৰ জািতৰ পৰা গেচাম বংশধৰ

লাকসকেল চৰণীয়া ঠােয় সেত কদচ, চৰণীয়া ঠােয় সেত দাবৰৎ, ৭৩

চৰণীয়া ঠােয় সেত ৰেমাৎ, আৰু চৰণীয়া ঠােয় সেত আেনম পাইিছল।

৭৪আেচৰ জািতৰ পৰা তওঁেলাক চৰণীয়া ঠােয় সেত িমচাল, চৰণীয়া

ঠােয় সেত অে ান ৭৫ চৰণীয়া ঠােয় সেত হূেকাক, আৰু চৰণীয়া ঠােয়

সেত ৰেহাব পাইিছল। ৭৬ ন ালী জািতৰ পৰা তওঁেলােক চৰণীয়া ঠােয়

সেত গালীলত থকা কদচ, চৰণীয়া ঠােয় সেত হে ান, আৰু চৰণীয়া

ঠােয় সেত িকিৰয়াথিয়ম পাইিছল।। ৭৭ লবীয়াসকলৰ অৱিশ , মৰাৰীৰ

বংশধৰ সকলক জবলূনূ জািতৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয় সেত িৰে ান, আৰু

চৰণীয়া ঠােয় সেত তােবাৰ িদয়া হ’ল। ৭৮ তওঁেলাকক ৰেূবণ জািতৰ

পৰা িযৰীেহাত থকা য ন নদীৰ আন িদশৰ পবূ পাৰত থকা চৰণীয়া

ঠােয়েৰ সেত মৰভূুিমত থকা বচৰ, চৰণীয়া ঠােয় সেত যহচা, চৰণীয়া

ঠােয় সেত কেদেমাৎ, আৰু চৰণীয়া ঠােয় সেত মফাৎ িদয়া হ’ল। ৮০

গাদ জািতৰ পৰা চৰণীয়া ঠােয় সেত িগিলয়দত থকা ৰেমাৎ, চৰণীয়া

ঠােয় সেত মহনিয়ম, ৮১ চৰণীয়া ঠােয় সেত িহচেবান, আৰু চৰণীয়া

ঠােয় সেত যােজৰ িদয়া হ’ল।

৭ ইচাখৰৰ চািৰ জন পু আিছল; তওঁেলাক হ’ল, তালা, পৱূা, যাচূব,

আৰু িচে াণ। ২ তালাৰ পু সকল হ’ল, উ ী, ৰফায়া, িযিৰেয়ল,

যহময়, িযবচম, আৰু চমেূৱল। এওঁেলাক পবূপৰূষুৰ পৰা অহা বংশৰ মলূ

মা হ। এয়াই হ’ল, তালাৰ বংশ। তওঁেলাক শি শালী আৰু সািহয়াল

আিছল, দায়দূৰ সময়ত তওঁেলাকৰ সংখ া বাইশ হাজাৰ ছশ জনআিছল।

৩ উ ীৰ পু িয িহয়া, িয িহয়াৰ পু মীখােয়ল, ওবিদয়া, যােৱল,

আৰু িযিচয়া, এই পাঁচ জনৰ সকেলােৱই িনজ গা ীৰ নতা আিছল।

৪ তওঁেলাকৰ সেত িপত‐ৃবংশৰ জািত অ সােৰ যু ৰ বােব ছয়ি শ

হাজাৰ স আিছল। তওঁেলাকৰ ব েতা ভাযা আৰু স ান আিছল। ৫

পবূপৰূষুৰ জািতৰ তািলকা অ যায়ী ইচাখৰৰ জািতৰ িভতৰত তওঁেলাকৰ

সাতাশী হাজাৰ যু াৰু আিছল। ৬ বলা, বখৰ, আৰু িযদীেয়ল; এই িতিন

জন আিছল িব ামীনৰ পু । ৭ বলাৰ পাঁচ জন পু হ’ল, ইচেবান,

উ ী, উ ীেয়ল, িযৰীেমাৎ, আৰু ঈৰী। তওঁেলাক িনজৰ গা ীৰ মলূ

ব ি আৰু সিনক আিছল। পবূপৰূষুৰ তািলকা অ যায়ী তওঁেলাকৰ

যু াৰৰু সংখ া বাইশ হাজাৰ চৗি শ জন আিছল। ৮ জমীৰা, যাৱাচ,

ইলীেয়জৰ, ইিলেয়াঐনয়, অ ী, িযেৰােমাৎ, অিবয়া, অনােথাৎ, আৰু

আেলমৎ; এই সকেলা বখৰৰ স ান। ৯ তািলকাত িদয়া গা ীৰ সংখ া

অ যায়ী িবশ হাজাৰ শ পিৰয়ালৰ নতা আৰু যু াৰু লাক আিছল। ১০

িযদীেয়লৰ পু িবলহন। িবলহনৰ পু িযয়চূ, িব ামীন, অহূদ, কনানা,

জথন, তচীচ, আৰু অহীচহৰ। ১১ এই সকেলা িযদীেয়লৰ স ান।

তওঁেলাকৰ গা ীৰ তািলকা অ যায়ী সাঁতৰ হাজাৰ শ নতা আৰু

সিনকৰ কাযৰ বােব উপযু যু াৰু লাক আিছল। ১২ চু ীম আৰু ীম

ঈৰৰ বংশৰ আিছল আৰু অেহৰৰ বংশৰ আিছল হূচীম ১৩ ন ালীৰ পু

যহচীেয়ল, গনূী, যচৰ, আৰু চ মু। এই লাকসকল আিছল িবলহাৰ নািত

ল’ৰা। ১৪ অ ীেয়লৰ পু আিছল মনিচ। অ ীেয়লৰ অৰামীয়া উপপ ীেয়

তওঁক জ িদিছল। তওঁ িগিলয়দৰ িপতৃ মাখীৰেকা জ িদিছল। ১৫

মাখীেৰ ীম আৰু চু ীমৰ বংশৰ পৰা এগৰাকী যৱুতীক ভাযা ৰেূপ

হণ কিৰিছল। তওঁৰ এগৰাকী ভনীেয়কৰ নাম আিছল মাখা। মনিচৰ

আন বংশধৰ আিছল চলফাদ, চলফাদৰ কৱল জীেয়কেহ আিছল। ১৬

মাখীৰৰ ভাযা মাখাই এিট পু সৱ কিৰ তওঁৰ নাম পৰচ ৰািখেল,

পৰচৰ ভােয়কৰ নাম চৰচ, আৰু চৰচৰ পু সকলৰ নাম উলম আৰু

ৰকম। ১৭ উলমৰ পু বদান। এওঁেলাক মনিচৰ নািত মাখীৰৰ পু

িগিলয়দৰ স ান আিছল। ১৮ িগিলয়দৰ ভনীেয়ক হে ােলকেত ইচেহাদ,

অবীয়াচৰ, আৰু মহলাক সৱ কিৰেল। ১৯আৰু চমীদাৰ পু অিহয়ন,
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চখম, িলকহী, আৰু অনীয়াম। ২০ তলত উে িখত সকল ই িয়মৰ

বংশৰ লাকসকল: ই িয়মৰ পু চুেথলহ, চুেথলহৰ পু বৰদ, বৰদৰ

পু তহৎ, তহতৰ পু ইিলয়াদা, ইিলয়াদৰ পু তহৎ, ২১ তহতৰ

পু যাবদ, যাবদৰ পু চূেথলহ। যিতয়া এজৰ আৰু ইিলয়েদ গাতৰ

লাকসকলৰ প চুৰ কিৰবৈল আিহিছল, তিতয়া তওঁেলাকক গাতৰ

লাকসকেল নগৰত বধ কিৰিছল। ২২ তওঁেলাকৰ িপতৃ ই িয়েম ব ত

িদনৈলেক তওঁেলাকৰ বােব শাক কিৰিছল, আৰু তওঁৰ ভাই সকেল

তওঁক শা না িদবৈল আিহিছল। ২৩ তওঁ িনজৰ ভায াৰ লগত শয়ন

কিৰেল। তওঁ গভৱতী হ এিট পু সৱ কিৰেল। তওঁেলাকৰ ঘৰত

সই সময়ত অম ল ঘিটিছল কাৰেণ ই িয়েম তাৰ নাম ৰবীয়া ৰািখেল।

২৪ তওঁৰ জীেয়কৰ নাম আিছল চৰা। চৰাই ওপৰ আৰু তল বৎ‐

হােৰাণ আৰু উে ন চৰা িন াণ কিৰিছল। ২৫ ৰবীয়াৰ পু আিছল

ৰফহ। ৰফহৰ পু আিছল ৰচফ। ৰচফৰ পু আিছল তলহ। তলহৰ

পু আিছল তহন। ২৬ তহনৰ পু আিছল ল ন। ল নৰ পু আিছল

অ ীহূদ। অ ীহূদৰ পু আিছল ইলীচামা। ২৭ ইলীচামাৰ পু আিছল

ননূ। নৰ পু আিছল িযেহাচূৱা। ২৮ তওঁেলােক বৎএল আৰু তাৰ

চািৰওফালৰ গাওঁ অিধকাৰ কিৰ তােত বসবাস কিৰিছল। তওঁেলােক

পবূিদেশ নাৰণ, পি মিদেশ গজৰ আৰু তাৰ গাওঁসমহূ, িচিখম আৰু

তাৰ গাওঁসমহূ, অিহয়া আৰু তাৰ গাওঁসমহূৈলেক িব ািৰত হিছল। ২৯

মনিচৰ সীমাত বৎ‐চান আৰু তাৰ গাওঁসমহূ, তানক আৰু তাৰ গাওঁসমহূ,

মিগে া আৰু তাৰ গাওঁসমহূৰ লগেত দাৰ আৰু তাৰ গাওঁসমহূ। এইেবাৰ

ঠাইত ই ােয়লৰ পু যােচফৰ বংশৰ লাকসকেল বাস কিৰিছল। ৩০

আেচৰৰ পু িয া, িযচবা, িযচিব, বৰীয়া আৰু তওঁেলাকৰ ভনীেয়ক

চৰহ আিছল। ৩১ বৰীয়াৰ পু হবৰ আৰু ম ীেয়ল। এওঁ িবজিয়তৰ

িপতৃ আিছল। ৩২ হবৰৰ পু যফেলট, চােমৰ, আৰু হাথম। এওঁেলাকৰ

চূৱা নােমেৰ ভনী আিছল। ৩৩ যফেলটৰ পু পাচক, িবমহল, আৰু অ ৎ।

এওঁেলাক যফেলটৰ স ান। ৩৪ যফেলটৰ ভােয়ক চমৰৰ পু সকল:

ৰহগা, িয া, আৰু আৰাম। ৩৫ চমৰৰ ভােয়ক হলমৰ পু সকল:

চাফহ, িয া চলচ, আৰু আমল। ৩৬ চাফহৰ পু চূহ, হেণফৰ, চূৱাল,

বৰী, আৰু িয া, ৩৭ বৰচ, হাদ, চ া, িচলচা, িষ ণ, আৰু বৰা। ৩৮

যথৰৰ পেুতক িযফুি , িপ া, আৰু অৰা। ৩৯ উ াৰ বংশধৰসকল হ’ল

আৰহ, হ ীেয়ল, আৰু িৰিচয়া। ৪০ এই সকেলা আেচৰৰ বংশধৰ আিছল।

এওঁেলাক গা ীৰ মলূ ব ি , পিৰয়ালৰ নতা, িবিশ লাক, যু াৰ,ু আৰু

নতাসকলৰ মাজত ধান আিছল। তওঁেলাকৰ গণনাৰ তািলকা অ সিৰ

যু ৰ বােব ছািবশ হাজাৰ উপযু সিনক আিছল।

৮ িব ামীনৰ পাঁচ জন পু , তওঁৰ থম পু বলা, তাৰ পাছত

অচেবল, অহৰহ, ২ নাহা, আৰু ৰাফা। ৩ বলাৰ পু অ ৰ, গৰা,

অবীহূদ, ৪অবীচূৱা, নামন, অেহাহ, ৫ গৰা, চফুফন, আৰু হূৰম। ৬

এওঁেলাক এহূদৰ বংশৰ লাক, এওঁেলাক গবাৰ গা ীৰ মৰূ ী আিছল,

মানহতৈল যাবৈল বাধ কৰা লাক এওঁেলাক: ৭ নামন, অিহয়া, আৰু

গৰা। তওঁেলাকৰ যা াত গৰাই নতৃ িদিছল। গৰাৰ পু উ া আৰু

অহীহূদ। ৮ চহৰিয়েম তওঁৰ ভাযা হূচীম আৰু বাৰাক ত াগ কৰাৰ পাছত,

চহৰিয়ম মাৱাব দশত তওঁৰ স ান সকলৰ িপতৃ হ’ল। ৯ তওঁৰ ভাযা

হাদচৰ পৰা জ হাৱা পু যাবব, িচিবয়া মচা, আৰু ম মৰ তওঁ িপতৃ

হ’ল। ১০ িযয়চূ, চিবয়া, আৰু িমমা। এওঁেলাক তওঁৰ পু আিছল আৰু

তওঁেলাকৰ গা ীৰ নতা আিছল। ১১ ইিতমেধ তওঁ হূচীেম জ িদয়া

পু অবীটুব আৰু ই ালৰ িপতৃ হ’ল। ১২ ই ালৰ পু এৰব, িমচয়ম,

আৰু চমদ, তেৱঁই ওেনা আৰু চািৰওফালৰ গােৱঁ সেত লাদৰ িন াণ

কিৰিছল, ১৩ তাত বৰীয়া আৰু চমাও আিছল। তওঁেলাক অয়ােলান

িনবাসী গা ীৰ ধান লাক, িয জেন গাত িনবাসীসকলক বািহৰ কিৰ

িদিছল। ১৪ এওঁেলাক বৰীয়াৰ পু : অিহেয়া, চাচক, িযেৰেমাৎ, ১৫

জবিদয়া অৰদ, এদৰ, ১৬ মীখােয়ল, িয া, আৰু যাহা, ১৭ এওঁেলাক

ই ালৰ পু : জবিদয়া, মচু ম, িহ ী, হবৰ, িযচমৰয়, িযজিলয়া, আৰু

যাবব, ১৯ এওঁেলাক িচিময়ীৰ পু : যাকীম, িজ ী, জ ী, ইলীঐনয়,

িচ থয়, ইলীেয়ল, অদায়া, বৰায়া, আৰু িচ ৎ। ২২ এওঁেলাক চাচকৰ

পু : িয ন, এৰব, ইলীেয়ল, অে াল, িজ ী, হানন, হনিনয়া, এলম,

অে ািথয়া, িযফিদয়া আৰু পনেূৱল, ২৬ এওঁেলাক িযেৰাহমৰ পু :

চমচৰয়, চহিৰয়া, অথিলয়া, যেৰিচয়া, এিলয়া, আৰু িজ ী, ২৮ এওঁেলাক

িযৰচূােলমত বাস কৰা লাকসকলৰ বংশৰ ধান লাক আৰু নতা

আিছল। ২৯ িগিবেয়ানৰ িপতৃ িযয়ীেয়ল িগিবেয়ানত বাস কিৰিছল; তওঁৰ

ভায াৰ নাম মাখা আিছল। ৩০ তওঁৰ থেম জ া পু আে ান, তাৰ

পাছত চূৰ, কীচ, বাল, নাদব, ৩১ গেদাৰ, অিহেয়া, আৰু জখৰ। ৩২আন

এজন িযজীেয়লৰ পু িমে াত, িমে াতৰ পু িচিময়া। তওঁেলােক িনজৰ

স ীয় সকলৰ ওচৰেত িযৰচূােলমত বাস কিৰিছল। ৩৩ নৰৰ পু

কীচ আিছল। িকচৰ পু চৗল আিছল। চৗলৰ পু যানাথন, ম ীচুৱা,

অবীনাদব, আৰু ইচবাল। ৩৪ যানাথনৰ পু মৰীব‐বাল। মৰীব‐বালৰ

পু মীখা আিছল। ৩৫ মীখাৰ পু পীেথান, মলক, তেৰয়া, আৰু আহজ।

৩৬আহজৰ পু িযেহাৱ া। িযেহাৱ াৰ পু আেলােমাৎ, অজমাবৎ, আৰু

িয ী। িয ীৰ পু মাচা। ৩৭ মাচাৰ পু িবিনয়া। িবিনয়াৰ পু ৰাফা।

ৰাফাৰ পু ইিলয়াচা। ইিলয়াচাৰ পু আেচল। ৩৮আেচলৰ ছয় জন পু

আিছল: অ ীকাম, বাখৰ,ু ই ােয়ল, িচয়িৰয়া, ওবিদয়া, আৰু হানন।

এওঁেলাক সকেলা আেচলৰ স ান। ৩৯আেচলৰ ভােয়ক এেচকৰ থম

পু উলম, ি তীয় িযয়চু, আৰু ততৃীয় ইলীেফলট। ৪০ উলমৰ পু সকল

যু াৰু আৰু ধ ৰ আিছল। তওঁেলাকৰ ব েতা পু আৰু নািত ল’ৰা

আিছল, সবমঠু এশ প াশ জন। এই সকেলা লােকই িব ামীনৰ বংশৰ

আিছল।

৯ ই ােয়লৰ সকেলা বংশাৱলী িলিপৱ কৰা হিছল। তওঁেলােক

ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ পু কত এই বংশাৱলীেবাৰ িলিপৱ কিৰ

ৰািখিছল। িযহূদাৰ লাকসকলক িনজৰ পাপৰ কাৰেণ বািবলৈল ব ী কিৰ

িনয়া হিছল। ২ তওঁেলাকৰ নগৰত পনুৰ থমবাৰ বাস কৰা িকছুমান

লাক হ’ল ই ােয়লীয়াসকল, পেুৰািহতসকল, লবীয়াসকল, আৰু মি ৰৰ

দাস সকল। ৩ িযহূদা, িব ামীন, ই িয়ম আৰু মনিচৰ বংশৰ িকছুমান

লাক িযৰচূােলমত বাস কিৰিছল। ৪ বাস কৰা লাকসকলৰ লগত বািনৰ

পু ই ীয়, ই ীয়ৰ পু অ ীয়, অ ীয়ৰ পু অ ীহূদ, অ ীহূদৰ পু

উথয়ৰ লগেত িযহূদাৰ পু পৰচৰ বংশৰ িকছুমান লাকক অ ভু কৰা

হিছল। ৫ চীেলানীয়াসকলৰ মাজৰ থেম জ হাৱা অচায়া আৰু তওঁৰ

পু সকল। ৬ জৰহৰ বংশৰ লাকসকলৰ মাজৰ যেুৱল। তওঁেলাকৰ

বংশৰ লাকসকলৰ সংখ া ছশ নৈ ই জন আিছল। ৭ িব ামীনৰ

বংশৰ লাকসকলৰ মাজৰ হ ৱাৰ পু হাদিবয়া, হাদিবয়াৰ পু

মচু ম, মচু মৰ পু চ ।ু ৮ তাত িযেৰাহমৰ পু িযবিনয়াও আিছল।

িযবিনয়াৰ পু ৰেূৱল, ৰেূৱলৰ পু চফিটয়া, চফিটয়াৰ পু মচু ম,

মচু মৰ পু িম ী, িম ীৰ পু উ ী, আৰু উ ীৰ পু এলা আিছল। ৯

তওঁেলাকৰ স ীয় বংশাৱলীৰ তািলকা অ সােৰ লাকৰ সংখ া আিছল,

নশ ছাপ জন। এই সকেলা লাক িনজৰ বংশৰ নতৃ ত আিছল। ১০

পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ িযদয়া, িযেহায়াৰীব, আৰু যাখীন; ১১ অহীটুবৰ

পু মৰােয়াত, মৰােয়াতৰ পু চােদাক, চােদাকৰ পু মচু ম, মচু মৰ

পু িহি য়া, িহি য়াৰ পু অজিৰয়া ঈ ৰৰ গহৃৰ ধান অধ আিছল।

১২ ম ীয়াৰ পু পচ ৰ, পচ ৰৰ পু িযিৰেহাম, িযিৰেহামৰ পু অদায়া

আিছল। ইে ৰৰ পু মিচে মীত, মিচে মীতৰ পু মচু ম, মচু মৰ পু

যহেজৰা, যহেজৰাৰ পু আিদেয়ল, আিদেয়লৰ পু মাচেয়া আিছল। ১৩

তওঁেলাকৰ স কীয় গা ীৰ নতৃ ত িয সকল আিছল, তওঁেলাকৰ

সংখ া এক হাজাৰ সাত শ ষািঠ জন। তওঁেলাক ঈ ৰৰ গহৃত কাম কৰাৰ

বােব অিত স ম লাক আিছল। ১৪ লবীয়াসকলৰ মাজৰ মৰাৰীৰ বংশত

জ হাৱা হচিবয়াৰ পু অ ীকাম, অ ীকামৰ পু হ ুব, হ ুবৰ পু

চময়া আিছল। ১৫ তাত বকব ৰ, হৰচ, গালল, আচফৰ পু িজ ী,

িজ ীৰ নািত মীখাৰ পু ম িনয়াও আিছল। ১৬ ইলকানাৰ পু আচা,

আচাৰ পু বেৰিখয়া আৰু িযদূথনূৰ পু গালল, গাললৰ পু চময়া,

চময়াৰ পু ওবিদয়াও নেটাফাতীয়াসকলৰ গাওঁসমহূত বাস কিৰিছল।
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১৭ ৱৰীসকল চ মু, অ ু ব, টলেমান, অহীমন, আৰু তওঁেলাকৰ বংশৰ

লাকসকল। চ মূ তওঁেলাকৰ নতা আিছল। ১৮ তওঁেলাক আগৰ পৰা

লবী বংশৰ ছাউিনৰ পবূিদেশ ৰাজ ৱাৰত িথয় হ পহৰা িদিছল। ১৯

কাৰহৰ পু অিবয়াচফ, অিবয়াচফ পু কািৰ, কািৰৰ পু চ মু, আৰু

তওঁৰ িপতৃ বংশত কাৰহীয়া ভাইসকল আিছল। মি ৰৰ কামত িনযু

আৰু ত ুৰ ৱাৰৰ ৰখীয়া আিছল। কৱল তওঁেলাকৰ বংশৰ লাকেহ

িযেহাৱা থকা ঠাইৰ েবশ ানৰ ৰখীয়া হিছল। ২০ পেূব ইিলয়াজৰৰ পু

পীনহচ তওঁেলাকৰ ধান অধ আিছল, আৰু িযেহাৱা তওঁৰ লগত

আিছল। ২১ মেচিলয়ামৰ পু জখিৰয়া “সা াত কৰা ত ুৰ” ৱাৰ ৰখীয়া

আিছল। ২২ িয সকল লাকক ৱাৰ ৰািখবৈল ৱৰী ৰেূপ মেনানীত কৰা

হিছল তওঁেলাকৰ সংখ া স মঠু শ বাৰ জন। এওঁেলাকৰ গাঁৱৰ নাম

জনবসিত িলিপৱ কেৰাঁেত িলখা হিছল। দায়দু আৰু চমেূৱল দশেক

তওঁেলাকৰ িব াসৰ িভি ত তওঁেলাকক কামত িনযু কিৰিছল। ২৩

সেয় তওঁেলােক আৰু তওঁেলাকৰ স ান সকেল িযেহাৱাৰ আবাসৰ

ৱাৰত ৰখীয়াৰ কাম কিৰিছল। ২৪ ৱৰীসকলক পবূ, পি ম, উ ৰ,

আৰু দি ণ, এই চািৰও িদশত িনযু কৰা হিছল। ২৫ তওঁেলাকৰ

গাঁৱত থকা ভাইসকল সাত িদনৰ মৰূত পাল েম ঘিূৰ আিহব লগা

হিছল। ২৬ িক ু চািৰজন ধান লবীয়া ৱৰী আিছল, তওঁেলাক িনযু

হ ঈ ৰৰ গহৃৰ কাঁঠােবাৰৰ আৰু ভঁৰালেবাৰৰ ৰখীয়া িনযু হিছল।

২৭ তওঁেলােক ঈ ৰৰ গহৃৰ চািৰওফােল ৰািত অিতবািহত কিৰিছল,

কাৰণ গহৃ ৰিখবৈল তওঁেলাকৰ ওপৰত ায়ী আিছল। তওঁেলােক

িত ৰািতপৱুা ৱাৰ মিলব পািৰিছল। ২৮ তওঁেলাকৰ িকছুমান লাক

মি ৰৰ আিহলা পািতৰ অধ আিছল; যিতয়া তওঁেলােক সইেবাৰ

বািহৰৈল আিনিছল বা িভতৰৈল িনিছল তিতয়া গণনা কিৰিছল। ২৯

তওঁেলাকৰ িকছুমান লাকক আিহলাপািত, পিব ানৰ সকেলা পা ,

িমিহ আটা িড়, া াৰস, তল, ধপূ, আৰু মচলা আিদ সকেলা ব

ত াৱধান কিৰবৈলও িনযু কৰা হিছল। ৩০ পেুৰািহতসকলৰ িকছুমান

পু ই মচলা িমহিল কিৰিছল। ৩১ লবীয়াসকলৰ মাজত কাৰহীয়া

চ মূৰ থম পু মি িথয়া উৎসগৰ বােব ত কৰা িপঠাৰ ত াৱধান

কেৰাঁতা িহচােব িনযু আিছল। ৩২ তওঁেলাকৰ ভােয়কসকলৰ মাজত

কহাতৰ বংশৰ িকছুমান লাক েত ক িব াম‐বাৰত দশন‐িপঠা যু ত

কিৰবৈল িনযু আিছল। ৩৩ গায়কসকল আৰু লবীয়াসকলৰ পিৰয়ালৰ

মলূ মা হ িদেন‐ৰািতেয় িনযু কিৰ িদয়া ায়ী বহন কিৰিছল, সেয়

যিতয়া তওঁেলাক িনজৰ কামৰ পৰা মু হয়, তিতয়া তওঁেলাক পিব

ানত থকা কাঁঠােবাৰত থািকিছল। ৩৪ লবীয়াসকলৰ মাজত পিৰয়ালৰ

নতাসকলৰ তািলকা বংশাৱলীত িলিপৱ কৰা আিছল। তওঁেলাক

িযৰচূােলমত বাস কিৰিছল। ৩৫ িগিবেয়ানৰ িপতৃ িযয়ীেয়ল, তওঁৰ

ভায াৰ নাম মাখা। তওঁেলাক িগিবেয়ানত বাস কিৰিছল। ৩৬ তওঁৰ

থেম জ হাৱা পু আে ান, তাৰ পাছত চূৰ, কীচ, বাল, নৰ, নাদব,

৩৭ গেদাৰ, অিহেয়া, জখিৰয়া, আৰু িমে াৎ। ৩৮ িমে াতৰ পু িচিময়াম।

তওঁেলােকও িনজৰ ভােয়কসকলৰ ওচৰত িযৰচূােলমত বাস কিৰিছল।

৩৯ নৰৰ পু কীচ, কীচৰ পু চৗল, চৗলৰ পু যানাথন, ম ীচুৱা,

অবীনাদব আৰু ইচবাল, ৪০ যানাথনৰ পু মাৰীব‐বাল, মৰীব‐বালৰ পু

মীখা, ৪১ মীখাৰ পু পীেথান, মলক, তহেৰয়া, আৰু আহজ, ৪২আহজৰ

পু যৰা, যৰাৰ পু অেলমৎ, অজমাবৎ, আৰু িয ী, িয ীৰ পু মাচা,

৪৩ মাচাৰ পু িবিনয়া, িবিনয়াৰ পু ৰফায়া, ৰফায়াৰ পু ইিলয়াচা,

ইিলয়াচাৰ পু আেচল, ৪৪আেচলৰ ছয় জন পু আিছল, তওঁেলাকৰ

নাম অ ীকাম, বাখৰ,ু ই ােয়ল, িচয়িৰয়া, ওবিদয়া, আৰু হানন।

১০ পেল ীয়াসকেল ই ােয়লৰ িবৰেু যু কিৰেল। ই ােয়লৰ

সকেলা লাক পেল ীয়াসকলৰ স খুৰ পৰা পলাল, আৰু অেনক

লাকৰ মতুৃ হ িগলেবাৱা পবতত পিৰল। ২ পেল ীয়াসকেল চৗল

আৰু তওঁৰ পু সকলক পােছ পােছ খিদ গ, চৗলৰ পু যানাথনক,

অবীনাদবক, আৰু ম ীচুৱাক বধ কিৰেল। ৩ চৗলৰ িবৰেু ঘাৰ যু

হ’ল, আৰু ধ ৰসকেল তওঁক আগিচ ধিৰেল। ধ ৰসকলৰ কাৰেণ

তওঁ াসযু হ’ল। ৪তাৰ পাছত চৗেল তওঁৰ অ বাহকক ক’ ল, “ তাৰ

তেৰাৱাল উিলয়াই তােৰ মাক খাঁচ। নহেল, এই অচু ৎহঁেত আিহ মাক

অপব ৱহাৰ কিৰব।” িক ু তওঁৰ অ বাহেক মাি নহ’ল, কাৰণ তওঁ

অিতশয় ভয়ত আিছল। সেয় চৗেল িনজৰ তেৰাৱাল ল তাৰ ওপৰত

পিৰল। ৫ যিতয়া তওঁৰ অ বাহেক দিখেল চৗলৰ মতুৃ হ’ল; তিতয়া

তওঁৰ অ বাহেকও তওঁৰ দেৰ িনজৰ তেৰাৱালৰ ওপৰত পিৰ মিৰল। ৬

এইদেৰ চৗল, তওঁৰ িতিন জন পু , আৰু তওঁৰ পিৰয়ালৰ সকেলা

সদস সকলেৰা এেক‐লেগ মতুৃ হ’ল। ৭ যিতয়া ই ােয়লৰ লাক সকেল

সমথল ঠাইৈল আিহ দিখেল য, তওঁেলাক পলাইেছ আৰু চৗল আৰু

তওঁৰ পু সকলৰ মতুৃ হ’ল; তিতয়া তওঁেলােক িনজৰ নগৰেবাৰ এিৰ

পলাল। তাৰ পাছত পেল ীয়াসকেল আিহ সইেবাৰ ঠাইত বাস কিৰেল।

৮ িপছিদনা পেল ীয়াসকেল বধ কৰা লাকসকলৰ সাজ সােলাকাই

লবৈল আিহ, িগলেবাৱা পবতত চৗল আৰু তওঁৰ পু সকলৰ মতৃ‐ দহ

পিৰ থকা পােল। ৯ তিতয়া তওঁেলােক চৗলৰ সাজ সােলাকােল আৰু

তওঁৰ মৰূ ল, িনজৰ দৱতােবাৰক আৰু লাকসকলক বাতিৰ জনাবৰ

বােব, পেল ীয়াসকলৰ দশত সকেলা ফােল বা াবাহক পঠাই িদেল।

১০ তওঁেলােক চৗলৰ যু ৰ সাজ তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰৰ মি ৰত

ৰািখেল, আৰু তওঁৰ মৰূ দােগানৰ মি ৰৰ িভতৰত আিৰ থেল। ১১

যিতয়া যােবচ িগিলয়দৰ সকেলা লােক পেল ীয়াসকেল চৗলৈল কৰা

সই কমৰ বাতিৰ পােল, ১২ তিতয়া তওঁেলাকৰ সকেলা যু াৰু লােক

গ চৗল আৰু তওঁৰ পু সকলৰ মতৃ‐ দহেবাৰ যােবচৈল ল আিহল, আৰু

তওঁেলাকৰ অি যােবচত থকা ওক গছৰ তলত পিুত হ’ল, আৰু সাত িদন

লেঘান িদেল। ১৩ চৗল িযেহাৱাৰ অিব াসী হাৱাৰ বােব এইদেৰ মতুৃ

হ’ল। তওঁ িযেহাৱাৰ আ া বাৰ পালন নকিৰেল, িক ু পৰামশ লবৈল

মতৃেলাকৰ লগত কথা পতা লাকৰ ওচৰৈল গিছল। ১৪ তওঁ িযেহাৱাৰ

পৰা মাগ দশনৰ বােব াথনা কৰা নািছল। সেয় িযেহাৱাই তওঁক

মািৰেল আৰু ৰাজ েকা কািঢ় ল িযচয়ৰ পু দায়দূক িদেল।

১১ তাৰ পাছত গােটই ই ােয়লৰ লাকসকেল িহে াণত দায়দূৰ

ওচৰৈলআিহক’ ল, “চাওক,আিমআেপানাৰ মাংসআৰুআেপানাৰ

হাড়। ২আেগেয় যিতয়া চৗল আমাৰ ওপৰত ৰজা আিছল, তিতয়া

আপিুনেয়ই ই ােয়লৰ স সকলক নতৃ িদিছল। আেপানাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই আেপানাক কিছল, ‘তুিম মাৰ ই ােয়লৰ লাকসকলৰ ৰখীয়া

হবা, আৰু তুিম মাৰ ই ােয়লৰ লাকসকলৰ ওপৰত শাসনক া হ’বা।’”

৩ সেয় ই ােয়লৰ সকেলা ব ৃ লাক িহে াণৰ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল,

আৰু দায়েূদ িহে াণত িযেহাৱাৰ সা ােত তওঁেলাকৰ লগত এিট িনয়ম

কিৰেল, িযেহাৱাই চমেূৱলৰ াৰাই কাৱা বাক অ সােৰ তওঁেলােক

ই ােয়লৰ ওপৰত দায়দূক ৰজা অিভেষক কিৰেল। ৪ দায়দু আৰু সকেলা

ই ােয়লীয়া লাকসকেল িযৰচূােলমৈল গ’ল সই ঠাইেয় িযবচু। সই

সময়ত িযবচু িনবাসী িযবচুীয়া লাকসকল সই ঠাইত আিছল। ৫ তােত

িযবচু িনবাসী লাকসকেল দায়দূক ক’ ল, “আপিুন এই ঠাইত সামাব

নাৱােৰ।” িক ু দায়েূদ িচেয়ান গ অিধকাৰ কিৰ ল’ ল, সেয় দায়দূৰ

নগৰ। ৬ দায়েূদ ক’ ল, “িয কােনােৱ থেম িযবচুীয়াসকলকআ মণ

কিৰব, তওঁ ধান সনাপিত হ’ব।” চৰয়ূাৰ পু যাৱােব থেম আ মণ

কিৰেল, সই বােব তওঁেক ধান সনাপিত পািতেল। ৭ তাৰ পাছত

দায়দু সই গত বাস কিৰেল। সই বােব তওঁেলােক এই নগৰক ‘দায়দূৰ

নগৰ’ বিুল ক’ ল। ৮ তওঁ িমে াৰ পৰা নগৰৰ চািৰওফােল দৱাল

বাি েল। যাৱােব নগৰৰ অৱিশ ঠাইেবাৰ মৰামত কিৰেল। ৯ দায়দু

মহানৰ পৰা মহান হ’ল, কাৰণ িযেহাৱা, বািহনীসকলৰ ঈ ৰ তওঁৰ লগত

আিছল। ১০ ই ােয়লৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ বাক পালন কিৰ, দায়দূক ৰজা

পািতবৈল, এওঁেলােকই দায়দূৰ ধান লাক িয সকেল সকেলা ই ােয়লৰ

লগত এেকেগাট হ তওঁৰ ৰাজ ত িনজেক শি শালী দখৱুােল। ১১

এই খন এখন দায়দুৰ স সকলৰ তািলকা: হকেমানীয়াৰ পু

যাচিবয়াম, তওঁ ি শ জনৰ ওপৰত ধান সনাপিত আিছল, তওঁ িতিন

শ লাকৰ িবৰেু যাঠীেৰ তওঁেলাকক এেক সময়েত বধ কিৰেল। ১২
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তওঁৰ পাছত অেহাহীয়া দাদয়ৰ পু ইিলয়াজ, তওঁ আিছল িতিনজন

পৰা মী পৰুষুৰ মাজৰ এজন। ১৩ তওঁ পচদ ীমত দায়দুৰ লগত

আিছল। িয ঠাই ডাখৰত যৱ ধান িড় কিৰিছল, সই পথাৰ খনত যু ৰ

বােব পেল ীয়াসকেল গাট খােল; আৰু তাত পেল ীয়াসকলৰ স খূৰ

পৰা স সকল পলাইিছল। ১৪ তওঁেলােক পাছত সই পথাৰৰ মাজত

িথয় হ তাক ৰ া কিৰেল, আৰু পেল ীয়াসকলক তেৰাৱােলেৰ আঘাত

কিৰেল। িযেহাৱাই মহাজেয়েৰ তওঁেলাকক উ াৰ কিৰেল। ১৫ ি শ

জন ধান লাকৰ মাজৰ িতিনজন লাক িশলেটাৈল অথাৎ দায়দু থকা

অ ম হাৰ ওচৰৈল নািম গ’ল। তিতয়া পেল ীয়াসকলৰ স সকেল

ৰফায়ীমৰ উপত কাত ছাউিন পািত আিছল। ১৬ সই সময়ত দায়দু

তওঁৰ গৰ এটা হাত আিছল, তিতয়া বৎেলেহমত পেল ীয়াসকলৰ

স দল িতি ত আিছল। ১৭ দায়েূদ পানীৰ বােব হঁপাহ কিৰ ক’ ল,

“যিদ কােনা এজন লাক বৎেলেহমৰ ৱাৰৰ ওচৰত থকা নাদৰ পৰা

মাক খাবৈল পানী আিন িদেলেহঁেতন!” ১৮ তিতয়া সই িতিন জন

পৰা মী পৰুেুষ পেল ীয়াসকলৰ স দল ভদ কিৰ বৎেলেহমৰ ৱাৰৰ

ওচৰত থকা নাদৰ কাষৈল গ’ল, আৰু তাৰ পৰা পানী তুিল ল দায়দূৰ

ওচৰৈল আিহল। িক ু দায়েূদ তাক পান কিৰবৈল ই া নকিৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ ঢািল িদেল। ১৯ তিতয়া তওঁ ক’ ল, “িন েয় এয়া মই পান

কিৰম ন, এেন কম িযেহাৱাই মাৰ পৰা িনেষধ কৰক; িকয়েনা িনজৰ য

মই িন েয় এইেটা পান কিৰব লােগ। িনজৰ াণৰ িত ীকাৰ কৰা এই

মা হ কইজনৰ তজ মই পান কিৰম ন?” কাৰণ তওঁেলােক াণৰ িত

ীকাৰ কিৰ এই পানী তুিল আিন িদিছল। সেয় তওঁ তাক পান কিৰবৈল

অ ীকাৰ কিৰেল। এই কম সই িতিন জন পৰা মী পৰুেুষ কিৰিছল। ২০

এই িতিন জনৰ মাজত যাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয় ধান আিছল; তওঁ

িতিন শ লাকৰ িবৰেু গ িনজৰ যাঠীেৰ িসহঁতক বধ কিৰিছল, সেয়

িতিন জন সিনকৰ মাজত তওঁৰ নাম বােৰ বােৰ উে িখত হিছল। ২১

সই িতিন জনৰ মাজত তওঁ অিধক ময দাৱ আিছল আৰু তওঁেলাকৰ

ধান সনাপিত হিছল। তথািপ তওঁ সই িতিন জন িবখ াত সিনকৰ

সমান িবখ াত হাৱা নািছল। ২২ িযেহায়াদাৰ পু বনায়া এজন বীৰপৰুষু

আিছল, তওঁ মহৎ কায কিৰিছল। তওঁ মাৱাবীয়া অৰীেয়লৰ জন পু ক

বধ কিৰিছল। তওঁ িহম পৰাৰ সময়ত গাতৰ িভতৰৈল গ এটা িসংহেকা

বধ কিৰিছল। ২৩ ইয়াৰ বািহেৰ তওঁ পাঁচ হাত ওখ এজন িমচৰীয়ােকা

বধ কিৰিছল। সই িমচৰীয়াৰ হাতত তাঁতৰ টােলাঠাৰ সমান এপাত যাঠী

আিছল, িক ু তওঁ এডাল লাখিুট ল সই িমচৰীয়াজনৰ ওচৰৈল নািম

গিছল আৰু তাৰ হাতৰ পৰা যাঠী পাত কািঢ় ল, তাৰ যাঠীেৰ তাক বধ

কিৰিছল। ২৪ িযেহায়াদাৰ পু বনায়াই এইেবাৰ কায কিৰিছল, আৰু

তওঁ সই িতিন জন পৰা মী পৰুষুৰ মাজত নাম পাইিছল। ২৫ তওঁ

ি শ জন সাধাৰণ সিনকৰ মাজত অিধক ময দা পাইিছল, তথািপ তওঁ

সই িতিন জন সিনকৰ সমান মযদ া পাৱা নািছল। তথািপও দায়েূদ

তওঁক িনজৰ অ ৰ কসকলৰ ওপৰত অধ পািতিছল। ২৬ পৰা মী

বীৰপৰুষুসকলৰ নাম: যাৱাবৰ ভােয়ক অচােহল, বৎেলেহমৰ দাদৰ

পু ইলহানন, ২৭ হেৰাৰীয়া চে াৎ, পেলানীয়া হলচ, ২৮ তেকাৱায়ীয়া

ইে চৰ পু ঈৰা, অনােথাতীয়া অবীেয়জৰ, ২৯ হূচাতীয়া িচ কয়,

অেহাহীয়া ঈলয়, ৩০ নেটাফাতীয়া মহৰয়, নেটাফাতীয়া বানাৰ পু হলদ,

৩১ িব ামীনৰ বংশৰ িগিবয়াৰ ৰীবয়ৰ পু ইথয়, িপৰােথানীয়া বনায়া,

৩২ গাচ উপত কাৰ হূৰয়, অবাতীয়া অবীেয়ল, ৩৩ বহৰমূীয়া অজমাবৎ,

চালেবানীয়া ইিলয়হবা, ৩৪ িগেজানীয়া হােচমৰ পু সকল, হৰাৰীয়া

চািগৰ পু যানাথন, ৩৫ হৰাৰীয়া চাখৰৰ পু অহীয়াম, ঊৰৰ পু

ইলীফাল, ৩৬ মেখৰাতীয়া হফৰ, পেলানীয়া অিহয়া, ৩৭ কিমলীয়া িহেষা,

ইজবয়ৰ পু নাৰয়, ৩৮ নাথনৰ ভােয়ক যােৱল, হ ীৰ পু িমভৰ, ৩৯

অে ানীয়া চলক, চৰয়ূাৰ পু যাৱাবৰ অ বাহক বেৰাতীয়া নহৰয়, ৪০

িয ীয়া ঈৰা, িয ীয়া গােৰব, ৪১ িহ ীয়া ঊিৰয়া, অহলয়ৰ পু জাবদ, ৪২

ৰেূবণীয়া চীজাৰ পু ৰেূবণীয়াসকলৰ সনাপিত অদীনা, আৰু তওঁৰ

লগত ি শ জন লাক, ৪৩ মাখাৰ পু হানন আৰু িম ীয়া যাচাফট,

৪৪ অ ােৰাতীয়া উি য়া, অেৰােয়ৰীয়া হাথমৰ জন পু চামা আৰু

িযয়ীেয়ল, ৪৫ িচ ীৰ পু িযদীেয়ল, আৰু তওঁৰ ভােয়ক তীচীয়া যাহা,

৪৬ মহবীয়া ইলীেয়ল, ইলনামৰ জন পু িযৰীবয় আৰু যাচিবয়া, আৰু

মাৱাবীয়া িযথমা; ৪৭ ইলীেয়ল, ওেবদ, আৰু মেচাবায়ীয়া যাচীেয়ল।

১২ িয সময়ত তওঁ কীচৰ পু চৗলৰ স খুৰ পৰা পলাইআিছল, সই

সময়ত িচ গৈল দায়দুৰ ওচৰৈল অহা লাকসকল এওঁেলাক।

তওঁেলাক যু ত তওঁক সহায় কৰা সিনকৰ মাজৰআিছল। ২ তওঁেলাক

ধ ৰ, সাঁ আৰু বাওঁ হােতেৰ িফ াৰ িশল মািৰবৈল, আৰু ধ েৰ কাঁড়

মািৰবৈল িনপণু আিছল। তওঁেলাক িব ামীনীয়া চৗলৰ জািতৰ লাক

আিছল। ৩ ধান অহীেয়জৰ আিছল, তওঁৰ পাছত যাৱাচ তওঁেলাক

েয়াজেন িগিবয়াতীয়াৰ চমায়াৰ পু । অজমাবতৰ জন পু িযজীেয়ল

আৰু পলট, এওঁেলাকৰ মাজত বৰাখা ও অনােথাতীয়া যহূও আিছল,

৪ ি শ জনৰ মাজত এজন সিনক আৰু ি শ জনৰ ওপৰত িনযু

সনাপিত িগিবেয়ানীয়া িযচময়া আিছল, িযিৰিময়া, জহজীেয়ল, যাহানন,

আৰু গেদেৰাথীয়া যাজাব, ৫ ইিলয়জু, িযিৰেমাৎ, িবয়িলয়া, চমিৰয়া,

আৰু হৰফুীয়া চফিটয়া, ৬ ইলকানা, িযিচয়া, অজেৰল, যােৱজৰ, আৰু

যাচিবয়াম, এওঁেলাক কাৰহীয়া লাক, আৰু ৭ গেদাৰৰ িযেৰাহমৰ পু

যােৱল আৰু জবিদয়া। ৮ গাদীয়াসকলৰ মাজৰ িকছুমান লােক মৰু া ৰ

গত দায়দূৰ লগত যাগ িদিছল। তওঁেলাক যু াৰ,ু যু ৰ বােব িশ ণ

া , তওঁেলাক ঢাল আৰু যাঠী ধৰাত স ম আিছল; তওঁেলাকৰ মখু

িসংহৰ মখুৰ দেৰ আিছল। তওঁেলাক পবতত থকা হিৰণাৰ িনিচনা বগী

আিছল। ৯ তওঁেলাকৰ মাজত এজৰ নতা আিছল, ি তীয় ওবিদয়া,

ততৃীয় ইলীয়াব, ১০ চতুথ িমচম া, প ম িযিৰিময়া, ১১ ষ অ য়, স ম

ইলীেয়ল, ১২ অ ম যাহানন, নৱম ইলজাবদ, ১৩ দশম িযিৰিময়া, আৰু

একাদশ মগব য়। ১৪ গাদৰ পু সকল সিনকসকলৰ সনাপিত আিছল।

িয জন সৰ,ু তওঁ এশ জনক, আৰু িয জন ডাঙৰ, তওঁ এক হাজাৰ

জনক নতৃ িদিছল। ১৫ তওঁেলাক থম মাহত য ন পাৰ হিছল,

যিতয়া ইয়াৰ পানী েয়াপােৰ বাগিৰ পাৰ হয়, এেন সময়ত তওঁেলাক

পাৰ হ, পবূ আৰু পি ম েয়া িদশৰ উপত কাত বাস কৰা সকলক

খিদিছল। ১৬ িব ামীনৰ আৰু িযহূদাৰ মাজৰ িকছুমান লাক দায়দূৰ

গৈল আিহল। ১৭ দায়েূদ তওঁেলাকক সা াৎ কিৰবৰ বােব বািহৰ

ওলাই তওঁেলাকক সে াধন কিৰ ক’ ল, “যিদ তামােলােক মাক শা না

িদবৰ বােব মাৰ ওচৰৈল আিহছা, তেনহ’ ল তামােলােক মাৰ সেত

যাগ িদব পাৰা। িক ু , যিদ িব াস‐ঘাত কিৰ মাৰ শ েবাৰক মাক

শাধাই িদবৈল আিহছা, তেনহ’ ল আমাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ ঈ েৰ

চাওক আৰু তামােলাকক দ িদয়ক, কাৰণ এিতয়াৈলেক মই এেকা

ভুল কৰা নাই।” ১৮ তাৰ পাছত ি শ জনৰ ওপৰত সনাপিত হ থকা

অমাচয়ৰ ওপৰত আ াই ি িত ল’ ল। অমাচেয় ক’ ল, “ হ দায়দু, আিম

তামােৰই। িযচয়ৰ পু , আিম তামাৰ ফলীয়া। শাি হওক, তামাক িয

সকেল সহায় কেৰ তওঁেৰা শাি হওক। তামাক সহায় কৰা সকলেৰা

শাি হওক, িকয়েনা তামাৰ ঈ েৰ তামাক সহায় কিৰেছ।” তিতয়া

দায়েূদ তওঁেলাকক হণ কিৰ িনজৰ স দলৰ সনাপিত পািতেল।

১৯ চৗলৰ িবৰেু যু কিৰবৈল পেল ীয়াসকলৰ লগত দায়দু যাৱাৰ

সময়ত, মনিচৰ পৰা িকছুমান লাক আতিৰৈগ দায়দূৰ ফলীয়া হ’ল। িক ু

তওঁেলােক িফিল ীয়াসকলক সহায় কৰা নািছল, কাৰণ িফিল ীয়াসকলৰ

অিধপিতসকেল ইজেন িসজনৰ সেত পৰামশ কিৰ তওঁক পিঠয়াই

িদেল। তওঁেলােক ক’ ল, “ তওঁ আমাৰ জীৱন িবপদত পলাই িনজৰ

ভু চৗলৰ ফােল পলায়ন কিৰব।” ২০ দায়দু যিতয়া িচ গৈল গ’ল,

তিতয়া মনিচৰ িযসকল লােক তওঁৰ সেত যাগ িদিছল, তওঁেলাক

হ’ল অদলহ, যাজাবদ, িযদীেয়ল, মীখােয়ল, যাজাবদ, ইলীহূ, আৰু

িচ াথয়, মনিচ সহ পিত আিছল। ২১ তওঁেলােক দায়দূক ডকাইত‐দলৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল সহায় কিৰেল, কাৰণ তওঁেলাক যু াৰু আিছল। তাৰ

পাছত তওঁেলাক সিনকৰ সনাপিত হিছল। ২২ িদেন িদেন, দায়দূক

সহায় কিৰবৰ বােব লাকসকল আিহ আিছল, যিতয়াৈলেক তাত ঈ ৰৰ

স দলৰ দেৰ এটা মহাৈস দল গঠন নহ’ল। ২৩ যু ৈল ‐সি ত
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স দলৰ এইখন িলিপৱ নিথ প , িয সকল িহে াণৈল দায়দূৰ ওচৰৈল

আিহিছল, যােত িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ চৗলৰ পৰা ৰাজ ল তওঁক

িদব পােৰ। ২৪ িযহূদাৰ িয সকল লাক ঢাল আৰু যাঠী ধিৰ যু ৈল সােজা

হিছল তওঁেলাক ছয় হাজাৰ আঠ শ আিছল। ২৫ িচিমেয়ান সকলৰ পৰা

সাত হাজাৰ এশ যু াৰু আিছল। ২৬ লবী সকলৰ পৰা চািৰ হাজাৰ ছশ

যু াৰু আিছল। ২৭ িযেহায়াদা হােৰাণৰ বংশৰ ধান লাক আিছল, আৰু

তওঁৰ সেত িতিন হাজাৰ সাত শ লাক আিছল। ২৮ চােদাকৰ সেত,

এজন ডকা বীৰ আৰু সাহসী ব ি আিছল, তওঁৰ িপতৰৃ পিৰয়ালৰ

পৰা বাইশ জন ধান লাক আিছল। ২৯ িব ামীনৰ পৰা চৗলৰ জািতৰ

িতিন হাজাৰ লাক আিছল। এই সময়ৈলেক তওঁেলাকৰ বিছ ভাগ লাক

চৗলৰ িব াসী হ আিছল। ৩০ ই িয়ম সকলৰ মাজত িবশ হাজাৰ

আঠ শ যু াৰু আিছল, তওঁেলাক িনজৰ িপতৃ পিৰয়ালত নাম লা লাক

আিছল। ৩১ মনিচৰ আধা জািতৰ পৰা ওঠৰ হাজাৰ নাম লা লাক

আিছল, এওঁেলােক দায়দূক ৰজা পািতবৈল আিহিছল। ৩২ ইচাখৰৰ

পৰা শ ধান লাক আিছল। এওঁেলােক সই সময়ৰ সকেলা কথা

জািনিছল আৰু ই ােয়েল িক কৰা উিচত, সই িবষেয়ও তওঁেলােক

জািনিছল। তওঁেলাকৰ স কীয় লাকসকেল আ াৰ অধীনত আিছল।

৩৩ জবলূনূৰ মাজত প াশ হাজাৰ যু াৰু লাক যু ৰ বােব ত হ

সকেলা কাৰ যু ৰ অ লগত ল আৰু ই মন নােহাৱাৈক িব াসী হ

যু কিৰবৈল ত আিছল। ৩৪ ন ালীৰ মাজত এক হাজাৰ কমচাৰী,

আৰু তওঁেলাকৰ লগত ঢাল আৰু যাঠী ধৰা সাতি শ হাজাৰ লাক

আিছল। ৩৫ দানীয়াসকলৰ মাজত আঠাইশ হাজাৰ ছশ লাক যু ৰ বােব

ত আিছল। ৩৬আেচৰৰ মাজত যু ৰ বােব চি শ হাজাৰ লাক ত

আিছল। ৩৭ য নৰ িসপাৰত থকা ৰেূবণীয়াসকলৰ, গাদীয়াসকলৰ, আৰু

মনিচৰ আধা জািতৰ মাজত যু ৰ বােব সকেলা কাৰ অ ধৰা এক

লাখ িবশ হাজাৰ লাক আিছল। ৩৮ সকেলা সিনকসকল যু ৰ বােব

যু ত হ দায়দূক সকেলা ই ােয়ল লাক সকলৰ ওপৰত ৰজা পািতবৈল

স ণূ মেনেৰ িহে াণৈল আিহিছল। সকেলা অৱিশ ই ােয়ল লাকসকেল

দায়দূক ৰজা পািতবৈল সদ‐ভােৱেৰ এক হিছল। ৩৯ তওঁেলােক

সই ঠাইেত িতিন িদন দায়দূৰ লগত ভাজন‐পান কিৰ থািকল, কাৰণ

তওঁেলাকৰ স ীয়সকেল তওঁেলাকৰ বােব েয়াজনীয় ব যু ত কিৰ

থিছল। ৪০ ওপেৰি , িয সকল তওঁেলাকৰ ওচৰত আিছল, ইচাখৰ,

জবলূনূ, আৰু ন ালীৰ লাকসকেল গাধেবাৰৰ িপিঠত িপঠা, উটেবাৰ,

খছৰেবাৰ, আৰু ষাঁড়‐গৰেুবাৰ, িডমৰৰু শকা িপঠা, িকচিমচৰ থাপা,

া াৰস, আৰু তল, ষাঁড় গৰেুবাৰ আৰু মৰ‐ছাগ আিনিছল, কাৰণ

ই ােয়লৰ লাকসকেল উৎসৱ পালন কিৰ আিছল।

১৩ দায়েূদ সহ পিত, শতপিতআৰু সকেলা ধান লাকসকলৰ সেত

পৰামশ কিৰেল। ২ দায়েূদ ই ােয়লৰ সমেবত লাকসকলক

ক’ ল, “যিদ তামােলাকৰ দিৃ ত ভাল হয়, আৰু আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

ই া হয়, তে আহাঁ আিম ই ােয়ল দশত সকেলা ফােল অৱিশ

থকা আমাৰ ভাইসকলক, পেুৰািহতসকলক আৰু তওঁেলাকৰ নগৰত

বাস কৰা লবীয়াসকলক আমাৰ লগত একেগাট হবৈল বাতাবাহকৰ

যােগিদ বাতা পঠাওহঁক। ৩আহাঁ আমাৰ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক আিম

িনজৰ ওচৰৈল উভটাই আেনাহঁক, কাৰণ চৗলৰ ৰাজ ৰ সময়ত আিম

তাৰ িবষেয় কােনা িবচাৰ কৰা নািছেলাঁ।” ৪ তিতয়া সমাজৰ সকেলা

লােক সই কায কিৰবৈল মাি হ’ল, কাৰণ সই কথা তওঁেলাকৰ দিৃ ত

ভাল দিখেল। ৫ সেয় িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ পৰা ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক

আিনবৈল, দায়েূদ িমচৰ দশৰ চীেহাৰ নদীৰ পৰা লেবা সীমাৈলেক

ই ােয়লী লাকসকলক একেগাট কিৰেল। ৬ ঈ ৰৰ নােমেৰ খ াত

হাৱা, কৰবূ টাৰ মাজত বহা ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক িযহূদাৰ অধীনত থকা

বালা অথাৎ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ পৰা আিনবৈল দায়দু আৰু ই ােয়লৰ

সকেলা লাক সই ঠাইৈল গ’ল। ৭ সেয় তওঁেলােক অবীনাদবৰ

ঘৰৰ পৰা ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক উিলয়াই আিনেল আৰু এখন নতুন ৰথত

তুিলেল। উ া আৰু অিহেয়া সই ৰথৰ পথ দশক হ’ল। ৮ দায়দু আৰু

ই ােয়লৰ লাকসকেল বীণা, বেহলা, খ ৰী, তাল, আৰু তূৰী বােদ েৰ

গীত‐গান কিৰ ঈ ৰৰ উে েশ উৎসৱ উদযাপন কিৰেল। ৯ যিতয়া

তওঁেলােক কীেদানৰ ধান মৰণা মৰা ঠাই পােল, তিতয়া ষাঁড়‐গৰহুােল

উজিুট খাৱাত উ াই িনয়ম‐চ কেটা হাত মিল থাপমািৰ ধিৰেল।

১০ উ াৈল িযেহাৱাৰ াধ িলত হ’ল, আৰু তওঁক বধ কিৰেল,

কাৰণ তওঁ িনয়ম‐চ ক ধিৰবৈল হাত মিলিছল। সই ঠাইেতই ঈ ৰৰ

স খুত তওঁৰ মতুৃ হ’ল। ১১ িযেহাৱাই উ াক আঘাত কৰাৰ বােব

দায়দূৰ খং উিঠল। আিজৈলেক সই ঠাইৰ নাম পৰচ‐উ া হ আেছ।

১২ দায়েূদ ঈ ৰৈল সই িদনা ভয় কিৰেল। তওঁ ক’ ল, “ঈ ৰৰ িনয়ম‐

চ ক মাৰ ঘৰৈল মই কেনৈক আিনম?” ১৩ সেয় দায়েূদ িনয়ম‐

চ ক দায়দূৰ নগৰৈল নািনেল িক ু একাষিৰয়াৈক ল গ’ল আৰু গাতীয়াৰ

ওেবদ‐ইেদামৰ ঘৰত থেল। ১৪ ঈ ৰৰ সই িনয়ম‐চ ক ওেবদ‐ইেদামৰ

পিৰয়ালবগৰ সেত তওঁৰ ঘৰত িতিন মাহ থািকল। সেয় িযেহাৱাই

তওঁৰ ঘৰ আৰু তওঁৰ অিধকাৰত থকা সকেলােক আশী াদ কিৰেল।

১৪ তাৰ পাছত তূৰৰ ৰজা হীৰেম দায়দুৰ ওচৰৈল বাতাবহক পঠােল,

আৰু তওঁৰ বােব এটা গহৃ িন াণ কিৰবৈল এৰচ কাঠ, কাঠিম ী,

আৰু ৰাজিম ীসকলক পঠােল। ২ দায়েূদ বিুজেল য, িযেহাৱাই ই ােয়লৰ

ওপৰত তওঁক ৰজা অিভিষ কিৰেল, আৰু তওঁৰ ৰাজ ই ােয়লৰ

লাকসকলৰ বােব উ িতৰ িশখৰৈল গ’ল। ৩ দায়েূদ িযৰচূােলমত ব েতা

ভাযা হণ কিৰেল, তওঁেলাকৰ পৰা তওঁ অেনক পু ও কণ াৰ িপতৃ

হ’ল। ৪ িযৰচূােলমত তওঁৰ জ হাৱা পু সকলৰ নামেবাৰ হ’ল:

চ ৱুা, চাবব, নাথন, চেলামন, ৫ িযভৰ, ইলীচূৱা ইে লট, ৬ নাগহ,

নফগ, যাফীয়া, ৭ ইলীচামা, িবিলয়াদা, আৰু ইলীেফলট। ৮ দায়দূক

সম ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা ৰেূপ অিভেষক কৰাৰ কথা যিতয়া

পেল ীয়াসকেল িনেল, তিতয়া তওঁেলাক সকেলােৱ দায়দূক চাবৈল

ওলাই গ’ল। িক ু দায়েূদ এইকথা িন তওঁেলাকৰ িবৰেু ওলাই গ’ল।

৯ সই সময়ত পেল ীয়াসকেল আিহ, ৰফায়ীম সমথলত লটু কিৰিছল।

১০ তিতয়া দায়েূদ সহায়ৰ বােব িযেহাৱাক িধেল। তওঁ ক’ ল, “মই

পেল ীয়াসকলক আ মণ কিৰব লােগ ন? আপিুন মাক তওঁেলাকৰ

ওপৰত জয়ী হব িদব ন?” িযেহাৱাই তওঁক ক’ ল, “আ মণ কৰা,

কাৰণ মই িন েয় তামাক তওঁেলাকক িদম।” ১১ সেয় তওঁেলাক

বালপৰাচীমৈল আিহল, আৰু দায়েূদ তওঁেলাকক তাত পৰাজয় কিৰেল।

তওঁ ম ব কিৰিছল, “ঈ েৰ মাৰ হাতৰ াৰাই মাৰ শ েবাৰক

বানপানীেয় ভটা ভঙাৰ দেৰ ভািঙেল।” সেয় এই ঠাইৰ নাম বাল‐

পৰাচীম হ’ল। ১২ সই ঠাইেত তওঁেলােক িনজৰ দৱ‐মিু েবাৰ এিৰ

গ’ল, আৰু দায়দূৰ আ াত সইেবাৰ জইুত পাৰা হ’ল। ১৩ তাৰ পাছত

পেল ীয়াসকেল পনুৰ সই সমথলত লটু কিৰেল। ১৪ সেয় দায়েূদ পনুৰ

সহায়ৰ বােব ঈ ৰক িধেল, ঈ েৰ তওঁক ক’ ল, “তুিম তওঁেলাকক

স খুৰ পৰা আ মণ নকিৰবা, িক ু তাৰ পিৰবেত তওঁেলাকৰ পাছফােল

আ িৰ ধিৰবা আৰু বালছম কাঠিনৰ মােজিদ তওঁেলাকৰ ওচৰৈলআিহবা।

১৫ যিতয়া বালছম গছৰ ওপেৰেৰ স যাৱাৰ িনিচনা বতাহৰ শ

িনবা, তিতয়া তুিম সেজােৰ আ মণ কিৰবা। তুিম এইদেৰ কিৰবা,

কাৰণ পেল ীয়াসকলৰ স সকলক আ মণ কিৰবৰ অেথ ঈ ৰ তামাৰ

আগত যাওঁতা হ’ব। ১৬ সেয় দায়েূদ ঈ ৰৰ আ াৰ দেৰ কায কিৰেল।

তওঁ িগিবেয়ানৰ পৰা গজৰৈলেক পেল ীয়াসকলৰ স ক পৰািজত

কিৰেল। ১৭ এইদেৰ দায়দূৰ খ ািত দশৰ সকেলা ফােল িবয়িপ গ’ল,

আৰু িযেহাৱাই তওঁৰ িত সকেলা দশীয় লাকৰ ভয় জ ােল।

১৫ তাৰ পাছত দায়েূদ িনজৰ বােব দায়দূৰ নগৰত ঘৰেবাৰ িন াণ

কিৰেল। তওঁ ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কৰ বােব ঠাই যু ত কিৰেল আৰু

তাৰ বােব এটা ত ু তিৰেল। ২ তিতয়া দায়েূদ ক’ ল, “ঈ ৰৰ িনয়ম‐

চ ক কৱল লবীয়াসকেল বব পািৰব, কাৰণ িযেহাৱাই িনয়ম‐চ ক

ববৈল আৰু সদা‐স দাই তওঁৰ পিৰচযা কিৰবৈল তওঁেলাকক মেনানীত

কিৰেছ।” ৩ দায়েূদ িয ঠাই যু ত কিৰিছল, সই ঠাইৈল িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ ক আিনবৰ বােব তওঁ ই ােয়লৰ সকেলা লাকক িযৰচূােলমত গাট
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খাৱােল। ৪ দায়েূদ হােৰাণৰ বংশধৰসকলক আৰু লবীয়াসকলক এক

গাট কিৰেল। ৫ কহাতৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মখু লাক উৰীেয়ল, আৰু

তওঁৰ স ীয়সকল এশ িবশ জন আিছল। ৬ মৰাৰীৰ বংশধৰসকলৰ

মাজৰ মখু লাক অচায়া, আৰু তওঁৰ স ীয়সকল শ িবশ জন আিছল।

৭ গেচামৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মখু লাক যােৱল, আৰু তওঁৰ

স ীয়সকল এশ ি শ জন আিছল। ৮ ইিলচাফনৰ বংশধৰসকলৰ

মাজৰ মখু লাক চমিয়য়া, আৰু তওঁৰ স ীয়সকল শ জন আিছল।

৯ িহে াণৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ মখু লাক ইলীেয়ল, আৰু তওঁৰ

স ীয়সকল আশী জন আিছল। ১০ উ ীেয়লৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ

মখু লাক অ ীনাদব, আৰু তওঁৰ স ীয়সকল এশ বাৰ জন আিছল।

১১ দায়েূদ চােদাক আৰু অিবয়াথৰ পেুৰািহতক, আৰু লবীয়া উৰীেয়ল,

অচায়া, যােৱল, চমিয়য়া, ইলীেয়ল, আৰু অ ীনাদবক মািতেল। ১২ তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাক লবীয়াসকলৰ বংশৰ মলূ মা হ। মই

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ বােব িয ঠাই যু ত কিৰেছাঁ,

সই ঠাইৈল যােত এই িনয়ম‐চ ক আিনব পােৰাঁ, তাৰ বােব তুিম আৰু

তামাৰ ভাইসকেল িনজেক পিব কৰা। ১৩ থম বাৰ তামােলােক

তাক ব অনা নাই। এই কাৰেণ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আমাক আঘাত

কিৰেল। কাৰণ আিম তওঁৰ আ া অ সােৰ তওঁক িবচাৰা নািছেলাঁ বা

বাধ হাৱা নািছেলাঁ।” ১৪ সেয় পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকেল ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক আিনবৰ বােব িনজেক পিব কিৰেল। ১৫

িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ মািচেয় যেনৈক আ া কিৰিছল, তেনৈক

লবীয়াসকেল কাঠৰ দীঘল মািৰেৰ িনজৰ কা ত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক

ব ল’ ল। ১৬ দায়েূদ লবীয়াসকলৰ মখু লাকসকলক ক’ ল, য,

তওঁেলাকৰ বাদ কৰ ভাইসকলক বাদ য ৰ সেত নবল, বীণা, আৰু

তাল বজাই মহা‐ িন কিৰ আৰু আনে েৰ উ ‐ েৰ গীত‐গান কিৰবৈল

িনযু কৰক। ১৭ সেয় লবীয়াসকেল যােৱলৰ পু হমনক আৰু

তওঁৰ ভােয়কৰ মাজৰ এজন, বেৰিখয়াৰ পু আচফক, তওঁেলাক

মৰাৰীৰ বংশধৰৰ স ীয় আৰু চায়াৰ পু এথনেকা িনযু কিৰিছল।

১৮ তওঁেলাকৰ লগত তওঁেলাকৰ ি তীয় ণীৰ স ীয়: জখিৰয়া,

বন, যাজীেয়ল, চমীৰােমাৎ, িযহীেয়ল, উ ী, ইলীয়াব, বনায়া, মােচয়া,

মি িথয়া, ইলীফেল , িমে য়া, ওেবদ‐ইেদাম আৰু ৱৰী িযয়ীেয়লক

িনযু কিৰেল। ১৯ বাদ কৰ হমন, আচফ, আৰু এথনক িপতলৰ

তােলেৰ মহা‐ িন কিৰবৈল িনযু কিৰিছল, ২০ জখিৰয়া, অজীেয়ল,

চমীৰােমাৎ, িযহীেয়ল, উ ী, ইলীয়াব, মােচয়া, আৰু বনায়া, এওঁেলাকক

অলােমাৎ ৰত বেহলা বজাবৈল, ২১ মি িথয়া, ইলীফেল , িমে য়া,

ওেবদ‐ইেদাম, িযয়ীেয়ল, আৰু অজজীয়াক িচিমনীৎ ৰত বীণা বজাবৈল

ধান বাদ কৰ হ’বৈল িনযু কৰা হ’ল। ২২ লবীয়াসকলৰ মাজত

কনিনয়া মখু গায়ক আিছল, তওঁ গীত পিৰচালনা কিৰিছল, কাৰণ

তওঁ িনপণু আিছল। ২৩ বেৰিখয়া আৰু ইলকানা িনয়ম‐চ কৰ ৰখীয়া

আিছল। ২৪ চবিনয়া, যাচাফট, নথেনল, অমাচয়, জখিৰয়া, বনায়া,

আৰু ইলীেয়জৰ, পেুৰািহতসকেল ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ কৰ স খুত তূৰী

বজাইিছল। ওেবদ‐ইেদাম আৰু িযিহয়া িনয়ম‐চ কৰ ৰখীয়া আিছল। ২৫

সেয় দায়দু, ই ােয়লৰ ব ৃ সকল, আৰু সহ পিতসকেল আন কিৰ

কিৰ, ওেবদ‐ইেদামৰ ঘৰৰ পৰা িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক আিনবৈল গ’ল।

২৬ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক ব আিনবৈল লবীয়াসকলক ঈ েৰ সহায়

কিৰিছল, আৰু তওঁেলােক সেতাটা ষাঁড়‐গৰু আৰু সােতাটা মৰ উৎসগ

কিৰিছল। ২৭ দায়দু, িনয়ম‐চ ক ব অনা লবীয়াসকল, গায়কসকল,

আৰু গায়কসকলৰ লগত গীতৰ পিৰচালক কনিনয়া, এওঁেলাক সকেলােৱ

িমিহ শণ তাৰ চালা িপি িছল। দায়েূদ শণ সূতাৰ এেফাদ কােপাৰ

িপি িছল। ২৮ এইদেৰ ই ােয়লৰ সকেলােৱ মহা জয়‐ িনেৰ, িশঙাৰ

শে েৰ, তােলেৰ, বেহলােৰ আৰু বীণাৰ মহা‐ িনেৰ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ ক ল আিহিছল। ২৯ িক ু িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক দায়দূৰ নগৰত

সামাওঁেত, চৗলৰ জীেয়ক মীখেল, িখিড়িকেয়িদ চাই দিখেল য, দায়দু

ৰজাই নািচ নািচ আন কিৰ আিছল। তিতয়া তওঁ িনজৰ অ ৰেত

দায়দূক হয় ান কিৰেল।

১৬ তওঁেলােক ঈ ৰৰ িনয়ম‐চ ক ব আিনেল আৰু দায়েূদ িনয়ম‐

চ কৰ বােব তৰা ত ুৰ মাজত ৰািখেল। তাৰ পাছত ঈ ৰৰ

সা ােত হাম‐বিল আৰু সমজৱুা বিল উৎসগ কিৰেল। ২ দায়েূদ হাম‐

বিল আৰু সমজৱুা বিল উৎসগ কিৰ শষ কৰাৰ পাছত, তওঁ িযেহাৱাৰ

নােমেৰ লাকসকলক আশী াদ কিৰেল। ৩ তওঁ ই ােয়লৰ সকেলা

লাকক, পৰুষু আৰু মিহলাৰ মাজত এটাৈক িপঠা, এটু ৰাৈক মাংস, আৰু

এটাৈক িকচিমচৰ িপঠা ভগাই িদেল। ৪ দায়েূদ িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ

স খূত পিৰচযা কিৰবৈল, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ণ গাবৈল, আৰু

তওঁৰ ধ বাদ‐ শংসা কিৰবৈল, লবীয়াসকলৰ কইজনমানক িনযু

কিৰেল। ৫ সই লবীয়াসকলৰ মাজত ধান আিছল আচফ। তওঁৰ

পাছত জখিৰয়া, িযয়ীেয়ল, চমীৰােমাৎ, িযহীেয়ল, মি িথয়া, ইলীয়াব,

বনায়া, ওেবদ‐ইেদাম, আৰু িযয়ীেয়ল, এওঁেলােক বেহলা আৰু বীণা

বজাইিছল। আচেফ মহা‐ িনেৰ তাল বজাইিছল, ৬ যহজীেয়ল আৰু

বনায়া, এই জন পেুৰািহেত িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ আগত িতিদেন

িশঙা বজাইিছল। ৭ তাৰ পাছত সই িদনাই দায়েুদ িযেহাৱাক ধ বাদ

িদবৰ বােব এই গীত গাবৈল আচফ আৰু তওঁৰ ভাইসকলক িনযু

কিৰেল। ৮ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, তওঁৰ নােমেৰ াথনা কৰা; জািত

সমহূৰ মাজত কৰা তওঁৰ কাযেবাৰ জেনাৱা। ৯ তওঁৰ উে েশ গীত

গাৱা, তওঁৰ মিহমা কৰা; তওঁৰ সকেলা আচিৰত কাযেবাৰ কাৱা। ১০

তওঁৰ পিব নামৰ গৗৰৱ কৰা; িযেহাৱাক িবচাৰা সকলৰ মেন আন

কৰক। ১১ িযেহাৱাক িবচাৰা আৰু তওঁৰ শি ক িবচাৰা; সদায় তওঁৰ

উপি িত িবচাৰা। ১২ তওঁ কৰা আচিৰত কমেবাৰ সাঁৱৰণ কৰা, তওঁৰ

অ ুত কাম আৰু তওঁৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ সাৱঁৰা। ১৩ তওঁৰ দাস

ই ােয়লৰ বংশধৰসকল, তওঁৰ মেনানীত সকলৰ মাজৰ এজন যােকাবৰ

লাক, ১৪ তওঁ িযেহাৱা, আমাৰ ঈ ৰ। তওঁৰ শাসন‐ ণালী সকেলা

পিৃথৱীত চিলত। ১৫ তামােলােক তওঁৰ িনয়মিট িচৰিদনৈলেক মনত

ৰাখা, এক হাজাৰ পৰুষুক তওঁৰ বাক আ া কৰা। ১৬ তওঁ অ াহামৰ

লগত াপন কৰা িনয়ম, আৰু ইচহাকৈল কৰা শপত তামােলােক সাঁৱৰণ

কৰা। ১৭আৰু এইদেৰ তওঁ যােকাবৰ বােব এটা িবধান ি ৰ কিৰেল,

আৰু ই ােয়লৰ কাৰেণ এটা অন কাল ায়ী িনয়ম ি ৰ কিৰেল। ১৮ তওঁ

ক’ ল, “মই তামাক কনান দশ িদম, তামাৰ থকা আিধপত িদম।”

১৯ মই কিছেলাঁ সই সময়ত তামােলাকৰ সদস কম আিছল, সেয়

অিত তাকৰ, আৰু দশত বাসী আিছলা। ২০ তওঁেলাক এক দশৰ

পৰা আন দশৈল, এক ৰাজ ৰ পৰা আন ৰাজ ৈল ২১ তওঁ তওঁেলাকক

অত াচাৰ কিৰবৈল কােকা িনিদেল; তওঁ তওঁেলাকৰ বােব ৰজা সকলেকা

শাি িদিছল। ২২ তওঁ কিছল, “ তামােলােক মাৰ অিভিষ সকলক

চুবা, আৰু মাৰ ভাববাদী সকলৰ কােনা অিন নকিৰবা।” ২৩ হ

সম পিৃথৱী, িযেহাৱাৰ উে েশ গীত গাৱা; িতিদেন তওঁৰ পিৰ াণ

ঘাষণা কৰা। ২৪ জািত সমহূৰ মাজত, তওঁৰ গৗৰৱ কাশ কৰা, জািত

সমহূৰ মাজত তওঁৰ আচিৰত কম ঘাষণা কৰা। ২৫ কাৰণ িযেহাৱা

মহান আৰু অিত শংসনীয়; আৰু আন সকেলা দৱতা বাৰতৈক তওঁ

ভয়ানক। ২৬ কাৰণ জািত সকলৰ সকেলা দৱতােবাৰ িতমা মােথান,

িক ু তওঁ িযেহাৱা িয জেন আকাশ‐ম ল সিৃ কিৰেল। ২৭ মিহমা

আৰু তাপ তওঁৰ সা ােত আেছ। তওঁৰ ানত শি আৰু আন

থােক। ২৮ জািত সমহূৰ লাকসকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ

গৗৰৱ আৰু শি আেৰাপ কৰা। িযেহাৱাৰ উে েশ গৗৰৱ আৰু শি

িদয়া; ২৯ িযেহাৱাৰ উে েশ তওঁৰ নাম গৗৰৱ কৰা। তওঁৰ আগত

উপহাৰ ল আহাঁ। পিব তােৰ িবভূিষত হ িযেহাৱাৰ আগতআঁঠুকাঢ়া।

৩০ সম পিৃথৱী, তওঁৰ আগত ক মান হাৱা। পিৃথৱী খেনা লৰচৰ

নােহাৱাৈক ািপত হেছ। ৩১আকাশ‐ম ল আন কৰক, আৰু পিৃথৱীও

উ ািসত হওক; জািত সমহূৰ মাজত তওঁেলােক কওঁক, “িযেহাৱাই

ৰাজ কিৰেছ।” ৩২ সমু আৰু তাৰ সকেলােৱ গ ন কৰক; আৰু

িযেবােৰ তাক পণূ কেৰ, সইেবােৰও উ েৰ আন কৰক। পথাৰেবাৰ

আৰু তাত থকা সকেলােৱও আন কৰক। ৩৩ তিতয়া কাঠিনৰ সকেলা

গছেবােৰ িযেহাৱাৰ সা ােত উ েৰ আন কিৰব, কাৰণ তওঁ পিৃথৱীৰ
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িবচাৰ কিৰবৈল আিহ আেছ। ৩৪ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁ

ম লময়, কাৰণ তওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক। ৩৫ আৰু কাৱা,

“ হ আমাৰ উ াৰকতা ঈ ৰ, আমাক উ াৰ কৰা। তামাৰ পিব নামৰ

ধ বাদ কিৰবৈল, তামাৰ শংসাত জয়‐ িন কিৰবৈল; আমাক একলগ

কিৰ আন জািতেবাৰৰ পৰা আমাক উ াৰ কৰা। যােত আিম আেপানাৰ

পিব নামত ধ বাদ কিৰব পােৰাঁ আৰু আেপানাৰ শংসাত মিহমা

কিৰব পােৰাঁ। ৩৬ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা ধ হওক। অনািদ কালৰ

পৰা অন কালৈলেক।” তিতয়া সকেলা লােক ক’ ল, “আেমন” আৰু

িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল। ৩৭ িতিদনৰ েয়াজন অ সােৰ িনয়ম‐

চ কৰ আগত এেকৰােহ পিৰচযা কিৰবৈল, তওঁ আচফক আৰু তওঁৰ

ভাইসকলক িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ স খূত ৰািখেল। ৩৮ ওেবদ‐

ইেদামৰ লগত তওঁেলাকৰ আঠষি জন স কীয় লাকক ভু কৰা

হ’ল, িযদূথনূৰ পু ওেবদ‐ইেদাম আৰু লগেত হাচা ৱৰী হ’ল। ৩৯

চােদাক পেুৰািহত, আৰু লগৰীয়া পেুৰািহতসকল িগিবেয়ানৰ ওখ ঠাইত

িযেহাৱাৰ আবাসৰ আগত পিৰচযা কিৰেল। ৪০ হাম‐ বিদৰ ওপৰত

িযেহাৱাৰ উে েশ এেকৰােহ ৰািতপৱুা আৰু গধিূল হাম‐বিল উৎসগ

কিৰিছল, এইসকেলা িযেহাৱাই িলখাৰ দেৰ কায কিৰবৈল ই ােয়লক

িযেহাৱাই আ া কিৰিছল। ৪১ িযেহাৱাক ধ বাদ িদবৈল, হমন, আৰু

িযদূথনূ লগত নােমেৰ মেনানীত অৱিশ লাকসকলক এেকলেগ ৰািখেল,

কাৰণ “িযেহাৱাৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক,” ৪২ হমন আৰু িযদূথনূ তূৰী,

তাল আৰু ঈ ৰীয় বাদ য সমহূ বেজাৱাসকলৰ ত াৱধানত আিছল।

িযদূথনূৰ পু সকল ৱাৰ ৰখীয়া কিৰিছল। ৪৩ তাৰ পাছত সকেলা লাক

িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল উভিট আিহল, আৰু দায়েূদও িনজৰ পিৰয়ালসকলক

আশী াদ কিৰবৈল উভিত আিহল।

১৭ দায়েূদ িনজৰ ঘৰত ায়ীভােৱ বাস কৰাৰ পাছত, তওঁ নাথন

ভাববাদীক ক’ ল, “ চাৱা, মই এৰচ কােঠেৰ সজা ঘৰত বাস কিৰ

আেছাঁ, িক ু িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক ত ুৰ িভতৰত আেছ।” ২ তিতয়া

নাথেন দায়দূক ক’ ল, “যাওক, আেপানাৰ মনৰ িভতৰত িয আেছ, তােক

কৰক, কাৰণ ঈ ৰ আেপানাৰ লগত আেছ।” ৩ িক ু সই ৰািতেয়ই

নাথনৈল ঈ ৰৰ বাক আিহল আৰু ক’ ল, ৪ “তুিম যাৱা, মাৰ দাস

দায়দূক কাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ: মই বাস কিৰবৈল মাৰ বােব

তুিম ঘৰ নাসািজবা। ৫ কাৰণ মই ই ােয়লক উিলয়াই অনা িদনেৰ

পৰা আিজৈলেক কােনা ঘৰত বাস কৰা নাই। বৰ এটা ত ুত, এটা

আবাসত আৰু িবিভ ঠাইত বাস কিৰ আেছাঁ। ৬ ই ােয়লৰ মাজত মই

ঠাই সমহূ সলাই থােকাঁেত ই ােয়লৰ জাসকলক িতপালন কিৰবৈল

িয সকলক মই িনযু কিৰিছেলাঁ, তওঁেলাকৰ কােনা এজন জােনা

কিছেলাঁ, “ তামােলােক িকয় মাৰ বােব এৰচ কাঠৰ ঘৰ িন াণ কৰা

নাই?”” ৭ “ সেয় এিতয়া, তুিম মাৰ দাস দায়দূক কাৱা, ‘বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ মাৰ ই ােয়লৰ লাকসকলৰ ওপৰত শাসক

হ’বৈল, মই তামাক চৰণীয়া ঠাইৰ পৰা, আৰু মৰৰ জাকৰ পােছ পােছ

যাৱাৰ পৰা বািচ লেলাঁ। ৮আৰু তুিম িয িয ঠাইৈল গিছলা, মই তামাৰ

লগত থািক তামাৰ স খুৰ পৰা তামাৰ আটাই শ েবাৰক ছদন

কিৰেলাঁ। আৰু পিৃথৱীত থকা মহৎ লাকৰ নামৰ দেৰ তামােৰা নাম

মহৎ কিৰম। ৯ মই মাৰ ই ােয়লৰ লাকসকলৰ বােব এটা ঠাই িনবাচন

কিৰম আৰু তওঁেলাকক ৰাপণ কিৰম, সেয় তওঁেলােক িনজৰ ঠাইেত

বাস কিৰব পািৰব আৰু তওঁেলাকক লেৰাৱা নহব। জন লাকসকেল

তওঁেলাকক উপ ৱ কিৰব নাৱািৰব, যেনৈক আগৰ িদনত কিৰিছল, ১০

যিতয়া মই মাৰ ই ােয়ল লাকসকলৰ ওপৰত িবচাৰক াসকলক আ া

কিৰিছেলাঁ য, মই তামাৰ শ সকলক বশীভূত কিৰম। ত পিৰ মই

তামাক কেছা য, মই িযেহাৱাই তামাৰ বােব এটা ঘৰ িন াণ কিৰম।

১১ যিতয়া তামাৰ আয়সু স ণূ হ’ব আৰু তামাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ

ওচৰৈল যাব লগা হ’ব, তিতয়া তামাৰ পাছত তামাৰ বংশধৰক বিৃ

কিৰম, আৰু তামাৰ িনজৰ বংশৰ এজনৰ কাৰেণ, মই তওঁৰ ৰাজ াপন

কিৰম। ১২ মাৰ বােব তওঁেহ এটা ঘৰ িন াণ কিৰব, আৰু মই তওঁৰ

িসংহাসন িচৰ ায়ী কিৰম। ১৩ মই তওঁৰ িপতৃ হ’ম, আৰু তওঁ মাৰ পু

হ’ব। তামাৰ পেূব শাসন কৰা, চৗলৰ পৰা যেনৈক মই আঁতৰাইিছেলাঁ,

তেনৈক মই তওঁৰ পৰা মাৰ িব াসেযাগ িনয়ম আঁতৰ নকেৰাঁ। ১৪

মাৰ ঘৰত আৰু মাৰ ৰাজ ত তওঁক সদায় িথেৰ ৰািখম, আৰু তওঁৰ

িসংহাসন িচৰ ায়ীভােৱ াপন কিৰম।” ১৫ এই সকেলা বাক , আৰু এই

সকেলা দশন অ সােৰ নাথেন দায়দূক িবৱৰণ িদ ক’ ল। ১৬ তিতয়া

ৰজা দায়েূদ িভতৰৈল গ িযেহাৱাৰ স খুত বিহেল; আৰু তওঁ ক’ ল,

“মই না কান, ঈ ৰ িযেহাৱা, আৰু মাৰ পিৰয়ােলই বা িক য, আপিুন

মাক আগ ান িদেছ? ১৭আৰু হ ঈ ৰ, আেপানাৰ দিৃ ত ইও এটা ু

িবষয় আিছল, আপিুন আেপানাৰ দাসৰ পিৰয়ালৰ িবষেয়ও দীঘিদনৰ

কথা কেল, আৰু হ ঈ ৰ, মাৰ ভিৱষ ত পৰুষুসকলেকা মাক দখােল।

১৮আপিুন আেপানাৰ দাসক স ান িদেছ। আপিুন আেপানাৰ দাসক

িবেশষ ীকৃিত দানৰ িবষেয় মই, দায়দু, আেপানাক পনুৰ িক ক’ম? ১৯

হ িযেহাৱা, আেপানাৰ দাসৰ বােব আৰু িনজৰ অিভ ায় িস কিৰবৈল,

আপিুন এই মহৎ কম সাধন কিৰেল আৰু সকেলা মহৎ কম কাশ কিৰেল।

২০ হ িযেহাৱা, আিম সদায় না অ সােৰ, আেপানাৰ তুল কােনা নাই,

আৰু আেপানাৰ বািহেৰ আন কােনা ঈ ৰ নাই। ২১আৰু পিৃথৱীৰ মাজত

আেপানাৰ ই ােয়ল লাকসকলৰ দেৰ এেন কান জািত আেছ? আপিুন

ঈ ৰ যাক িনজৰ লাক কিৰবৈল িমচৰৰ পৰা মু কিৰেল, যােত মহৎ

আৰু ভয়ানক কাযৰ াৰাই আেপানাৰ নাম কিৰব। আৰু িমচৰৰ পৰা মু

কৰা আেপানাৰ লাকসকলৰ আগৰ পৰা জািত সমহূক খিদেল। ২২

তামাৰ ই ােয়ল লাকসকলক তুিম িনজৰ িচৰ ায়ী লাক কিৰলা, আৰু

হ িযেহাৱা, তুিম তওঁেলাকৰ ঈ ৰ থ’ লা। ২৩ সেয় এিতয়া হ িযেহাৱা,

আপিুন আেপানাৰ দাস আৰু তাৰ পিৰয়ালৰ িবষেয় িয িত া কিৰেল,

তাক সদাকালৈলেক ি ৰ কৰা হওক। যেনৈক আপিুন ক’ ল, তেনৈকেয়

কৰক। ২৪আেপানাৰ নাম িচৰকালৰ বােব ািপত আৰু মিহমাি ত হ’বৰ

বােব লাকসকেল এইদেৰ ক’ব, বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ই ােয়লৰ ঈ ৰ,

আেপানাৰ দাস দায়দূৰ বংশ আেপানাৰ সা ােত িথেৰ থািকব। ২৫

কাৰণ হ মাৰ ঈ ৰ, মই তামাৰ বােব এক বংশ াপন কিৰম বিুল

আপিুনেয়ই আেপানাৰ দাসৰ আগত কাশ কিৰেল। সই বােবই মই

আেপানাৰ দাস আেপানাৰ আগত াথনা সাহ পােলাঁ। ২৬ এিতয়া হ

িযেহাৱা, আপিুন ঈ ৰ, আৰু আপিুনেয়ই আেপানাৰ দাসৈল এই ম ল‐

িত া কিৰেল। ২৭ এিতয়া আপিুন অ হ কিৰ আেপানাৰ দাসৰ বংশক

আশী াদ কৰক। যােত আেপানাৰ দাসৰ বংশ যন আেপানাৰ আগত

িচৰকাল থােক। হ িযেহাৱা, আপিুনেয়ই আশী াদ কিৰেল, আৰু সেয়

িচৰকালৈলেক আশী াদযু হ থািকব।

১৮ তাৰ পাছত দায়েূদ পেল ীয়াসকলক আ মণ কিৰ পৰাজয়

কিৰেল, িফিল ীয়াসকলৰ অধীনত থকা গাত আৰু তাৰ গাওঁেবাৰ

তওঁ কািঢ় ল’ ল। ২ তাৰ পাছত তওঁ মাৱাবক পৰাজয় কিৰেল, আৰু

মাৱাবীয়াসকেল দায়দূৰ দাস হ কৰ পিৰেশাধ কিৰবৈল ধিৰেল। ৩

ফৰাৎ নদীৰ ওচৰত হদেৰজেৰ িনজৰ শাসন াপন কিৰবৈল যাওঁেত,

দায়েূদ চাবাৰ ৰজা হদেদজৰক হমাতত পৰাজয় কিৰেল। ৪ দায়েূদ এক

হাজাৰ ৰথ, সাত হাজাৰ অ ােৰাহী, আৰু িবশ হাজাৰ পদািতক স

ব ী কিৰ ল’ ল। আৰু ৰথৰ আটাই ঘাঁৰােবাৰৰ পাছ‐ ঠঙৰ িসৰ কািটেল,

িক ু তাৰ মাজত এশ ৰথৰ বােব ঘাঁৰা ৰািখেল। ৫ যিতয়া দে চকৰ

অৰামীয়াসকেল চাবাৰ ৰজা হদেদজেৰ সহায় কিৰবৈল আিহেল, তিতয়া

দায়েূদ বাইশ হাজাৰ অৰামীয়ােলাকক বধ কিৰেল। ৬ তাৰ পাছত দায়েূদ

দে চকৰ অৰাম দশত গৰ ক স ৰ দল িভতৰৈল মৱুােল; আৰু

অৰামীয়াসকেল দায়দূৰ দাস হ কৰ পিৰেশাধ কিৰেল। দায়েূদ িয িয

ঠাইত যায়, সই সকেলােত িযেহাৱাই তওঁক জয়ী হবৈল িদেয়। ৭

দায়েূদ হদেদজৰ দাস কইজনৰ গাত থকা সাণৰ ঢালেবাৰ সােলাকাই

িযৰচূােলমৈল ল আিহল। ৮ হদেদজৰ িটভৎ আৰু ন নগৰৰ পৰা

দায়েূদ অিত অিধক িপতল আিনেল। এই িপতলৰ াৰাই চেলামেন

িপতলৰ সমু , টা , আৰু িপতলৰ পা েবাৰ িন াণ কিৰিছল। ৯

যিতয়া হমাতৰ ৰজা তােয়ােৱ িনেল য দায়েূদ চাবাৰ ৰজা হদেদজৰৰ
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সকেলা স সকলক পৰাজয় কিৰেল। ১০ তিতয়া তােৱােয় িনজৰ পু

হেদাৰামক দায়দু ৰজাক ণাম জনাবৈল আৰু আশী াদ কিৰবৈল তওঁৰ

ওচৰত পঠােল, কাৰণ দায়েূদ হদেদজৰৰ িবৰেু যু কিৰ তাক পৰাজয়

কিৰেল, আৰু কাৰণ তােয়াৱৰ িবৰেু হদেৰজেৰ যু ঘাষণা কিৰিছল।

হেদাৰাম িনজৰ লগত ৰপূ, সাণ, আৰু িপতল ব ল আিহিছল। ১১ দায়দু

ৰজাই ইেদাম, মাৱাব, অে ান, পেল ীয়া আৰু অমােলক আিদ সকেলা

জািতৰ পৰা অনা ৰপূ আৰু সাণৰ সেত এইেবাৰ ব ও িযেহাৱাৰ উে েশ

উৎসগ কিৰেল। ১২ চৰয়ূাৰ পু অবীচেয় লৱণ উপত কাত ওঠৰ হাজাৰ

ইেদামীয়ােলাকক বধ কিৰেল। ১৩ তওঁ ইেদামত গৰ ক স দল

াপন কিৰেল আৰু সকেলা ইেদামীয়া লাক দায়দূৰ দাস হ’ল। দায়দু

িয িয ঠাইত যায়, সই সকেলােত িযেহাৱাই তওঁক জয়ী হ’বৈল িদেয়।

১৪ দায়েূদ সকেলা ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ কিৰেল আৰু তওঁ িনজৰ

সকেলা লাকৰ ায় িবচাৰ আৰু ধমিন ােৰ পিৰচালনা কিৰেল। ১৫

চৰয়ূাৰ পু যাৱাব স সকলৰ ধান সনাপিত আিছল, আৰু অহীলদূৰ

পু িযেহাচাফ ব ৃ া িলখক আিছল। ১৬ অহীটুবৰ পু চােদাক, আৰু

অিবয়াথৰৰ পু অবীেমলক পেুৰািহত আিছল, চবচা ৰাজিলখক আিছল;

১৭ িযেহায়াদাৰ পু বনায়া, কেৰথীয়া আৰু পেলথীয়াসকলৰ ওপৰত

আিছল; আৰু দায়দূৰ পু সকল ৰজাৰ পৰামশদাতা আিছল।

১৯ অে ানৰ লাকসকলৰ ৰজা নাহচৰ মতুৃ ৰ পাছত, তওঁৰ পু

তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ২ দায়েুদ ক’ ল, “নাহচৰ পু হা েন

মাৰ িত দয়া দখৱুাইিছল, সেয় মইও তওঁৈল দয়া কিৰম।” সই

বােব দায়েূদ তওঁৰ িপতকৃ সা না িদবৈল বাতাবহক সকলক পঠােল।

দায়দূৰ দাসেবাৰ অে ানৰ দশত সামাই হাননূক শা না িদবৈল

তওঁৰ ওচৰৈল গ’ল। ৩ িক ু অে ানৰ ধান লাকসকেল হা নক

ক’ ল, “দায়েুদ আেপানাক সা না িদবৈল মা হ পিঠওৱাৰ বােব, আপিুন

ভািবেছেন আেপানাৰ িপতকৃ সচাঁৈকেয় স ান কেৰ?” আেপানাৰ দশ

ংস কিৰবৈল তওঁৰ দাসেবােৰ অ স ান কিৰ দশৰ বজু‐িবচাৰ লবৈল

ইয়াৈল আিহেছ। ৪ সেয় হা েন দায়দূৰ দাস সকলক ধিৰ তওঁেলাকৰ

ডািঢ় খৰুােল, তওঁেলাকৰ িপ া কােপাৰ ককালৰ পৰা তিপনাৈলেক

কািট তওঁেলাকক যাবৈল িদেল। ৫ যিতয়া তওঁেলােক দায়দূক এই

সকেলা কথা ব াখ া কিৰেল, তিতয়া তওঁেলােক লাজ পাৱা বােব

তওঁেলাকক সা াৎ কিৰবৈল তওঁেলাকৰ লগত মা হ পঠােল, আৰু

ৰজাই তওঁেলাকক আ া িদেল, “ তামােলাকৰ ডািঢ় নাবােঢ় মােন

তামােলাক িযৰীেহাত থাকা, তাৰ পাছত ওভিট আিহবা। ৬ যিতয়া

অে ানৰ লাকসকেল দিখেল য, দায়দূৰ বােব তওঁেলাক িঘণলগীয়া

হ’ল, হা ন আৰু অে ানৰ লাকসকেল অৰাম‐নহৰিয়ম, মাখা, আৰু

চাবাৰ পৰা ৰথ আৰু অ ােৰাহীসকলক অনাৰ বােব এক হাজাৰ িক ৰ

ৰপূ পঠােল। ৭ তওঁেলােক বি শ হাজাৰ ৰথ, আৰু মাখাৰ ৰজা আৰু

তওঁৰ লাকসকলক ভাড়া িদ আিনেল। তওঁেলােক আিহ মদবাৰ আগত

ছাউিন পািতেল। অে ানৰ লাকসকেল িনজৰ নগৰৰ পৰা ওলাই গাট

খাই যু ৈল আিহল। ৮ যিতয়া দায়েূদ এই কথা িনেল, তওঁ যাৱাবক

আৰু সকেলা স সকলক তওঁেলাকক সা াৎ কিৰবৈল পঠােল। ৯

অে ানৰ লাকসকলক বািহৰৈল আিহ নগৰৰ ৱাৰত যু কিৰবৰ অেথ

স সকেল শাৰী পািতেল, আৰু িয সকল ৰজা িনেজ আিহিছল, তওঁেলাক

পথাৰত আিছল। ১০ যিতয়া যাৱােব তওঁৰ আগফােল আৰু পাছফােল,

েয়াফােল যু ৰ বােব শাৰী পািত থকা দিখেল, তিতয়া তওঁ ই ােয়লৰ

লাক সকলৰ মাজৰ পৰা পাগত যু াৰু মেনানীত কিৰেলআৰু তওঁেলাকক

অৰামীয়া সকলৰ িবৰেু ত কিৰেল। ১১ অৱিশ স সকলক

িনজৰ ভােয়ক অবীচয়ৰ শাসনত িদেল আৰু তওঁ অে ানৰ স সকলৰ

িবৰেু যু ৰ বােব তওঁেলাকক শাৰী পািতবৈল িদেল। ১২ যাৱােব

ক’ ল, “যিদ অৰামীয়াসকল মাতৈক অিধক বলৱান হয়, তে অিবচয়

তুিম আিহ মাক িন য় উ াৰ কিৰবা। িক ু যিদ তামাতৈক অে ানৰ

স সকল অিধক বলৱান হয়, তে মই আিহ তামাক উ াৰ কিৰম।

১৩ সািহয়াল হাৱা, আমাৰ লাকসকলৰ আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ নগৰেবাৰৰ

কাৰেণ আহাঁ আিম িনজেক সাহসী দখৱুাওহঁক, কাৰণ িযেহাৱাই তওঁৰ

উে েশ িয ভাল, তােকই কৰক।” ১৪ সেয় যাৱাব আৰু তওঁৰ স ৰ

যাৱানসকেল অৰামীয়াসকলৰ িবৰেু যু কিৰবৈল আ ৱাই গ’ল, িয

জেন ই ােয়লৰ স সকলৰ আগৰ পৰা পলাই যাবৈল বাধ কৰােল। ১৫

যিতয়া অে ানৰ স সকেল অৰামীয়াসকলক পলাই যাৱা দিখেল,

তওঁেলােকও যাৱাবৰ ভােয়ক অবীচয়ৰ আগৰ পৰা পলাই নগৰৈল ঘিূৰ

গ’ল। তিতয়া যাৱাব অে ানৰ লাকসকলৰ পৰা ঘিূৰ আিহল আৰু

িযৰচূােলমৈল উভিত গ’ল। ১৬ যিতয়া অৰামীয়াসকেল ই ােয়লৰ াৰাই

পৰািজত হাৱা দিখেল, তিতয়া তওঁেলাকক পনুৰ শি শালী কিৰবৈল

ই াতীচ নদীৰ িসপােৰ হদেদজৰৰ স ৰ সনাপিত চাফকৰ লগত

পিঠয়ােল। ১৭ যিতয়া দায়েুদ এই কথা ক’ ল, তওঁ সকেলা ই ােয়ল

লাকসকলক একেগাট কিৰ, য ন পাৰ হ তওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহল।

তওঁ অৰামীয়াসকলৰ িবৰেু যু কিৰবৈল স সকলক ত কিৰেল,

আৰু তওঁেলােক তওঁৰ সেত যু কিৰেল। ১৮অৰামীয়াসকল ই ােয়লৰ

পৰা পলাল, আৰু দায়েূদ সাত হাজাৰ ৰথী, চি শ হাজাৰ পদািতক

স ক বধ কিৰেল। তওঁ স ৰ সনাপিত চাফেকা বধ কিৰেল। ১৯ িয

সকল ৰজা হদেদজৰৰ দাস আিছল, তওঁেলােক দিখেল য, তওঁেলাক

ই ােয়লৰ াৰাই পৰািজত হেছ, তিতয়া তওঁেলােক দায়দূৰ লগত শাি

াপন কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ পিৰচযা কিৰেল। অৰামীয়া লাকসকেল

অে ানৰ লাকসকলক িযেকােনা কােৰ সহায় কিৰবৈল ভয় কিৰেল।

সেয় অৰামীয়া লাকসকেল অে ানৰ লাকসকলক কােনাপেধ ই সহায়

কিৰবৈল ই া নকিৰেল।

২০ বস কালৰ সময়ত সাধাৰণেত ৰজাসকেল যিতয়া যু ৈল যায়,

তিতয়া যাৱােব যু ত স সকলক নতৃ িদিছল; পাছত

অে ানীয়াসকলৰ দশ ধংস কিৰেল, তওঁ ৰ াৈল গ তাক অৱেৰাধ

কিৰেল। দায়দু িযৰচূােলমেত থািকল। যাৱােব ৰ াক আ মণ কিৰ

পৰািজত কিৰেল। ২ দায়েূদ তওঁেলাকৰ ৰজাৰ মৰূৰ পৰা তওঁৰ

ৰাজমু ট ল’ ল, আৰু তওঁ দিখেল য, তাৰ সাণৰ পিৰমাণ এক

িক ৰ, আৰু তাত ব মলূীয়া পাথৰ আিছল। সই মু টেটা দায়দূৰ মৰূত

িপে াৱা হ’ল আৰু তওঁ সই নগৰৰ পৰা ব পিৰমানৰ লটু ব উিলয়াই

আিনেল। ৩ দায়েূদ নগৰৰ িভতৰত থকা লাকসকলক বািহৰৈল আিনেল,

আৰু কৰত, লাহাৰ ম, আৰু ঠােৰেৰ কাম কিৰবৈল বাধ কিৰেল।

দায়েূদ অে ানীয় লাকসকলৰ সকেলা নগৰেবাৰত এইদেৰ কাম কৰােটা

িবচািৰেল। তাৰ পাছত দায়দু আৰু তওঁৰ সকেলা স িযৰচূােলমৈল

ওভিট আিহল। ৪ ইয়াৰ পাছত পেল ীয়াসকলৰ লগত গজৰত যু হ’ল।

হূচাতীয়া িচ কেয় িচ য় নােমেৰ ৰফাৰ এজন বংশধৰক বধ কিৰেল, আৰু

িফিল ীয়াসকলক বশীভূত কিৰেল। ৫ পনুৰায় পেল ীয়াসকলৰ লগত

গবত যু হ’ল, যায়ীৰৰ পু ইলহানেন গাতীয়া গিলয়াথৰ ভােয়ক লহমীক

বধ কিৰেল, তাৰ যাঠী তাতঁশালৰ টােলাঠাৰ সমান আিছল। ৬ পনুৰ

এবাৰ গাতত যু হ’ল তাত অিত ওখ এজন লাক যাৰ েয়াখন হাতত

আৰু ভিৰত ছটাৈক আঙুিল আিছল। তেৱাঁ ৰফাৰ এজন বংশধৰ আিছল।

৭ তওঁ যিতয়া ই ােয়লৰ স ক ইিতিকং কিৰেল, তিতয়া দায়দূৰ

ভােয়ক িচিময়াৰ পু যানাথেন তওঁক বধ কিৰেল। ৮ তওঁেলাক গাতৰ

ৰফাৰ বংশধৰৰ লাক আৰু তওঁেলাকক দায়দু আৰু তওঁৰ স সকলৰ

হাতৰ াৰাই বধ কৰা হ’ল।

২১ ই ােয়লৰ িবৰেু শ িথয় হ ই ােয়লক গণনা কিৰবৈল

দায়দূক উচটাইিছল। ২ দায়েূদ যাৱাবক আৰু স ৰ অিধকাৰী

সকলক ক’ ল, “ যাৱা, তামােলােক বৰ‐ চবাৰ পৰা দানৈলেক ই ােয়ল

লাকসকলক গণনা কৰা আৰু ঘিূৰ আিহ মাক িবৱৰণ িদবা, যােত মই

তওঁেলাকৰ সংখ া জািনব পােৰাঁ।” ৩ যাৱােব ক’ ল, “িযেহাৱাই তওঁৰ

স সকলক এিতয়া িযমান আেছ তাতৈক এশ ণ অিধক বিৃ কৰক।

িক ু হ মাৰ ভু মহাৰাজ, তওঁেলাক সকেলােৱ জােনা মাৰ ভুৰ

পিৰচযা নকেৰ? িকয় মাৰ ভুেৱ এইদেৰ িবচািৰেছ? িকয় ই ােয়লৰ

ওপৰত দাষ কিঢ়য়াই আিনেছ?” ৪ িক ু ৰজাৰ বাক যাৱাবৰ িবৰেু

চুড়া আিছল, সেয় যাৱাব সই ঠাই এিৰ ই ােয়লৰ চািৰওিদেশ ফুিৰেল
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আৰু িযৰচূােলমৈল উভিত আিহল। ৫ তাৰ পাছত যাৱােব যু াৰু সকলৰ

স ণূ সংখ া দায়দূৰ আগত িদেল। তাত ই ােয়লৰ মাজত এঘাৰ লাখ

তেৰাৱাল ধেৰাঁতা লাক আিছল। িযহূদাৰ অকেলই চািৰ লাখ স ৰ হাজাৰ

স আিছল। ৬ িক ু তওঁেলাকৰ মাজত লবী আৰু িব ামীনক গণনা

কৰা নহ’ল, কাৰণ ৰজাৰ সই আ াত যাৱাবৰ ঘণৃা উপিজল। ৭ ঈ েৰ

সই কাযত অসে াষ পােল, সেয় তওঁ ই ােয়লক আঘাত কিৰেল। ৮

দায়েূদ ঈ ৰক ক’ ল, “এই কম কৰাৰ যােগিদ মই মহা পাপ কিৰেলাঁ।

এিতয়া আেপানাৰ দাসৰ অপৰাধ মা কৰক, িকয়েনা মই অিতশয়

অ ানৰ দেৰ কম কিৰেলাঁ।” ৯ িযেহাৱাই দায়দূৰ দশক গাদক ক’ ল,

১০ “ যাৱা দায়দূক গ কাৱা: ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “মই তামাক

িনবাচন কিৰবৈল িতিনটা েযাগ িদেছাঁ। তাৰ মাজত এটা বািচ লাৱা।””

১১ সেয় গােদ দায়দূৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু তওঁক ক’ ল, “িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: ‘ইয়াৰ িভতৰত এটা িনবাচন কৰা: ১২ নাইবা িতিন

বছৰ আকাল হ’ব, বা িতিন মাহৈলেক শ েবাৰৰ তেৰাৱাল আেপানাৰ

দশত ব া হ আেপানাক অত াচাৰ কিৰব, বা িতিন িদনৈলেক িযেহাৱাৰ

তেৰাৱাল, অথাৎ দশত মহামাৰীৰ লগত ই ােয়ল দশৰ সীমাত সংহাৰ

কেৰাঁতা িযেহাৱাৰ দূেত মণ কিৰব।’ এই হতুেক িযজন স শি মান

ঈ েৰ মাক পঠােল, তওঁক িক উ ৰ িদম, তাক এিতয়া িবেবচনা কিৰ

চাওক।” ১৩ দায়েূদ গাদক ক’ ল, “মই বৰ িবপদত পিৰেছাঁ, মাক

িযেহাৱাৰ হাতত িদয়ক, িকয়েনা তওঁৰ দয়া চুৰ, িক ু মাক মা হৰ

হাতত িনিদব।” ১৪ সেয় িযেহাৱাই ই ােয়লৰ মাজৈল মহামাৰী পঠােল,

আৰু ই ােয়লৰ স ৰ হাজাৰ লাকৰ মতুৃ হ’ল। ১৫ ঈ েৰ িযৰচূােলমক

ধংস কিৰবৈল এজন দূত তাৈল পঠােল। যিতয়া তওঁ ধংস কিৰবৈল

ল’ ল, তিতয়া িযেহাৱাই সই অিন ৰ িবষেয় িচ া কিৰ িনজৰ মন সলিন

কিৰেল, আৰু তওঁ ংসকাৰী দূতক কেল, “এেয় জিুৰেছ, এিতয়া তামাৰ

হাত কাঁেচাৱা।” সই সময়ত িযেহাৱাৰ দূত িযবচুীয়াৰ অণনৰ মৰণা মৰা

ঠাইত িথয় হ আিছল। ১৬ দায়েূদ ওপৰৈল চাই দিখেল য, িযেহাৱাৰ

দূত পিৃথৱী আৰু আকাশৰ মাজত িথয় হ আেছ, আৰু িযৰচূােলমৰ ওপৰৈল

হাতত এখন খালা তেৰাৱাল দািঙ ধিৰ আিছল। তিতয়া দায়েূদ আৰু ব ৃ

লাকসকেল চট কােপাৰ িপি মািটত মখুতল কিৰ পিৰল। ১৭ দায়েূদ

ঈ ৰক ক’ ল, “িয জেন লাকসকলক গণনা কিৰবৈল আ া িদেল, সই

জন জােনা মই নহওঁ? মই এই পাপ কম কিৰেলাঁ, িক ু এই মৰিবলােক

িক কিৰেল? হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ হােতেৰ

মাক আৰু মাৰ পিৰয়ালক শাি িদয়ক, িক ু আেপানাৰ লাকসকলক

মহামাৰীেৰ শাি িনিদব।” ১৮ সেয় িযেহাৱাৰ দূেত দায়দূক িযবচুীয়াৰ

অণনৰ মৰণা মৰা ঠাইত িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য েবদী াপন কিৰবৰ

অেথ আ া িদবৈল গাদক ক’ ল। ১৯ গােদ িনেদশ িদয়া অ সােৰ

কিৰবৈল িযেহাৱাৰ নােমেৰ দায়দু তাৈল উিঠ গ’ল। ২০ যিতয়া অণেন

ঘঁ মৰণা মািৰ আিছল, তিতয়া তওঁ পাছফালৈল ঘিূৰ দূতক দিখেল।

তওঁ আৰু তওঁৰ চািৰজন পু ই িনজেক লু ৱােল। ২১ দায়েূদ অণনৰ

ওচৰৈল আিহেল, আৰু অণেন দায়দূক দখা পােল। তওঁ মৰণা মৰা ঠাই

পৰা আিহ দায়দূৰ আগত মািটত মখু লগাই িণপাত কিৰেল। ২২ তিতয়া

দায়েূদ অণনক ক’ ল, “তুিম মৰণা মৰা এই ঠাইেডাখৰ মাক িদয়া, যােত

মই এই ঠাইেত িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য েবদী িন াণ কিৰব পােৰাঁ।

মই ইয়াৰ স ণূ দাম িদম, যােত লাকসকলৰ মাজৰ পৰা মহামাৰী

দূৰ হয়। ২৩ অণেন দায়দূক ক’ ল, “ ভু মহাৰাজ আেপানাৰ িনজৰ

িনিচনাৈক ইয়াক লওক। আেপানাৰ দিৃ ত িয ভাল দেখ, তােকই কৰক।

চাওক, মই হাম‐বিলৰ অেথ ষাঁড়‐গৰ,ু খিৰৰ অেথ মৰণা মৰা য , আৰু

নেবদ ৰ অেথ ঘঁ ; এই সকেলা মই আেপানাৰ বােব িদম।” ২৪ দায়দু

ৰজাই অণনক ক’ ল, “নহয়, মই স ণূ মলূ িদেহ িকিন ল’ম। িযেহাৱাৰ

উে েশ হাম‐বিল উৎসগ কিৰব খাজা তামাৰ িয আেছ িবনামেূল মই

নলওঁ।” ২৫ সেয় দায়েূদ সই ঠাইৰ কাৰেণ ছশ চকল সাণ িদেল। ২৬

দায়েূদ সই ঠাইত িযেহাৱাৰ উে েশ এটা য েবদী িন াণ কিৰ, হাম‐

বিল আৰু ম লাথক বিল উৎসগ কিৰেল। তওঁ িযেহাৱাৰ ওচৰত াথনা

কিৰেল, তােত তওঁ আকাশৰ পৰা হাম‐ বিদত অি পলাই তওঁক

উ ৰ িদেল। ২৭ তিতয়া িযেহাৱাই দূতক আ া কিৰেল, আৰু দূেত িনজৰ

তেৰাৱাল খাপত ভৰাই হ’ল। ২৮ দায়েূদ যিতয়া িযেহাৱাই িযবচুীয়া

অণনৰ মৰণা মৰা ঠাইত উ ৰ িদয়া দিখেল, তিতয়া তওঁ সই সময়েত

সই ঠাইত বিলদান িদেল। ২৯ সই সময়ত, মািচেয় মৰু া ত িন াণ

কৰা িযেহাৱাৰ আবাস, আৰু হাম‐বিলৰ বােব য েবিদ, িগিবেয়ানৰ ওখ

ঠাইত আিছল। ৩০ অৱেশ দায়েূদ ঈ ৰৰ পৰামশ লবৈল তওঁৰ আগৈল

যাব নাৱািৰিছল; কাৰণ িযেহাৱাৰ দূতৰ তেৰাৱালৈল তওঁ ভয় কিৰিছল।

২২ তাৰ পাছত দায়েূদ ক’ ল, “এেয় ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ ঠাই আৰু

ই ােয়লৰ হাম‐বিল উৎসগৰ অেথ পিব ‐ বিদ হ’ব।” ২ দায়েূদ

ই ােয়ল দশত বাস কৰা িবেদশী সকলক একেগাট কিৰবৈল দাস

সকলকআ া িদেল। ঈ ৰৰ গহৃ িন াণ কিৰবৰ অেথ িশল কািট টু ৰা

কিৰবৈল তওঁেলাকক িশল‐কিটয়া কামত িনযু কিৰেল। ৩ ৱাৰৰ

গজাল, আৰু বাটামৰ বােব দায়েূদ অিধক পিৰমােন লাহা আৰু িপতল

যাগান ধিৰেল। তওঁ জিুখব নাৱাৰা পিৰমােন তােমা যাগান ধিৰেল, ৪

আৰু গিণব নাৱাৰা পিৰমাণৰ এৰচ কাঠ চীেদানীয়া আৰু তূৰীয়াসকেল

দায়দূৰ ওচৰৈল গণনা কিৰবৈল অেনক এৰচ কাঠ আিনিছল ৫ দায়েূদ

ক’ ল, “ মাৰ পু চেলামন ডকা ল’ৰা আৰু তওঁৰ অিভ তা হাৱা নাই,

আৰু িযেহাৱাৰ অেথ িয গহৃ সজা হ’ব িবেষশৰেূপ আকষণীয় হ’ব লািগব,

সয়া আন সকেলা দশেতা খ াত আৰু খ ািতমান হ’ব, লািগব। সেয়

এই গহৃৰ বােব মই ত হ’ব লািগব।” সই কাৰেণ দায়েূদ তওঁৰ মতুৃ ৰ

আগেত ব াপক হাৰত ব ত কিৰেল। ৬ তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ

পু চেলামনক মািতেল আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বােব এটা গহৃ

সািজবৈল তওঁক আ া িদেল। ৭ দায়েূদ চেলামনক ক’ ল, “ হ মাৰ

পু , মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উে েশ এটা গহৃ িন াণ কিৰবৈল

মাৰ ই া আিছল। ৮ িক ু িযেহাৱাই মাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, ‘তুিম

অেনকৰ ৰ পাত কিৰলা, আৰু ব েতা যু কিৰলা। তুিম মাৰ নামৰ

উে েশ গহৃ নাসািজবা, িকয়েনা পিৃথবীত মাৰ সা ােত তুিম অেনকৰ

ৰ পাত কিৰলা। ৯অৱেশ তামাৰ এজন পু জি ব, তওঁ শাি ি য়

ব ি হ’ব। মই তওঁৰ চািৰওফােল থকা সকেলা শ ৰ পৰা তওঁক

ৰ া কিৰম। কাৰণ তওঁৰ নাম চেলামন হ’ব, আৰু মই তওঁৰ িদনত

ই ােয়লক শাি আৰু িনিৰিবিল পিৰেবশ িদম। ১০ তওঁ মাৰ নামৰ

উে েশ এটা গহৃ িন াণ কিৰব। তওঁ মাৰ পু হ’ব, আৰু মই তওঁৰ

িপতৃ হ’ম। মই ই ােয়লৰ ওপৰত তওঁৰ ৰাজ িসংহাসন িচৰ ায়ীৰেূপ

াপন কিৰম। ১১ হ মাৰ বাপা, এিতয়া িযেহাৱা তামাৰ স ী হওক

আৰু তুিম কৃতকায হ’বৈল স ম হাৱা। তওঁ কাৱাৰ দেৰ তুিম তামাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃ িন াণ কৰা। ১২ যিতয়া তওঁ ই ােয়লৰ দািয় ভাৰ

তামাৰ ওপৰত িদব তিতয়া কৱল িযেহাৱাই তামাক বিু আৰু িবেবচনা

িদয়ক, যােত তুিম তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবিধ পালন কিৰব পািৰবা।

১৩ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ বােব মািচক িদয়া িবিধ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰ

পালন কিৰবৈল, আৰু সই দেৰ কায কিৰবৈল সাৱধােন থািকেল, তুিম

কৃতকায হ’ব; তুিম বলৱান আৰু সািহয়াল হাৱা, ভয়াতুৰ িক িনৰাশ

নহ’বা। ১৪ এিতয়া চাৱা, মই অিত কে েৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ বােব এক

লাখ িক ৰ সাণ, আৰু দহ লাখ িক ৰ ৰপূ, আৰু অিধক হাৱাৰ বােব

নােজাখাৈক িপতল আৰু অিধক পিৰমােন লাহা যু ত কিৰ থেছাঁ। মই

কাঠ আৰু িশেলা যু ত কিৰ থেছাঁ। তুিম ইয়াৰ লগত আৰু অিধক যাগ

কিৰব পািৰবা। ১৫ তামাৰ অেনক কাম কৰা মা হ আেছ: িশল‐কিটয়া,

িশল আৰু কাঠৰ কাম কেৰাঁতা, আৰু সকেলা িবধৰ কামত িনপণু অগণন

লাক আেছ। ১৬ িয সকল সাণ, ৰপূ, িপতল, আৰু লাহাৰ কাম কিৰব

জােন। সেয় কামত লািগ থাকা আৰু িযেহাৱা তামাৰ লগত থাকক।”

১৭ দায়েূদ তওঁৰ পু চেলামনক সহায় কিৰবৈল, ই ােয়লৰ সকেলা

ধান লাকসকলক আ া কিৰ ক’ ল, ১৮ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

তামােলাকৰ লগত আেছ আৰু চািৰও িদশৰ পৰা তওঁ তামােলাকক

শাি িদব। তওঁ দশ িনবাসী সকলক মাৰ হাতত িদেল। িযেহাৱাৰ

আৰু তওঁৰ লাকসকলৰ আগত দশ বশীভূত হ আেছ। ১৯ এিতয়া
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স ণূ দেয়েৰ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক িবচাৰা। উঠা, আৰু ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ পিব গহৃ িন াণ কৰা। তাৰ পাছত িনয়ম‐চ ক আৰু ঈ ৰৰ

পিব ব েবাৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উে েশ িন াণ কৰা গহৃৈল আিনব

পািৰবা।

২৩ যিতয়া দায়েূদ ব ৃ হ জীৱনৰ শষ অৱ াত পােল, তিতয়া

তওঁ তওঁৰ পু চেলামনক ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা পািতেল। ২

তওঁ পেুৰািহত আৰু লবীয়া সকলৰ সেত ই ােয়লৰ সকেলা ধান

লাকসকলক এক গাট কিৰেল। ৩ লবীয়া সকলৰ ি শ বছৰ আৰু

তাৰ ওপৰৰ বয়সীয়া লাকসকলক গণনা কৰা হ’ল। তওঁেলাকৰ সংখ া

আঠি শ হাজাৰ আিছল। ৪ তওঁেলাকৰ মাজৰ চৗিবশ হাজাৰ লাকক

িযেহাৱাৰ গহৃৰ কায কিৰবৈল িনযু কৰা হ’ল আৰু ছয় হাজাৰ লাক

কমচাৰী আৰু িবচাৰক া আিছল। ৫ চািৰ হাজাৰ ৱৰী আিছল; আৰু চািৰ

হাজাৰ লাক বাদ য ৰ সেত িযেহাৱাৰ শংসা কিৰবৰ বােব আিছল;

এই িবষেয় দায়েূদ কিছল, “এইেবাৰ মই আৰাধনা বােব সািজেছাঁ”। ৬

দায়েূদ তওঁেলাকক লবীয়া সকলৰ লগত যাগােযাগ কিৰবৈল িবিভ

দলত িবভ কিৰেল: গেচান, কহাৎ, আৰু মৰাৰী। ৭ গেচানীয়া সকলৰ

বংশধৰ সকলৰ গা ীৰ পৰা, তাত ল ন আৰু িচিময়ীয়া আিছল। ৮ তাত

ল নৰ িতিন জন পু আিছল; িযহীেয়ল মখূ লাক আিছল, তাৰ পাছত

যথম আৰু যােৱল আিছল। ৯ িচিময়ীৰ িতিন জন পু আিছল: চেলামৎ,

হজীেয়ল আৰু হাৰণ; এওঁেলাক ল নৰ গা ীৰ মখূ লাক আিছল। ১০

িচিময়ীৰ চািৰ জন পু আিছল: যহৎ, জীনা, িযয়চূ আৰু বৰীয়া। ১১

তওঁেলাকৰ মাজত যহৎ ডাঙৰ আিছল, আৰু ি তীয় জীজা, িক ু িযয়চূ

আৰু বৰীয়াৰ অিধক স ান নািছল সেয় তওঁেলাক এেক কামৰ বােব

এেক গা ীৰ বিুল িবেবচনা কৰা হিছল। ১২ কহাতৰ চািৰ জন পু

আিছল: অ ম, িযচহৰ, িহে াণ, আৰু উ ীেয়ল। ১৩ অ মৰ পু আিছল:

হােৰাণ আৰু মািচ। অিত পিব ব িযেহাৱাৰ সা ােত ধপূ লাই, তওঁৰ

পিৰচযা কিৰবৈল, আৰু তওঁৰ নােমেৰ িচৰকাল আশী াদ কিৰবৰ বােব,

হােৰাণক আৰু তওঁৰ বংশধৰ সকলক ায়ীভােৱ মেনানীত কৰা হ’ল। ১৪

িক ু ঈ ৰৰ লাক মািচৰ পু সকলক লবীয়া বিুল িবেবচনা কিৰিছল।

১৫ মািচৰ পু গেচাম আৰু ইিলেয়জৰ। ১৬ গেচামৰ বংশধৰ চবেূৱল,

ডাঙৰ আিছল। ১৭ ইিলেয়জৰৰ বংশধৰ ৰহিবয়া আিছল। ইিলেয়জৰৰ

আৰু পু নািছল, িক ু ৰহিবয়াৰ ব েতা বংশধৰ আিছল। ১৮ িযচহৰৰ পু

চেলামীৎ মখু আিছল। ১৯ িহে াণৰ বংশধৰ িযিৰয়া ডাঙৰ আিছল, ি তীয়

অমিৰয়া, ততৃীয় যহজীেয়ল, আৰু চতুথ িযকিময়াম। ২০ উ ীেয়লৰ

পু মীখা ডাঙৰ আিছল, আৰু ি তীয় িযিচয়া। ২১ মৰাৰীৰ পু মহলী

আৰু মচুী আিছল। মহলীৰ পু ইলীয়াজ আৰু কীচ। ২২ ইলীয়াজৰৰ পু

নােহাৱাৈকেয় মতুৃ হয়, তওঁৰ কৱল কইজনী মান জীেয়ক আিছল।

কীচৰ পু সকেল তওঁেলাকক িবয়া কৰাইিছল। ২৩ মচুীৰ িতিন জন পু ,

মহলী, এদৰ, আৰু িযেৰেমাৎ। ২৪ এই লবীয়াৰ বংশধৰ সকেল িনজৰ

গা ীৰ লগত যাগােযাগ কিৰিছল। তওঁেলাক নতৃ ত আিছল যাৰ নাম

গণনা কৰা হিছল আৰু তািলকাত আিছল। িযেহাৱাৰ গহৃৰ পিৰচযা কৰা

গা ীৰ লাকসকল িবশ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰ বয়সৰ আিছল। ২৫ কাৰণ

দায়েূদ কিছল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই, তওঁৰ লাকসকলক িব াম

িদেল, তওঁ সদাকালৰ বােব িনজৰ গহৃ িযৰচূােলমত িন াণ কিৰেল।

২৬ লবীয়াসকেল আবাস, আৰু তওঁৰ পিৰচযাত ব ৱহাৰ কৰা সকেলা

সাম ী আৰু কিঢ়য়াব লগা নহব।” ২৭ কাৰণ দায়দূৰ শষ বাক ৰ অ সােৰ

িবশ বছৰ আৰু তাতৈক ওপৰৰ বয়সৰ লবীয়া সকলক গণনা কৰা হ’ল।

২৮ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ গহৃৰ পিৰচযাৰ বােব হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৰ

সহায়কাৰী আিছল। তওঁেলাক চাতাল কইখন, কাঁঠািলেবাৰ, সকেলা

পিব ব িচ কৰা আৰু ঈ ৰৰ গহৃৰ আন সকেলা কামৰ ত াৱধান

কিৰিছল। ২৯ তওঁেলােক দশন‐িপঠা, শষ উৎসগৰ বােব িমিহ আটা িড়,

খিমৰ িনিদয়া িপঠা, তাৱাত সক িদয়া িপঠা, তলত িমহেলাৱা, আৰু

সকেলা জাখ আৰু পিৰমান চাৱাৰ ত াৱধানত আিছল। ৩০ তওঁেলােক

িত ৰািতপৱুা আৰু গধিূল িযেহাৱাৰ ধ বাদ আৰু শংসাৰ বােবও

িথয় হিছল। ৩১আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ িতিদেন িবধানৰ মেত, লখ

অ সােৰ িব াম‐বাৰত, আৰু ন‐ জান উৎসৱত আৰু িনৰিূপত প তত

িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিল উৎসগ কিৰিছল। ৩২ তওঁেলােক সা াৎ

কৰা ত ুৰ আৰু পিব ানৰ য়ী ত আিছল, আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ পিৰচযা

কাযত হােৰাণৰ বংশধৰ সকলেকা সহায় কিৰিছল।

২৪ হােৰাণৰ বংশধৰ সকলৰ িবভাগসমহূ: নাদব, অবীহূ, ইিলয়াজৰ

আৰু ঈথামৰ। ২ তওঁেলাকৰ িপতৰৃ মতুৃ পেূবই নাদব আৰু

অবীহূৰ মতুৃ হয়। তওঁেলাকৰ স ান নািছল, সেয় ইিলয়াজৰ আৰু

ঈথামৰ পেুৰািহতৰ পিৰচযাত আিছল। ৩ দায়েূদ এেকলেগ ইিলয়াজৰৰ

বংশৰ চােদাকক, আৰু ঈথামৰৰ বংশৰ অহীেমলকক তওঁেলাকৰ

পেুৰািহত পিৰচযাৰ কাৰেণ বেলগ বেলগ দলত ভাগ কিৰেল। ৪

ঈথামৰৰ বংশধৰ সকলতৈক ইিলয়াজৰৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত নতৃ

লাৱা লাক বিছ আিছল। সেয় তওঁেলােক ইিলয়াজৰৰ বংশধৰ

সকলক ষা টা দলত িবভ কিৰিছল। তওঁেলাক ঈথামৰৰ বংশধৰ

আৰু গা ীৰ মৰূ ী সকলৰ াৰাই এই সকেলা কিৰিছল। ৫ এেকা

েভদ নাৰািখ, তওঁেলাকক ইিলয়াজৰ আৰু ঈথামৰ েয়ােৰ বংশধৰ

সকলৰ পৰা পিব ানৰ কমচাৰীসকল, আৰু ঈ ৰৰ কমচাৰীসকলৰ

বােব এেকা েভদ নাৰািখ, িচিঠ খলাই তওঁেলাকক িবভ কিৰিছল।

৬ লবীয়া বংশৰ নথেনলৰ পু চমিৰয়া িলখেক ৰজাৰ, কমচাৰীৰ,

চােদাক পেুৰািহতৰ, অিবয়াথৰৰ পু অহীেমলকৰ, আৰু পেুৰািহত সকলৰ

নতা ও লবীয়া পিৰয়াল সকলৰ উপি িতত তওঁেলাকৰ নাম িলিখেল।

ইিলয়াজৰৰ বংশৰ পৰা এটা গা ী আৰু ঈথামৰৰ বংশৰ পৰা এটা

গা ী িচিঠ খলৰ াৰাই িনবাচন কৰা হিছল। ৭ থম িচিঠ খলত

িযেহায়াৰীবৰ, ি তীয় িযদয়াৰ, ৮ ততৃীয়ৰ হাৰীমৰ, চতুথ িচেয়াৰীমৰ,

৯ প ম মি য়াৰ, ষ িময়ামীনৰ, ১০ স ম হে াচৰ, অ ম অিবয়াৰ,

১১ নৱম যচূয়াৰ, দশম চখিনয়াৰ, ১২ একাদশ ইলীয়ািচবৰ, াদশ

যাকীমৰ, ১৩ েয়াদশ াৰ, চতু শ যেচবাবৰ, ১৪ প দশ িবলগাৰ,

ষাড়শ ইে ৰৰ, ১৫ স দশ হজীৰৰ, অ াদশ হি েচৰৰ, ১৬ ঊনিবংশ

পথিহয়াৰ, িবংশ িযিহে লৰ, ১৭ একিবংশ যাখীনৰ, ািবংশ গামলূৰ,

১৮ েয়ািবংশ দলায়াৰ, চতুি ংশ মািজয়াৰ নাম উিঠল। ১৯ যিতয়া

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ গহৃৈল আিহব তিতয়া ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

আ া অ সােৰ তওঁেলাকৰ ওপৰ‐িপতৃ হােৰাণৰ াৰাই তওঁেলাকক

িদয়া প িতৰ াৰাই কৰা তওঁেলাকৰ পিৰচযাৰ আ া সমহূ এইিবলাক

আিছল। ২০ লবীৰ অৱিশ বংশধৰসকল এওঁেলাক: অ মৰ বংশধৰ

সকলৰ মাজত চূবােয়ল; চূবােয়লৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত যহিদয়া। ২১

অ মৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত িযিচয়া নতা আিছল। ২২ িযচহৰীয়াৰ

বংশধৰ সকলৰ মাজত চেলােমাৎ। চেলােমাতৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত

যহৎ। ২৩ িহ াণৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত থম িযিৰয়া, ি তীয় অমিৰয়া,

ততৃীয় যহজীেয়ল, আৰু চতুথ িযকিময়াম। ২৪ উ ীেয়লৰ বংশধৰ

সকলৰ মাজত মীখা। মীখাৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত চামীৰ। ২৫ মীখাৰ

ভােয়ক িযিচয়া; িযিচয়াৰ পু সকলৰ মাজত জখিৰয়া। ২৬ মৰাৰীৰ

বংশধৰ সকলৰ মাজত মহলী আৰু মচুী; যািজয়াৰ বংশধৰসকলৰ মাজত

িবেনা। ২৭ মৰাৰীৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত যািজয়া, িবেনা, চাহম,

জ ু ৰ, আৰু ই ী। ২৮ মহলীৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত ইলীয়াজৰ; এওঁৰ

পু নািছল। ২৯ কীচৰ বংশধৰ সকলৰ মাজত িযৰহেমল। ৩০ মচুী

বংশধৰ সকলৰ মাজত মহলী, এদৰ, আৰু িযৰীেমাৎ। তওঁেলাকৰ

পিৰয়াল অ সােৰ তািলকাত থকা লবীয়াসকল এওঁেলাক। ৩১ দায়দু

ৰজাৰ, চােদাকৰ, অহীেমলকৰ, আৰু পেুৰািহতসকলৰ আৰু লবীয়াসকলৰ

পিৰয়ালৰ নতাসকলৰ উপি িতত তওঁেলােক পনুৰ িচিঠ খলােল।

পিৰয়াল সকলৰ ডাঙৰ পু সকেল সৰু সকলৰ লগত িচিঠ খলােল।

হােৰাণৰ বংশধৰ সকেল কৰাৰ দেৰই এওঁেলােকও িচিঠ খলােল।

২৫ দায়দু আৰু আবাসৰ পিৰচযাৰ ধান লাকসকেল আচফ, হমন,

আৰু িযদূথনূৰ পু সকলক িকছুমান কামৰ বােব িনবাচন কিৰেল।

এওঁেলােক বীণা, বেহলা, আৰু তােলেৰ ভািবষ ত বাণী কিৰেল। িযসকল
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লােক এই কাম কিৰিছল তওঁেলাকৰ তািলকা তলত িদয়া হ’ল: ২

আচফৰ পু সকলৰ পৰা: জ ু ৰ, যােচফ, নথিনয়া, আৰু অচেৰলা;

আচফৰ পু সকল আচফৰ িনেদশ অ যায়ী ৰজাৰ িনৰী ণৰ অধীনত

ভাববাণী কেৰ। ৩ িযদূথনূৰ পু সকলৰ পৰা: গদিলয়া, চৰী, িযচয়া,

হচিবয়া, িচিময়া, আৰু মি িথয়া, এই ছয় জেন, তওঁেলাকৰ িপতৃ

িয থনূৰ িনেদশ অ যায়ী িযেহাৱাৰ ধ বাদ আৰু শংসাৰ বােব বীণা

বজায়। ৪ হমনৰ পু সকলৰ পৰা: বিু য়া, ম িনয়া, উ ীেয়ল,

চবেূৱল, িযৰীেমাৎ, হনিনয়া, হনানী, ইলীয়াথা, িগ লতী, ৰামমতী‐এজৰ,

যচিবকাচা, মে াথী, হাথীৰ আৰু মহজীেয়াৎ। ৫ ৰজাৰ ভাববাদী হমনৰ

এওঁেলাক পু । ঈ ৰক া কিৰবৈল তওঁক চৗ জন পু আৰু িতিন

জনী ছাৱালী দান কিৰেল। ৬ তওঁেলাকৰ িপতৰৃ িনেদশ অ যায়ী এই

সকেলা কিৰিছল। তওঁেলাক ঈ ৰৰ গহৃৰ বাদ কৰ আিছল, তওঁেলােক

ঈ ৰৰ গহৃৰ পিৰচযাৰ বােব তাল, বেহলা, আৰু বীণা বজাইিছল। আচফ,

িযদূথনূ, আৰু হমন ৰজাৰ িনেদশৰ অধীনত আিছল। ৭ তওঁেলাক আৰু

তওঁেলাকৰ ভাইসকল িযেহাৱাৰ উে েশ বাদ বেজাৱাত িশ ণ া

আৰু িনপণু আিছল তওঁেলাক সংখ াত শ আঠাশী জন আিছল। ৮

তওঁেলাকৰ সৰু িক বৰ, ৰু িক িশষ সকেলােৱ সমােন িচিঠ খলাই

িনজৰ কিৰব লগীয়া কায কিৰবৈল িথৰ কিৰিছল। ৯ এিতয়া আচফৰ

পু সকলৰ িবষেয়: থম িচিঠ খলত যােচফৰ পিৰয়ালৰ নাম উিঠল;

ি তীয় গদিলয়াৰ পিৰয়ালৰ নামত উিঠল, তওঁেলাক সংখ াত বাৰ জন;

১০ ততৃীয় জ ু ৰৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় লাক সকল

সংখ াত বাৰ জন; ১১ চতুথ িয ীৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয়

সকল সংখ াত বাৰ জন। ১২ প ম নথিনয়াৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু

আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ১৩ ষ বিু য়াৰ নামত উিঠল,

তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ১৪ স ম িযচেৰলাৰ

নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন। ১৫

অ ম িযচয়াৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয়সকল সংখ াত বাৰ

জন; ১৬ নৱম ম িনয়াৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল

সংখ াত বাৰ জন; ১৭ দশম িচিময়ীৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু

স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ১৮ একাদশ অজেৰলৰ নামত উিঠল,

তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ১৯ াদশ হচিবয়াৰ

নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ২০

েয়াদশ চূবােয়লৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স ীয় সকল সংখ াত

বাৰ জন; ২১ চতু শ মি িথয়াৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয়

সকল সংখ াত বাৰ জন; ২২ প দশ িযেৰােমাতৰ নামত উিঠল, তওঁৰ

পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ২৩ ষাড়শ হনিনয়াৰ নামত

উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ২৪ স দশ

যচিবকাচাৰ নামত উিঠল; তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত

বাৰ জন; ২৫ অ াদশ হনানীৰ নামত উিঠল; তওঁৰ পু আৰু স কীয়

সকল সংখ াত বাৰ জন; ২৬ ঊনিবংশ মে াথীৰ নামত উিঠল, তওঁৰ

পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ২৭ িবংশ ইিলয়াথাৰ নামত

উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ২৮ একিবংশ

হাথীৰৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন;

২৯ ািবংশ িগ লতীৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল

সংখ াত বাৰ জন; ৩০ েয়াদশ মহজীয়াতৰ নামত উিঠল, তওঁৰ পু

আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন; ৩১ চতুি ংশ ৰামমতী‐এজৰৰ

নামত উিঠল, তওঁৰ পু আৰু স কীয় সকল সংখ াত বাৰ জন;

২৬ ৱৰী সকলৰ িবভাগসমহূ তলত িদয়া হ’ল: কাৰহীয়া সকলৰ

পৰা, কািৰৰ পু মেচেলিময়া আচফৰ এজন বংশধৰ আিছল। ২

মেচেলিময়াৰ পু সকল: থম পু জখিৰয়া, ি তীয় িযদীেয়ল, ততৃীয়

জবিদয়া, চতুথ যৎনীেয়ল, ৩ প ম এলম, ষ যােহাহানন, আৰু স ম

ইিলেহাঐনয়। ৪ ওেবদ‐ইেদামৰ পু সকল: থম পু চমিয়য়া, ি তীয়

িযেহাজাবদ, ততৃীয় যাৱাহ, চতুথ চাখৰ, প ম নথেনল, ৫ ষ অ ীেয়ল,

স ম ইচাখৰ, আৰু অ ম িপয়লুতয়, কাৰণ ঈ েৰ ওেবদ‐ইেদামক

আশী াদ কিৰিছল। ৬ তওঁৰ পু চমিয়য়াৰ কইজেনা পু জি ল;

তওঁেলােক িনজৰ পিৰয়াল সকলক শাসন কিৰিছল; তওঁেলাক ব েতা

দ তা স লাক আিছল। ৭ চমিয়য়াৰ পু সকল হ’ল অৎনী, ৰফােয়ল,

ওেবদ, আৰু ইলজাবদ। তওঁৰ স কীয় ইলী ও চমিখয়াও ব েতা

দ তা স লাক আিছল। ৮এওঁেলাক সকেলােৱই ওেবদ‐ইেদামৰ

বংশধৰ আিছল। তওঁেলাক, তওঁেলাকৰ পু সকল আৰু স কীয় সকল

ঈ ৰৰ আবাসৰ পিৰচযাৰ তওঁেলাকৰ কাম কৰাত স ম লাক আিছল।

তওঁেলাকৰ মাজৰ বাষি জন ওেবদ‐ইেদামৰ স কীয় আিছল। ৯

মেচেলিময়াৰ পু সকল আৰু স কীয় সকল, স ম লাকসকল, সবমঠু

ওঠৰ জন আিছল। ১০ মৰাৰীৰ এজন বংশধৰ হাচাৰ পু সকল: িচ ী

এজন নতা, যিদও তওঁ থম পু নািছল, তথািপও তওঁৰ িপতেৃয়

তওঁক নতৃ ৰ ভাৰ িদিছল, ১১ ি তীয় িহি য়া, ততৃীয় টবিলয়া, আৰু

চতুথ জখিৰয়া। হাচাৰ পু আৰু স কীয় লাকসকল সংখ াত তৰ

জন আিছল। ১২ ৱৰী সকলৰ িবভাগেবােৰ তওঁেলাকৰ নতা সকলৰ

লগত যাগােযাগ কিৰ তওঁেলাকৰ স কীয় সকলৰ দেৰ, িযেহাৱাৰ

গহৃত পিৰচযা কিৰ, তওঁেলাকৰ কিৰবলগীয়া কায কেৰ। ১৩ তওঁেলােক

সকেলা স কীয় সকলৰ লগত যাগােযাগ কিৰ সৰু িক বৰ সকেলােৱ

েত ক ৱাৰৰ বােব িচিঠ খলােল। ১৪ যিতযা পবূ িদশৰ ৱাৰৰ বােব

িচিঠ খলােল তিতয়া চেলিময়াৰ নাম উিঠল। তওঁৰ পু জখিৰয়া ভাল

পৰামশ িদওঁতা লাক আিছল, িচিঠ খলত উ ৰ িদশৰ বােব তওঁৰ নাম

উিঠল। ১৫ দি ণ িদশৰ ৱাৰৰ বােব ওেবদ‐ইেদামক িনধাৰণ কেৰ; আৰু

তওঁৰ পু সকলক ভঁৰালৰ বােব িনধাৰন কেৰ। ১৬ পি ম িদশৰ ৱাৰৰ

সেত ওপৰৈল উিঠ যাৱা বাটৰ চে খৎ ৱােৰা চূ ীম আৰু হাচাৰ নামত

িনধাৰন কেৰ। েতক পিৰয়ালৰ কাৰেণ; ৰখীয়া সকল আিছল। ১৭

পবূফােল ছয় জন লবীয়া লাক, উ ৰফােল িতিদেন চািৰ জন, দি ণ

ফােলও িতিদেন চািৰ জন, আৰু ভঁৰালত জন জন। ১৮ পি মফালৰ

চাতালত চািৰ জনক িনযু কেৰ, চািৰ জন বাটত আৰু চাতালত জন।

১৯ এইদেৰই ৱৰী সকলক ভাগ কৰা হ’ল। তওঁেলাক সকেলা কাৰহীয়া

আৰু মৰাৰীয়া বংশৰ পৰা অহা লাক আিছল। ২০ লবীয়াসকলৰ িভতৰত,

অিহয়া ঈ ৰৰ গহৃৰ আৰু পিব ীকৃত ব ৰ ভঁৰালৰ দািয় ত আিছল। ২১

ল নৰ বংশধৰ সকল, তওঁৰ পৰা অহা গেচানীয়াৰ বংশধৰ সকল,

আৰু িয সকল গেচানীয়াৰ ল নৰ পিৰয়ালৰ নতা আিছল, তওঁেলাক

িযহীেয়লী আৰু তওঁৰ পু সকল। ২২ যথম আৰু যােৱল তওঁৰ ভােয়ক

আিছল। তওঁেলােকা িযেহাৱাৰ গহৃৰ ভঁৰালৰ দািয় ত আিছল। ২৩

অ মীয়া, িযচহৰীয়া, িহে াণীয়া, আৰু উ ীেয়লীয়াৰ গা ীৰ পৰাও

তাত ৱৰী আিছল। ২৪ গেচামৰ বংশৰ মািচৰ পু চবেূৱল ভঁৰালৰ

তদাৰক কিৰিছল। ২৫ তওঁৰ স কীয় লাক সকল ইিলেয়জৰৰ গা ীৰ

পৰা আিছল আৰু চবেুৱলৰ পু ৰহিবয়া আিছল। ৰহিবয়াৰ পু িযচয়া,

িযচয়াৰ পু যাৰাম, যাৰামৰ পু িজ ী, িজ ীৰ পু চেলােমাৎ। ২৬

দায়দু ৰজা, পিৰয়ালৰ মলূ লাকসকল, সহ পিতসকল, শতপিতসকল,

আৰু সনাপিতসকেল িযেবাৰ ব পিব কিৰিছল, সইেবাৰ চেলােমাৎ

আৰু তওঁৰ স ীয় লাকসকেল সই ভঁৰালৰ তদাৰক কিৰিছল। ২৭

িযেহাৱাৰ গহৃ মৰামিত কিৰবৰ অেথ তওঁেলােক যু ত পাৱা লটূ ব ৰ

মাজৰ অেনক ব উৎসগ কিৰিছল। ২৮ চমেূৱল ভাববাদীেয়, কীচৰ পু

চৗেল, নৰৰ পু অবেনেৰ, আৰু চৰয়ূাৰ পু যাৱােব িযিবলাক ব

উৎসগ কিৰিছল, এই সকেলাৰ দািয় ত তওঁেলাক আিছল। উৎসগ কৰা

সকেলা ব চেলােমাৎ আৰু তওঁৰ স কীয়া লাক সকলৰ িনৰাপ াত

আিছল। ২৯ িযচহৰীয়াৰ বংশধৰ সকলৰ, কনিনয়া আৰু তওঁৰ পু সকলক

ই ােয়লৰ সমাজৰ কমচাৰী আৰু িবচাৰক াৰ কাযৰ বােব িনযু কেৰ।

৩০ িহে াণীয়াৰ বংশধৰসকল, হচিবয়া আৰু তওঁৰ ভাইসকল এক হাজাৰ

সাত শ স ম লাক আিছল, তওঁেলাকক িযেহাৱাৰ কায আৰু ৰজাৰ

কাযত িনযু কৰা হিছল। তওঁেলাক য নৰ পি মফােল আিছল। ৩১

িহে াণীয়াৰ বংশধৰ সকলৰ পৰা িযিৰয়া তওঁৰ বংশৰ মখূ লাক আিছল।

তওঁ তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ তািলকাৰ পৰা গণনা কৰা লাক আিছল।

দায়দূৰ ৰাজ ৰ চি শ বছৰত তওঁেলােক িলিপৱ কৰা নিথ প পৰী া
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কিৰ তওঁেলাকৰ মাজত িগিলয়দৰ যােজৰক দ তা স লাক িবচািৰ

পােল। ৩২ যােজৰকৰ ই হাজাৰ সাত শ স কীয় লাক আিছল,

িযসকল পিৰয়ালৰ স ম লাক আিছল। দায়েূদ ঈ ৰীয় আৰু ৰাজকীয়

কাম কিৰবৈল, ৰেূবণীয়া, গাদীয়া, আৰু মনিচৰ আধা জািতেবাৰৰ ওপৰত

তওঁেলাকক অধ পািতেল।

২৭ সংখ া অ সােৰ ই ােয়লৰ পিৰয়ালৰ মখূ লাকসকল,

সহ পিতসকল, শতপিতসকল, তাৰ উপিৰও স ৰ

কমচাৰীসকল, িযসকেল িবিভ ধৰেণ ৰজাৰ পিৰচযা কিৰিছল। স ৰ

িত িবভাগসমেূহ গােটই বছৰ মাহৰ পাছত মাহ পিৰচযা কিৰিছল। িত

িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ লাক আিছল। ২ িবভাগৰ য়ী ত থম মাহৰ

বােব জ ীেয়লৰ পু যাচিবয়াম আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ

লাক আিছল। ৩ তওঁ পৰচৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ এজন আৰু তওঁ

থম মাহৰ সকেলা স ৰ িবষয়াসকলৰ য়ী ত আিছল। ৪ ি তীয় মাহৰ

িবভাগৰ ায়ী ত অেহাহীয়াৰ বংশৰ গা ীৰ দাদয়া আিছল। িমে াত

ি তীয় পদবীত আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ লাক আিছল। ৫

িযেহায়াদা পেুৰািহতৰ পু বনায়া ততৃীয় মাহৰ কাৰেণ স ৰ সনাপিত

আিছল। এই িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ লাক আিছল। ৬ এই জেনই সই

বনায়া িয জন ি শ জনৰ আৰু ি শ জনৰ ওপৰত নতা আিছল। তওঁৰ

পু অি যাবদ তওঁৰ িবভাগত আিছল। ৭ যাৱাবৰ ভােয়ক অচােহল

চতুথ মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ পু জবিদয়া তওঁৰ

পাছত সনাপিত হ’ল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ লাক আিছল।

৮ িয াহীয়াৰ বংশধৰৰ চম ৎ প ম মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল।

তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ লাক আিছল। ৯ তেকাৱায়ীয়া পৰা হাৱা

ইে চৰ পু ঈৰা ষ মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ িবভাগত

চৗিবশ হাজাৰ লাক আিছল। ১০ ই িয়মৰ লাকসকলৰ পৰা পেলানীয়া

হলচ স ম মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ

হাজাৰ লাক আিছল। ১১ জৰহৰ বংশৰ গা ীৰ পৰা হূচাতীয়া িচ কয়

অ ম মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ

লাক আিছল। ১২ িব ামীনৰ জািতৰ পৰা অনােথাতীয়া অবীেয়জৰ নৱম

মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ লাক

আিছল। ১৩ জৰহৰ বংশৰ গা ীৰ নেটাফাতীয়া নগৰৰ পৰা মহৰয়

দশম মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ

লাক আিছল। ১৪ ই িয়মৰ জািতৰ পৰা িপৰােথানীয়া নগৰৰ বনায়া

একাদশ মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ হাজাৰ

লাক আিছল। ১৫ অৎনীেয়লৰ বংশৰ গা ীৰ পৰা নেটাফাতীয়া নগৰৰ

িহলদয় াদশ মাহৰ কাৰেণ সনাপিত আিছল। তওঁৰ িবভাগত চৗিবশ

হাজাৰ লাক আিছল। ১৬ এওঁেলােকই ই ােয়ল জািতৰ নতাসকল:

ৰেূবণীয়া জািতৰ বােব িজ ীৰ পু ইলীেয়জৰ নতা আিছল। িচিমেয়ানীয়া

জািতৰ বােব মাখাৰ পু চফিটয়া নতা আিছল। ১৭ লবীয়া জািতৰ বােব

কমেূৱলৰ পু হচিবয়া নতা আিছল। আৰু হােৰাণৰ বংশধৰসকলক

চােদােক নতৃ িদিছল। ১৮ িযহূদা জািতৰ বােব ইলীহূ নতা আিছল।

তওঁ দায়দূৰ ভােয়কসকলৰ মাজৰ এজন। ১৯ জবলূনূ জািতৰ বােব

ওবিদয়াৰ পু িযচময়া নতা আিছল। ন ালীৰ বােব অ ীেয়লৰ পু

িযৰীেমাৎ নতা আিছল। ২০ ই িয়ম জািতৰ বােব অজিজয়াৰ পু

হােচয়া নতা আিছল। মনিচৰ আধা জািতৰ বােব পদায়াৰ পু যােৱল

নতা আিছল। ২১ িগিলয়দত থকা মনিচৰ আধা জািতৰ বােব জখিৰয়াৰ

পু িযে া নতা আিছল। িব ামীনৰ জািতৰ বােব অবেনৰৰ পু যাচীেয়ল

নতা আিছল। ২২ দানৰ জািতৰ বােব িযেৰাহমৰ পু অজেৰল নতা

আিছল। ই ােয়ল জািতৰ বােব এওঁেলােকই নতা আিছল। ২৩ দায়েূদ

িবশ বছৰ বা তাতৈক ক’ম বয়সৰ লাকসকলক গণনা কৰা নািছল,

কাৰণ িযেহাৱাই ই ােয়লক আকাশৰ তৰােবাৰৰ িনিচনা অসংখ কিৰবৈল

িত া কিৰিছল। ২৪ চৰয়ূাৰ পু যাৱােব গণনা কিৰবৈল আৰ

কিৰিছল, িক ু শষ নকিৰেল। এই কাৰেণ ই ােয়লৰ ওপৰত ঈ ৰৰ

াধ িলত হিছল। তওঁেলাকৰ সংখ া দায়দু ৰজাৰ বংশাৱলীত িলখা

নহ’ল। ২৫অদীেয়লৰ পু অজমাবৎ ৰজাৰ মলূ ৱান স দৰ য়ী ত

আিছল। উি য়াৰ পু যানাথন খিত‐পথাৰত, নগৰেবাৰত, গাওঁসমহূত,

আৰু গেবাৰত থকা দামৰ য়ী ত আিছল। ২৬ কলবূৰ পু ই ী

মািট চেহাৱা খিতয়ক সকলৰ ওপৰত আিছল। ২৭ ৰামাথীয়া িচিময়ী

া াবাৰীেবাৰৰ য়ী ত আিছল। িচফমীয়াৰ পৰা অহা জ ী আঙুৰৰ

আৰু া াৰস িব ী কেৰাঁতা সকলৰ ওপৰত য়ী ত আিছল। ২৮ িন ‐

ভূিমত থকা িজত গছ আৰু িডমৰু গছেবাৰ, গেদৰীয়াৰ পৰা অহা বাল‐

হাননৰ য়ী ত আিছল আৰু তলৰ দামৰ য়ী ত যাৱাচ আিছল।

২৯ চােগাণৰ পৰা অহা িচ য় চােৰাণত চৰা জ ুৰ জাকেবাৰৰ দািয় ত

আিছল। উপত কােবাৰত চৰা জ ুৰ জাকেবাৰৰ য়ী ত অদলয়ৰ পু

চাফট আিছল। ৩০ উটেবাৰৰ য়ী ত ই ােয়লীয়া অবীল আিছল, আৰু

গাধীেবাৰৰ ায়ী ত মেৰােনাথীয়া যহিদয়া আিছল। ৩১ এওঁেলাক

দায়দু ৰজাৰ স িতৰ য়ী ত আিছল। ৩২ দায়দূৰ দদােয়ক যানাথন,

তওঁ এজন পৰামশদাতা আিছল, িযেহতু তওঁ এজন ানী আৰু নিথ

সংৰ ক আিছল। হকেমানীৰ পু িযহীেয়ল ৰজাৰ পু সকলৰ ত ৱধানৰ

ায়ী ত আিছল। ৩৩অহীেথাফল ৰজাৰ পৰামশদাতা আিছল, অকীয়া

লাকসকলৰ মাজৰ হূচয় ৰজাৰ ব ি গত পৰামশদাতা আিছল। ৩৪

অহীেথাফলৰ পাছত বনায়াৰ পু িযেহায়াদা অিবয়াথৰ যােগিদ তওঁৰ

ান লয়। যাৱাব ৰজাৰ স সকলৰ সনাপিত আিছল।

২৮ দায়েূদ িযৰচূােলমত ই ােয়লৰ সকেলা কমচাৰীক এক গাট

কিৰেল: জািতেবাৰৰ কমচাৰীসকলক, সময়‐সূচী অ যায়ী

ৰজাৰ পিৰচযা কৰা িবভাগেবাৰৰ কমচাৰীসকলক, সহ পিতসকলক

আৰু শতপিতসকলক, ৰজা আৰু তওঁৰ পু সকলৰ দখলত থকা

সকেলা স ি ৰ পিৰচালকসকলক, কমচাৰী আৰু যু াৰু লাকসকলক,

তওঁেলাকৰ মাজৰ সকেলাতৈক িনপণূ লাকসকলক িযৰচূােলমত এক

গাট কিৰেল। ২ তাৰ পাছত ৰজা দায়েূদ িথয় হ ক’ ল, “ হ মাৰ

ভাইসকলআৰু মাৰ লাক সমহূ, মাৰ কথা না; িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কৰ

অেথ আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ ভিৰ‐পীৰাৰ অেথ এটা মি ৰ িন াণ কিৰবৈল

মাৰ পিৰক না আিছল। এই গহৃ িন াণৰ বােব মই েতা হিছেলা।

৩ িক ু ঈ েৰ মাক ক’ ল, ‘ মাৰ নামৰ অেথ তুিম মি ৰ িন াণ নকিৰবা,

কাৰণ তুিম এজন যু ৰু আৰু তুিম ৰ পাত কিৰলা।’ ৪ তথািপ িযেহাৱাই,

ই ােয়লৰ ঈ েৰ; ই ােয়লৰ ওপৰত সদায় ৰাজ কিৰবৰ বােব মাৰ

আটাই িপতপৃিৰয়ালৰ মাজৰ পৰা মাক মেনানীত কিৰেল। তওঁ নতৃ

িদবৰ বােব িযহূদা জািতক মেনানীত কিৰেল। িযহূদাৰ জািত, মাৰ িপতৰৃ

পিৰয়ালবগআৰু মাৰ িপতৰৃ সকেলা পু ৰ মাজৰ পৰা তওঁ মাক গােটই

ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা হ’বৈল মেনানীত কিৰেল। ৫ িযেহাৱাই মাক

িদয়া অেনক পু ৰ মাজত ই ােয়লৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ ৰাজিসংহাসনত

বিহবৈল তওঁ মাৰ পু চেলামনক মেনানীত কিৰেল। ৬ তওঁ মাক

ক’ ল, ‘ তামাৰ পু চেলামেন মাৰ গহৃ আৰু চাতাল কইখন িন াণ

কিৰব, কাৰণ মাৰ পু হ’বৈল মই তওঁক মেনানীত কিৰেলাঁ, আৰু মই

তওঁৰ িপতৃ হ’ম। ৭আিজ তুিম িয দেৰ আছা যিদ তওঁ সই দেৰ মাৰ

আ ােবাৰ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন কিৰ চেল, তেনহেল মই তওঁৰ

ৰাজ িচৰ ায়ীৰেূপ াপন কিৰম। ৮ এই হতুেক এিতয়া ই ােয়লৰ

সা ােত িযেহাৱাৰ উে েশ সমেবত হাৱা আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ উপি িতত

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সকেলা আ া পালন কিৰবৈল তামােলাক সকেলােৱ

চ া কৰা। এই উ ম দশৰ অিধকাৰী হবৈল আৰু তামােলাকৰ পাছত

িচৰকালৰ বােব পৰুষুা েম তামােলাকৰ স ান সকলৰ অিধকাৰত যন

থােক তাৰ কাৰেণ এই সকেলা কৰা। ৯ হ বাপা চেলামন, তুিম তামাৰ

িপতৰৃ ঈ ৰক মািন চিলবা, আৰু তামাৰ সকেলা দেয়ৰ আৰু হিষত

মেনেৰ তওঁৰ পিৰচযা কিৰবা। এই দেৰ কৰা কাৰণ িযেহাৱাই সকেলােৰ

দয় অ স ান কেৰ আৰু সকেলােৰ ক নােকা বেুজ। তুিম যিদ তওঁক

িবচাৰা, তে তুিম তওঁক পাবা, িক ু যিদ তওঁক ত াগ কৰা, তে

তওঁ তামােকা িচৰকালৈলেক ত াগ কিৰব। ১০ পিব ‐ ানৰ অেথ

মি ৰ িন াণ কিৰবৈল িযেহাৱাই য, তামাক মেনানীত কিৰেল তাক

তুিম অ ভৱ কৰা; সািহয়াল হাৱা আৰু এই কায কৰা। ১১ তাৰ পাছত

দায়েূদ তওঁৰ পু চেলামনক মি ৰৰ বাৰা াৰ, মি ৰৰ ঘৰৰেবাৰৰ,
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দামেবাৰৰ, ওপৰৰ কাঁঠািলেবাৰৰ, িভতৰৰ কাঁঠািলেবাৰৰ, আৰু পাপ‐

ায়ি তৰ আৱৰণৰ ন া িদেল। ১২ িযেহাৱাৰ গহৃৰ চাতাল কইখনৰ,

চািৰওফােল থকা সকেলা কাঁঠািলেবাৰৰ, ঈ ৰৰ গহৃত থকা দামেবাৰৰ,

আৰু মি ৰৰ বােব পিব কৰা ব ৰ ভঁৰালেবাৰৰ বােব তওঁ অ ন

কৰা ন া তওঁ চেলামনক িদেল। ১৩ তওঁ তওঁক পেুৰািহতসকলৰ

আৰু লবীয়াসকলৰ িবভাগসমহূৰ বােব িবিধ িদেল আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ

পিৰচযাৰ কায আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ পিৰচযাৰ বােব ব ৱহাৰ হাৱা সাম ী

সমহূৰ দািয় ত িনযু কিৰেল। ১৪ তওঁ সকেলা কাৰৰ পিৰচযাৰ

বােব সাণৰ পা েবাৰ আৰু সকেলা কাৰৰ পিৰচযাৰত ব ৱহাৰ হাৱা

সাম ীৰ বােব ৰপূৰ পা েবাৰ ৰু সহকােৰ তওঁক িদেল। ১৫ সাণৰ

দীপাধাৰেবাৰৰ আৰু তাৰ দীপেবাৰৰ েত ক দীপাধাৰ আৰু তাৰ

দীপেবাৰৰ সাণৰ পিৰমান অ সােৰ জিুখ িদেল। ৰপূৰ দীপাধাৰেবাৰৰ

আৰু দীপেবাৰৰ েত ক দীপাধাৰ আৰু তাৰ দীপেবাৰৰ ৰপূৰ পিৰমান

অ সােৰ জিুখ িদেল। যােত েত ক দীপাধাৰেবাৰৰ উপযু ব ৱহাৰ হয়।

১৬ দশন‐িপঠাৰ মজ, আৰু ত ক মজৰ বােব সাণৰ পিৰমাণ, আৰু

ৰপূৰ মজেবাৰৰ বােব ৰপূৰ পিৰমাণ তওঁ জিুখ িদেল। ১৭ তওঁ যাঠী,

তজ ছিটওৱা চিৰয়া, আৰু িপয়লােবাৰৰ বােব সাণৰ পিৰমাণ জিুখ

িদেল। তওঁ েত ক সাণৰ বািটেবাৰৰ আৰু েত ক ৰপূৰ বািটেবাৰৰ

বােব সাণৰ আৰু ৰপূৰ পিৰমাণ জিুখ িদেল। ১৮ ধপূ‐ বিদৰ বােব িন ল

সাণৰ পিৰমাণ, আৰু ডউকা মিল িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ ক ঢািক ধৰা

কৰবূ টাৰ ন াৰ কাৰেণ সাণৰ পিৰমাণ জিুখ িদেল। ১৯ দায়েূদ ক’ ল,

“নমনুাৰ িবষেয় বিুজব পৰাৈক িযেহাৱাই মাক িনেদশ িদয়া অ যায়ী মই

এই সকেলা িলিখত ভােৱ ৰািখেলাঁ। ২০ দায়েূদ তওঁৰ পু চেলামনক

ক’ ল, “তুিম বলৱান আৰু সািহয়াল হাৱা। এই কায কৰা। ভয় নকিৰবা

আৰু ব া ল নহ’বা, িকয়েনা ঈ ৰ িযেহাৱা, মাৰ ঈ েৰই তামাৰ

লগত আেছ। িযেহাৱাৰ গহৃৰ সকেলা কায সমা নােহাৱাৈলেক তওঁ

তামাক পিৰত াগ নকিৰব। ২১ চাৱা, ইয়াত ঈ ৰৰ গহৃৰ সকেলা কাযৰ

বােব পেুৰািহতসকল আৰু লবীয়াসকলৰ িবভাগসমহূ আেছ। তওঁেলাক

তামাৰ লগত থািকব, এই কাযৰ অেথ ই া থকা সকেলা লাক আৰু

িনপণূ লাকসকেল তামাক সকেলা কায কিৰবৈল আৰু পিৰচযা কিৰবৈল

সহায় কিৰব। তামাৰ আেদশেবাৰ অ সৰণ কিৰবৈল সকেলা কমচাৰী

আৰু সকেলা লাক ত।

২৯ দায়দু ৰজাই গােটই সমাজক ক’ ল, “ঈ েৰ মাৰ পু চেলামনক

মেনানীত কিৰেছ, তাৰ বয়স এিতয়াও ক’ম আৰু অিভ তাহীন,

আৰু এই কায অিত ৰু পণূ। কাৰণ এই ৰাজ সাদ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ মা হৰ বােব নহয়। ২ মাৰ ঈ ৰৰ মি ৰৰ অেথ িয উ ম,

সেয় মই কিৰেলাঁ। সাণৰ ব ত কিৰবৈল সাণ, ৰপূৰ ব ত

কিৰবৈল ৰপূ, িপতলৰ ব ত কিৰবৈল িপতল, লাহাৰ ব ত

কিৰবৈল লাহা, কাঠৰ ব ত কিৰবৈল কাঠ মই িদেছাঁ। ৰ ৰাগ

পাথৰ, লগাবৰ কাৰেণ পাথৰ, মিণ‐মু তাৰ কামৰ বােব নানা বৰণীয়া

পাথৰ, সকেলা িবধৰ ব মলূীয়া পাথৰ আৰু মাবল পাথেৰা মই চুৰ

পিৰমােণ িদেছাঁ। ৩ মাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ কাৰেণ মই আনি ত হ’ লা,

আৰু মাৰ ব ি গত ভঁৰালৰ পৰা সাণ, ৰপূ ইয়াৰ বােব দান িদেছাঁ।

ইয়াৰ উপিৰও পিব মি ৰৰ কাৰেণ মই সকেলা কিৰবৈল ত। ৪

িতিন হাজাৰ িক ৰ ওফীৰৰ সাণ, আৰু সাত হাজাৰ িক ৰ ৰপূ

গহৃৰ দৱালত আৱৰণ িদবৈল িদেলাঁ। ৫ সাণৰ ব ত কিৰবৈল

সাণ, ৰপূৰ ব ত কিৰবৈল ৰপূ, আৰু িশ কম কেৰাঁতা সকেল কৰা

সকেলা ধৰণৰ কামৰ কাৰেণ মই সকেলা ব দান কিৰেলাঁ। আিজ কােন

িযেহাৱাৈল বৰঙিণ িদব আৰু িনজেক তওঁৈল উৎসগ কিৰব? ৬ তাৰ

পাছত তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ পবূ‐পৰুষুৰ ধান লাকসকল, ই ােয়ল

জািতৰ ধান লাকসকল, সহ পিতসকল, শতপিতসকল, লগেত ৰজাৰ

কাযত থকা কমচাৰীসকল এেকলেগ ই াকৃত দান িদেল। ৭ তওঁেলােক

ঈ ৰৰ গহৃৰ কায কাৰেণ পাঁচ হাজাৰ িক ৰ সাণ, অদেকাণ নােমেৰ

দহ হাজাৰ সাণৰ মাহৰ, দহ হাজাৰ িক ৰ ৰপূ, ওঠৰ হাজাৰ িক ৰ

ৰপূ িপতল, আৰু এক লাখ িক ৰ লাহা িদেল। ৮ িযসকলৰ ব মলুীয়া

বাখৰ আিছল, তওঁেলােক গেচানীয়াৰ বংশধৰ িযহীেয়লৰ িনৰী ণত

িযেহাৱাৰ গহৃৰ ভঁৰালত তাক িদেল। ৯ তওঁেলােক িনজ ই ােৰ আৰু

সকেলা দেয়েৰ িযেহাৱাৰ উে েশ দান িদয়াৰ কাৰেণ জাসকেল

আন কিৰেল। ৰজা দায়েূদও মহা‐আন কিৰেল। ১০ দায়েূদ গােটই

সমাজৰ আগেত িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰেল। দায়েূদ ক’ ল, “ হ আমাৰ

িপতৃ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা আপিুন যেুগ যেুগ িচৰকালৈলেক ধ । ১১

হ িযেহাৱা, আপিুন মহ , পৰা মী, শংসনীয়, িবজয়ী, আৰু তাপী।

কাৰণ গত আৰু পিৃথৱীত িয িয আেছ, সই সকেলােৱই আেপানাৰ।

ৰাজ ও আেপানােৰই, আৰু চািৰও িদেশ শাসনকতা ৰেূপ িযেহাৱা আৰু

আপিুন ময দাপণূ। ১২আেপানাৰ পৰাই ধন আৰু গৗৰৱ হয়, আৰু আপিুন

সকেলােৰ ওপৰত শাসন কিৰ আেছ। আেপানাৰ হাতেতই বল আৰু

পৰা ম আেছ। সকেলােক মহ ও শি শালী কিৰবৰ কাৰেণ আেপানাৰ

অিধকাৰ আেছ। ১৩ সেয়, হ আমাৰ ঈ ৰ, আিম আেপানাৰ ধ বাদ

কেৰাঁ, আৰু আেপানাৰ নামৰ গৗৰৱ ও শংসা কেৰাঁ। ১৪ িক ু মই না

কান, আৰু মাৰ লাকসকল না কান, য, আিম এইদেৰ িনজ ই ােৰ

দান িদবৈল আগবািঢ়ব পািৰেছাঁ? িকয়েনা সকেলা ব আেপানাৰ পৰাই

আেহ, আৰু আেপানাৰ িয তােক আিম অন মেনেৰ আেপানাক িদেছাঁ।

১৫ কাৰণ আমাৰ সকেলা পবূ‐পৰুষু সকলৰ দেৰ আিমও আেপানাৰ

আগত অিচনািক আৰু মণকাৰী লাক। পিৃথৱীত আমাৰ িদনেবাৰ ছাঁ

ৰপূ আৰু এই পিৃথৱীত আমাৰ এেকা আশা নাই। ১৬ হ আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা, আেপানাৰ, পিব নামৰ উে েশ আেপানাৰ গহৃ িন াণ কিৰবৈল

আিম এই িয সকেলা স িত সং হ কিৰেলাঁ, এই সকেলা আেপানােৰই

আৰু আেপানাৰ পৰাই অহা। ১৭ হ মাৰ ঈ ৰ, মই এইয়াও জােনা

য, আপিুন দয়েৰা পৰী া কেৰ আৰু সৰলতাত সে াষ পায়। মই

হ’ ল মাৰ মনৰ সৰলতাতেহ িনজ ই ােৰ এই সকেলা ব দান িদেলাঁ,

আৰু এিতয়া এই ঠাইত উপি ত হাৱা আেপানাৰ লাকসকেলও িনজ

ই ােৰ আেপানাৰ উে েশ দান িদয়া দিখ মই আনি ত হেছাঁ। ১৮

আমাৰ পবূ‐পৰুষু অ াহাম, ইচহাক, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আপিুন

আেপানাৰ লাকসকলৰ মনত এই িচ াধাৰা সদায় ৰাখক। তওঁেলাকৰ

দয় আেপানােতই মেনািনেবশ কৰক। ১৯আেপানাৰ আ া, সা ,

আৰু িবিধেবাৰ স ণূ দেয়েৰ পালন কিৰবৈল, আৰু এই সকেলা কায

কিৰবৈল, আৰু মই িয গহৃৰ বােব ব ৱ া কিৰ থেছাঁ, তাক িনমাণ কিৰবৈল

মাৰ পু চেলামনক িস মন িদয়ক।” ২০ দায়েূদ গােটই সমাজক ক’ ল,

“এিতয়া তামােলােক িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা।” গােটই

সমােজ তওঁেলাকৰ পবূ‐পৰুষুৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰেল, আৰু মৰু

দাঁৱাই িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল আৰু ৰজাৰ আগত িণপাত কিৰেল।

২১ তাৰ পাছ িদনা তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰেল,

আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিল উৎসগ কিৰেল। তওঁেলােক এক

হাজাৰ ষাঁড়‐গৰ,ু এক হাজাৰ মতা মৰ‐ছাগ, আৰু এক হাজাৰ মৰ‐ছাগ

পাৱািল, আৰু ইয়ােৰ সেত গােটই ই ােয়লৰ কাৰেণ পয় নেবদ আৰু

বিলদান উৎসগ কিৰেল। ২২ সই িদনা অিত আনে েৰ িযেহাৱাৰ আগত

ভাজন‐পান কিৰেল। তওঁেলােক দায়দূৰ পু চেলামনক ি তীয়বাৰ

ৰজা পািতেল; আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ শাসনকতা হবৈল তওঁ অিভেষক

কিৰেল। তওঁেলােক পেুৰািহত হবৈল চােদাকেকা িযেহাৱাৰ উে েশ

অিভেষক কিৰেল। ২৩ তাৰ পাছত চেলামন তওঁৰ িপতৃ দায়দুৰ পিৰৱেত

ৰজাৈহ িযেহাৱাৰ িসংহাসনত বিহল। তওঁ কৃতকায হ’ল, আৰু গােটই

ই ােয়েল তওঁৰ আ া মািনেল। ২৪ সকেলা নতাসকল, স সকল,

আৰু দায়দু ৰজাৰ পু সকল চেলামন ৰজাৰ অধীন হ’ল। ২৫ িযেহাৱাই

সকেলা ই ােয়লৰ আগত চেলামনক স ান দান কিৰেল আৰু িযেহাৱাই

তওঁক িয মতা িদেল, তেন মতা তওঁৰ পেূব ই ােয়লৰ কােনা

ৰজাক িদয়া নািছল। ২৬ িযচয়ৰ পু দায়েূদ সকেলা ই ােয়লৰ ওপৰত

ৰাজ কিৰিছল। ২৭ তওঁ চি শ বছৰ ই ােয়লৰ ৰজা আিছল। তওঁ

সাত বছৰ িহে াণত আৰু তি শ বছৰ িযৰচূােলমত ৰাজ কিৰিছল। ২৮

তওঁ স ণূ বয়স পায়, দীঘলীয়া জীৱন সা‐স িত আৰু স ান উপেভাগ

কিৰ ব ৃ অৱ াত তওঁৰ মতুৃ হয়। তওঁৰ পু চেলামন তওঁৰ পদত



১ বংশাবিল 260

ৰজা হ’ল। ২৯ দায়দু ৰজাই তওঁৰ জীৱনত কৰা সকেলা কায ভাববাদী

চমেূৱল, ভাববাদী নাথন আৰু ভাববাদী গাদৰ ইিতহাস‐পু কসমহূত বণনা

কৰা হেছ। ৩০ এই পু কসমহূত ই ােয়লক ৰাজ কৰা সময়ত দায়েূদ

িযেবাৰ কায কিৰিছল, সই সকেলা ইয়ােত উে খ আেছ। িলখকসকেল

ই ােয়ল আৰু তাৰ ওচৰ চুবৰুীয়া ৰাজ ৰ, দায়দূৰ মতা আৰু তওঁৰ

জীৱনৰ সকেলা ঘটনা িলিখেল।



২ বংশাবিল261

২ বংশাবিল
১ দায়দুৰ পু চেলামেন তওঁৰ ৰাজ ত িনজেক বলৱান কিৰেল;

আৰু তওঁৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁৰ লগত থািক, তওঁক অিতশয়

ভাৱশালী কিৰেল। ২ পাছত চেলামেন গােটই ই ােয়লৰ সহ পিত,

শতপিত, িবচাৰকতাসকলক আৰু সমহূ ই ােয়লৰ মাজত থকা িতজন

মখূ েলাকৰ সেত কথা ক’ ল। ৩ পাছত চেলামন আৰু তওঁৰ লগত থকা

গােটই সমাজ িগিবেয়ানৰ ওখ ঠাইখনৈল গ’ল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ দাস

মািচেয় মৰু া ত িন াণ কৰা ঈ ৰীয় সা াৎ কৰা ত ু সই ঠাইেত

আিছল। ৪ িক ু দায়েুদ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীমৰ পৰা িযেহাৱাৰ সই িনয়ম‐

চ ক সই ঠাইৈল আিনিছল িয ঠাই তাৰ বােব যু ত কিৰ থাৱা হিছল,

িকয়েনা তওঁ তাৰ কাৰেণ িযৰচূােলমত এটা ত ু তিৰ ৰািখিছল। ৫আৰু

হূৰৰ নািতেয়ক ঊৰীৰ পু বচেলেল িন াণ কৰা িপতলৰ য েবদীেটা

িগিবেয়ানত িযেহাৱাৰ আবাসৰ আগত আিছল; তাৰ ওচৰৈলেক চেলামন

আৰু সমােজ সঘেন কথা িধবৈল যায়। ৬ পাছত চেলামেন তাৈল উিঠ গ,

সা াৎ কৰা ত ুৰ ওচৰত থকা িপতলৰ য েবদীেটাৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ

আগত এক হাজাৰ হাম‐বিল উৎসগ কিৰেল। ৭ সই ৰািতেয়ই ঈ েৰ

চেলামনক দশন িদ ক’ ল, “মই তামাক িক বৰ িদম, তাক খাজা?” ৮

তােত চেলামেন ঈ ৰক ক’ ল, “তুিম মাৰ িপতৃ দায়দূক মহা অ হ

কিৰলা, আনিক তওঁৰ পদত মাক ৰজা পািতলা। ৯ এিতয়া হ ঈ ৰ

িযেহাৱা, তুিম মাৰ িপতৃ দায়দূৰ আগত কাৱা বাক িস হওঁক, িকয়েনা

তুিম মািটৰ ধিূলৰ িনিচনা অসংখ লাক সকলৰ ওপৰত মাক ৰজা

পািতলা৷ ১০ এিতয়া মই যন এই লাকসকলক চলাব পােৰাঁ, এই কাৰেণ

তুিম মাক বিু আৰু ান িদয়া; িকয়েনা তামাৰ এই মহা জািতৰ িবচাৰ

কৰা কাৰ সাধ ?” ১১ তিতয়া ঈ েৰ চেলামনক ক’ ল, “এেয় তামাৰ

মনত হেছ, য, তুিম িক ঐ য , িক স ি , িক ময দা, িযসকেল

তামাক িঘণ কেৰ, তওঁেলাকৰ াণ খিুজলা আৰু দীঘায়ওু খিুজলা,

িক ু মই যাৰ ওপৰত তামাক ৰজা পািতেলাঁ, মাৰ এই জাসকলক

শাসন কিৰবৰ অেথ বিু আৰু ান খিুজলা। ১২ এই হতুেক সই বিু

আৰু ান তামাক িদয়া হেছ; আৰু তামাৰ পবূেত কােনা ৰজাৰ যেন

ধন, ঐ য আৰু স ান হাৱা নাই আৰু তামাৰ পাছেতা নহ’ব, তেন ধন,

ঐ য , আৰু স ােনা মই তামাক িদম।” ১৩ পােছ চেলামেন িগিবেয়ানৰ

ওখ ঠাইত থকা সা াৎ কৰা ত ুৰ আগৰ পৰা িযৰচূােলমৈল আিহল

আৰু ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ কিৰ থািকল। ১৪ পােছ চেলামেন ৰথ

আৰু অ ােৰাহী লাকসকলক গাটােল: তওঁৰ এক হাজাৰ চািৰশ ৰথ

আৰু বাৰ হাজাৰ অ ােৰাহী আিছল; তওঁ িসহঁতক নানা ৰথ‐নগৰত আৰু

আনিক ৰজাৰ লগত িযৰচূােলমেতা ৰািখেল। ১৫ ৰজাই িযৰচূােলমত

ৰপূ আৰু সাণক িশলৰ িনিচনা আৰু এৰচ কাঠক িন ‐ভূিমত থকা িডমৰু

গছৰ িনিচনা অিধক কিৰেল। ১৬আৰু চেলামনৰ িয ঘাঁৰােবাৰ আিছল,

সই ঘাঁৰােবাৰ িমচৰৰ পৰা অনা; আৰু সই ঘাঁৰােবাৰ ৰজা‐ঘৰীয়া

বপাৰীহঁেত মলূ িদ জােক জােক আেন। ১৭আৰু িমচৰৰ পৰা িকিন অনা

এখন এখন ৰথৰ দাম ছশ চকল ৰপূ আৰু এটা এটা ঘাঁৰাৰ দাম এশ

প াশ চকল ৰপূ। এইদেৰ তওঁেলাকৰ াৰাই িহ ীয়া আৰু অৰামীয়া

সকেলা ৰজাৰ কাৰেণও সইেবাৰ অনা হয়।

২ পাছত চেলামেন িযেহাৱাৰ নােমেৰ এটা গহৃ আৰু িনজৰ বােব এটা

ৰাজগহৃ িন াণ কিৰবৈল িথৰ কিৰেল। ২ তওঁ বাজা ববৰ বােব

স ৰ হাজাৰ লাক আৰু পবতত কাঠ কািটবৈল আশী হাজাৰ লাকক

িনেয়াগ কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ কাম তদাৰক কিৰবৈল িতিন হাজাৰ

ছশ লাকক িনযু কিৰেল। ৩ তিতয়া চেলামেন তূৰৰ ৰজা হীৰমৰ

ওচৰৈল ক পিঠয়ােল বােল, “ য বাস কিৰবৈল এটা গহৃ িন াণ কেৰাঁেত

িযদেৰ মাৰ িপতৃ দায়দূৈল এৰচ কাঠ পিঠয়াই আপিুন সহায় কিৰিছল,

সইদেৰ মাৈলেকা কৰক। ৪ চাওঁক, মই মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ

এটা গহৃ িন াণ কিৰব খিুজেছাঁ; তওঁৰ আগত ‐গি ধপূ লাবৈল, নতৃ

দশন‐িপঠা িদবৈল আৰু িত ৰািতপৱুা ও সি য়া কালত, িব ামবাৰত, ন‐

জানত আৰু আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সকেলা উৎসৱত হাম‐বিল উৎসগ

কিৰবৈল তাক পিব কিৰম৷ সেয় ই ােয়েল সদায় কিৰব লগা কায। ৫

আৰু মই িয গহৃ িন াণ কিৰব খিুজেছাঁ, সেয় অিত বহৃৎ হ’ব, িকয়েনা

আমাৰ ঈ ৰ আন সকেলা দৱতােবাৰতৈক মহান। ৬ িক ু িয লত

িব া ত আৰু গেৰা গই তওঁক ধাৰণ কিৰব নাৱােৰ, এেন লত,

কােন তওঁৰ বােব এটা গহৃ িন াণ কিৰব পািৰব? কৱল তওঁৰ আগত

ধপূ েলাৱা উে শ ৰ বািহেৰ, মই কান, য তওঁৰ বােব গহৃ িন াণ

কিৰব পােৰাঁ? ৭ এই হতুেক এেন এজন িনপণূ লাক পিঠয়াই িদয়ক,

িযজেন সাণ, ৰপূ, িপতল, লাহা আৰু বেঙনা বৰণীয়া, স ৰ বৰণীয়া

ও নীল বৰণীয়া সূতােৰ বন কৰাত আৰু নানািবধ বাখৰ কটাত পাৈকত৷

িযহূদাত আৰু িযৰচূােলমত মাৰ িপতৃ দায়েূদ যাগান ধৰাৰ দেৰ, তওঁ

মাৰ সেত থকা এই িনপণূ লাকসকলৰ লগত কাম কিৰব। ৮আৰু এৰচ,

দবদাৰু আৰু অলগমূ কাঠ এইিবলােকা িলবােনানৰ পৰা মাৰ ইয়াৈল

পিঠয়াই িদয়ক; িকয়েনা মই জােনা, য আেপানাৰ দাসেবাৰ িলবােনানত

কাঠ কটাত িনপণূ৷ চাওঁক, মাৰ দাসেবাৰ আেপানাৰ দাসেবাৰৰ লগত

থািকব, ৯ যােত তওঁেলােক মাৰ অেথ চুৰ পিৰমােণ কাঠ যু ত কিৰব

পািৰব; িকয়েনা মই িয গহৃ িন াণ কিৰব খিুজেছাঁ, সেয় মহৎ আৰু

আ যজনক হ’ব। ১০আৰু চাওঁক, মই আেপানাৰ দাসেবাৰৈল িয সকল

কাঠকটীয়া পঠােলাঁ, তওঁেলাকৰ বােব িবশ হাজাৰ পিৰমাণৰ মৰা ঘঁ

ধান, িবশ হাজাৰ পিৰমাণৰ মৰা যৱ, িবশ হাজাৰ বাৰ ান কিৰব পৰা

জাখৰ া াৰস আৰু িবশ হাজাৰ বাৰ ান কিৰব পৰা জাখৰ তল

পঠাই িদম।” ১১ তিতয়া তূৰৰ ৰজা হীৰেম চেলামনৈল এই উ ৰ িলিখ

পিঠয়ােল, “িযেহাৱাই তওঁৰ িনজ জাসকলক ম কেৰ, সই বােব তওঁ

তওঁেলাকৰ ওপৰত আেপানাক ৰজা পািতেল।” ১২ হীৰেম পনুৰ ক’ ল,

“ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা ধ হওঁক, িযজেন আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী

সিৃ কিৰেল আৰু িযজেন িযেহাৱাৰ উে েশ এটা গহৃ আৰু িনজৰ বােব

এটা ৰাজ গহৃ সািজব, এেন দূৰদশী আৰু বিু মান ানী পু তওঁ দায়দু

ৰজাক িদেল। ১৩আৰু মই এিতয়া হীৰমৰ িনপণু আৰু ভাল বয়া িবচাৰ

কিৰব পৰা এজন িতভাস লাক পিঠয়াইেছাঁ, ১৪ তওঁ দান বংশৰ

এগৰাকী মিহলাৰ পু ৷ তওঁৰ িপতৃ তূৰীয়াৰ মা হ আিছল৷ তওঁ সাণ,

ৰপূ, িপতল, লাহা, িশল, কাঠ আৰু বেঙনা বৰণীয়া ও নীল বৰণীয়া

সূতা, িমিহ শণ সূতা আৰু স ৰ বৰণীয়া সূতাৰ কাম কৰাত িনপণূ৷ আৰু

তওঁ সকেলা িবধৰ বাখৰ কটাত আৰু সকেলা ৰপূাংকন কৰা কাযত

তওঁ িনপণূ। তওঁক আেপানাৰ িনপণু কমীসকলৰ লগত আৰু মাৰ ভু,

আেপানাৰ িপতৃ দায়দূৰ ানী লাকসকলৰ লগত ঠাই িদয়া হওঁক। ১৫

এই হতুেক মাৰ ভুেৱ কাৱাৰ দেৰ, ঘঁ , যৱ, তল আৰু া াৰস,

তওঁ আেপানাৰ এই দাসেবাৰৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদয়ক৷ ১৬ িযমান কাঠ

আেপানাৰ েয়াজন হ’ব, িসমান কাঠ আিম িলবােনানত কািট ল’ম৷ আৰু

আিম ভূৰ বাি সমু ‐পেথিদ গ যােফাত এইেবাৰ আেপানাৰ ওচৰত থ

আিহম, তাৰ পৰা আপিুন সইেবাৰ িযৰচূােলমৈল ল যাব।” ১৭আৰু

চেলামেন তওঁৰ িপতৃ দায়েূদ গণনা কৰাৰ দেৰ ই ােয়ল দশত বাস

কৰা িবেদশী লাকসকলক গণনা কৰােল৷ তােত গণনা কেৰাঁেত এক

লাখ প হাজাৰ ছশ লাক পাৱা গ’ল। ১৮ তওঁ সইসকলৰ মাজত

বাজা ববৈল স ৰ হাজাৰ আৰু পবতত কাঠ কািটবৈল আশী হাজাৰ লাক

িনেয়াগ কিৰেল আৰু এই লাকসকলক কামত থােকােত তদাৰক কিৰবৈল

িতিন হাজাৰ ছশ লাকক িনযু কিৰেল।

৩ তিতয়া িয ঠাইত িযেহাৱাই চেলামনৰ িপতৃ দায়দুক দশন িদিছল,

সই িযৰচূােলমৰ মািৰয়া পবতত িযেহাৱাৰ গহৃ িন াণ কিৰবৈল

আৰ কিৰেল। দায়েূদ িনৰপূণ কিৰ ৰখা িযবচুীয়া অণনৰ মৰণা মৰা

ঠাইেত তওঁ এয়া যু ত কিৰেল। ২ তওঁৰ ৰাজ ৰ চতুথ বছৰৰ ি তীয়

মাহৰ ি তীয় িদনা তওঁ িন াণ কিৰবৈল আৰ কিৰেল। ৩ চেলামেন

ঈ ৰৰ গহৃ িন াণ কিৰবৈল িয িভি মলূ াপন কিৰেল, তাৰ জাখ এই ‐

পবূকালৰ হাতৰ জােখেৰ তাৰ দীঘ আিছল ষািঠ হাত আৰু বহেল িবশ

হাত আিছল। ৪আৰু গহৃৰ বহল আ সােৰ গহৃৰ স খুৰ বাৰা া িবশ হাত
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দীঘল আিছল৷ ইয়াৰ উ তাও িবশ হাত ওখ আিছল আৰু চেলামেন তাৰ

িভতেৰ সাণৰ পতা মািৰেল। ৫ তওঁ বৰ গহৃৰ দৱালত দবদাৰু

কাঠ লগােল আৰু তওঁ তাত উ ম সাণৰ পতা মািৰেল আৰু তাত খাজৰু

গছ আৰু িশকিলৰ আকৃিত কিৰ িদেল। ৬আৰু তওঁ ভনীয় কিৰবৈল

গহৃিট মলূ ৱান পাথেৰেৰ িবভূিষত কিৰেল; সই সাণ পবিয়মৰ সাণ

আিছল। ৭ তওঁ গহৃৰ চিতত, ৱাৰ‐ডিলত, দৱালত আৰু ৱাৰত সাণৰ

পতা মািৰেল আৰু দৱালত কৰবূৰ আকৃিত কািটেল। ৮আৰু তওঁ অিত

পিব গহৃ িন াণ কিৰেল৷ সই গহৃৰ দীঘ বহল অ সােৰ িবশ হাত আৰু

বহল িবশ হাত৷ তওঁ তােত ছশ িক ৰ উ ম সাণ লগােল। ৯ গজালৰ

সাণৰ জাখ প াশ চকল। তওঁ ওপৰৰ কাঁঠািলেবাৰেতা সাণ লগােল।

১০ সই অিত পিব গহৃত, তওঁ খিনকৰৰ কােযেৰ টা কৰবূ িন াণ

কিৰেল আৰু কািৰকৰৰ াৰাই তাত সাণৰ পতা মািৰেল। ১১ সই কৰবূ

টাৰ ডউকা িবশ হাত দীঘল; সেয় গহৃৰ দৱাল ঢুিক পাৱাৈক এটাৰ

এখন ডউকা পাঁচ হাত দীঘল; সেয় ি তীয় কৰবূৰ ডউকা ঢুিক পাৱাৈক

আনখেনা পাঁচ হাত দীঘল। ১২ গহৃৰ দৱাল ঢুিক পাৱাৈক আন কৰবূেৰা

এখন ডউকা পাঁচ হাত দীঘল; আৰু সেয় আনেটা কৰবূৰ ডউকাত লািগ

থকাৈক আন খেনা পাঁচ হাত দীঘল। ১৩ সই কৰবূ কইটা ডউকা

মিলেল িবশ হাত ঠাই জেুৰ৷ সই টাই গহৃৰ ফালৈল মখু কিৰ ভিৰত ভৰ

িদ িথয় হ আিছল। ১৪ তওঁ নীল বৰণীয়া, বেঙনা বৰণীয়া আৰু স ৰ

বৰণীয়া সূতা ও িমিহ শণ সূতােৰ েভদক ব খন যু ত কিৰেল আৰু তাত

কৰবূৰ আকৃিত তুিল িদেল। ১৫আৰু তওঁ গহৃৰ স খুত পঁয়ি শ হাত

ওখ টা িন াণ কিৰেল; এটা এটা ৰ মৰুৰ মাথলা পাঁচ হাতৈক

আিছল। ১৬আৰু তওঁ িশকিল বনাই ৰ চািৰওফালৰ মৰুত লগাই

িদেল, আৰু এশ ডািলেমা বনাই সই িশকিলত লগাই িদেল। ১৭ সই

টা তওঁ মি ৰৰ আগত সাঁফােল এটা আৰু বাওঁফােল এটা াপন

কিৰেল; সাঁ ফালৰেটাৰ নাম যাখীন আৰু বাওঁ ফালৰেটাৰ নাম বাৱাজ

ৰািখেল।

৪ তাৰ উপিৰও তওঁ িপতলৰ এটা য েবদী িনমান কিৰেল; সেয় দীেঘ

িবশ হাত, বহেল িবশ হাত আৰু ওখই দহ হাত আিছল। ২ তওঁ

সমু ‐পা েটা সাঁচত ঢািল তাক সািজেল৷ সই পা েটা ঘৰূণীয়া আিছল৷

তাৰ এখন কাণৰ পৰা আনখনৈল দশ হাত বহল আিছল৷ তাৰ উ তা

পাঁচ হাত আৰু তাৰ পিৰিধ বা ঘৰ ি শ হাত আিছল৷ ৩ পা খনৰ কানৰ

তলৰ েত ক হাত জাখৰ িভতৰত, দেহাটাৈক ষাঁড়গৰৰু আকৃিত আিছল৷

পা েটা ঢলা সময়ত সই গৰৰু আকৃিতেবাৰ শাৰীৈক সাঁচত ঢলা হিছল।

৪আৰু সই সমু ‐পা েটা বাৰটা গৰৰু ওপৰত ৰখা হ’ল, সইেবাৰৰ

িতিনটাই উ ৰৈল, িতিনটাই পি মৈল, িতিনটাই দি ণৈল আৰু িতিনটাই

পৱূৈল মখু কিৰ আিছল৷ সই সমু ‐পা েটা সইেবাৰৰ ওপৰত ব উৱা

হ’ল আৰু সইেবাৰৰ পাছফাল িভতৰফােল আিছল। ৫ সই পা খন

চািৰ আঙুল ডাঠ; আৰু তাৰ কাণ বািটৰ কাণ ও কনািৰ ফুলৰ িনিচনাৈক

সজা হ’ল৷ তাত িতিন হাজাৰ বৎ ধেৰ। ৬ তওঁ দেহাটা ালন‐পা ও

সািজেল; তােৰ পাঁেচাটা সাঁ ফােল আৰু পাঁেচাটা বাওঁফােল ধাৱাপখলা

কিৰবৰ বােব হ’ল; সইেবাৰত তওঁেলােক উৎসগ কিৰব লগীয়া হাম‐

বিলৰ ব েবাৰ ধােৱ৷ িক ু সমু ‐পা েটা হ’ ল, পেুৰািহতসকেল গা ধবুৰ

বােব হ’ল। ৭আৰু তওঁ িবিধমেত সাণৰ দেহাটা দীপাধাৰ সািজেল; তাৰ

পাঁেচাটা সাঁফােল আৰু পাঁেচাটা বাওঁফােল মি ৰত াপন কিৰেল। ৮

তওঁ দহখন মজ সািজ, তাৰ পাঁচখন সাঁফােল আৰু পাঁচখন বাওঁফােল

মি ৰৰ িভতৰত ৰািখেল৷ আৰু পয় ব ঢািলবৰ বােব সাণৰ এশ বািট

সািজেল। ৯ তাত বােজ তওঁ পেুৰািহতসকলৰ চাতাল, বৰ চাতাল

আৰু চাতালৰ ৱাৰ যু ত কিৰেল আৰু সই ৱাৰেবাৰত িপতলৰ

পতা মািৰেল। ১০আৰু তওঁ সমু ‐পা েটা গহৃৰ সাঁকােষ পৱূিদেশ

দি ণমৱুাঁৈক াপন কিৰেল। ১১ ছাঁই পেলাৱা পা , ছাঁই উিলওৱা

হতা আৰু তজ ছিটওৱা পা হীৰেম িন াণ কিৰেল। এইদেৰ হূৰেম

চেলামন ৰজাৰ বােব ঈ ৰৰ গহৃত কৰা কাযেবাৰ কিৰ সামিৰেল। ১২

তওঁ সই টা, সই ৰ মৰুৰ ঘৰূণীয়া ভাগ টা আৰু মাথলা

টা সই ৰ মৰুৰ মাথেলৰ ঘৰূণীয়া ভাগ টা ঢািকবৰ অেথ খন

জালৰ আকৃিতৰ ব আিছল৷ ১৩আৰু সই খন জালৰ আকৃিতৰ ব ৰ

বােব চািৰশ ডািলম, অথাৎ টাৰ ওপৰৰ মাথলাৰ ঘৰুণীয়া ভাগ টা

ঢািকবৰ অেথ েত ক জালৰ আকৃিতৰ ব ৰ বােব শাৰী ডািলম সািজেল৷

১৪ তওঁ আধাৰেবাৰ, সই আধাৰেবাৰৰ ওপৰত ৰািখবৈল ালন

পা েবাৰ, ১৫ এটা সমু ‐পা আৰু তাৰ তলৰ গৰু বাৰটা সািজেল। ১৬

ছাঁই পেলাৱা পা , ছাঁই উিলওৱা হতা, ি শলূ আিদ সকেলা সঁজিুল,

তওঁৰ ধান িশ কৰ হীৰেম চেলামন ৰজাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ গহৃৰ

বােব চকচিকয়া িপতেলেৰ সািজেল। ১৭ ৰজাই য নৰ সমথলত চুে াৎ

আৰু চেৰদাৰ মাজত থকা আলতীয়া মািটত তাক ঢলােল। ১৮ আৰু

চেলামেন িযেবাৰ পা সািজেল, সই আটাইেবাৰ অেনক আিছল; িকয়েনা

সইেবাৰ িপতলৰ ওজন িকমান, তাক জনা নগ’ল। ১৯আৰু চেলামেন

ঈ ৰৰ গহৃৰ সকেলা ব িন াণ কৰােল অথাৎ সাণৰ বদী, দশন‐িপঠা

থবৰ বােব মজ কইখন; ২০আৰু অ ঃ ানৰ স খুত িবিধমেত লাবৰ

বােব দীেপ সেত িন ল সাণৰ দীপাধাৰেবাৰ সাণৰ আিছল; ২১

সাণৰ ফুল, দীপ, শলাকািন‐কটা, সকেলােৱই অিত সাণৰ৷ ২২

িন ল সাণৰ কটাৰী, তজ ছিটওৱা পা , িপয়লা আৰু এেঙৰা ধৰা; আৰু

গহৃৰ েবশ ানৰ িবষেয় ক’বৈল গ’ ল, অিত পিব ানৰ িভতৰৰ ৱাৰ

আৰু গহৃৰ অথাৎ মি ৰৰ ৱাৰ সাণৰ আিছল।

৫ এইদেৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ বােব চেলামেন কৰা সকেলা কায সমা

হ’ল। পাছত চেলামেন তওঁৰ িপতৃ দায়েূদ উৎসগ কিৰ িদয়া ৰপূ,

সাণ আৰু পা আিদ আটাই ব অনাই ঈ ৰৰ গহৃৰ ভঁৰালত হ’ল। ২

তাৰ পাছত চেলামেন দায়দূৰ নগৰ সই িচেয়ানৰ পৰা িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ কিট আিনবৰ কাৰেণ ই ােয়লৰ ব ৃ সকলক, ফদৰ মখুীয়ালসকলক

আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ িপত‐ৃবংশৰ অধ সকলক িযৰচূােলমত

গাট খৱুােল। ৩ তােত স ম মাহত উৎসৱৰ সময়ত ই ােয়লৰ সকেলা

লােক ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ গাট খােল। ৪ তােত ই ােয়লৰ সকেলা

ব ৃ েলাক আিহল আৰু লবীয়াসকেল িনয়ম‐চ কিট তুিল ল’ ল। ৫

তওঁেলােক িনয়ম চ ক, সা াৎ কৰা ত ু আৰু ত ুৰ িভতৰত থকা

সকেলা পিব ব ল’ ল৷ এই সকেলা ব লবীয়া ফদৰ পেুৰািহতসকেল

ল আিনেল। ৬ তােত চেলামন ৰজাই, তওঁৰ ওচৰত গাট খাৱা

ই ােয়লৰ গােটই ম লীৰ সেত িনয়ম‐চ কৰ আগত ভড়া, গৰু আিদ

বিলদান কিৰ আিছল; সেয় বা ল ৰ কাৰেণ অসংখ আৰু অগণ আিছল।

৭ পাছত পেুৰািহতসকেল িযেহাৱাৰ িনয়ম‐চ কিট গহৃৰ অ ঃ ানৈল

অথাৎ মহা পিব ানৈল ল গ কৰবূ টাৰ ডউকাৰ তলত তাৰ িনজ

ঠাইত াপন কিৰেল। ৮ িকয়েনা কৰবূ টাই িনয়ম‐চ কৰ ওপৰত

ডউকা মিল আিছলআৰু টাই চ কিট আৰু তাৰ কিঢ়ওৱা কানমািৰেবাৰ

ঢািক ধিৰিছল। ৯ সই ডাল কানমািৰ ইমান দীঘল আিছল, য তাৰ

মৰূ অ ঃ ানৰ আগত পিব ানৰ পৰা দখা যায় িক ু তাক বািহৰৰ

পৰা দখা নাযায়৷ সেয় আিজৈলেক সই ঠাইত আেছ। ১০ িমচৰৰ

পৰা ই ােয়লৰ স ান সকেল ওলাই অহা কালত, িযেহাৱাই তওঁেলােক

সেত এিট িনয়ম‐চুি পতা সময়ত, হােৰব প তত মািচেয় চ কিটৰ

িভতৰত িয খন ফিল ৰািখিছল, তাৰ বািহেৰ তাত আৰু এেকা নািছল।

১১ পাছত পেুৰািহতসকল সই পিব ানৰ পৰা ওলাই আিহল৷ উপি ত

হাৱা পেুৰািহতসকেল িনজেক পিব কিৰিছল; তওঁেলােক িনজেক আন

দলৰ পৰা পথৃক কিৰ ঈ েৰ তওঁৰ পিৰচযা কিৰবৈল তওঁেলাকক িবচৰা

আগেত তওঁেলােক িনজেক আ ািনক ভােব পিব কৰণ কিৰিছল৷ ১২

আৰু িয লবীয়াসকলৰ গায়ক আিছল, তওঁেলাক অথাৎ আচফ, হমন,

িযদূথনূ আৰু তওঁেলাকৰ পু ও ভাইসকল সকেলােৱ িমিহ শণ সূতাৰ ব

িপি , হাতত তাল, নবল আৰু বীণা ল, য েবদীৰ পবূ ফােল িথয় হ

আিছল৷ তওঁেলাকৰ লগত এশ িবশ জন পেুৰািহেত থািক তুৰী বজাই

আিছল। ১৩ তুৰীবাদক আৰু গায়কসকেল িযেহাৱাৰ শংসা আৰু ধ বাদ

কেৰাঁেত এেকটা িন কিৰ সকেলােৱ এজন মা েহ বেজাৱািদ বজােল৷

তওঁেলােক তুৰী ও তাল আিদ বােদ েৰ সেত, মহা শে েৰ িযেহাৱাৰ
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শংসা কিৰেল, বােল “িকয়েনা িযেহাৱা ম লময় সই বােব তওঁৰ দয়া

িচৰকালৈলেক থােক৷” তিতয়া সই গহৃ অথাৎ িযেহাৱাৰ গহৃ মেঘেৰ

পিৰপণূ হ’ল৷ ১৪ সই মঘৰ কাৰেণ পেুৰািহতসকেল পিৰচযা কিৰবৰ

অেথ িথয় হ’ব নাৱাৰা হ’ল, িকয়েনা ঈ ৰৰ গহৃ িযেহাৱাৰ তােপেৰ

পিৰপণূ আিছল।

৬ তিতয়া চেলামেন ক’ ল, “িযেহাৱাই ঘাৰ অ কাৰত বাস কিৰব

খিুজেছ, ২ িক ু মই আেপানাৰ বােব িচৰকালৈলেক বাস কিৰবৈল

এটা গহৃ িন াণ কিৰেলাঁ৷” ৩ তাৰ পাছত ৰজাই ঘিূৰেল আৰু ই ােয়লৰ

গাট খাৱা সমাজক আশী াদ কিৰেল, তােত ই ােয়লৰ সমাজত

সকেলােৱ িথয় হ আিছল। ৪ তওঁ ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

ধ হওঁক; িয জেন মাৰ িপতৃ দায়দূক িনজ মেুখেৰ িয কথা কিছল,

সয়া তওঁ িনজ হােত িস ও কিৰিছল; তওঁ কিছল য, ৫ ‘ মাৰ জা

ই ােয়লক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনা িদনেৰ পৰা, মই মাৰ নাম

ৰািখবৰ অেথ গহৃ িন াণ কিৰবৈল ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ মাজত

কােনা নগৰ মেনানীত কৰা নাই আৰু ই ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ মাৰ

হ’বৰ কাৰেণ মই কােকা মেনানীত কৰা নাই৷ ৬ িক ু মাৰ নাম ৰািখবৰ

অেথ মই িযৰচূােলমক মেনানীত কিৰেলাঁ আৰু মাৰ জা ই ােয়লৰ

ওপৰত অধ হ’বৰ বােব দায়দূক মেনানীত কিৰেলাঁ।’ ৭আৰু ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নামৰ উে েশ এটা গহৃ িন াণ কিৰবৈল মাৰ িপতৃ

দায়দূৰ মন আিছল। ৮ িক ু িযেহাৱাই মাৰ িপতৃ দায়দূক ক’ ল, ‘ মাৰ

নামৰ উে েশ এটা গহৃ িন াণ কিৰবৈল মন কিৰছা, ভাল কিৰছা৷ ৯

তথািপ তুিম সই গহৃ িন াণ কিৰবৈল নাপাবা, িক ু তামাৰ ঔৰসত

িয পু জি ব, তেৱঁই মাৰ নামৰ উে েশ সই গহৃ িন াণ কিৰব।’

১০ এই বাক িযেহাৱাই কিছল আৰু তওঁ সফেলা কিৰেল; িকয়েনা

িযেহাৱাৰ িত া অ সােৰ মই মাৰ িপতৃ দায়দূৰ পদত িনযু হেলাঁ

আৰু ই ােয়লৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহ, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নামৰ

উে েশ এই গহৃ িন াণ কিৰেলাঁ। ১১আৰু িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ান

সকলৰ সেত িয িনয়ম কিৰিছল, সই িনয়ম থকা িনয়ম‐চ কিটও ইয়াৰ

িভতৰত ৰািখেলাঁ।” ১২ পাছত চেলামেন ই ােয়লৰ গােটই সমাজৰ

সা ােত িযেহাৱাৰ য েবদীৰ আগত িথয় হ’ল আৰু তওঁ হাত খন

মিলেল৷ ১৩ িকয়েনা চেলামেন পাঁচ হাত দীঘল, পাঁচ হাত বহল আৰু িতিন

হাত ওখ এেন এখন িপতলৰ ম সািজিছল আৰু সই ম েটা চাতালৰ

মাজ‐মিজয়াত ৰািখিছল৷ তওঁ তাৰ ওপৰত উিঠ িথয় হ’ল আৰু ই ােয়লৰ

সকেলা ম লীৰ সা াতত আঠুকািঢ় গৰ ফােল হাত মিলেল। ১৪ তওঁ

ক’ ল, “ হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, গ আৰু পিৃথৱীত আেপানাৰ তুল

কােনা ঈ ৰ নাই; সকেলা দেয়েৰ আেপানাৰ আগত আচৰণ কেৰাঁতা

আেপানাৰ দাসেবাৰৰ বােব আপিুন দয়া আৰু িনয়ম ৰ া কেৰাঁতা; ১৫

আেপানাৰ দাস, মাৰ িপতৃ দায়দূৰ আগত আপিুন িয িত া কিৰিছল,

সই িবষেয় আপিুন পালন কিৰেল৷ আপিুন িনজ মেুখেৰ যেনদেৰ কিছল,

তেনদেৰ িনজ হােতেৰ তাক িস ও কিৰেল। ১৬ এই হতুেক এিতয়া, হ

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আেপানাৰ দাস মাৰ িপতৃ দায়দূৰ আগত িয

িত া কিৰিছল, সই িবষেয় আেপানাৰ এই দাসৈল পালন কৰক িকয়েনা

আপিুন কিছল বােল, ‘তুিম মাৰ আগত যেনৈক চিললা, তেনদেৰ

তামাৰ স ান সকেলও যিদ এইদেৰ মাৰ ব ৱ াত চিলবৈল িনজ িনজ

পথত সাৱধান হ থােক, তেনহ’ ল মাৰ দিৃ ত ই ােয়লৰ িসংহাসনৰ

ওপৰত বিহবৈল তামাৰ স ীয়া মা হৰ অভাৱ নহ’ব৷’ ১৭ এই হতুেক

এিতয়া, হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা মই িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ দাস

দায়দূক আপিুন িয বাক কিছল, সেয় যন সত ত পিৰনত হয়। ১৮

িক ু বা িৱকেত ঈ েৰ পিৃথৱীত ম ষ ৰ লগত বাস কিৰব ন? চাওঁক

িব া আৰু গই িনেজও আেপানাক ধাৰণ কিৰব নাৱােৰ‐ তে

মই িন াণ কৰা গহৃই জােনা পািৰব? ১৯ তথািপ, হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

আপিুন আেপানাৰ দাসৰ াথনা আৰু অ েৰাধ হণ কিৰ আেপানাৰ

দােস আেপানাৰ আগত কৰা কাতেৰাি আৰু াথনাৈল কাণ িদয়ক। ২০

আৰু এই মি ৰ সদায় ৰ া কৰক, িয ঠাইত আপিুন কিছল, য মই

আেপানাৰ দােস িনেবদন কেৰাঁেত আপিুন িনেজই ইয়াত উপি ত থািক

মাৰ িনেবদন িনব৷ ২১আৰু যিতয়া আেপানাৰ দাস ও আেপানাৰ জা

ই ােয়েল এই ঠাইৰ ফালৈল মখু কিৰ াথনা কিৰব, তিতয়া আপিুন

তওঁেলাকৰ াথনা যন েন; এেন িক, আপিুন আেপানাৰ বাস ান গৰ

পৰা তাক নক আৰু িন মা কৰক। ২২ কােনােৱ িনজৰ চুবৰুীয়াৰ

অিহেত পাপ কিৰেল যিদ তওঁক শপত খাবৈল িদয়া হয় আৰু তওঁ আিহ

এই গহৃত আেপানাৰ য েবদীৰ আগত শপত খায়, ২৩ তিতয়া আপিুন

গৰ পৰা সই িবষেয় নক আৰু কায কিৰ আেপানাৰ দাসেবাৰৰ িবচাৰ

িন ি কিৰ দাষীক দ িদ তওঁৰ কমৰ ফল তওঁৰ মৰুত িদয়ক আৰু

িনে াষীক িনে াষী কিৰ তওঁৰ ধািমকতাৰ ফল তওঁক িদয়ক। ২৪ যিদ

আেপানাৰ জা ই ােয়েল আেপানাৰ িবৰেু পাপ কৰাৰ কাৰেণ শ ৰ

আগত ঘটাৰ পাছত যিদ আেপানাৈল ঘেূৰ আৰু আেপানাৰ নাম ীকাৰ

কিৰ, এই গহৃত আেপানাৰ আগত াথনা আৰু অ েৰাধ কেৰ ‐ ২৫

তেনহ’ ল গৰ পৰা তাক িন আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ পাপ মা

কিৰব আৰু আপিুন তওঁেলাকক ও তওঁেলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলক িদয়া

দশৈল তওঁেলাকক ওভটাই আিনব। ২৬ তওঁেলােক আেপানাৰ অিহেত

পাপ কৰাৰ কাৰেণ, যিতয়া আকাশ ব হাৱাত বৰষণু নােহাৱা হ’ব,

তিতয়া যিদ তওঁেলােক এই ঠাইৰ ফালৈল মখু কিৰ াথনা কেৰ আৰু

যিতয়া আপিুন তওঁেলাকক খ িদয়া সময়ত আেপানাৰ নাম ীকাৰ কিৰ

িনজ িনজ পাপৰ পৰা ঘিূৰব‐ ২৭ তেনহ’ ল আপিুন গত থািক সই

িবষেয় িনব আৰু আেপানাৰ দাসেবাৰৰ ও আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ

পাপ মা কিৰ তওঁেলাকক যাবলগীয়া সজ পথৰ িবষেয় তওঁেলাকক

িশ া িদব আৰু আপিুন আেপানাৰ লাকসকলৰ উ ৰািধকাৰৰ অেথ িদয়া

দশত বৰষণু বৰষাব। ২৮ দশৰ মাজত যিদ আকাল িক মহামাৰী হয়,

শস কক নীয়া িক ৰঙামৰুীয়া হয় নাইবা ফিৰং িক পাক হয়, আৰু যিদ

তওঁেলাকৰ শ েবােৰ তওঁেলাকৰ দশৰ নগৰেবাৰত তওঁেলাকক

অৱেৰাধ কেৰ বা িযেকােনা আপদ বা ৰাগ হয় ‐ ২৯আৰু যিদ কােনা

এজন লােক বা আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ লাকসকেল াথনা আৰু

অ েৰাধ কেৰ ‐ যিদ িতজেন িনজৰ পীড়া আৰু খ জািন এই গহৃৰ

ফােল িনজৰ হাত মেল, ৩০ তেনহ’ ল সই িবষেয় কৰা িয কােনা

াথনা বা অ েৰাধ আপিুন আেপানাৰ বাস ান গৰ পৰা সই িবষেয়

িন মা কিৰব আৰু িতজন লাকৰ মন জািন, িকয়েনা আপিুন, কৱল

আপিুনেহ ম ষ স ান সকলৰ মন জােন; তওঁেলাকৰ িনজ িনজ কমৰ

দেৰ ফল িদব৷ ৩১আপিুন এেনদেৰ কৰক যােত তওঁেলােক আেপানাৈল

ভয় ৰােখ আৰু আপিুন অ◌ামাৰ পবূ‐পৰুষুসকলক িদয়া দশত তওঁেলােক

যন জীয়াই থকা সকেলা িদনত আেপানাৰ পথত চেল৷ ৩২ ত পিৰ

আেপানাৰ জা ই ােয়ল লাকৰ মাজৰ নােহাৱা অনা‐ই দী লাক

যিতয়া আেপানাৰ মহান নামৰ আৰু আেপানাৰ বলৱান হাত ও মলা

বা ৰ কথা িন দূৰ দশৰ পৰা আিহ এই গহৃৰ ফােল মখু কিৰ াথনা

কিৰব, ৩৩ তিতয়া আেপানাৰ জা ই ােয়লৰ দেৰ আেপানাক ভয়

কিৰবৰ অেথ, পিৃথৱীৰ সকেলা জািতেয় যন আেপানাৰ নাম জািনব

আৰু মই সজা এই গহৃ য আেপানাৰ নােমেৰ খ াত, সই িবষেয় যন

জািনব, এই কাৰেণ আেপানাৰ বাস ান গৰ পৰা সই িবষেয় িনব

আৰু সই িবেদশী লােক আেপানাৈল কৰা সকেলা াথনাৰ দেৰ তওঁৈল

কায কিৰব। ৩৪ ধিৰ লওঁক আপিুন আেপানাৰ জাক িয কােনা বােটিদ

পিঠয়াই, সই বােটিদ যিদ তওঁেলােক িনজৰ শ েবােৰ সেত যু

কিৰবৈল ওলায় যায় আৰু আেপানাৰ মেনানীত এই নগৰৰ ফালৈল,

আেপানাৰ নামৰ কাৰেণ মই সজা গহৃৰ ফালৈল মখু কিৰ আেপানাৰ

আগত াথনা কেৰ, ৩৫ তেনহ’ ল আপিুন গৰ পৰা তওঁেলাকৰ াথনা

আৰু অ েৰাধ িন তওঁেলাকৰ িবচাৰ িন ি কিৰব। ৩৬ তওঁেলােক

যিদ আেপানাৰ িবৰেু পাপ কেৰ ‐ িকয়েনা পাপ নকৰা মা হ কােনা নাই

‐ আৰু আপিুন তওঁেলাকৈল ু হ তওঁেলাকক শ ৰ হাতত শাধাই

িদেয় আৰু তােত তওঁেলাকৰ শ েবােৰ তওঁেলাকক ব ী কিৰ, দূৰত

বা ওচৰত থকা দশৈল ল যায়, ৩৭ তথািপ তওঁেলাকক ব ী কিৰ

িনয়া দশত যিদ তওঁেলােক মনত িবেবচনা কিৰ ঘেূৰ আৰু তওঁেলাকৰ

ব ী অৱ াৰ দশত থািক আেপানাৰ আগত াথনা কিৰ কয়, বােল‐
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‘আিম অপেথ গ পাপ কিৰেলাঁ৷ আিম কম কিৰেলাঁ৷’ ৩৮ ধিৰ লওঁক

তওঁেলাকৰ ব ী অৱ াৰ দশত তওঁেলাক সকেলা মেনেৰ, সকেলা

িচে েৰ আেপানাৈল উভিট আেহ আৰু তওঁেলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলক

আপিুন িদয়া তওঁেলাকৰ দশৰ ফােল চায়, আেপানাৰ মেনানীত নগৰৰ

ফােল আৰু আেপানাৰ নামৰ কাৰেণ, মই িনমান কৰা এই গহৃৰ ফােল যিদ

মখু কিৰ াথনা কেৰ, ৩৯ তিতয়া আপিুন আেপানাৰ বাস ান গৰ পৰা

তওঁেলাকৰ াথনা আৰু অ েৰাধ িন, তওঁেলাকৰ িবচাৰ িন ি কিৰব

আৰু আেপানাৰ িবৰেু পাপ কৰা আেপানাৰ জাসকলক মা কিৰব।

৪০ এিতয়া, হ মাৰ ঈ ৰ, মই িবনয় কেৰাঁ, এই ঠাইত কৰা াথনাৈল

আেপানাৰ চ মলা আৰু কােণা পতা হওঁক। ৪১ হ ঈ ৰ িযেহাৱা,

এিতয়া আপিুন আৰু আেপানাৰ শি ৰ চ কিট িনজ িব ামৰ ঠাইৈল

উিঠ যাওঁক; হ ঈ ৰ িযেহাৱা, আেপানাৰ পেুৰািহতসকেল পিৰ াণ‐ব

িপ ক আৰু আেপানাৰ সাধসুকেল ম লত আন কৰক। ৪২ হ ঈ ৰ

িযেহাৱা, আপিুন আেপানাৰ অিভিষ জনক িবমখু নকিৰব৷ আেপানাৰ

দাস দায়দূৈল কৰা নানা দয়াৈল সাঁৱৰণ কৰক।”

৭ যিতয়া চেলামনৰ াথনা শষ হ’ল, তিতয়া আকাশৰ পৰা অি

নািম আিহ হাম‐বিল আৰু আন বিলসমহূ াস কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ

তােপেৰ সই গহৃ পিৰপণূ হ’ল। ২ তিতয়া পেুৰািহতসকেল িযেহাৱাৰ

গহৃত েৱশ কিৰব নাৱািৰেল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ তােপেৰ তওঁৰ

গহৃ পিৰপণূ হ আিছল। ৩ অি নািম আিহ থকাত আৰু গহৃৰ ওপৰত

িযেহাৱাৰ তাপ পিৰপণূ হ থকা সময়ত ই ােয়লৰ স ান সকেল

চাই আিছল৷ তওঁেলােক মৰূ দাঁৱাই, িশেলেৰ ব া মািটত মখু লগাই

িণপাত কিৰ িযেহাৱাক ধ বাদ জনােল৷ তওঁেলােক ক’ ল “িকয়েনা

তওঁ ম লময়, সই বােব তওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক৷” ৪ তাৰ

পাছত ৰজা আৰু সকেলা জাই িযেহাৱাৰ আগত বিলদান কিৰেল। ৫

ৰজা চেলামন বাইশ হাজাৰ গৰু আৰু এক লাখ িবশ হাজাৰ ভড়া আৰু

ছাগলী উৎসগ কিৰেল। এইদেৰ ৰজা আৰু সকেলােৱ িমিল ঈ ৰৰ গহৃ

িত া কিৰেল। ৬ পেুৰািহতসকেল িনজ িনজ সৱা কৰা ঠাইত িথয়

হ আিছল; আৰু িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰ দায়দু ৰজাই িযেহাৱাৰ গীত

গাবৰ কাৰেণ িয বাদ ‐য িন াণ কিৰিছল, সই বাদ য লবীয়াসকেল

হাতত ল িথয় হ’ল আৰু বাদ বজাই দায়দূৰ ৰিচত গীত গাই ক’ ল,

বােল, “িকয়েনা িযেহাৱাৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক৷” পেুৰািহতসকেলও

তওঁেলাকৰ আগত তূৰী বজােল; আৰু গােটই ই ােয়ল িথয় হ’ল। ৭

চেলামেন িযেহাৱাৰ গহৃৰ স খুত থকা চাতালৰ মাজ‐মিজয়ােটা পিব

কিৰিছল৷ সই ঠাইেতই তওঁ হাম‐বিল আৰু ম লাথক বিলৰ তল উৎসগ

কিৰিছল, কাৰণ তওঁ সজা িপতলৰ য েবদীেয় সই হামবিল, ভ

নেবদ আৰু ম লাথক বিলৰ তল ধিৰব নাৱািৰিছল। ৮ এইদেৰ সই

সময়ত চেলামন আৰু তওঁৰ লগত গােটই ই ােয়েল হমাতৰ েৱশ

ানৰ পৰা িমচৰ জিুৰৈলেক সই উৎসৱ মহা‐সমােজ সাত িদন ধিৰ পালন

কিৰেল। ৯ পাছত অ ম িদনা তওঁেলােক ধমসভা পািতেল; িকয়েনা

তওঁেলােক সাত িদন য েবদী িত া কিৰিছল আৰু সাত িদন উৎসৱ

কিৰিছল। ১০ চেলামেন স ম মাহৰ তইশ িদনৰ িদনা িনজ িনজ ত ুৈল

লাকসকলকআনি ত আৰু স ু মেনেৰ িবদায় িদেল; িকয়েনা িযেহাৱাই

দায়দু, চেলামন আৰু তওঁৰ জা ই ােয়লৈল ম ল কিৰেল৷ ১১ এইদেৰ

চেলামেন িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু ৰাজগহৃ সািজ সমা কিৰেল৷ িযেহাৱাৰ

গহৃত ও িনজৰ গহৃত িয িয কম কিৰবৈল চেলামেন ি ৰ কিৰিছল, তওঁ

সই সকেলােকই িস কিৰেল। ১২ পাছত িযেহাৱাই ৰািত চেলামনক

দশন িদ ক’ ল, “মই তামাৰ াথনা িনেলাঁ আৰু মাৰ য গহৃ বিুল এই

ঠাই মেনানীত কিৰেলাঁ। ১৩ মই যিদ আকাশ এেনৈক ব কেৰাঁ, য,

বৰষণু নহ’ব বা দশ াস কিৰবৈল কাকিত ফিৰঙক আ া কেৰাঁ বা িনজ

জাসকলৰ মাজৈল মহামাৰী পঠাওঁ, ১৪ তেনহ’ ল মাৰ নােমেৰ খ াত

হাৱা মাৰ জাসকেল যিদ িনজেক ন কিৰ াথনা কেৰ আৰু মাৰ

সা াৎ হবৈল িবচােৰ বা িনজ িনজ ‐পথৰ পৰা ঘেূৰ, তেনহ’ ল মই

গৰ পৰা িন তওঁেলাকৰ পাপেবাৰ মা কিৰম আৰু তওঁেলাকৰ দশ

আেৰাগ কিৰম। ১৫আিজৰ পৰা এই ঠাইত কৰা াথনাৈল মাৰ চ

মলা আৰু মাৰ কাণ পতা হ’ব। ১৬ িকয়েনা মাৰ নাম িচৰকালৈলেক

থািকবৰ কাৰেণ মই এই গহৃ মেনানীত কিৰ পিব কিৰেলাঁ; আৰু সকেলা

সময়ত এই ঠাইৈল মাৰ চ আৰু ইয়াত মাৰ মন থািকব। ১৭আৰু তুিমও

যিদ তামাৰ িপতৃ দায়দূৰ দেৰ মাৰ সা ােত চলা আৰু মই তামাক িদয়া

সকেলা আ া অ সােৰ কায কৰা আৰু মাৰ িবিধ ও শাসন ণালীেবাৰ

পালন কৰা, ১৮ তেনহেল মই তামাৰ ৰাজ িসংহাসন াপন কিৰম,

িযদেৰ তামাৰ িপতৃ দায়েূদ সেত িনয়ম াপন কেৰাঁেত কিছেলাঁ য,

বােল, ‘ তামােলাকৰ বংশধৰৰ স ান সকেল ই ােয়লৰ ওপৰত শাসন

কেৰাঁেত তওঁেলাক কিতয়াও িবফল নহ’ব৷’ ১৯ িক ু যিদ তামােলােক

মাৰ পৰা িবমখু হ, মই তামােলাকৰ স খুত াপন কৰা মাৰ িবিধ

আৰু আ ােবাৰ ত াগ কৰা আৰু ইতৰ দবতােবাৰক সৱা পজূা কৰা আৰু

সইেবাৰৰ আগত িণপাত কৰা, ২০ তেনহ’ ল, মই তওঁেলাকক িদয়া

দশৰ পৰা উ কিৰম; আৰু িনজ নামৰ কাৰেণ মই পিব কৰা এই

গহৃেকা মাৰ দিৃ ৰ পৰা দূৰ কিৰম আৰু সকেলা জািতৰ মাজত তাক

দ ৃ া আৰু িব পৰ িবষয় কিৰম। ২১আৰু এই িয গহৃ ইমান ওখ হেছ,

ইয়াৰ ওচেৰিদ যাৱা িতজন লােক আচিৰত হ িধব য, ‘এই দশৈল

আৰু এই গহৃৈল িযেহাৱাই িকয় এইদেৰ কায কিৰেল?’ ২২ তিতয়া

আন আন লাকসকেল উ ৰ িদ ক’ব, ‘এওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকেল িমচৰ

দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা িনজৰ পবূপৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক

এওঁেলােক ত াগ কিৰেল আৰু ইতৰ দবতােবাৰত আস হ সইেবাৰৰ

আগত িণপাত কিৰেল আৰু সইেবাৰক সৱাপজূাও কিৰেল৷ এই কাৰেণ

িযেহাৱাই এওঁেলাকৰ ওপৰত এই আটাই অম ল ঘটােল’৷”

৮ চেলামেন িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু িনজৰ গহৃ সাঁেজােত িবশ বছৰ লািগল,

২ যিতয়া হীৰেম চেলামনক িয িয নগৰ ওভটাই িদিছল, সই িবশ

বছৰৰ মৰুত সইেবাৰ চেলামেন পনুৰায় সািজেল আৰু সইেবাৰত

ই ােয়লৰ স ান সকলক বাস কিৰবৈল িদেল। ৩ চেলামেন হমাৎ‐

চাবাৈল গ তাক আ মণ কিৰ পৰাজয় কিৰেল। ৪আৰু মৰু া ত থকা

তে াৰ নগৰ আৰু হমাতত িয িয ভঁৰাল থকা নগৰ আিছল, সইেবাৰ

তওঁ িনমাণ কিৰেল৷ ৫ ইয়াৰ ওপিৰও তওঁ উজিন বৎেহােৰাণ আৰু

নামিন বৎ‐ হােৰাণ পনুৰায় িন াণ কিৰেল; এই খন নগৰ গড়, ৱাৰ

আৰু ডাং থকা সি ত নগৰ। ৬ বালৎ আৰু সাম ী সমহূ মজতু ৰািখবৰ

বােব তওঁ অিধকাৰত থকা নগৰেবাৰ িনমান কিৰেল। তওঁৰ ৰথ ৰািখবৰ

বােব আৰু অ ােৰাহীসকল থািকবৰ বােব নগৰ সািজেল; তওঁৰ স ু ি ৰ

বােব িযৰচূােলমত, িলবােনানত, তওঁ িয িয িনমান কিৰব িবচািৰিছল,

সই সকেলােক কিৰেল আৰু এইদেৰ তওঁৰ শাসনাধীন সকেলা দশেত

কিৰেল। ৭ ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজৰ নােহাৱা অৱিশ থকা

িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰ ীয়া, িহ ীয়া আৰু িযবচুীয়া লাকসকলৰ, ৮

িয বংশধৰৰ স ান সকল দশত অৱিশ থািকল, িযসকলক ই ােয়লৰ

স ান সকেল উ নকিৰেল, তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰাই ব ী কামৰ

বােব চেলামেন মা হ গাটােল; আৰু তওঁেলােক আিজৈলেক তােকই কিৰ

আেছ। ৯ িক ু চেলামেন তওঁৰ কাযৰ বােব ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

মাজৰ কােনা এজনেকা ব ী‐কামত নলগােল৷ বৰং তওঁেলাক তওঁৰ

ৰণৱুা, সনাপিত আৰু সাৰিথ ও অ ােৰাহীৰ অধ হ’ল। ১০ তওঁেলাকৰ

মাজৰ শ প াশজন লাক চেলামন ৰজাৰ কাযত িনযু কৰা ধান

িবষয়া আিছল; তওঁেলােক লাকসকলৰ কাম তদাৰক কিৰিছল৷ ১১

পাছত চেলামেন ফেৰৗণৰ জীেয়কৰ বােব সজা গহৃৈল, দায়দূৰ নগৰৰ

পৰা তওঁক অনােল; িকয়েনা তওঁ কিছল, “ মাৰ ভায া ই ােয়লৰ

দায়দু ৰজাৰ গহৃত বাস নকিৰব; কাৰণ িয িয ঠাইৈল িযেহাৱাৰ িনয়ম‐

চ ক আেহ, সই ঠাইেবাৰ পিব ।” ১২ তাৰ পাছত চেলামেন বাৰা াৰ

আগত িনেজ িন াণ কৰা িযেহাৱাৰ য েবদীৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ উে েশ

হাম‐বিল উৎসগ কিৰবৈল ধিৰেল৷ ১৩ িতিদনৰ িবিধ অ সােৰ, তওঁ

মািচৰ আ ামেত িব ামবাৰত, ন‐ জানত, আৰু িনৰিূপত পবৰ িদনত,

যেন খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ প , সাত স াহৰ পব আৰু পঁজা‐প ৰ
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িদনেবাৰত এই বিল িতিনবাৰৈক বছৰৰ িভতৰত উৎসগ কিৰেল। ১৪

তওঁ িপতৃ ৰজা দায়দূৰ িনেদশ অ সৰণ কিৰেল, চেলামেন মি ৰৰ সৱা

কায আৰু িতিদনৰ িবিধ অ সােৰ ঈ ৰৰ শংসা কিৰবৈল পেুৰািহত

আৰু লবীয়াসকল তওঁেলাকৰ িনজ িনজ পদত িনযু কিৰেল। ইয়াৰ

উপিৰও তওঁ ৱাৰেবাৰত িবভাগ অ সিৰ ৱৰীেবাৰ িনযু কিৰেল আৰু

তওঁেলাকক িনেদশেবােৰা িদেল। ১৫ এই লাকসকেল পেুৰািহত আৰু

লবীয়াসকলক বা ভঁড়াল ঘৰৰ িবষয়ত ৰজাই িদয়া আ াৰ পৰা কিতয়াও

িবপেথ যাৱা নািছল। ১৬ এই দেৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ িভি মলূ াপন কৰা

িদনৰ পৰা তাক িন াণ কিৰ শষ কৰাৈলেক চেলামনৰ সকেলা কায

িনয়িমতৰেূপ চিলল। এইদেৰ িযেহাৱাৰ গহৃ স ণূৈক সমা কৰা হ’ল

আৰু কাযত লেগাৱা হ’ল। ১৭ সই কালত চেলামন ইেদাম দশৰ সাগৰৰ

তীৰত থকা ইিচেয়ান‐ গবৰৈল আৰু এলতৈল গ’ল। ১৮ আৰু হীৰেম

িনজৰ দাসেবাৰৰ াৰাই তওঁৰ িৰৈল জাহাজ আৰু সামিু ক কাযত

িনপণু দাসেবাৰক পিঠয়ােল; আৰু তওঁেলােক চেলামনৰ দাসেবাৰৰ লগত

ওফীৰৈল গ’ল। তাৰ পৰা তওঁেলােক চািৰশ প াশ িক ৰ সাণ ল

চেলামন ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল।

৯ পাছত যিতয়া িচবা দশৰ ৰাণীেয় চেলামনৰ যশস াৰ কথা িনেল,

তিতয়া তেখেত িনগঢ়ূ বাক ৰ াৰাই তওঁক পৰী া কিৰবৈল

িযৰচূােলমৈল আিহল৷ গি ব , অিধক সাণ আৰু ব মলূ বাখৰ

বাজাই িদয়া অেনক উট আৰু অিতশয় অিধক লােক সেত আিহল৷

যিতয়া তেখেত চেলামনৰ ওচৰৈল আিহল, তেখতৰ মনত িয িয আিছল,

সকেলােক তওঁক ক’ ল। ২তােত চেলামেন তেখতৰ সকেলা ৰ উ ৰ

িদেল; চেলামেন বিুজব নাৱাৰা এেকােৱই নািছল; তওঁ উ ৰ িদব নাৱাৰা

কােনা এটা নািছল৷ ৩ এইদেৰ িচবাৰ ৰাণীেয় চেলামনৰ ান আৰু

তওঁ িন াণ কৰা গহৃ দিখেল, ৪আৰু তওঁৰ মজৰ আহাৰ, ম ীসকলৰ

বহা আসন, পিৰচাৰকসকলৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু তওঁেলাকৰ সাজ‐

পাচাক, তওঁৰ পান‐পা ধৰা লাকসকলআৰু তওঁেলাকৰ সাজ‐ পাচাক

আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৈল তওঁ উঠা খটখটী, এই সকেলােক দিখ, তেখত

িবচূি হ’ল। ৫ তেখেত ৰজাক ক’ ল, “মই িনজ দশত আেপানাৰ

বাক আৰু ানৰ িবষেয় িয কথা িনিছেলাঁ, সেয় সঁচা আিছল। ৬ িক ু

মই আিহ যিতয়াৈলেক িনজ চ েৰ নেদিখেলাঁ, তিতয়াৈলেক মই সই

কথাত িব াস কৰা নািছেলাঁ৷ চাওঁক, আেপানাৰ ান আৰু ধনৰ মহ ৰ

আধাও মাক কাৱা নািছল; মই িয কথা িনিছেলাঁ, তাতৈক আেপানাৰ

ণ আিধক আেছ। ৭আেপানাৰ লাকসকল কেন ধ আৰু আেপানাৰ

িয দাসেবােৰ আেপানাৰ আগত সদায় িথয় হ আেপানাৰ ানৰ কথা

েন, তওঁেলাক ধ । ৮আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা ধ , আেপানাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ বােব ৰজা পািতবৈল, তওঁ আেপানাৰ দেৰ এজনক তওঁৰ

িসংহাসনত ব ৱাই িন েয় স ু । িকয়েনা আেপানাৰ ঈ েৰ ই ােয়লক

ম কেৰ, তওঁেলাকক িনেদশত সদাকালৰ বােব ায় আৰু ধািমকতােৰ

িতি ত কিৰবৈল তওঁ আেপানাক তওঁেলাকৰ ওপৰত ৰজা পািতেল।”

৯ তেখেত ৰজাক এশ িবশ িক ৰ সাণ, অিত অিধক গি ব , আৰু

ব মলূ বাখৰ িদেল। িচবাৰ ৰাণীেয় চেলামন ৰজাক িদয়া গি ব ৰ

দেৰ গি ব তওঁক আন কােনও িদয়া নািছল। ১০ হীৰম আৰু

চেলামনৰ িয দাসেবােৰ ওফীৰৰ পৰা সাণ আিনিছল, তওঁেলােক অলগমূ

কাঠ আৰু ব মলূ বাখেৰা আিনিছল। ১১ ৰজাই সই অলগমূ কােঠেৰ

িযেহাৱাৰ গহৃ আৰু ৰাজগহৃৰ বােব জখলােবাৰ আৰু গায়কসকলৰ বােব

বীণা আৰু নবল সজােল৷ তেন ৱা কাঠ আেগেয় িযহূদা দশত কােনও

কিতয়াও দখা নািছল। ১২ পাছত িচবাৰ ৰাণীেয় ৰজাৈল অনা ব ৰ

সলিন ৰজাই িয ব িদেল, তাৰ বািহেৰ িচবাৰ ৰাণীেয় িবচৰা দেৰ, তওঁৰ

সকেলা মনৰ বা া তওঁ পৰূ কিৰেল। পাছত ৰাণী আৰু তওঁৰ দাসেবাৰ

িনজ দশৈল উলিট গ’ল। ১৩ এবছৰৰ িভতৰত ছশ ছয়ষি িক ৰ সাণ

চেলামনৈল আিহল, ১৪ সয়াও বপাৰী আৰু বিণসকেল অনা সাণৰ

বািহেৰ৷ আৰবৰ সকেলা ৰজা আৰু দশাধ সকেলও চেলামন ৰজাৈল

সাণ আৰু ৰপূ আিনেল। ১৫আৰু চেলামন ৰজাই সাণ িপটাই শ ঢাল

কিৰেল৷ সাণ িপটাই কৰা েত ক ঢালত ছশ চকল সাণ খৰচ হিছল৷

১৬আৰু সাণ িপটাই িতিনশ ঢাল যু ত কিৰেল৷ তাৰ েত ক ঢালত

িতিনশ চকল সাণ খৰচ হিছল; ৰজাই সইেবাৰ িলবােনানৰ কাঠিনৰ

গহৃত ৰািখেল। ১৭ ইয়াৰ বািহেৰ ৰজাই হাতী‐দাঁতৰ এখন ডাঙৰ িসংহাসন

সজাই তাৰ ওপৰত সাণৰ পতা মািৰেল। ১৮ সই িসংহাসনৰ

ছখিপয়া খটখিট আিছল আৰু িসংহাসনত লেগাৱা সাণৰ এখন ভিৰ‐পীৰা

আিছল আৰু বহা ঠাইৰ েয়াফােল খন হাত আিছল৷ সই হাতৰ ওচৰত

টা িসংহৰ মিু িথয় হ আিছল। ১৯আৰু সই ছয় খাপৰ ওপৰত ই

মেুৰ বাৰটা িসংহৰ মিু িথয় হ আিছল। এেন ৱা িসংহাসন আন কােনা

ৰাজ ত সজা নািছল। ২০ চেলামন ৰজাৰ সকেলা পান‐পা সাণৰ

আিছল আৰু িলবােনানৰ কাঠিনৰ গহৃৰ সকেলা পা সাণৰ আিছল;

চেলামনৰ ৰাজ ৰ কালত ৰপূ এেকােৰা মাজত গণ নািছল। ২১ িকয়েনা

হীৰমৰ দাসেবােৰ সেত তচীচৈল যাৱা ৰজাৰ কইখন মান জাহাজ

আিছল৷ সই তচীচৰ জাহাজেবােৰ সাণ, ৰপূ, হাতী‐দাঁত, বা ৰ, আিদ

ল েত ক িতিন বছৰৰ মৰুত এবাৰ এবাৰ আিহ আিছল। ২২ এইদেৰ

ঐ য আৰু ানত চেলামন ৰজা পিৃথৱীত থকা সকেলা ৰজাতৈক ধান

হ’ল। ২৩ ঈ েৰ চেলামনৰ মনত িয ান িদিছল, তওঁৰ সই ানৰ কথা

িনবৈল পিৃথৱীৰ সকেলা ৰজাই তওঁৰ লগত সা াৎ কিৰবৈল চ া

কিৰিছল। ২৪আৰু িতজেন িনজ িনজ উপহাৰ, ৰপূৰ আৰু সাণৰ পা ,

ব , অ , গি ব , ঘাঁৰা আৰু খছৰ এইেবাৰ ল িত বছেৰ বছেৰ

আিহিছল। ২৫ ঘাঁৰা আৰু ৰথৰ বােব চেলামনৰ চািৰহাজাৰ ঘাঁৰাশাল

আিছল আৰু তওঁৰ বাৰ হাজাৰ অ ােৰাহী আিছল, আৰু এওঁেলাকক তওঁ

নানা ৰথ‐নগৰত আৰু ৰজাৰ লগত িযৰচূােলমেতা ৰািখেল। ২৬আৰু

ফৰাৎ নদীেৰ পৰা পেল ীয়াসকলৰ দশৈল আৰু িমচৰৰ সীমাৈলেক

সকেলা ৰজাসকলৰ ওপৰত তওঁ শাসন কিৰিছল। ২৭ ৰজাই িযৰচূােলমত

ৰপূক মািটত থকা িশলৰ িনিচনা আৰু এৰচ কাঠক িন ভূিমত থকা িডমৰু

গছৰ িনিচনা অিধক কিৰেল। ২৮ িমচৰৰ পৰা আৰু আন সকেলা দশৰ

পৰা চেলামনৰ বােব ঘাঁৰা অনা হিছল। ২৯ চেলামনৰ অৱিশ কাযৰ

আেদ াপা িবৱৰণ নাথন ভাববাদীৰ পু কখনত, চীেলানীয়া অহীয়াৰ

ভাববাণীত, আৰু নবাটৰ পু যাৰিবয়াম‐িবষয়ক ইে া দশক‐পু কখনত

জােনা িলখা নাই? ৩০ এইদেৰ চেলামেন িযৰচূােলমত থািক সমদুায়

ই ােয়লৰ ওপৰত চি শ বছৰ ৰাজ কিৰেল। ৩১ পাছত চেলামন তওঁৰ

পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হাৱাত তওঁৰ িপতৃ দায়দূৰ নগৰত তওঁক

মদাম িদয়া হ’ল; আৰু তওঁৰ পু ৰহিবয়াম তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

১০ পাছত ৰহিবয়াম িচিখমৈল গ’ল; িকয়েনা তওঁক ৰজা পািতবৈল

গােটই ই ােয়ল িচিখমৈল গিছল। ২ এেনেত নবাটৰ পু

যাৰিবয়ােম সই বা া পােল, িকয়েনা তওঁ িমচৰত আিছল, চেলামন

ৰজাৰ ভয়ত তওঁ িমচৰৈল পলাই গিছল; তাৰ পাছত তওঁ িমচৰৰ

পৰা উলিট আিহল৷ ৩ িকয়েনা লাকসকেল মা হ পিঠয়াই তওঁক

মতাই আিনিছল; তাৰ পাছত যাৰিবয়াম আৰু গােটই ই ােয়েল আিহ

ৰহিবয়ামক এই কথা ক’ ল, ৪ “আেপানাৰ িপতেৃয় আমাৰ ওপৰত

সিহব নাৱাৰা যৱুিল িদ গ’ল৷ এই হতুেক আেপানাৰ িপতেৃয় আমাক

িয সিহব নাৱাৰা দাস কমত লগাই িদ গধৰু যৱুিল িদ গ’ল, আপিুন

তাৰ িকছু লঘূ কৰক, তিতয়া আিম আেপানাৰ দাস হ থািকম।” ৫

তিতয়া ৰহিবয়ােম তওঁেলাকক ক’ ল, “িতিন িদনৰ পাছত তামােলােক

আেকৗ মাৰ ওচৰৈল আিহবা।” তিতয়া লাকসকল িচ গ’ল। ৬ পাছত

ৰজা ৰহিবয়ােম তওঁৰ িপতৃ চেলামন জীিৱত থকা কালত িয ব ৃ সকল

তওঁৰ আগত িথয় িদ আিছল তওঁেলাকৰ লগত ম ণা কিৰ িধেল, “মই

সই লাকসকলক উ ৰ িদবৈল তামােলােক িক পৰামশ িদয়া?” ৭

তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “আপিুন যিদ সই লাকসকলৈল মৰমীয়াল

হ তওঁেলাকক স ু কেৰ আৰু তওঁেলাকক ভাল কথা কয়, তে

তওঁেলাক িচৰকালৈলেক আেপানাৰ দাস হ থািকব।” ৮ িক ু ৰহিবয়ামক

ব ৃ সকেল িদয়া পৰামশ অৱ া কিৰ, িযসকল তওঁেৰ লগত এেক সমােন

ডাঙৰ‐দীঘল হাৱা ডকাসকল তওঁৰ আগত িথয় িদ আিছল, তওঁেলাকৰ

সেত ম ণা কিৰেল। ৯ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ আগত কাৱা
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সই লাকসকলক আিম উ ৰ িদবৰ বােব তামােলােক িক পৰামশ িদবা,

সই লাকসকেল মাক এইদেৰ ক’ ল, বােল, ‘আেপানাৰ িপতেৃয় আমাৰ

ওপৰত িয যৱুিল িদ গ’ল, তাৰ িকছু লঘূ কৰক’?” ১০ তওঁৰ এেক সমােন

ডাঙৰ‐দীঘল হাৱা সই ডকাসকেল তওঁক ক’ ল, “আেপানাৰ িপতেৃয়

আমাৰ ওপৰত গধৰু যৱুিল িদ গ’ল িক ু আপিুন তাৰ িকছু লঘূ কৰক বিুল

আেপানাৰ আগত কাৱা লাকসকলক সই কথা কওঁক, ‘ মাৰ কঁঞা

আঙুিলেটা মাৰ িপতৰৃ ককালতৈকেয়া ডাঙৰ। ১১ এই হতুেক না,

মাৰ িপতেৃয় তামােলাকৰ ওপৰত গধৰূ যৱুিল িদ গ’ল, িক ু মই তাক

পনুৰ গধৰূ কিৰম৷ মাৰ িপতেৃয় তামােলাকক চাবেুকেৰ শাি িদিছল,

িক ু মই হ’ ল তামােলাকক কঁেকাৰািবছােৰ শাি িদম’, এইদেৰই

আপিুন তওঁেলাকক কওক৷” ১২ পাছত “ততৃীয়িদনা মাৰ ওচৰৈল আেকৗ

আিহবা”, ৰজাই কাৱা এই কথাৰ দেৰই যাৰিবয়াম আিদ সকেলা লাক

ততৃীয় িদনা ৰহিবয়ামৰ ওচৰৈল আিহল। ১৩ তােত ৰজাই তওঁেলাকক

টান টান কথােৰ উ ৰ িদেল; ৰহিবয়াম ৰজাই ব ৃ সকলৰ পৰামশ অৱ া

কিৰেল৷ ১৪ সই ডকাসকলৰ পৰামশ অ সােৰ তওঁেলাকক তওঁ এই

কথা কেল, “ মাৰ িপতেৃয় তামােলাকক িদয়া যৱুিল তােতাৈক অিধক

গধৰু কিৰম; ইয়াত মই পনুৰ যাগ িদম৷ মাৰ িপতেৃয় তামােলাকক

চাবেুকেৰ শাি িদিছল, িক ু মই হ’ ল তামােলাকক কঁেকাৰািবছােৰ

শাি িদম।” ১৫ এইদেৰ ৰজাই লাকসকলৰ কথা িনেল; িকয়েনা

চীেলানীয়া অহীয়াৰ াৰাই িদয়া নবাটৰ পু যাৰিবয়ামক িযেহাৱাই কাৱা

িনজ বাক িস কিৰবৰ অেথ ঈ ৰৰ পৰােহ এই ঘটনা ঘিটল। ১৬

যিতয়া ই ােয়লৰ লাকসকেল দিখেল য, ৰজাই তওঁেলাকৰ কথা

না নাই তিতয়া তওঁেলােক ৰজাক উ ৰ িদেল আৰু ক’ ল, “দায়দূৰ

ওচৰত আমাৰ িক অংশ আেছ? িযচয়ৰ পু ৰ ওচৰত আমাৰ কােনা

অিধকাৰ নাই! হ ই ােয়ল, তামােলােক িনজ িনজ ত ুৈল যাৱা৷ হ

দায়দু, তুিম এিতয়া িনজ বংশৈল চাৱা।” এইদেৰ সমদুায় ই ােয়ল িনজ

িনজ ত ুৈল পনুৰ উভিত গ’ল। ১৭ িক ু িযহূদাৰ নগৰেবাৰত বাস কৰা

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ওপৰত হ’ ল ৰহিবয়ােম ৰাজ কিৰ থািকল।

১৮ পাছত ৰজা ৰহিবয়ােম ব ী‐কাম কৰাসকলৰ অধ হেদাৰামক

পিঠয়াওেত, ই ােয়লৰ স ান সকেল তওঁৈল এেনদেৰ িশল দিলয়ােল

য, যাৰ ফলত তওঁ তােত মিৰল৷ ৰজা ৰহিবয়ােম িনজৰ ৰথত উিঠ

বগােবগীৈক িযৰচূােলমৈল পলাই গ’ল। ১৯এইদেৰ ই ােয়েল দায়দূৰ

বংশৰ িবৰেু আিজৈলেক সই ভােবেৰই িবে াহ আচৰণ কিৰ আেছ।

১১ ৰহিবয়ােম যিতয়া িযৰচূােলমৈল আিহল, তিতয়া ৰহিবয়ােম

ৰাজ পনুৰাই িনজৰ অধীনৈল আিনবৰ বােব ই ােয়লৰ িবৰেু

যু কিৰবৰ বােব িযহূদা আৰু িব ামীন গা ীৰ পৰা এক লাখ আশী

হাজাৰ মেনানীত সিনক গাটােল। ২ িক ু ঈ ৰৰ লাক চমিয়য়াৰ

ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, বােল, ৩ “তুিম িযহূদাৰ ৰজা চেলামনৰ

পু ৰহিবয়ামক আৰু িযহূদা ও িব ামীনত থকা গােটই ই ােয়লক

কাৱা, ৪ ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক িনজ ভাইসকলৰ

িবৰেু যু নকিৰবা৷ িতজেন িনজ িনজ ঘৰৈল ঘিূৰ যাব লািগব িকয়েনা

মাৰ াৰাইেহ এই কথা হেছ’৷” তিতয়া তওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাক ৈল

কাণ িদেল আৰু যাৰিবয়ামৰ িবৰেু যু কিৰবৈল যাৱাৰ পৰা উভিত

গ’ল। ৫ ৰহিবয়ােম িযৰচূােলমত বাস কিৰ দশ ৰ াৰ অেথ িযহূদাত

নানা নগৰ সািজেল। ৬ তওঁ বৎেলেহম, এটম, তেকাৱা, ৭ বৎ‐

চুৰ, চােকা, অ ম, ৮ গাত, মােৰচা, জীফ, ৯ অেদাৰিয়ম, লাখীচ,

অেজকা, ১০ চৰা, অয়ােলান, িহে াণ আিদ িযহূদাত আৰু িব ামীনত

থকা এইেবাৰ নগৰ গেড়েৰ আবতৃ কিৰ সি ত কিৰেল। ১১ তওঁ এই

আটাইেবাৰ গ সি ত কিৰ, সই বাৰৰ মাজত সনাপিতসকলক

ৰািখেল আৰু খাৱা ব , তল আৰু া াৰসৰ ভঁৰাল পািতেল। ১২

তওঁ েত ক নগৰত ঢাল আৰু বৰচা ৰািখেল আৰু নগৰেবাৰ অিত

সি ত কিৰেল। িযহূদা আৰু িব ামীন তওঁৰ অধীনত আিছল। ১৩

গােটই ই ােয়লৰ মাজত িয িয পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকল আিছল,

তওঁেলােক তওঁেলাকৰ সকেলা অ লৰ পৰা তওঁৰ ওচৰৈল আিহল। ১৪

িকয়েনা লবীয়াসকেল িনজ িনজ চৰণীয়া ঠাই আৰু িনজ িনজ উ ৰাধীকাৰ

এিৰ িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৈল আিহল িকয়েনা যাৰিবয়াম আৰু তওঁৰ

পু সকেল তওঁেলাকক িযেহাৱাৰ উে েশ পেুৰািহতৰ কম কিৰবৈল

িনিদ তওঁেলাকক খিদ িদিছল৷ ১৫ যাৰিবয়ােম তওঁৰ িনজৰ কাৰেণ

িনেজ সজা দামিুৰ আৰু ছাগলীৰ িতমা আৰু তাৰ বােব পেুৰািহতসকলক

পিব ঠাইেবাৰৰ কাৰেণ িনযু কিৰিছল। ১৬ ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ

লাকসকলৰ মাজত, িযসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৰ মন আিছল,

তওঁেলােক লবীয়াসকলৰ অ গামী হ তওঁেলাকৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰবৈল িযৰচূােলমৈল আিহল। ১৭

এইদেৰ তওঁেলােক িতিন বছৰৈলেক িযহূদাৰ ৰাজ শি শালী কিৰেল

আৰু চেলামনৰ পু ৰহিবয়ামক সবল কিৰেল ‐ িকয়েনা িতিন বছৰৈলেক

তওঁেলােক দায়দু আৰু চেলামনৰ পথত চিলিছল। ১৮ ৰহিবয়ােম দায়দূৰ

পু িযিৰেমাতৰ জীেয়ক মহলতক িবয়া কিৰেল। িযচয়ৰ পু ইলীয়াবৰ

জীেয়ক অিবহিয়ল তাইৰ মাক আিছল। ১৯ সই মিহলা মহলেত িযয়চু,

চমিৰয়া আৰু জহম, এইেকইজন পু তওঁৈল সৱ কিৰেল। ২০ মহলতৰ

পাছত তওঁ অবচােলামৰ জীেয়ক মাখাক িবয়া কিৰেল; এই মিহলা

মাথাই তওঁৈল অিবয়া, অ য়, জীজা আৰু চেলামীতক সৱ কিৰেল।

২১ ৰহিবয়ােম তওঁৰ সকেলা প ী আৰু উপপ ীৰ মাজত অবচােলামৰ

জীেয়ক মাখাক সকেলাতৈক ভাল পাইিছল িকয়েনা তওঁৰ ওঠৰ গৰাকী

প ী আৰু ষাঠী গৰাকী উপপ ী হণ কিৰিছল; আৰু আঠাইশজন পেুতক

আৰু ষািঠজন জীেয়কৰ িপতৃ হিছল৷ ২২ পাছত ৰহিবয়ােম মাখাৰ পু

অিবয়াক ধান অথাৎ িনজৰ ভাইসকলৰ মাজত অধ পািতেল; িকয়েনা

তওঁক ৰজা পািতবৈল তওঁ মন কিৰিছল। ২৩ ৰহিবয়ােম ােনেৰ

ৰাজ কিৰেল; িযহূদা আৰু িব ামীন দশৰ সকেলাফােল, তওঁৰ সকেলা

পু সকলক, গেড়েৰ আবতৃ থকা েত ক নগৰত বেলগ বেলগৈক িনযু

কিৰেল; আৰু তওঁেলাকক অিধক খাৱা ব িদেল আৰু তওঁেলাকৰ বােব

অেনক প ী িবচািৰ িদেল৷

১২ যিতয়া ৰহিবয়ামৰ ৰাজ িতি ত আৰু তওঁ শি শালী হ’ল,

তিতয়া তওঁ আৰু তওঁেৰ সেত গােটই ই ােয়েল িযেহাৱাৰ

িবিধ ত াগ কিৰেল। ২ তিতয়া এই ঘটনা ঘিটিছল, সয়া আিছল ৰজা

ৰহিবয়ামৰ ৰাজ ৰ প ম বছৰ; িমচৰৰ ৰজা চীচেক িযৰচূােলমৰ িবেৰা

কিৰেল৷ কাৰণ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িত অিব াসী আিছল৷ ৩ তওঁ

বাৰশ ৰথ আৰু ষাঠী হাজাৰ অ ােৰাহী লগত ল আিহিছল৷ তওঁৰ লগত

িমচৰৰ পৰা লবুীয়া, চু ীয়া আৰু চীয়া লাকসকল অসংখ ৰেূপআিহিছল।

৪ তওঁ গেড়েৰ আবতৃ থকা িযহূদাৰ নগৰেবাৰ আটক কিৰ িযৰচূােলমৈল

আিহিছল। ৫ সই সময়ত চমিয়য়া ভাববাদীেয় ৰহিবয়ামৰ ওচৰৈল

আৰু চীচকৰ ভয়ত িযৰচূােলমত গাট খাৱা িযহূদাৰ অধ সকলৰ

ওচৰৈল আিহল আৰু তওঁেলাকক ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

‘ তামােলােক মাক ত াগ কিৰলা, এই কাৰেণ মেয়া তামােলাকক ত াগ

কিৰ চীচকৰ হাতত িদেলাঁ’৷” ৬ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰাজ মাৰ আৰু

ৰজাই িনজেক ন কিৰ ক’ ল, “িযেহাৱা ায়বান।” ৭ তিতয়া িযেহাৱাই

তওঁেলাকক ন হাৱা দিখ চমিয়য়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাক

আিহল, বােল, “ তওঁেলাক ন হ’ল৷ মই তওঁেলাকক িবন নকেৰাঁ;

িক ু অলপ সময়ৰ কাৰেণেহ তওঁেলাকক উ াৰ কিৰম আৰু চীচকৰ

হাতৰ াৰাই িযৰচূােলমৰ ওপৰত মাৰ াধ ঢলা নাযাব। ৮ তথািপ

তওঁেলােক তওঁৰ দাস হ’ব, যােত তওঁেলােক বিুজ পায় মাক সৱা

কিৰেল িক হয় আৰু অ দশীয় শাসনকতাক সৱা কিৰেল িক হয়৷” ৯

পাছত িমচৰৰ ৰজা চীচেক িযৰচূােলমৰ িবৰেু আিহল আৰু িযেহাৱাৰ

গহৃৰ লগেত ৰাজ গহৃত সাঁিচ থাৱা ব েবাৰ ল গ’ল৷ তওঁ সকেলােক

িনেল আৰু চেলামেন সেজাৱা সাণৰ ঢালেবােৰা ল গ’ল। ১০ তিতয়া

ৰজা ৰহিবয়ােম সইেবাৰৰ সলিন িপতলৰ ঢাল সািজেল আৰু ৰাজ

গহৃৰ ৱাৰ ৰখীয়া হৰীেবাৰৰ অধ সকলৰ হাতত শাধাই িদেল।

১১এইদেৰ ৰজা যিতয়া িযেহাৱাৰ গহৃৈল আেহ, তিতয়া হৰীেবােৰ

সই ঢালেবাৰ উিলয়াই আেন; পাছত পনুৰ হৰীৰ কাঁঠাত সইেবাৰ
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থ িদেয়৷ ১২ ৰহিবয়াম ন হাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ াধ া হ’ল৷

তওঁ ৰহিবয়ামক স ণূৰেূপ িবন নকিৰেল; আনহােত িযহূদাৰ মাজেতা

লাকৰ স াৱ আিছল। ১৩ মশঃ ৰজা ৰহিবয়ােম িযৰচূােলমত তওঁৰ

ৰাজপদ শি শালী কিৰ, ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল। যিতয়া ৰহিবয়ামৰ

বয়স একচি শ বছৰ আিছল, তিতয়া ৰাজ কিৰবৈল লিছল। তওঁ

িযৰচূােলমত সাঁতৰ বছৰ ৰাজ কিৰিছল। িযেহাৱাই িনজ নাম াপন

কিৰবৰ বােব ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ মাজৰ পৰা তওঁক মেনানীত

কিৰিছল। তওঁৰ মাকৰ নাম নয়মা আিছল, তওঁ অে ানীয়া আিছল। ১৪

িক ু তওঁ ‐আচৰণ কিৰিছল, িকয়েনা তওঁ িযেহাৱাক িবচাৰ কিৰবৈল

িনজৰ মন ি ৰ কৰা নািছল। ১৫ ৰহিবয়ােম িয িয কিৰিছল, সই সকেলা

িবষয় থমৰ পৰা শষৈলেক চমিয়য়া ভাববাদী আৰু ইে া দশকৰ

ইিতহাস পু ক খনত বংশাৱলীসহ সিবেশষ িলখা আেছ। ৰহিবয়াম আৰু

যাৰিবয়ামৰ মাজত সদায় যু লািগ আিছল। ১৬ পাছত ৰহিবয়ােম তওঁৰ

পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু দায়দূৰ নগৰত তওঁক মদাম

িদয়া হ’ল; তিতয়া তওঁৰ পু অিবয়া তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

১৩ যাৰিবয়াম ৰজাৰ ৰাজ ৰ অ াদশ বছৰত অিবয়াই িযহূদাৰ

ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল ধিৰেল৷ ২ তওঁ িতিন বছৰ িযৰচূােলমত

ৰাজ কিৰেল; তওঁৰ মাতৰৃ নাম মীখায়া আিছল৷ তেখত িগিবয়া িনবাসী

উিৰেয়লৰ জীেয়ক আিছল। সই সময়ত অিবয়া আৰু যাৰিবয়ামৰ মাজত

যু চিল আিছল। ৩ অিবয়াই যু াৰু বীৰ পৰুষু থকা স সাম ৰ চািৰ

লাখ মেনানীত লাক লগত ল যু কিৰবৈল গ’ল৷ যাৰিবয়ােম আঠ লাখ

মেনানীত বলৱান বীৰপৰুষু লগত ল তওঁৰ িবৰেু ব পািতেল। ৪

অিবয়াই ই িয়মৰ পবতীয়া অ লত থকা চমাৰিয়ম পবতৰ ওপৰত িথয়

হ ক’ ল, “ হ যাৰিবয়াম আৰু গােটই ই ােয়ল লাক, মাৰ কথা না! ৫

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই য ই ােয়লৰ ৰাজ ভাৰ িচৰকালৈলেক দায়দূক

আৰু তওঁৰ স ান সকলক পৰ ৰাগত এিট িনয়েমেৰ িদেল, সই িবষেয়

জােনা তামােলােক নাজানা? ৬ তথািপ দায়দূৰ পু চেলামনৰ দাস

নবাটৰ পু যাৰিবয়াম তওঁৰ ভুৰ িবৰেু উিঠ িবে াহী হ’ল; ৭আৰু

কতেবাৰ পাষ ও অসাৰ িচ ৰ লাকসকল তওঁৰ ওচৰত গাট খােল৷

তওঁেলােক চেলামনৰ পু ৰহিবয়ামৰ িবৰেু িনজেক সবল কিৰেল;

যিতয়া ৰহিবয়াম ডকা আৰু অনিভ হাৱাত তওঁেলাকৰ আগত

িনজেক সবল কিৰব নাৱািৰিছল। ৮আৰু এিতয়া তামােলােক দায়দূৰ

স ান সকলৰ হাতত থকা িযেহাৱাৰ ৰাজ ৰ িবৰেু িনজেক সবল কিৰব

পািৰম বিুল ভািবছাহঁক৷ তামােলাক অিতশয় এক বহৃৎ স ৰ দল আৰু

দৱতা ৰেূপ তামােলাকৰ বােব যাৰিবয়ােম সজা সাণৰ দামিুৰ কইটা

তামােলাকৰ লগত আেছ। ৯ তামােলােক িযেহাৱাৰ পেুৰািহত হােৰাণৰ

স ান সকলক আৰু লবীয়াসকলক খিদ িদয়া নাই জােনা? অ দশীয়

জািতেবাৰৰ দেৰ িনজৰ বােব পেুৰািহত পািত লাৱা নাই জােনা? ইয়ােত

িযজেন এটা দমৰা আৰু সােতাটা মৰ ল িনজেক পেুৰািহত কৰাবৈল

আেহ, তওঁ সই ঈ ৰ নােহাৱােবাৰৰ পেুৰািহত হ’ব পােৰ। ১০ িক ু

আমাৰ বােব হ’ ল িযেহাৱাই আমাৰ ঈ ৰ আৰু আিম তওঁক ত াগ

কৰা নাই৷ আৰু িযেহাৱাৰ পিৰচযা কেৰাঁতা পেুৰািহত হােৰাণৰ স ান

সকল, আৰু িনজ িনজ কামত লািগ থকা লবীয়াসকল আমাৰ আেছ৷ ১১

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ িত িদেন ৰািতপৱুা আৰু সি য়া বলা

হাম‐বিল উৎসগ কেৰ আৰু গি ধপূ লায়৷ আৰু পিব মজৰ ওপৰত

িযেহাৱাৰ আগত িদয়া িপঠা সজায় ৰােখ আৰু সি য়া বলা লাবৰ বােব

দীপেবাৰৰ সেত সাণৰ দীপাধাৰ যু তাই থয়৷ িকয়েনা আিম আমাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া পালন কেৰাঁ, িক ু তামােলােক তওঁক ত াগ

কিৰলা। ১২আৰু চাৱা, ঈ ৰ আমাৰ স ী হ আমাৰ আগত যাওঁতা

হেছ; আৰু তওঁৰ পেুৰািহতসকল তামােলাকৰ িবৰেু মহা িন কৰা

তওঁেলাকৰ তূৰীও আেছ। হ ই ােয়লৰ স ান সকল, তামােলােক

তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু যু নকিৰবা,

িকয়েনা তিতয়া তামােলােক কৃতকায নহ’বা৷ ১৩ িক ু যাৰিবয়ােম

তওঁেলাকক আ মণ কিৰবৰ অেথ যু ত হ’ল আৰু পেুত এদল স

তওঁেলাকৰ পাছ ফালৈল ঘৰূাই পঠােল; তােত এদল লাক িযহূদাৰ

আগফােল আৰু সই পেুত পেঠাৱা দলেটা তওঁেলাকৰ পাছফােল

আিছল। ১৪ পাছত িযহূদাৰ লাকসকেল মখু ঘৰূাই যিতয়া তওঁেলাকৰ

আগফােল আৰু পাছফােল যু হাৱা দিখেল, তিতয়া তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰবৈল ধিৰেল আৰু পেুৰািহতসকেল

তূৰী বজােল; ১৫ তিতয়া িযহূদাৰ লাকসকেল িসংহনাদ কিৰ উিঠল;

িযহূদাৰ লাকসকেল এেন িসংহনাদ কেৰাঁেত, ঈ েৰ অিবয়াৰ আৰু

িযহূদাৰ আগত যাৰিবয়ামক আৰু গােটই ই ােয়লক হাৰ কিৰেল।

১৬ তিতয়া ই ােয়লৰ লাকসকেল িযহূদাৰ স খুৰ পৰা পলাল অ◌াৰু

ঈ েৰ তওঁেলাকক িযহূদাৰ হাতত শাধাই িদেল। ১৭ অিবয়া আৰু তওঁৰ

লাকসকেল তওঁেলাকৰ মাজত মহা সংহােৰেৰ সংহাৰ কিৰেল; তােত

ই ােয়লৰ মাজত পাঁচলাখ মেনানীত লাকৰ মতুৃ হ’ল। ১৮ এইদেৰ

সই সময়ত ই ােয়লৰ স ান সকলক বশ কৰা হ’ল; িযহূদাৰ স ান

সকল জয়ী হ’ল, িকয়েনা তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

ওপৰত তওঁেলােক ভাৰসা ৰািখিছল। ১৯ পাছত অিবয়াই যাৰিবয়ামৰ

পােছ পােছ খিদ গ, তওঁৰ খনিদেয়ক নগৰ অথাৎ বৎএল আৰু তাৰ

উপনগৰ, যচানা আৰু তাৰ উপনগৰ আৰু ইে াণ আৰু তাৰ উপনগৰেবাৰ

অিধকাৰ ল’ ল। ২০অিবয়াৰ িদনত যাৰিবয়াম কিতয়াও বলৱান হ’ব

নাৱািৰেল৷ পাছত িযেহাৱাই তওঁক হাৰ কৰাত, তওঁৰ মতুৃ হ’ল। ২১

িক ু অিবয়া বলৱান হ উিঠল; তওঁ চৗ গৰাকী মিহলা িবয়া কৰােল৷

তওঁৰ ঔৰসত বাইশজন পেুতক আৰু ষা জনী জীেয়ক জ লিছল।

২২ অিবয়াৰ অৱিশ ব ৃ া , তওঁৰ কায আৰু তওঁ কাৱা কথা ইে া

ভাববাদীৰ টীকা শা খনত িলখা আেছ।

১৪ পাছত অিবয়া তওঁৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু

লাকসকেল দায়দূৰ নগৰত তওঁক মদাম িদেল৷ পাছত তওঁৰ

পু আচা তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। এওঁৰ ৰাজ ৰ কালত দহ বছৰৈলেক

দশ ি েৰ আিছল৷ ২আচাই ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ভাল আৰু ায়,

তােক কিৰিছল। ৩ িকয়েনা তওঁ পৰজাতীয় য েবদী আৰু ওখ ঠাইেবাৰ

আতৰাই পলাইিছল, েবাৰ ভািঙ পলাইিছল আৰু আেচৰা মিু েবাৰ

খ ‐িবখ কিৰ কািটিছল৷ ৪ তওঁ িযহূদাক তওঁেলাকৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাক পাবৰ বােব ব ৱ া আৰু আ ােবাৰ পালন কিৰবৈল

আেদশ িদিছল। ৫আনিক তওঁ িযহূদাৰ সকেলা নগৰৰ পৰা ওখ ঠাই

আৰু সূযৰ িতমােবােৰা আতৰাই পলাইিছল৷ আৰু তওঁৰ ৰাজ ি েৰ

আিছল। ৬ পাছত তওঁ িযহূদাত গেড়েৰ আবতৃ কিৰ কইবাখেনা নগৰ

সি ত কিৰ সািজিছল৷ িকয়েনা িযেহাৱাই তওঁৰ ওপৰত শাি দান

কৰা বােব দশ ি েৰ আিছল আৰু সই সময়ত কইবা বছৰৈলেক কােৰা

লগত তওঁৰ যু হাৱা নািছল। ৭ কাৰণ আচাই িযহূদাক কিছল, “আহা,

আিম এই নগৰ কইখন সি ত কেৰাঁহক আৰু এইেবাৰৰ চািৰওফােল

গড় আৰু কাঁঠ সােজাঁ, ৱাৰ আৰু ডাং িদওঁ; দশখন এিতয়াৈলেক

আমােৰই হ আেছ, িকয়েনা আিম আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক িবচািৰেলাঁ৷

আিম তওঁক িবচিৰেলাঁ আৰু তওঁ সকেলা ফালৰ পৰা আমাৰ ওপৰত

শাি দান কিৰেল।” এইদেৰ তওঁেলােক সইেবাৰ নগৰ সািজেল আৰু

কৃতকায ও হ’ল। ৮আচা’ৰ ঢাল আৰু যাঠী ধৰা স সমহূ হ’ল, িযহূদাৰ

িতিন লাখ আৰু িব ামীনৰ ঢাল আৰু ধ ধৰা ই লাখ আশী হাজাৰ

স আিছল৷ এওঁেলাক সকেলা পৰা মী বীৰপৰুষু আিছল। ৯ পাছত

চেদশীয় জৰেহ দহ লাখ স আৰু িতিনশ ৰথ লগত ল, তওঁেলাকৰ

িবৰেু যা া কিৰ মােৰচা পােলিহ। ১০ তিতয়া আচা’ই তওঁৰ িবৰেু

যা া কিৰ তওঁেলােক মােৰচাৰ ওপৰৰ চফাতা উপত কাত ব পািতেল।

১১ তিতয়া আচা’ই তওঁৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ক’ ল, “ হ

িযেহাৱা, তুিম সহায় কিৰবৈল গ’ ল, তামাৰ আগত বলী আৰু িন লীৰ

মাজত এেকা ভদ নাই। হ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আমাক সহায় কৰা;

িকয়েনা আিম তামাৰ ওপৰত ভাৰসা কেৰাঁ আৰু তামাৰ নােমেৰই এই

লাকাৰণ ৰ িবৰেু আিহেলাঁ। হ িযেহাৱা, তুিমেয়ই আমাৰ ঈ ৰ; তামাৰ

আগত ম বল নহওঁক৷” ১২ তিতয়া িযেহাৱাই আচাৰ আৰু িযহূদাৰ
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আগত চীয়াসকলক ঘেটাৱাত, িচয়াসকল পলাল। ১৩ তােত আচা

আৰু তওঁৰ লগৰ স সকেল গৰাৰৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ খিদ গ’ল৷

গিতেক চীয়াসকলৰ অেনক লাক ইমানৈক মৰা পিৰল য, িসহঁেত

পনুৰায় সবল হ’ব নাৱািৰেল, কাৰণ িযেহাৱা আৰু তওঁৰ স সাম ৰ

আগত িসহঁত িবন হ’ল; আৰু লাকসকেল অিধক অিধক লটু ব িনেল।

১৪ তওঁেলােক গৰাৰৰ চািৰওফােল থকা আটাইেবাৰ নগৰ ংস কিৰ

জয় কিৰ ল’ ল, িকয়েনা িযেহাৱাৰ াস তওঁেলাকৰ ওপৰৈল আিহল৷ আৰু

তওঁেলােক আটাইেবাৰ নগৰ লটু কিৰেল, কাৰণ সইেবাৰত অেনক লটু

ব আিছল। ১৫আৰু তওঁেলােক ত ু‐িনবাসীসকলক হাৰ কিৰ ব ত

মৰ, ছাগলী আৰু উট ল, িযৰচূােলমৈল উলিট আিহল।

১৫ পাছত ওেদদ’ৰ পু অজিৰয়াত ঈ ৰৰ আ া ি িত হ’ল৷ ২

তওঁ ওলাই গ আচা’ৰ লগত সা াৎ কিৰ তওঁক ক’ ল, “ হ

আচা, আৰু হ িযহূদাৰ আৰু িব ামীনৰ আটাই লাকসকল, তামােলােক

মাৰ কথা না: তামােলাক যিতয়াৈলেক িযেহাৱাৰ লগত থািকবা,

তিতয়াৈলেক তেৱাঁ তামােলাকৰ লগত আেছ৷ যিদ তামােলােক তওঁক

িবচাৰা, তামােলােক তওঁক পাবা; িক ু যিদ তামােলােক তওঁক ত াগ

কৰা, তে তেৱাঁ তামােলাকক ত াগ কিৰব। ৩ এেতেক ব কালৈলেক

ই ােয়েল সত ময় ঈ ৰ‐িবহীন, িশ া িদওঁতা পেুৰািহত িবহীন আৰু

ব ৱ া‐িবহীন হ আিছল৷ ৪ িক ু স টৰ সময়ত যিতয়া তওঁেলােক

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল ঘিূৰ তওঁক িবচািৰেল, তিতয়া তওঁ িনজেক

তওঁেলাকক পাবৈল িদিছল। ৫ সই সময়ত িয লাক বািহৰৈল গিছল বা

িভতৰৈল আিহিছল, সই লাকৰ কােনা শাি নািছল; িক ু দশ িনবাসী

সকেলা লাকৈল বৰ শ ঘিটিছল। ৬ এক জািতেয় আন জািতেৰ সেত

আৰু এখন নগেৰ আন এখন নগেৰ সেত খ খ হ ভ হিছল, িকয়েনা

ঈ েৰ তওঁেলাকক সকেলা কাৰ স টত পলাই শ িদিছল। ৭

িক ু এিতয়া তামােলােক সািহয়াল হাৱা আৰু তামােলাকৰ হাত িশিথল

নহওঁক, িকয়েনা তামােলাকক তামােলাকৰ কাযৰ পৰু াৰ িদয়া যাব।”

৮ যিতয়া আচা’ই এই সকেলা বাক িনেল, অথাৎ ওেদদ ভাববাদীৰ

ভাববাণী িন সাহস পােল, িযহূদাৰ আৰু িব ামীনৰ গােটই দশৰ

পৰা আৰু ই িয়ম প তীয়া অ লত তওঁ হাত কিৰ লাৱা নগৰেবাৰৰ

পৰাও িঘণলগা ব েবাৰ দূৰ কিৰেল; আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ বাৰা াৰ আগত

থকা িযেহাৱাৰ য েবদীেটা নতুনৈক সািজেল। ৯ পাছত তওঁ আটাই

িযহূদা আৰু িব ামীনক আৰু তওঁেলাকৰ মাজত বাস কৰা ই িয়ম,

মনিচ আৰু িচিমেয়ানৰ পৰা অহা লাকসকলক গাটােল৷ িকয়েনা তওঁৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা তওঁৰ লগত থকা দিখ, ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা অহা

অেনক লাক আিহ তওঁৰ ফলীয়া হিছল। ১০ এইদেৰ আচা’ৰ ৰাজ ৰ

ততৃীয় মাহত তওঁেলােক িযৰচূােলমত গাট খােল। ১১আৰু সই সময়ত

তওঁেলােক লিুট অনা ব ৰ পৰা সাতশ ষাঁড়‐গৰু আৰু সাত হাজাৰ ভড়া

ও ছাগলী িযেহাৱাৰ উে েশ বিলদান কিৰেল। ১২আৰু তওঁেলােক

িনজৰ সকেলা িচে েৰ সকেলা মেনেৰ িনজৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাক িবচািৰবৈল এিট িনয়ম কিৰেল৷ ১৩ সৰু বা বৰ, পৰুষু বা

মিহলাই হওঁক, িয কােনােৱ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক িবচাৰ নকিৰব,

তওঁৰ াণদ হ’ব, ইয়ােক তওঁেলােক িথৰ কিৰেল। ১৪ তওঁেলােক বৰ

মােতেৰ জয় িন কিৰ, তুৰী আৰু িশঙা বজাই িযেহাৱাৰ সা ােত শপত

ল’ ল। ১৫ এই শপত লওঁেত আটাই িযহূদাই আন কিৰেল িকয়েনা

তওঁেলােক িনজৰ সকেলা মেনেৰ সেত শপত ল’ ল আৰু স ণূৈক িনজ

ই ােৰ তওঁক িবচািৰেল; তিতয়া তওঁেলােক তওঁক িবচািৰ পােল৷ আৰু

িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ ওপৰত শাি দান কিৰেল৷ ১৬ ৰজা আচাই

তওঁৰ বঢ়ুীমাক মাখােকা ৰাজমাও পদৰ পৰা আঁতৰাইিছল, িকয়েনা

তওঁৰ বঢ়ুীমাক মাখাই আেচৰা মিূত বিুল এটা িঘণলগীয়া িতমা াপন

কিৰিছল। াপন কৰা সই মিূতেটা আচাই কািট, সইেটা িৰ কিৰ

িকে াণ জিুৰৰ ওচৰত পিুৰ পলাইিছল। আৰু তাক িৰ কিৰ িকে াণ

জিুৰৰ কাষত পিুৰ পলােল। ১৭ িক ু ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা ওখ ঠাইেবাৰ

চুউৱা নহ’ল৷ তথািপও আচা’ৰ মন িনজ আয়সুৰ সকেলা কালত সমিপত

আিছল। ১৮ তওঁ িনজ িপতৰৃ াৰাই পিব কৰা আৰু িনেজও পিব

কৰা ব , অথাৎ ৰপূ, সাণ আৰু পা েবাৰ ঈ ৰৰ গহৃৈল আিনিছল। ১৯

আচা’ৰ ৰাজ ৰ পঁয়ি শ বছৰৈলেক কােনা যু হাৱা নািছল৷

১৬আচা’ৰ ৰাজ কালৰ ছয়ি শ বছৰত ই ােয়লৰ ৰজা বাচাৰ

িবেৰাধ কিৰ আে াশমলূক ভােব িযহূদা আ মণ কিৰিছল, আৰু

ৰামা চহৰ সি ত কিৰ িনমাণ কিৰিছল, যােত িযহূদাৰ ৰজাৰ ওচৰৈল

কােনা ৰাজ ৰ লাক অহা‐ যাৱা কিৰব নাৱােৰ। ২ তিতয়া আচা’ই

িযেহাৱাৰ গহৃৰ আৰু ৰাজগহৃৰ ভঁৰালৰ পৰা ৰপূ আৰু সাণ উিলয়ােল

আৰু সইেবাৰ িদ দে চকত থকা অৰামীয়া িবন‐হদদ ৰজাৰ ওচৰৈল

পিঠয়ােল৷ তওঁ ক’ ল, ৩ “ মাৰ িপতৃ আৰু আেপানাৰ িপতৰৃ মাজত

যেন িনয়ম ব া আিছল, তেন িনয়ম মাৰ আৰু আেপানাৰ মাজত ব া

হওঁক; চাওক, মই আেপানাৈল িকছু ৰপূ আৰু সাণ পিঠয়াইেছাঁ৷ আপিুন

গ, ই ােয়লৰ বাচা ৰজা মাৰ ওচৰৰ পৰা িচ যাবৰ বােব, আপিুন

তওঁৰ লগত ব া িনয়মিট ভাঙক।” ৪ তিতয়া িবন‐হদেদ ৰজা আচাৰ

কথা িনেল, আৰু ই ােয়লৰ নগৰেবাৰৰ িবৰেু তওঁৰ স সাম ৰ

সনাপিতসকলক পিঠয়ােল৷ তওঁেলােক ইেয়ান, দান, আেবল‐মিয়ম আৰু

ন ালীৰ সকেলা ভঁৰাল নগৰ আ মণ কিৰেল। ৫ বাচাই এই স াদ

পাৱাৰ পাছত ৰামা সি ত কিৰবৈল এিৰেল আৰু িনজ কাযৰ পৰা া

হ’ল। ৬ তিতয়া ৰজা আচা’ই গােটই িযহূদাক তওঁৰ লগত ল গ’ল৷

আৰু বাচাই িয িশল আৰু কাঠেবােৰেৰ ৰামা সি ত কিৰিছল, ৰামাৰ

সই িশল আৰু কাঠেবাৰ তওঁেলােক গ ল আিহল৷ পাছত গবা আৰু

িম া চহৰ িনমাণ কিৰবৈল আচা’ই সইেবাৰ ব ৱহাৰ কিৰেল। ৭ সই

সময়ত হনানী দশেক িযহূদাৰ আচা ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক ক’ ল,

“তুিম তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ওপৰত িনভৰ নকিৰ অৰামৰ ৰজাৰ ওপৰত

িনভৰ কিৰলা; এই কাৰেণ অৰামৰ ৰজাৰ স ‐সাম তামাৰ হাতৰ পৰা

পলাই সািৰল। ৮ চীয়া আৰু লবুীয়া লাকসকল অিতশয় অিধক ৰথ আৰু

অ ােৰাহী সে সেত মহা‐ স সমহূ জােনা নািছল? তথািপ তুিম

িযেহাৱাৰ ওপৰত িনভৰ কৰাৰ বােব, তওঁ তামাক তওঁেলাকৰ ওপৰত

জয়ী হবৈল িদিছল। ৯ িকয়েনা িযেহাৱাৈল িযসকলৰ মন িস , তওঁেলাকৰ

পে িনজেক বলৱান দখৱুাবৰ বােব, িযেহাৱাৰ চ পিৃথৱীৰ চািৰওফােল

মণ কেৰ। িক ু ইয়ােত তুিম অ ানৰ কায কিৰলা৷ িকয়েনা এিতয়াৰ

পৰা তামাৰ িবৰেু যু হ’ব।” ১০ তিতয়া আচাই সই দশকৰ ওপৰত

বজাৰ পাই তওঁক ব ীশালত হ’ল, িকয়েনা সই কথােত দশকৰ ওপৰত

তওঁৰ খং উিঠিছল। সই সময়ত আচাই জাসকলৰ মাজৰ িকছুমান

লাকক অত াচাৰ কিৰেল। ১১ চাৱা, ৰজা আচা’ই িয িয কিৰিছল, সই

সকেলা িবষয় থমৰ পৰা শষৈলেক িযহূদা আৰু ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ

ইিতহাস‐পু কখনত িলখা আেছ। ১২আচা’ৰ ৰাজ ৰ ঊনচি শ বছৰত

তওঁৰ ভিৰত বমাৰ হ’ল; তওঁৰ বমাৰ অিতশয় টান হ’ল৷ তথািপ তওঁ

বমাৰৰ কালেতা িযেহাৱাক িনিবচািৰ, বজসকলকেহ িবচািৰিছল। ১৩

পাছত আচা তওঁৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হ’ল; তওঁৰ ৰাজ ৰ

একচি শ বছৰত তওঁ মিৰল। ১৪ পাছত তওঁ দায়দূৰ নগৰত িনজৰ

বােব িয মদাম খাি িছল, তাৰ িভতৰত লাকসকেল তওঁক মদাম

িদেল৷ গ ‐বিণকসকলৰ কােযেৰ যু ত কৰা নানািবধৰ গি ব েৰ

পিৰপণূ শয াত তওঁক ৱাই থিছল৷ আৰু তওঁৰ স ানৰ অেথ এক বহৃৎ

গি ব ৰ জইু লাইিছল।

১৭ তাৰ পাছত তওঁৰ পু িযেহাচাফেট তওঁৰ পদত ৰজা হ,

ই ােয়লৰ িবৰেু সবল হ’বৈল িনজেক বলৱান কিৰেল। ২

তওঁ গেড়েৰ আবতৃ িযহূদাৰ আটাইেবাৰ সি ত নগৰত সনা‐বািহনী

ৰািখেল আৰু িযহূদা দশত আৰু তওঁৰ িপতৃ আচাই অিধকাৰ কিৰ লাৱা

ই িয়মৰ নগৰেবাৰত স দল ব ৱাই ৰি ত কিৰ ৰািখেল। ৩ িযেহাৱা

িযেহাচাফটৰ লগত আিছল, িকয়েনা তওঁ িনজ ওপৰ িপতৃ দায়দূৰ থম

কালৰ পথত চিল বাল দৱতােবাৰৈল ঘৰূা নািছল৷ ৪ িক ু তাৰ পিৰৱেত

তওঁৰ পতকৃ ঈ ৰক িবচািৰেল আৰু ই ােয়লৰ দেৰ আচৰণ নকিৰ

তওঁৰ সকেলা আ া অ সােৰ চিলেল। ৫ এই হতুেক িযেহাৱাই তওঁৰ



২ বংশাবিল269

হাতত ৰাজ ািপত কিৰেল; আৰু গােটই িযহূদাই িযেহাচাফটৈল উপহাৰ

আিনেল; আৰু তওঁৰ ধন ও স ান অিত অিধক হ’ল। ৬ তওঁ িযেহাৱাৰ

পথত মন দঢ়ৃ কিৰেল৷ তাত বােজ তওঁ িযহূদাৰ মাজৰ পৰা পিব

ঠাইেবাৰ আৰু আেচৰা মিূ েবাৰ চােল। ৭ তওঁ িনজৰ ৰাজ ৰ ততৃীয়

বছৰত িবনহিয়ল, ওবিদয়া, জখিৰয়া, নথেনল আৰু মীখায়াক, িযেকইজন

তওঁৰ ধান লাক আিছল, তওঁেলাকক িযহূদাৰ নগৰেবাৰত িশ া

িদবৰ বােব পিঠয়াই িদেল৷ ৮আৰু তওঁেলােক সেত চমিয়য়া, নথিনয়া,

জবিদয়া, অচােহল, চমীৰােমাৎ, িযেহানাথন, অেদানীয়া, টািবয়া আৰু

টাব অেদানীয়া, এই লবীয়াসকলক আৰু তওঁেলাকৰ লগত ইলীচামা

আৰু িযেহাৰাম পেুৰািহতক পিঠয়ােল। ৯ তােত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

ব ৱ া‐পু কখন লগত ল িযহূদাত িশ া িদবৈল ধিৰেল৷ আৰু তওঁেলােক

িযহূদাৰ সকেলা নগৰেত ফুিৰ লাকসকলৰ মাজত িশ া িদেল। ১০

তিতয়া িযহূদাৰ চািৰওফােল থকা দশৰ সকেলা ৰাজ ৰ ৰাজত ত

িযেহাৱাৰ পৰা এেন চ ভয় হ’ল য তওঁেলােক িযেহাচাফটৰ িবৰেু

যু নকিৰেল। ১১আৰু পেল ীয়াসকলৰ িকছুমান লােক িযেহাচাফটৈল

উপহাৰ আৰু কৰ িহচােপ ৰপূ আিনেল৷ আৰবীয়া লােকও তওঁৈল প ৰ

জাক অথাৎ সাতশ মতা ভড়া আৰু সাত হাজাৰ সাতশ ছাগলী আিনেল।

১২ এইদেৰ িযেহাচাফেট অিত শি শালী হ উিঠিছল৷ তওঁ িযহূদাত

অেনক গ আৰু ভঁৰাল‐নগৰ সািজিছল। ১৩ িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ মাজত

তওঁৰ অেনক যাগান আিছল আৰু িযৰচূােলমত তওঁৰ পৰা মী যু াৰু

বীৰ পৰুষুসকল আিছল। ১৪ তওঁেলাকৰ িপত‐ৃবংশ অ সােৰ তওঁেলাকৰ

তািলকা এেন ধৰেণ: িযহূদাৰ সহ পিতসকলৰ মাজত আদান দান

আিছল; আৰু তওঁৰ লগত িতিন লাখ পৰা মী বীৰপৰুষু আিছল; ১৫

তওঁৰ পাছত িযেহাহানন সনাপিত আৰু তওঁৰ লগত ই লাখ আশী

হাজাৰ লাক আিছল; ১৬ তওঁৰ পাছত িনজেক ই ামেনেৰ উৎসগ কৰা

িজ ীৰ পু অমিচয়া; তওঁৰ লগত ই লাখ পৰা মী বীৰ পৰুষু আিছল৷

১৭ িব ামীনৰ মাজত পৰা মী বীৰ পৰুষু ইিলয়াদা, তওঁৰ লগত ই

লাখ ধ আৰু ঢাল ধৰা লাক আিছল; ১৮আৰু তওঁৰ পাছত িযেহাজাবদ,

তওঁৰ লগত যু ৈল সাজু হাৱা এক লাখ আশী হাজাৰ লাক আিছল৷ ১৯

এওঁেলােক ৰজাৰ পিৰচযা কিৰিছল আৰু এওঁেলাকৰ বািহেৰও ৰজাই

িযহূদাৰ সকেলা ফােল গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰত সনাপিতসকলক

ৰািখিছল।

১৮ সই সময়ত িযেহাচাফেট অিধক ধনআৰু স ান লাভ কিৰেল;আৰু

তওঁ আহাবৰ লগত িমিতৰ পািতেল। ২ কইবছৰ মানৰ পাছত

তওঁ চমিৰয়াৈল আহাবৰ ওচৰৈল নািম গ’ল৷ আহােব তওঁৰ আৰু তওঁৰ

লগৰ লাকসকলৰ বােব অেনক ভড়া, ছাগলী আৰু গৰু মািৰেল৷ আনিক

আহােব তওঁৰ লগত ৰােমাৎ‐িগিলয়দ আটক কিৰবৈল তওঁক ৰাজী

কৰােল। ৩ ই ােয়লৰ আহাব ৰজাই িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফটক ক’ ল,

“আপিুন ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল মাৰ লগত যাব ন?” তােত িযেহাচাফেত

উ ৰ িদ ক’ ল, “আপিুন যেন মেয়া তেনআৰু মাৰ জা যেন আেপানাৰ

জাও তেন; সই যু ত আিম আেপানাৰ লগত উপি ত থািকম।”

৪ িযেহাচাফেট ই ােয়ল ৰজাৰ আগত পনুৰ ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ,

িযেহাৱাৰ বাক িক, সই িবষেয় তওঁক সাধক৷” ৫ তিতয়া ই ােয়লৰ

ৰজাই ভাববাদীসকলক অথাৎ চািৰশ লাকক গাটাই তওঁেলাকক

িধেল, “আিম ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল যু কিৰবৈল যাম ন, ন মই া হ

থািকম?” তােত তওঁেলােক ক’ ল, “যাওঁক, িকয়েনা ঈ েৰ মহাৰাজৰ

হাতত তাক সমপণ কিৰব।” ৬ িক ু িযেহাচাফেট ক’ ল, “আিম উপেদশ

িবচৰা অেথ িযেহাৱাৰ এেন কােনা ভাববাদী ইয়াত আেছ ন?” ৭ তিতয়া

ই ােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’ ল, “আিম যাৰ াৰাই িযেহাৱাক িধব

পােৰাঁ, এেন এজন লাক আেছ; িক ু মই তওঁক িঘণ কেৰাঁ িকয়েনা

তওঁ মাৰ িবষেয় কিতয়াও ম লৰ ভাববাণী চাৰ নকেৰ, সদায় কৱল

অম লেহ চাৰ কেৰ; তওঁ িয াৰ পু মীখায়া।” তিতয়া িযেহাচাফেত

ক’ ল, “মহাৰােজ যন তেন কথা নকওঁক।” ৮ তিতয়া ই ােয়লৰ

ৰজাই তওঁৰ এজন নপংুসকক আ া িদ ক’ ল, “িয াৰ পু মীখায়াক

বগাই আনাৈগ।” ৯ সই সময়ত ই ােয়লৰ ৰজা আহাব আৰু িযহূদাৰ

িযেহাচাফট ৰজাই িনজ িনজ ৰাজব িপি , চমিৰয়াৰ েবশ ানৰ

ওচৰৰ এখন মকুিল ঠাইত িনজ িনজ িসংহাসনত বিহ আিছল আৰু আটাই

ভাববাদীসকেল তওঁেলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ কিৰ আিছল। ১০

কনানাৰ পু িচিদিকয়াই িনজৰ বােব লাহাৰ িশং এেযাৰ সািজ ল ক’ ল,

“িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ইয়াৰ াৰাই আপিুন অৰামীয়াসকলক সংহাৰ

নকৰাৈলেক খিুচ থািকব।” ১১ তােত আন সকেলা ভাববাদীসকেলও সই

দেৰ ভাববাণী চাৰ কিৰ ক’ ল, “আপিুন ৰােমাৎ‐িগিলয়দ আ মণ কৰক,

তােত আপিুন জয়ী হ’ব িকয়েনা িযেহাৱাই তাক মহাৰাজৰ হাতত শাধাই

িদেল।” ১২ পাছত িয দূতজেন মীখায়াক মািতবৈল গিছল তওঁ তওঁক

ক’ ল, “চাওঁক, ভাববাদীসকেল এেক মেুখেৰ ৰজাৰ আগত ম লৰ কথা

কেছ, মই িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ বাক ও তওঁেলাকৰ এজনৰ বাক ৰ

িনিচনা হওঁক; আপিুনও যন ম লৰ বাক কয়৷”। ১৩ তিতয়া মীখায়াই

ক’ ল, “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত, মাৰ ঈ েৰ মাক িয ক’ব, মই সেয় হ

ক’ম।” ১৪ যিতয়া তওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল তিতয়া ৰজাই তওঁক

িধেল, “ হ মীখায়া, আিম যু কিৰবৈল ৰােমাৎ‐িগিলয়দৈল যাম ন?

ন মই া হ’ম?” তােত তওঁ ক’ ল, “যাওঁক, আৰু আেপানােলাক

জয়ী হওঁক! তওঁেলাকক আেপানােলাকৰ হাতত সমপণ কৰা হ’ব।” ১৫

তিতয়া ৰজাই তওঁক ক’ ল, “তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ মাক কৱল সত

বাক ক’বৈল, মই তামাক িকমানবাৰ শপত খৱুাম?” ১৬ তিতয়া তওঁ

ক’ ল, “মই গােটই ই ােয়লক ৰখীয়া নােহাৱা মৰৰ জাকৰ িনিচনাৈক

পবতেবাৰৰ ওপৰত িছ ‐িভ হ থকা দিখেলাঁ আৰু িযেহাৱাই ক’ ল,

‘ তওঁেলাকৰ গৰাকী নাই৷ িত জেন িনজ িনজ ঘৰৈল শাি েৰ ঘিূৰ

যাওঁক’।” ১৭ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’ ল, “ তওঁ মাৰ

িবষেয় ম লৰ ভাববাণী চাৰ নকিৰ কৱল অম ল হ চাৰ কিৰব,

সই িবষেয় জােনা মই পেূবই আেপানাৰ আগত কাৱা নাই?” ১৮ তােত

মীখায়াই ক’ ল, “বাৰ,ু তামােলাক সকেলােৱ িযেহাৱাৰ বাক না: মই

িযেহাৱাক িনজ িসংহাসনত বিহ থকা দিখেলাঁ আৰু তওঁৰ সাঁফােল আৰু

বাওঁফােল গৰ সকেলা বািহনী িথয় হ আিছল। ১৯ তিতয়া িযেহাৱাই

ক’ ল, ‘ই ােয়লৰ আহাব ৰজা গ ৰােমাৎ‐িগিলয়দত পিতত হ’বৰ কাৰেণ

কােন তওঁক েলািভত কিৰব?’ তিতয়া কােনােৱ এক ভােব আৰু আন

কােনােৱ আন ভােব উ ৰ িদেল। ২০ তিতয়া একআ াই আগৈল ওলাই

আিহ িযেহাৱাৰ সা ােত িথয় হ ক’ ল, ‘মইেয় তওঁক েলািভত কিৰম।’

তােত িযেহাৱাই ক’ ল, ‘ কেনৈক?’ ২১ তওঁ ক’ ল, ‘মই গ তওঁৰ

আটাই ভাববাদীসকলৰ মখুত িমছা কওঁতা আ া হম।’ তিতয়া িযেহাৱাই

ক’ ল, ‘হয়, তুিম তওঁক েলািভত কিৰবা আৰু কৃতকায ও হ’বা; এিতয়া

ওলাই গ সই দেৰ কৰা।’ ২২এই হতুেক, চাৱা, িযেহাৱাই তামাৰ

এই সকেলা ভাববাদীসলৰ মখুত িমছা কওঁতা এক আ া িদেল আৰু

িযেহাৱাই তামাৰ িবষেয় অম লৰ কথা ক’ ল। ২৩ তিতয়া কনানাৰ পু

িচিদিকয়াই মীখায়াৰ ওচৰৈল আিহ তওঁৰ গালত চৰ মািৰ ক’ ল, “ তামাৰ

লগত কথা ক’বৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ আ া মাৰ পৰা কান পেথিদ গ’ল?”

২৪ তােত মীখায়াই ক’ ল, “ চাৱা, িয িদনা তুিম লকুাবৰ কাৰেণ িভতৰ

কাঠািলৈল সামাই যাবা, সই িদনাই সই িবষেয় জািনবা।” ২৫ পাছত

ই ােয়লৰ ৰজাই তওঁৰ িকছুমান দাসক আ া কিৰেল বােল, “মীখায়াক

ধিৰ নগৰৰ অধ অেমানৰ আৰু মাৰ পু ৰাজেকাঁৱৰ যাৱাচৰ ওচৰৈল

ল যাৱা৷ ২৬ আৰু ক’বা, ‘ৰজাই এইদেৰ কেছ, এই জন ব ি ক

ব ীশালত ব কিৰ থ’বা আৰু মই িনৰাপেদ ঘিূৰ নহাৈলেক তওঁক খাবৰ

বােব সামা অ আৰু সামা জল িদবা’৷” ২৭ মীখায়াই ক’ ল, “তুিম যিদ

িনৰাপেদ ঘিূৰ আহা, তেনহ’ ল িযেহাৱাই মাৰ াৰাই এই বাক কাৱা

নাই।” তওঁ পনুৰ ক’ ল, “এই িবষেয় সকেলােৱ না।” ২৮ তাৰ পাছত

ই ােয়লৰ ৰজা আহাব আৰু িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট ৰােমাৎ‐িগিলয়দৰ

িবৰেু উিঠল। ২৯ ই ােয়লৰ ৰজাই িযেহাচাফটক ক’ ল, “মই অ বশ

ধিৰ যু ত যাম িক ু আপিুন হ’ ল আেপানাৰ ৰাজ ব িপি থাকক।”

তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজাই অ বশ ধিৰেল আৰু তওঁেলাক যু কিৰবৈল

গ’ল। ৩০ িক ু অৰামৰ ৰজাই তওঁৰ ৰথৰ অধ সকলক এই আ া

িদিছল বােল, তামােলােক ই ােয়লৰ ৰজাৰ সৰু িক বৰ আন কােৰাঁ
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লগত যু নকিৰবা। কৱল ই ােয়লৰ ৰজাক হ আটক কিৰবা৷ ৩১

এই হতুেক ৰথৰ অধ সকেল িযেহাচাফটক দিখ, “এেৱই ই ােয়লৰ

ৰজা”, এই বিুল, তওঁৰ লগত যু কিৰবৈল এফলীয়া হ গ’ল; তােত

িযেহাচাফেট আটাহ পািৰবৈল ধিৰেল। তােত িযেহাৱাই তওঁক সহায়

কিৰেল আৰু তওঁৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰ হ যাবৈল তওঁেলাকৰ মনত

বিৃ জ ােল। ৩২ তিতয়া ৰথৰ অধ সকেল তওঁক ই ােয়লৰ ৰজা

নহয় বিুল জািন, তওঁৰ পাছত খিদ যাবৈল এিৰেল। ৩৩ িক ু কােনা

এজন লােক তওঁৰ ধ ৰ জাঁৰ টািন দব েম ই ােয়লৰ ৰজাৰ কৱচ

আৰু উদৰ‐ৰ াৰ জাৰেত কাড় মািৰেল; তিতয়া তওঁ সাৰিথক ক’ ল,

“ তামাৰ হাত ঘেূৰাৱা আৰু মাক এই স ৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই ল

যাৱা; িকয়েনা মই বৰৈক আহত হ’ লা। ৩৪ সই িদনা বৰ যু হ’ল

আৰু গধিূল নেহাৱাৈলেক অৰামীয়াসকলৰ আগত ই ােয়লৰ ৰজাক ৰথত

িথয়ৈক ৰখাই হ’ল; আৰু ায় সূয মাৰ যাৱা সময়ত তওঁৰ মতুৃ হ’ল।

১৯ তাৰ পাছত িযহূদাৰ ৰজা িযেহাচাফেট শাি েৰ িযৰচূােলমৰ িনজৰ

ঘৰৈল ঘিূৰ আিহল৷ ২ তিতয়া হনানীৰ পু যহূ দশেক তওঁৰ

লগত সা াত কিৰবৈল গ’ল আৰু ৰজা িযেহাচাফটক ক’ ল, “ জনক

সহায় কৰা আৰু িযেহাৱাক িঘণ কেৰাঁতা সকলক ম কৰা জােনা তামাৰ

উিচত? এই কাৰেণ তামাৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ াধ আিহেছ। ৩ তথািপ

তুিম দশৰ পৰা আেচৰা মিু েবাৰ উ কৰাত আৰু ঈ ৰক িবচািৰবৈল

তামাৰ মন িথৰ কৰাত তামাৰ িকছু স াৱ পাৱা গ’ল।” ৪ তাৰ পাছত

িযেহাচাফেট িযৰচূােলমত বসিত কিৰেল; আৰু তওঁ পনুৰাই ওলায় বৰ‐

চবাৰ পৰা ই িয়ম পবতীয়া অ লৈলেক লাকসকলৰ মাজত ফুিৰ,

তওঁেলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ফােল তওঁেলাকক ঘৰূাই

আিনেল। ৫আৰু দশৰ িভতৰত গেড়েৰ আবতৃ িযহূদাৰ আটাইেবাৰ

নগৰৰ িভতৰত েত ক নগৰত তওঁ এজন এজনৈক িবচাৰক া িনযু

কিৰেল৷ ৬ তওঁ িবচাৰক াসকলক ক’ ল, “ তামােলােক িয কিৰবা সই

িবষেয় সাৱধােন কিৰবা; িকয়েনা তামােলােক লাকসকলৰ কাৰেণ নহয়

িক ু িযেহাৱাৰ কাৰেণেহ িবচাৰ কিৰবা; িবচাৰত তওঁ তামােলাকৰ

সহায়কাৰী হ’ব। ৭ এেতেক এিতয়া তামােলােক িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখবা;

তামােলােক সাৱধান হ কায কৰা িকয়েনা আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

িৰত অ ায়, িক মখু চাৱা, িক ভিট খাৱা নহয়।” ৮ ইয়াৰ উপিৰও,

িযেহাচাফেট িযৰচূােলমত িযেহাৱা‐সম ীয় িবচাৰৰ অেথ আৰু িববাদ

ভািঙবৰ অেথ লবীয়াসকলৰ, পেুৰািহতসকলৰ আৰু ই ােয়লৰ ফদৰ

মিুখয়াল কইজনমানক িনযু কিৰেল। তেখতসকল িযৰচূােলমত বাস

কিৰেল৷ ৯ তওঁ তেখতসকলক এই আ া িদেল, বােল, “ তামােলােক

িযেহাৱাৈল ভয় ৰািখ িব াসীৰেূপ িস মেনেৰ এইদেৰ কায কিৰবা: ১০

ৰ পাতৰ িবষেয় বা ব ৱ া ও আ াৰ বা িবিধ ও শাসন‐ ণালীৰ িবষেয়

িয কােনা গাচৰ, িনজ িনজ নগৰত বাস কৰা তামােলাকৰ ভাইসকলৰ

পৰা তামােলাকৰ িৰত উপি ত হ’ব, সই িবষেয় তামােলােক সই

লাকসকলক উপেদশ িদবা যােত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িবৰেু দাষী

নহ’ব আৰু তামােলাকৰ ওপৰত আৰু তামােলাকৰ ভাইসকলৰ ওপৰত

তাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ াধ নাথািকব; যিদ তামােলােক ইয়ােক কৰা

তিতয়া তামােলাক দাষী নহ’বা। ১১ চাৱা, িযেহাৱাৰ সকেলা িবচাৰত

ধান পেুৰািহত অমৰীয়া আৰু ৰজাৰআটাই িবচাৰত িযহূদা‐বংশীয় অধ

ই ােয়লৰ পু জবািদয়াক তামােলাকৰ ওপৰত িনযু কৰা হেছ৷

লবীয়াসকেলা তামােলাকৰ আগত শাসনক া হ থািকব। তামােলােক

সাহেসেৰ কায কৰা আৰু যন িযেহাৱা সাধু লাকসকলৰ সংগী হওঁক।”

২০ তাৰ পাছত মাৱাবৰ স ান সকল, অে ানীয়াৰ স ান সকল

আৰু তওঁেলাকৰ লগত িকছুমান মােয়ানীয়া লােক িযেহাচাফটৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল আিহল৷ ২ তিতয়া িকছুমান লাকআিহ িযেহাচাফটক

এই স াদ িদেল বােল, “সাগৰৰ িসপােৰ থকা অৰামৰ পৰা অিতশয়

অিধক লাক আেপানাৰ িবৰেু উিঠ আিহেছ৷ চাওঁক, তওঁেলাক হচেচান‐

তামৰত অথাৎ অিয়ন‐গদীত আেছ।” ৩ তিতয়া িযেহাচাফেট ভয় কিৰ

িযেহাৱাক িবচািৰবৈল ঠাৱৰ কিৰেল৷ তওঁ িযহূদাৰ সকেলা ফােল উপবাস

ঘাষণা কিৰেল। ৪ িযহূদাৰ লাকসকেল িযেহাৱাৰ আগত সাহায যা না

কিৰবৈল গাট খােল; িযহূদাৰ আটাই নগৰৰ পৰা লাকসকেল িযেহাৱাক

িবচাৰ কিৰবৈলআিহল। ৫ িযেহাচাফেট িযেহাৱাৰ গহৃৰ নতুন চাতালখনৰ

আগত িযহূদাৰ আৰু িযৰচূােলমৰ সমাজৰ আগত িথয় হ’ল। ৬ তওঁ

ক’ ল, “ হ আমাৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আপিুন জােনা গৰ

ঈ ৰ নহয় ন? আৰু আপিুনেয়ই জােনা জািত সমহূৰ সকেলা ৰাজ ৰ

ওপৰত শাসনক া নহয়? আেপানােৰই হাতত শি আৰু পৰা ম থকাত

আেপানাৰ অিহেত কােনও িথয় হ’ব নাৱােৰ। ৭ হ আমাৰ ঈ ৰ,

আপিুনেয়ই জােনা আেপানাৰ জা ই ােয়ল লাকসকলৰ আগৰ পৰা

এই দশ িনবাসীসকলক দূৰ কিৰ অ াহামৰ বংশক িচৰকালৰ বােব

এই দশ িদয়া নাই? ৮ তওঁেলােক এই দশত বাস কিৰিছল আৰু

এই ঠাইত আেপানাৰ নামৰ বােব এক ধমধাম সািজ ল কিছল, ৯

‘আমাৈল যিদ অম ল ঘেট ‐ তেৰাৱাল বা িবচাৰ, িস দ বা মহামাৰী বা

আকােল হওঁক তিতয়া আিম এই গহৃৰ আগতআৰু আেপানাৰ আগত

(িকয়েনা এই গহৃত আেপানাৰ নাম আেছ) িথয় হ, স তৰ কালত

আেপানাৰ আগত কাতেৰাি কিৰম; তােত আপিুন সই িবষেয় িন

আমাক উ াৰ কিৰব।’ ১০ এিতয়া চাওঁক, সই অে ানৰ আৰু মাৱাবৰ

স ান সকল আৰু চয়ীৰ প তীয়া লাকসকেল যিতয়া িমচৰ দশৰ

পৰা ওলাই অ◌ািহিছল তিতয়া আপিুন তওঁেলাকৰ দশত ই ােয়লক

সামাবৈল িনিদেল; তিতয়া ই ােয়েল তওঁেলাকৰ পৰা এফলীয়া হ’ল

আৰু তওঁেলাকক িবন নকিৰেল৷ ১১ এিতয়া চাওঁক, তওঁেলােক

উপকাৰৰ সলিন আমাৰ কেন অপকাৰ কিৰেছ; আপিুন িয উ ৰাধীকাৰ

আমাক িদেল, আেপানাৰ সই উ ৰািধকাৰৰ পৰা তওঁেলােক আমাক

খদাই িদবৈল আিহেছ৷ ১২ হ আমাৰ ঈ ৰ, আপিুন তওঁেলাকৰ িবচাৰ

নকিৰবা ন? িকয়েনা আমাৰ অিহেত সই িয অিধক অিতশয় লাক সমহূ

আিহেছ, তওঁেলাকৰ িবৰেু আমাৰ িনজৰ কােনা সামথ নাই৷ আিম িয

কিৰব লািগব, সই িবষেয় নাজােনা, কৱল আেপানাৈল চাই আেছাঁ।” ১৩

এইদেৰ িশ সকল, মিহলাসকল আৰু তওঁেলাকৰ স ান সকেল সেত

গােটই িযহূদা িযেহাৱাৰ সা ােত িথয় হ’ল। ১৪ তিতয়া সই সমাজৰ

মাজৰ ম নীয়াৰ ব ৃ পিৰনািত, িযয়ীেয়লৰ পিৰনািত বনায়াৰ নািত,

জখিৰয়ৰ পু জহজীেয়ল নােমেৰ আচফৰ বংশৰ এজন লবীয়া লাকৰ

ওপৰত িযেহাৱাৰ আ া ি িত হ’ল। ১৫জহজীেয়েল ক’ ল, “ হ িযহূদা,

িযৰচূােলমৰ িনবাসীসকল আৰু হ মহাৰাজ িযেহাচাফট; তামােলােক

কাণ িদয়া: িযেহাৱাই তামােলাকক এই কথা কেছ: ‘ তামােলােক সই

অিতশয় অিধক লাক সমহূক দিখ ভয় নকিৰবা আৰু িনৰৎুসাহ নহ’বা৷

িকয়েনা এই যু তামােলাকৰ নহয়, িক ু ঈ ৰৰেহ। ১৬ তামােলােক

কাইৈল তওঁেলাকৰ িবৰেু নািম যাব লািগব৷ চাৱা, তওঁেলােক চীচৈল

যাৱা বােটিদ উিঠ আিহেছ৷ তামােলােক িযৰেুৱল মৰু া ৰ আগত

উপত কাৰ শষ ভাগত তওঁেলাকক পাবা। ১৭ এই যু ত তামােলােক

যু কিৰবৈল েয়াজন নহ’ব৷ হ িযহূদা আৰু িযৰচূােলম, তামােলােক

শাৰী পািত িথয় িদ থাকা আৰু তামােলােক িযেহাৱাৰ সেত, িযেহাৱাই

কৰা িন াৰ দিখবা৷ তামােলােক ভয় নকিৰবা আৰু িনৰৎুসাহ নহ’বা৷

কাইৈল তওঁেলাকৰ িবৰেু ওলাই যাৱা, িকয়েনা িযেহাৱা তামােলাকৰ

লগত আেছ’৷” ১৮ তিতয়া িযেহাচাফেট মৰূ দাঁৱাই মািটৈল মখু কিৰ

িণপাত কিৰেল৷ তিতয়া িযহূদাৰ সকেলা লাক অ◌াৰু িযৰচূােলম

িনবাসীসকেল িযেহাৱাৰ আগত উবিুৰ হ পিৰ তওঁৰ িণপাত কিৰেল।

১৯ কহাতৰ বংশৰ আৰু কাৰহৰ বংশৰ লবীয়াসকেল তিতয়া উিঠ িথয়

হ’ল আৰু অিতশয় বৰ মােতেৰ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল৷

২০ পাছত তওঁেলােক ৰািতপৱুােত উিঠ তেকাৱাৰ মৰু া ৈল ওলাই

গ’ল৷ ওলাই যাৱা সময়ত, িযেহাচাফেট িথয় হ ক’ ল, “ হ িযহূদা আৰু

িযৰচূােলম িনবাসীসকল, মাৈল কাণ িদয়া! তামােলােক িনজ ঈ ৰ

িযেহাৱাত িব াস কৰা, তােত তামােলাক সমথন পাবা আৰু তওঁৰ

ভাববাদীসকলত িব াস কৰা, তােত তামােলাক কৃতকায হ’বা।” ২১ তাৰ

পাছত তওঁ লাকসকলৰ সেত ম ণা কিৰ ৰণৈল সাজু হাৱাসকলৰ

আেগ আেগ “িযেহাৱাৰ িত গান কৰা; িকয়েনা তওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক
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থােক”, এই কথা ক ক, িযেহাৱাৰ উে েশ গীত গাবৈল আৰু পিব

শাভােৰ িযেহাৱাৰ শংসা কিৰবৈল িকছুমান লাকক িনযু কিৰেল।

২২ যিতয়া তওঁেলােক গীত গাবৈল আৰু শংসা কিৰবৈল আৰ

কিৰেল, তিতয়া িযহূদাৰ িবৰেু অহা অে ানৰ আৰু মাৱাবৰ স ান

সকলৰ িবৰেু িযেহাৱাই পতু ঠাইত খাপ িদ থকা শ ৰ সনাসকলক

িনযু কিৰেল; তােত তওঁেলাক পৰা হ’ল। ২৩ িকয়েনা অে ানৰ

আৰু মাৱাবৰ স ান সকেল িনঃেশেষ িবন আৰু সংহাৰ কিৰবৈল,

চয়ীৰ‐িনবাসীসকলৰ িবৰেু উিঠ আিহিছল৷ যিতয়া তওঁেলােক চয়ীৰ

িনবাসীসকলক সংহাৰ কিৰ উিঠিছল, তিতয়া তওঁেলােক িনজৰ মাজেত

ইজেন িসজনক িবন কিৰেল। ২৪ িযহূদাৰ লাকসকেল যিতয়া মৰু া ৰ

হৰী‐ গৈল আিহল, তিতয়া তওঁেলােক সই ঠাইৰ পৰা সই অিতশয়

লাক সকলৰ স দলৈল মখু ঘৰূাই চাই দিখেল য, তওঁেলাক মৰা শ

হ মািটত পিৰ আেছ; ৰ া পাৱা এজেনা নাই। ২৫ তিতয়া িযেহাচাফট

আৰু তওঁৰ লাকসকেল তওঁেলাকৰ লটু ব আিনবৈল গ শৱৰ লগত

ব ত স ি আৰু ব মলূ বাখৰ পােল৷ তওঁেলােক সইেবাৰ িনজৰ

বােব তওঁেলাকৰ গাৰ পৰা উিলয়াই আিনেল৷ তােত ইমান ধন হ’ল

য তওঁেলাকৰ িযমান ধন কিঢ়য়াব পৰা মতা আিছল তােতাৈকেয়া

অিধক ধন তওঁেলােক ব িনেল৷ সই লটু ব ইমান অিধক আিছল য

সইেবাৰ ল যাবৈল তওঁেলাকৰ িতিন িদন লািগল। ২৬ তাৰ পাছত

চতুথ িদনা তওঁেলােক বৰাখা উপত কাত গাট খােল৷ সই ঠাইত

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰেল আৰু সই কাৰেণ আিজৈলেক সই

ঠাই বৰাখা উপত কা বিুল খ াত আেছ। ২৭ তাৰ পাছত িযহূদা আৰু

িযৰচূােলমৰ িতজন লােক আৰু তওঁেলাকৰ অ গামী িযেহাচাফেট

আনে েৰ িযৰচূােলমৈল ঘিূৰ আিহবৈল িনি ত কিৰেল; িকয়েনা িযেহাৱাই

তওঁেলাকৰ শ েবাৰৰ ওপৰত তওঁেলাকক আনি ত কিৰিছল। ২৮

তােত তওঁেলােক নবল, বীণা আৰু তুৰী বজাই িযৰচূােলমৈল িযেহাৱাৰ

গহৃৈল আিহল। ২৯ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ শ েবাৰৰ িবৰেু যু কৰা

কথা আন আন দশৰ সকেলা লােক িন, ঈ ৰৰ িত ভয় পােল। ৩০

এইদেৰ িযেহাচাফটৰ ৰাজ ি ৰ হ’ল; িকয়েনা তওঁৰ ঈ েৰ তওঁক

চািৰওফােল শাি িদিছল। ৩১ িযেহাচাফেট িযহূদাৰ ওপৰত ৰাজ

কিৰেল। তওঁ পঁয়ি শ বছৰ বয়সত ৰজা হ, িযৰচূােলমত পঁিচশ বছৰ

ৰাজ কিৰেল। তওঁৰ মাতৃ িচলহীৰ জীেয়ক অজবুা আিছল। ৩২ তওঁ

তওঁৰ িপতৃ আচাৰ পথত চিলিছল, আৰু তওঁৰ পৰা ঘিূৰ, িযেহাৱাৰ

সা ােত সদাচৰণ কিৰিছল। ৩৩ তথািপ পিব ঠাইেবাৰ চুউৱা নহ’ল

আৰু তওঁেলােক তিতয়াও িনজৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰৈল িনজ িনজ

মন যু ত নকিৰেল। ৩৪ িযেহাচাফটৰ অ া ৰু পণূ িবষয়েবাৰ

থমেৰ পৰা শষৈলেক ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ বৰু ীৰ লগেত হনানীৰ

পু যহূৰ ইিতহাস‐পু কখিনত িলখা আেছ। ৩৫ ইয়াৰ পাছত িযহূদাৰ

ৰজা িযেহাচাফেট ই ােয়লৰ অিত ৰাচাৰী অহিজয়া ৰজাৰ লগত যাগ

িদেল। ৩৬ িবেশষৈক তওঁ সাগৰৈল যাবৰ কাৰেণ জাহাজ সজাৰ অেথ,

তওঁৰ লগত যাগ িদেল৷ তওঁেলােক ইিচেয়ান‐ গবৰত কইবাখেনা

জাহাজ সািজেল। ৩৭ তিতয়া মােৰচাৰ দাদাবা ৰ পু ইলীেয়জেৰ

িযেহাচাফটৰ িবৰেু এই ভাববাণী চাৰ কিৰেল; তওঁ ক’ ল, “িকয়েনা

তুিম অহিজয়াৰ লগত যাগ িদলা, এই কাৰেণ িযেহাৱাই তামাৰ কাযেবাৰ

ধংস কিৰেল।” তােত সই জাহাজেবাৰ ভ হ’ল যােত তওঁেলাক অ

দশৈল যাব নাৱােৰ।

২১ পাছত িযেহাচাফেট তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ সেত িনি ত হাৱাত

দায়দূৰ নগৰত তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগেত তওঁক মদাম

িদয়া হ’ল; তােত তওঁৰ পু িযেহাৰাম তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

২ অজিৰয়া, িযহীেয়ল, জখিৰয়া, অজিৰয়া, মীখােয়ল আৰু চফিটয়া

নােমেৰ িযেহাচাফটৰ পু িযেহাৰামৰ কইবাজেনা ভােয়ক আিছল৷

তওঁেলাকআটাইেকইজেনই ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাচাফটৰ পু আিছল। ৩

তওঁেলাকৰ িপতেৃয় িতজনেক অিধক স ি , অথাৎ ৰপূ, সাণ, ব মলূ

ব আৰু িযহূদা দশত থকা সি ত গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰ দান

কিৰিছল; িক ু িযেহাৰাম তওঁৰ জ পু হাৱাৰ বােব তওঁক তওঁৰ

ৰাজিসংহাসন িদেল। ৪ যিতয়া িযেহাৰােম িনজৰ িপতৰৃ িসংহাসনত

ৰাজ কিৰ িনজেক বলৱান ৰজাৰেূপ িত া কিৰ ল’ ল, তিতয়া তওঁ

িনজৰ আটাইেকইজন ভাইক আৰু ই ােয়লৰ কইবাজেনা অধ ক

তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰিছল। ৫ িযেহাৰােম ৰাজ আৰ ন কৰাৰ সময়ত

তওঁৰ বয়স বি শ বছৰ আিছল আৰু তওঁ িযৰচূােলমত আঠ বছৰৈল

ৰাজ কিৰিছল। ৬ তওঁ আহাবৰ বংশৰ িনিচনাৈক ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ

পথত চিলিছল; িকয়েনা তওঁ আহাবৰ জীেয়কক তওঁৰ প ীৰেূপ লিছল;

আৰু তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত কৱল ‐আচৰণ কিৰিছল। ৭তথািপও দায়দূৰ

লগত িযেহাৱাই কৰা িনয়ম‐চুি ৰ কাৰেণ িযেহাৱাই দায়দূৰ বংশক িবন

নকিৰেল; তওঁক আৰু তওঁৰ স ান সকলক িচৰকালৈলেক এক জীৱন

িদম বিুল তওঁ িত া কিৰিছল৷ ৮ তওঁৰ ৰাজ ৰ সময়ত ইেদামীয়া

লাকসকেল িযহূদাৰ অধীনত থািকবৈল অ ীকাৰ কিৰ িনজৰ ওপৰত

এজন ৰজা পািত লিছল। ৯ তিতয়া িযেহাৰােম তওঁৰ সনাপিতসকলৰ

সেত সকেলা ৰথ লগত ল যা া কিৰেল৷ তােত তওঁ ৰািতেয়ই উিঠ

তওঁক আৰু তওঁৰ ৰথৰ সনাপিতসকলক বিৰ ধৰা ইেদামীয়াসকলক

হাৰ কিৰেল। ১০ এইদেৰ ইেদামীয়াসকল আিজৈলেক িযহূদাৰ অধীনত

থািকবৈল অ ীকাৰ কিৰ সদায় িবে াহ কিৰ থািকল৷ সই এেক সময়েত

িল নােয়া তওঁৰ অধীনত থািকবৈল অ ীকাৰ কিৰ িবে াহ আচৰণ

কিৰেল, িকয়েনা িযেহাৰােম তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ত াগ

কিৰিছল। ১১আনিক িযেহাৰােম িযহূদাৰ পবতসমহূত পিব ঠাইেবাৰ

াপন কিৰেল; তওঁ িযৰচূােলম িনবাসীসকলক ব িভচাৰ কৰােল৷ এইদেৰ

তওঁ িযহূদাক অপেথ িনেল। ১২ পাছত িযেহাৰামৈল এিলয়া ভাববাদীৰ

পৰা এখন প আিহল৷ তাত এইদেৰ কিছল, “ তামাৰ ওপৰ িপতৃ দায়দূৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তুিম তামাৰ িপতৃ িযেহাচাফটৰ পথত বা

িযহূদাৰ আচা ৰজাৰ পথত নচিললা, ১৩ িক ু ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত

চিললা আৰু আহাবৰ বংশই কৰা িনিচনাৈক িযহূদাক আৰু িযৰচূােলমৰ

িনবাসীসকলক ব িভচাৰীৰ দেৰ আচৰণ কিৰবৈল িদলা ‐ আৰু তামাতৈক

উ ম তামাৰ িপত‐ৃবংশৰ িয ভাইসকল, তওঁেলাকেকা তেৰাৱােলেৰ

বধ কিৰলা ‐ ১৪ চাৱা, এই কাৰেণ িযেহাৱাই তামাৰ জা, তামাৰ

স ান সকলক, তামাৰ প ীসকলক আৰু তামাৰ সকেলা স ি এটা

ভয়ংকৰ মহামাৰীেৰ আঘাত কিৰব৷ ১৫ তুিম িনেজও নাড়ীৰ ৰাগত

িদেন িদেন অিতশয় বদনা পাবা; শষত সই ৰাগেত তামাৰ নাড়ী‐ভুৰু

ওলাই পিৰব।” ১৬ িযেহাৱাই িযেহাৰামৰ অিহেত পেল ীয়া আৰু চীয়াৰ

ওচৰত থকা আৰবীয়া লাকসকলৰ মন উচটাই পলােল৷ ১৭ তােত

তওঁেলােক িযহূদাৰ িবৰেু আিহ গড় ভংগ কিৰ, ৰাজ‐গহৃত পাৱা সকেলা

স ি েবাৰ ল গ’ল৷ আনিক তওঁেলােক তওঁৰ পু সকল আৰু লগেত

তওঁৰ প ীসকলেকা ল গ’ল৷ তােত তওঁৰ কিন পু িযেহাৱাহজৰ

বািহেৰ তওঁৰ এটাও পু অৱিশ নাথািকল। ১৮ এই সকেলা ঘটনাৰ

পাছত, কিৰব নাৱাৰা নাড়ীৰ ৰােগেৰ িযেহাৱাই তওঁক আঘাত

কিৰেল। ১৯ তােত কাল েম বছৰৰ পাছত তওঁৰ নাড়ী‐ভুৰু সই

ৰাগত ওলাই পিৰল আৰু তওঁৰ অিতশয় যাতনােৰ মতুৃ হ’ল৷। তওঁৰ

পবূ‐পৰুষুসকলৰ কাৰেণ যেনৈক গি ব লাইিছল, তেনৈক তওঁৰ

জাসকেল তওঁৰ কাৰেণ নকিৰেল। ২০ তওঁ বি শ বছৰ বয়সত ৰাজ

আৰ কিৰিছল; তওঁ িযৰচূােলমত আঠ বছৰ ৰাজ কিৰিছল; তওঁৰ

মতুৃ হাৱাত কােৰা মনত খ নালািগল৷ লাকসকেল তওঁক দায়দূৰ

নগৰত মদাম িদেল, িক ু ৰজাসকলৰ ৰাজকীয় মদামৰ ঠাইত িনিদেল।

২২ তিতয়া িযৰচূােলমৰ িনবাসীসকেল িযেহাৰামৰ কিন পু

অহিজয়াক তওঁৰ পদত ৰজা পািতেল; কাৰণ আৰবীয়াসকলৰ

সেত ছাউিনৈল অহা লাকৰ দলেটােৱ তওঁৰ আটাই কইজন বৰ

পু ক বধ কিৰিছল। সেয়েহ িযহূদাৰ ৰজা িযেহাৰামৰ পু অহিজয়া

ৰজা হ’ল। ২ অহিজয়াই িবয়াি শ বছৰ বয়সত ৰাজ আৰ কিৰিছল৷

তওঁ িযৰচূােলমত এবছৰ ৰাজ কিৰেল৷ তওঁৰ মাতৰৃ নাম অথিলয়া

আিছল; তেখত অ ীৰ নািতেয়ক আিছল। ৩ তওঁৰ মাতেৃয় তওঁক ম ণা
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িদিছল, আৰু তওঁ আহাবৰ বংশৰ পথত চিল ‐আচৰণ কিৰিছল। ৪

আহাবৰ বংশৰ লাকসকলৰ িনিচনাৈক তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত ‐আচৰণ

কিৰিছল, কাৰণ তওঁৰ িপতৰৃ মতুৃ ৰ পাছত তওঁেলােকই তওঁৰ পৰামশ

িদওঁতা অ◌ািছল, আৰু তওঁেলােকই তওঁক িবনাশ কিৰেল। ৫ তওঁ

তওঁেলাকৰ পৰামশ অ সৰণ কিৰেল; তওঁ ই ােয়লৰ ৰজা আহাবৰ পু

িযেহাৰামৰ লগত ৰােমাৎ‐িগিলয়দত অৰামৰ ৰজা হজােয়লৰ িবৰেু

যু কিৰবৈল গ’ল৷ তােত অৰামীয়াসকেল যাৰামক আঘাত কিৰেল।

৬ এই হতুেক, তওঁ অৰামৰ ৰজা হজােয়েল সেত যু কৰা সময়ত,

অৰামীয়াসকেল ৰামাত তওঁক িয আঘাত কিৰিছল, সই ঘা‐ বাৰৰ

পৰা হ’বৈল তওঁ িযি েয়লৈল ঘিূৰ আিহল। তিতয়া িযহূদাৰ ৰজা

িযেহাৰামৰ পু অজিৰয়াই আহাবৰ পু যাৰামক চাবৈল িযি েয়লৈল

নািম গ’ল; িকয়েনা তওঁক আঘাত কৰা হিছল৷ ৭ িক ু অহিজয়াই

যাৰামৰ ওচৰৈল যাৱাৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ পৰা তওঁৈল িবনাশ আিহল;

িকয়েনা তওঁ যিতয়া আিহিছল, তিতয়া তওঁ আৰু িযেহাৰােম িনমচীৰ

পু যহূক আ মণ কিৰবৈল ওলাই আিহিছল। িকয়েনা যহূক আহাবৰ

বংশ উ কিৰবৰ বােব িযেহাৱাই অিভেষক কিৰিছল। ৮ পাছত যহূেৱ

িয সময়ত আহাবৰ বংশৰ ওপৰত ঈ ৰৰ দ সািধিছল, সই সময়ত

তওঁ িযহূদাৰ অধ সকলকআৰু অহিজয়াৰ পিৰচযা কেৰাঁতা তওঁৰ

ভােয়কসকলৰ পু সকলক পাই বধ কিৰিছল। ৯ পাছত তওঁ অহিজয়াক

িবচািৰেল; লাকসকেল তওঁক চমিৰয়াত লকুাই থকা অৱ াত ধিৰ যহূৰ

ওচৰৈল আিন তওঁক বধ কিৰেল৷ লাকসকেল তওঁক মদাম িদ ক’ ল

বােল, “িয িযেহাচাফেট তওঁৰ সকেলা মেন সেত িযেহাৱাক িবচািৰিছল,

তওঁ সই জনৰ স ান৷” তােত সই ৰাজ ভাৰ ল’বৈল অহিজয়াৰ বংশৰ

মাজত কােৰা সমথ নািছল। ১০ অহিজয়াৰ মাক অথিলয়াই যিতয়া িনজৰ

পু ৰ মতুৃ হাৱা দিখেল, তিতয়া তওঁ উিঠ িযহূদাৰ গােটই ৰাজ‐

বংশেক সংহাৰ কিৰেল। ১১ িক ু ৰজাৰ জীেয়ক িযেহাচাবেত অহিজয়াৰ

পু যাৱাচক বধ কিৰবলগীয়া ৰাজেকাঁৱৰসকলৰ মাজৰ পৰা চুৰ কিৰ

আিনেল, আৰু তওঁক ধাইমােক সেত িবছনা ৰখা কাঁঠািল এটাত ৰািখ

হ’ল৷ এইদেৰ িযেহায়াদা পেুৰািহতৰ ভায া, িযেহাৰাম ৰজাৰ জীেয়ক আৰু

অহিজয়াৰ ভনীেয়ক সই িযেহাচাবেত যাৱাচক অথিলয়াৰ পৰা লু ৱােল

যােত ৰাণীেয় তওঁক বধ কিৰব নাৱােৰ। ১২ পাছত তওঁ তওঁেলােক

সেত ঈ ৰৰ গহৃত ছবছৰ লকুাই থািকল; সই সময়ত অথিলয়াই দশৰ

ওপৰত ৰাজ কিৰিছল।

২৩ পাছত স ম বছৰত িযেহায়াদাই ভাৱশালীেৰ কায কিৰেল৷

তওঁ শতপিতসকলক, িযেৰাহমৰ পু অজিৰয়াক; িযেহাহাননৰ

পু ই ােয়লক; ওেবদৰ পু অজিৰয়াক; অদায়াৰ পু মােচয়াক; আৰু

িজ ীৰ পু ইলীচাফটক ল িনজেৰ সেত এিট িনয়ম কিৰেল। ২ তাৰ

পাছত তওঁেলােক িযহূদা দশত ফুিৰ, িযহূদাৰ সকেলা নগৰৰ পৰা

লবীয়াসকলকআৰু ই ােয়লৰ িপত‐ৃবংশৰ মখুীয়ালসকলক গাটাই ল

তওঁেলােক িযৰচূােলমৈল আিহল। ৩ পাছত গােটই সমােজ ঈ ৰৰ

গহৃত ৰজাৰ লগত এিট িনয়ম কিৰেল। িযেহায়াদাই তওঁেলাকক কেল,

“ চাৱা, দায়দূৰ স ান সকলৰ িবষেয় কাৱা িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ

ৰজাৰ পু ই ৰাজ কিৰব। ৪ এইেটােৱই হেছ তামােলােক কিৰবই

লািগব: তামােলাকৰ পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকলৰ িযমান লাক িব াম‐

বাৰত সৱা কিৰব তওঁেলাকৰ িতিন ভাগৰ এভােগ ৱৰী হ’ব; ৫

ি তীয় ভাগ ৰাজগহৃত থািকব; আৰু ততৃীয় ভােগ েৱশ ৱাৰত থািকব৷

সকেলা লাক িযেহাৱাৰ গহৃৰ চাতালত থািকব। ৬ িক ু পেুৰািহতসকল

আৰু পিৰচযা কেৰাঁতা লবীয়াসকলৰ বািহেৰ আন কােনা লাকক

িযেহাৱাৰ গহৃত েৱশ কিৰবৈল িনিদবা; তওঁেলাকেহ সামাব, কাৰণ

তওঁেলােক সই ঠাইেত কায কেৰ৷ সকেলােৱ িযেহাৱাৰ আ ােবাৰ

পালন কিৰব লািগব। ৭আৰু লবীয়াসকলৰ িতজেন িনজ হাতত অ ল

ৰজাক আবিৰ ৰািখব লািগব৷ িয জন লােকই গহৃৰ িভতৰত সামাব,

তওঁক বধ কৰা হওঁক৷ ৰজাই যিতয়া িভতৰৈল আেহ বা বািহৰৈল

ওলাই যায়, তিতয়া তামােলােক তওঁৰ লেগ লেগ থািকবা৷” ৮ তােত

িযেহায়াদা পেুৰািহেত িয িয আ া িদিছল, লবীয়াসকল আৰু গােটই

িযহূদাই সইদেৰ সকেলা সৱা কিৰেল৷ তওঁেলাক িতজেন িব াম

বােৰ সােমাৱা আৰু িব াম বােৰ ওেলাৱা িনজ িনজ লাকসকলক ল’ ল,

িকয়েনা িযেহায়াদা পেুৰািহেত পাল আদায় হাৱা লাকসকলক িবদায়

িনিদেল। ৯ তাৰ পাছত দায়দু ৰজাৰ িয িয বৰচা, ঢাল আৰু বাৰূ ঈ ৰৰ

গহৃত আিছল, িযেহায়াদা পেুৰািহেত সইেবাৰ শতপিতসকলক িদেল। ১০

তওঁ সকেলা লাকক গহৃৰ সাঁ কাষৰ পৰা বাওঁ কাষৈলেক য েবদীৰ

আৰু গহৃৰ মাজ ঠাইত ৰজাৰ চািৰওফােল ৰািখেল; তওঁেলাকৰ িতজনৰ

হাতত অ আিছল। ১১ তাৰ পাছত তওঁেলােক ৰাজেকাঁৱৰক বািহৰৈল

উিলয়াই আিন, তওঁৰ মৰূত িকৰীিট আৰু হাতত সা পু ক িদ তওঁক

ৰজা পািতেল আৰু িযেহায়াদা ও তওঁৰ পু সকেল তওঁক অিভেষক

কিৰেল৷ তিতয়া সকেলােৱ ক’ ল, “ৰজা িচৰজীিৱ হওঁক।” ১২ যিতয়া

অথিলয়াই লাকসকলক লৰাঢাপৰা কৰা আৰু ৰজাক শংসা কিৰ িচঞৰ‐

বাখৰ কৰা িনেল তিতয়া তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৈল লাকসকলৰ ওচৰৈল

আিহল; ১৩আৰু চাই দিখেল য, সােমাৱা ঠাইত ৰজা িনজ েটাৰ

ওচৰত িথয় হ আেছ আৰু শতপিতসকল ও তুৰী বেজাৱাসকল ৰজাৰ

ওচৰত আেছ৷ দশৰ সকেলা লাকসকেল আন কিৰ আিছল, তুৰী

বজাই আিছল আৰু শংসা কিৰব জনা িনপণু গায়কসকেল বাদ য ল

গীত গাই আিছল। তিতয়া অথিলয়াই িনজৰ কােপাৰ ফািল, “ৰাজে াহী!

ৰাজে াহী!” বিুল িচঞিৰ িচঞিৰ ক’ ল। ১৪ িক ু িযেহায়াদা পেুৰািহেত

স ৰ অধ শতপিতসকলক বািহৰৈল আিন ক’ ল, “তাইক ই শাৰীৰ

মােজিদ বািহৰৈল ল যাৱা; িয জন লাক তাইৰ পাছত যাব, তওঁক

তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হওক।” িকয়েনা পেুৰািহেত কিছল, “িযেহাৱাৰ

গহৃৰ িভতৰত তাইক বধ নকিৰবা।” ১৫ তিতয়া লাকসকেল তওঁৰ বােব

বাট এিৰ িদেল আৰু তওঁ অ ‐ ৱাৰৰ সােমাৱা ঠাইৈল গ ৰাজগহৃত

সামাল আৰু সই ঠাইেত তওঁেলােক তওঁক বধ কিৰেল। ১৬ তাৰ

পাছত লাকসকেল যন িযেহাৱাৰ জা হয়, এই ভােবেৰ িযেহায়াদাই

িনজৰ আৰু আটাই জা ও ৰজাৰ মাজত এিট িনয়ম কিৰেল। ১৭ তিতয়া

সকেলা লাক বালৰ ঘৰৈল গ সই ঘৰ ভািঙ পলােল৷ তােত তাৰ বদী ও

মিূ েবাৰ ডাখৰ ডাখৰ কিৰেল আৰু বদীেবাৰৰ আগত বালৰ পেুৰািহত

ম নক বধ কিৰেল। ১৮আৰু দায়দূৰ আেদশ অ সােৰ, আনে েৰ আৰু

গােনেৰ সেত, মািচৰ ব ৱ াত িলখামেত, িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিল

উৎসগ কিৰবৈল, দায়েূদ িযেহাৱাৰ গহৃত িয লবীয়া পেুৰািহতসকলক

ভাগ ভাগ কিৰ িদিছল, তওঁেলাকৰ হাতত িযেহায়াদাই িযেহাৱাৰ গহৃৰ

কায ভাৰৰ বােব তওঁেলাকক িনযু কিৰেল। ১৯ যােত কােনা কাৰ

অ িচ লােক যন নােসামায়, এই কাৰেণ তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৰ আটাই

ৱাৰত ৱৰী ৰািখেল। ২০ পাছত িযেহায়াদাই শতপিতসকলক, মা ৱ

লাকসকলক, লাকসকলৰ শাসনক াসকলকআৰু দশৰ সকেলা লাকক

লগত ল ৰজাক িযেহাৱাৰ গহৃৰ পৰা নমাই আিনেল; তওঁেলােক ওপৰ

ৱােৰিদ আিহ ৰাজ গহৃত সামাই ৰাজ িসংহাসনত ৰজাক ব ৱােল। ২১

তিতয়া দশৰ সকেলা মা েহ আন কিৰেল আৰু নগৰ িথেল থািকল।

িক ু অথিলয়াক হ’ ল লাকসকেল তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল৷

২৪ যাৱােচ সাত বছৰ বয়সত ৰজা হ, িযৰচূােলমত চি শ বছৰ

কাল ৰাজ কিৰেল; তওঁৰ মাক বৰ‐ চবা‐িনবািসনী িচিবয়া

আিছল। ২ িযেহায়াদা পেুৰািহতৰ জীৱনৰ সকেলা কালত, িযেহাৱাৰ

দিৃ ত িয ায়, যাৱােচ তােক কিৰেল। ৩ িযেহায়াদাই জনী ছাৱালী

বািছ ল যাৱাচৰ লগত িবয়া িদেল; তােত তওঁৰ ঔৰসত কইবাজন

পু আৰু কইবাজনীও জীেয়ক জ হ’ল। ৪ ইয়াৰ িপছত িযেহাৱাৰ

গহৃ আগৰ দেৰ পনুঃ িত া কিৰবৈল যাৱােচ ি ৰ কিৰেল। ৫ তওঁ

পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকলক গাটাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক

িযহূদাৰ নগৰেবাৰৈল ওলাই যাৱা আৰু বছেৰ বছেৰ তামােলাকৰ ঈ ৰৰ

গহৃৰ মৰামত কায কিৰবৈল গােটই ই ােয়লৰ পৰা ৰপূ গােটাৱা,

এই কায বগাই কৰা।” িক ু লবীয়াসকেল তাক বগাই নকিৰেল। ৬

পােছ ৰজাই ধান পেুৰািহত িযেহায়াদাক মতাই আিন ক’ ল, “সা

ফিলৰ ত ুৰ বােব ঈ ৰৰ দাস মািচেয় আৰু ই ােয়লৰ সমােজ িনৰপূণ
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কৰা কৰ িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ পৰা আিনবৈল তুিম লবীয়াসকলক

িকয় কাৱা নাই?” ৭ িকয়েনা সই িতেৰাতা অথিলয়াৰ পেুতকহঁেত

ঈ ৰৰ গহৃ ভািঙিছল আৰু িযেহাৱাৰ গহৃত থকা আটাই পিব ব ল

বাল দৱতাৰ কাৰেণ খৰচ কিৰিছল। ৮ গিতেক ৰজাই আ া কৰাত,

তওঁেলােক এটা চ ক সািজ তাক িযেহাৱাৰ গহৃৰ ৱাৰমখুৰ বািহৰ

ফােল ৰািখেল। ৯আৰু ঈ ৰৰ দাস মািচেয় মৰু া ত ই ােয়লৰ ওপৰত

িয বাধ তামলুক কৰ ি ৰ কিৰিছল, তাক িযেহাৱাৰ উে েশ আিনবৈল,

িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ সকেলা ফােল ঘাষণা কৰা হ’ল। ১০ তােত

আটাই অধ সকেল আৰু সকেলা জাই আনে েৰ তাক আিন, কায

শষ নােহাৱাৈলেক চ কত িদ থািকল। ১১আৰু লবীয়াসকলৰ হতুৱাই

চ কেটা ৰজাৰ িনযু লাকসকলৰ ওচৰৈল িনয়া সময়ত যিতয়াই তাৰ

িভতৰত অেনক ৰপূ দেখ, ৰাজিলখেক আৰু ধান পেুৰািহতৰ িনযু

এজন লােক আিহ চ কেটা অজৰাই তাক খািল কিৰ, পনুৰাই দািঙ িন

তাৰ িনজ ঠাইত ৰােখৈগ; িদেন িদেন এইদেৰ কিৰ তওঁেলােক অেনক

ৰপূ গাটােল। ১২ পাছত ৰজা আৰু িযেহায়াদাই িযেহাৱাৰ গহৃৰ পিৰচযা

কৰা লাকসকলক সই ৰপূ িদেল৷ তওঁেলাক িযেহাৱাৰ গহৃ আগৰ দেৰ

কিৰ ৰািখবৰ বােব ভাড়া কিৰ অনা ৰাজিম ী আৰু কাঠিম ী আৰু িযেহাৱাৰ

গহৃ মৰামত কিৰবৰ বােব লাহাৰ আৰু িপতলৰ কাম কেৰাঁতাসকল

আিছল। ১৩ তােত কাম কেৰাঁতা সকেল কাম কৰাত, তওঁেলাকৰ াৰাই

স ণূৈক কায সমাধা কৰা হ’ল; এইদেৰ তওঁেলােক ঈ ৰৰ গহৃ আচল

ন াত মজবতু কিৰ িত া কিৰেল। ১৪ কাম কিৰ এেটাৱাৰ পাছত,

তওঁেলােক বাকী থকা ৰপূিখিন ৰজা আৰু িযেহায়াদাৰ আগৈল আিনেল৷

তাৰ াৰাই িযেহাৱাৰ গহৃৰ বােব নানা পা , অথাৎ পিৰচযা কৰা পা

আৰু হাম কৰা পা আৰু িপয়লা আিদ সাণৰ আৰু ৰপূৰ পা সজা

কাযত ব ৱহাৰ কৰা হিছল। আৰু িযেহায়াদাৰ িদনৰ সকেলা সময়েত

িযেহাৱাৰ গহৃত সদায় হাম‐বিল িদয়া হিছল। ১৫ পােছ িযেহায়াদাই

ব ৃ হ স ণূ আয়সু পাই মিৰল; মতুৃ ৰ সময়ত তওঁৰ এশি শ বছৰ

বয়স আিছল। ১৬ তওঁেলােক তওঁক দায়দূৰ নগৰত ৰজাসকলৰ লগত

মদাম িদেল; িকয়েনা তওঁ ই ােয়লৰ মাজত আৰু ঈ ৰৰ স েক ও

ঈ ৰৰ গহৃৰ স েক ম লজনক কায কিৰিছল৷ ১৭ িযেহায়াদাৰ মতুৃ ৰ

পাছত, িযহূদাৰ অধ সকেল আিহ ৰজাক িণপাত কিৰেল৷ তিতয়া

ৰজাই তওঁেলাকৰ কথা িনেল। ১৮ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ওপৰ

িপতসৃকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃ ত াগ কিৰ, আেচৰা মিু েবাৰক আৰু

নানা িতমােবাৰক পজূা কিৰবৈল ধিৰেল৷ তওঁেলাকৰ সই দাষৰ

কাৰেণ িযহূদাৈল আৰু িযৰচূােলমৈল ঈ ৰৰ াধ আিহল। ১৯ তথািপ

িযেহাৱাৈল তওঁেলাকক ওভটাই আিনবৰ বােব তওঁ ভাববাদীসকলক

তওঁেলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল আৰু তওঁেলােক তওঁেলাকৰ অিহেত

সা িদেল, িক ু তওঁেলােক তাক িনবৈল অমাি হ’ল। ২০ পােছ

িযেহায়াদা পেুৰািহতৰ পু জখিৰয়াৰ ওপৰত ঈ ৰৰ আ া ি িত হ’ল;

তওঁ লাকসকলতৈক ওখ ঠাই এটাত িথয় হ তওঁেলাকক ক’ ল, “ঈ েৰ

এই কথা কেছ: ‘ তামােলােক িকয় িযেহাৱাৰ আ া উল ন কিৰছাহঁক?

এইদেৰ তামােলােক কৃতকায নহ’বা? িযেহতু তামােলােক িযেহাৱাক

ত াগ কিৰলা, এই হতুেক তওঁ তামােলাকেকা ত াগ কিৰেল’৷” ২১ িক ু

লাকসকেল তওঁৰ িবৰেু চ া কিৰেল; ৰজাৰ আ ােৰ িযেহাৱাৰ

গহৃৰ চাতালেত তওঁক িশল দিলয়াই বধ কিৰেল। ২২ তওঁৰ িপতৃ

িযেহায়াদাই য ৰজাৈল দয়া কিৰিছল, তাক যাৱাচ ৰজাই সাঁৱৰণ

নকিৰ িযেহাৱাদাৰ পু ক এইদেৰ বধ কৰােল৷ জখিৰয়াই তওঁৰ মতুৃ ৰ

সময়ত কিছল, “িযেহাৱাই দিৃ কিৰ ইয়াৰ িতেশাধ লওঁক।” ২৩ ায়

এবছৰৰ মৰুত অৰামৰ স ‐সাম যাৱাচৰ িবৰেু উিঠল৷ তওঁেলােক

িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৈল আিহ লাকসকলৰ মাজৰ সকেলা অধ ক

িবন কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ আটাই লটু ব দে চকৰ ৰজাৰ ওচৰৈল

পিঠয়াই িদেল। ২৪ িকয়েনা যিদও অৰামীয়াসকলৰ অলপ লাক থকা

স সাম আিহল, তথািপ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ হাতত, অিতশয় অিধক

লাক থকা স সাম ক শাধাই িদেল, কাৰণ িযহূদাৰ লাকসকেল

তওঁেলাকৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ত াগ কিৰেল। এইদেৰ

অৰামীয়াসকেল যাৱাচৰ ওপৰত িবচাৰ আিনেল। ২৫ অৰামীয়াসকল

িচ যাৱাৰ পাছত যাৱাচ ৰু ৰভােৱ আঘাত া হিছল৷ তিতয়া

তওঁৰ দাসেবােৰ িযেহায়াদাক পেুৰািহতৰ পু সকলৰ ৰ পাতৰ কাৰেণ

চ া কিৰ, তওঁৰ শয ােত তওঁক বধ কিৰেল, তােত তওঁ মিৰল;

পাছত তওঁক দায়দূৰ নগৰত মদাম িদয়া হ’ল, িক ু ৰজাসকলৰ মদামৰ

ঠাইত মদাম িদয়া নহ’ল। ২৬ অে ানীয়ানী িচিময়তৰ পেুতক যাবদ আৰু

মাৱাবীয়ানী িচ ীতৰ পেুতক িযেহাজাবদ, এই জেনই তওঁৰ িবৰেু

চ া কিৰিছল। ২৭ তওঁৰ পু সকলৰ কথা, তওঁৰ িবৰেু কাৱা

ৰতুৰ ভাৰবাক আৰু ঈ ৰৰ গহৃ পনুৰায় াপন কৰা কথা ৰজাসকলৰ

ইিতহাস‐পু কৰ টীকাশা খনত িলখা আেছ। পাছত তওঁৰ পু অমিচয়া

তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।

২৫ অমিচয়াই পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰাজপদ ল িযৰচূােলমত ঊনি শ

বছৰ ৰাজ কিৰেল৷ তওঁৰ মাতৃ িযৰচূােলম‐িনবািসনী িযেহাৱা ন

আিছল। ২ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, তওঁ তােক কিৰিছল, িক ু িস

মেনেৰ কৰা নািছল। ৩ তওঁ ৰজা িহচােপ িনজৰ অিধকাৰ ায় ভালদেৰ

ািপত কৰাৰ পাছত, তওঁৰ িপতৃ ৰজাক বধ কৰা িনজৰ দাসেবাৰক তওঁ

বধ কিৰিছল। ৪ িক ু তওঁ তওঁেলাকৰ স ান সকলক বধ কৰা নািছল৷

মািচৰ ব ৱ া‐পু কখনত িলখা িযেহাৱাৰ আ া অ সােৰ তওঁ কায

কিৰিছল; ব ৱ া‐পু কত িলখা আিছল, “পু সকলৰ কাৰেণ িপতসৃকল

আৰু িপতসৃকলৰ কাৰেণ পু সকল নমিৰব৷ িতজেন িনজ িনজ পাপৰ

কাৰেণ মিৰব।” ৫ ত পিৰ অমিচয়াই িযহূদাক এক গাট কিৰিছল

আৰু গােটই িযহূদা আৰু িব ামীনৰ িপতবৃংশ অ সােৰ সহ পিত

আৰু শতপিতসকলৰ অধীনত লাকসকলক শংৃখলাৈক ৰািখিছল। িবশ

বছৰতৈক অিধক বয়সীয়া লাকসকলক িহচাব কিৰেল, আৰু যাঠী‐ঢাল ধিৰ

যু ৈল যাব পৰা িতিন লাখ মেনানীত লাকক িবচািৰ পাইিছল। ৬ তওঁ

এশ িক ৰ ৰপূ বচ িহচােব িদ ই ােয়লৰ পৰা এক লাখ পৰা মী বীৰ

পৰুষু আিনিছল। ৭ িক ু ঈ ৰৰ এজন লাক তওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল,

“ হ মহাৰাজ, ই ােয়লৰ স আেপানাৰ লগত যাবৈল িনিদব, কাৰণ

ই ােয়লৰ লগত নাইবা ই িয়মৰ কােনা স ানৰ লগত িযেহাৱা নাথােক।

৮ িক ু আপিুন যিদ তেন কম কিৰ সাহসী আৰু শি শালী হও যু ৈল

যায়, তথািপ ঈ েৰ হ’ ল আেপানাক শ েবাৰৰ হাতত পলাই িদব;

িকয়েনা সহায় কিৰবৈল আৰু তলতীয়া কিৰবৈল ঈ ৰৰ শি আেছ।” ৯

তিতয়া অমিচয়াই ঈ ৰৰ সই লাকজনক ক’ ল, “িক ু সই ই ােয়লীয়া

স দলক মই িয এশ িক ৰ ৰপূ িদেলাঁ তাৰ বােব আিম িক কিৰম?”

ঈ ৰৰ লাকজেন ক’ ল, “িযেহাৱাই আেপানাক তাতৈকেয়া অিধক িদব

পােৰ।” ১০ তিতয়া অমিচয়াই ই িয়মৰ পৰা তওঁৰ ওচৰৈল অহা সই

স দলক িনজ িনজ ঘৰৈল যাবৰ বােব পথৃক কিৰ িদিছল৷ তিতয়া

িযহূদাৰ িবৰেু তওঁেলাকৰ াধ িল উিঠল আৰু তওঁেলােক অিত ু

হ িনজ িনজ ঠাইৈল ঘিূৰ গিছল। ১১তাৰ পাছত অমিচয়া সাহিসয়াল হ’ল,

আৰু তওঁৰ নতৃ ত তওঁৰ লাকসকলক লৱণ উপত কাৈল উিলয়াই

ল গ’ল; তােত তওঁ চয়ীৰৰ স ান সকলৰ দহ হাজাৰ লাকক পৰা

কিৰিছল। ১২ িযহূদাৰ স দলেটােৱ তওঁেলাকৰআন দহ হাজাৰ লাকক

জীয়াই জীয়াই ধিৰ ব ী কিৰ আিনিছল৷ তওঁেলােক ব ীসকলক পবতৰ

িটঙৈল তুিল িন সই ঠাইৰ পৰা তলৈল পলাই িদিছল, যােত তওঁেলাকৰ

আটাইেবাৰক িড় হ যায়। ১৩ িক ু অমিচয়াই তওঁৰ লগত যু ‐যা া

কিৰবৈল িনিদ ওেভাটাই পিঠওৱা স দলৰ লাকসকেল চমিৰয়াৰ পৰা

বৎ‐ হােৰাণৈলেক িযহূদাৰ নগৰেবাৰ আ মণ কিৰেল৷ তওঁেলােক

িতিন হাজাৰ লাকক বধ কিৰেল আৰু ব ত ব লটু কিৰ িনেল। ১৪

ইেদামীয়াসকলক বধ কিৰ ঘিূৰ অহাৰ পাছত, অমিচয়াই চয়ীৰৰ স ান

সকলৰ দৱতােবাৰ লগত আিন িনজৰ দৱতা বিুল সইেবাৰ াপন

কিৰেল৷ তওঁ সইেবাৰৰ আগত িণপাত কিৰবৈল ও সইেবাৰৰ উে েশ

ধপূ লাবৈল ধিৰেল। ১৫ তিতয়া অমিচয়াৈল িযেহাৱাৰ াধ িলত

হ’ল৷ িযেহাৱাই তওঁৰ ওচৰৈল এজন ভাববাদী পিঠয়ােল, তওঁ ৰজাক

ক’ ল, “িয জািতৰ দৱতােবােৰ িনজ জাসকলক তামাৰ হাতৰ পৰা
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উ াৰ কিৰবৈল নাৱািৰেল, সইেবাৰক তুিম িকয় িবচাৰ কিৰছা?” ১৬

ভাববাদীজেন ৰজাক সই কথা ক থকাত, ৰজাই তওঁক ক’ ল, “আিম

জােনা তামাক ৰাজ ম ী পািতেলাঁ? মেন মেন থাকা; তামাৰ িকয়

মিৰবৈল মন?” তিতয়া সই ভাববাদীেয় া হ ক’ ল, “মই জােনা

য ঈ েৰ তামাক িবন কিৰবৈল িথৰ কিৰেছ, সই বােব তুিম এই

কাম কিৰলা আৰু মাৰ পৰামশ িনলা৷” ১৭ তিতয়া সই সময়ত

িযহূদাৰ অমিচয়া ৰজাই পৰামশ‐িদওঁতােবাৰৰ পৰা পৰামশ ল, যহূৰ

নািত িযেহাৱাহজৰ পু যাৱাচ নােমেৰ ই ােয়লৰ ৰজাৰ ওচৰৈল দূত

পিঠয়াই ক’ ল, “আহাঁ, আিম ইজেন িসজেন মখুা‐মিুখ হ যু কেৰাঁহক।”

১৮ তিতয়া ই ােয়লৰ ৰজা যাৱােচ িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াৰ ওচৰৈল

মা হ পিঠয়ােল, আৰু ক’ ল, “িলবােনানত থকা কাঁইটৰ গছ এেজাপাই

িলবােনানত থকা এৰচ গছেজাপাৈল ক পিঠয়াইেছ, বােল, ‘ তামাৰ

জীেয়ৰাক প ীৰেূপ মাৰ পু ক িদয়া,’ িক ু িলবােনানত থকা এটা বনৰীয়া

জ ু েৱ সই ফােল ফুিৰ, সই কাঁইটৰ গছেজাপাক মাহািৰ পলােল।

১৯ তুিম কিছলা, ‘ চাৱা, মই ইেদামক পৰাজয় কিৰেলাঁ,’ আৰু তােত

তামাৰ দেয় দপ কিৰবৈল তামাৰ সফলতাত গ ী হেছ; তুিম এিতয়া

িনজ ঘৰেত থাকা; িকয় িনজ অম লৰ অেথ যু কিৰ তুিম আৰু তামােৰ

সেত িযহূদাক পিতত কিৰবৈল িবচািৰছা?” ২০ িক ু অমিচয়াই এই

কথা িনেল কাৰণ ঈ ৰৰ পৰা এই ঘটনা হ’ল। িকয়েনা লাকসকেল

ইেদামীয়া দৱতােবাৰক িবচাৰ কিৰিছল, সই বােব তওঁেলাকক িনজ

শ ৰ হাতত তওঁ শাধাই িদেল৷ ২১ পাছত ই ােয়লৰ ৰজা যাৱােচ

যু যা া কিৰেল; তােত তওঁ আৰু িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াই িযহূদাৰ

অধীনত থকা বৎেচমচত ইজেন িসজনৰ মখুা‐মিুখ হ’ল৷ ২২ তিতয়া

ই ােয়লৰ আগত িযহূদা বয়াৈক পৰািজত হ’ল আৰু িতজন লােক িনজ

িনজ ত ুৈল পলাই যাবলগীয়া হ’ল। ২৩ পাছত ই ােয়লৰ ৰজা যাৱােচ

িযেহাৱাহজৰ নািত যাৱাচৰ পু িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়াক বৎেচমচত

ধিৰ ব ী কিৰেল। পাছত তওঁক িযৰচূােলমৈল ল আিহল আৰু তিতয়া

ই িয়মৰ ৱাৰৰ পৰা চুকৰ ৱাৰৈলেক িযৰচূােলমৰ গড়ৰ চািৰশ হাত

ভািঙ পলােল। ২৪ তওঁ ঈ ৰৰ গহৃত ওেবদ‐ইেদামৰ অধীনত ৰািখ

থাৱা আটাই সাণ, ৰপূ আৰু সকেলা পা আৰু ৰাজগহৃৰ ভঁৰালত পাৱা

ব েবাৰ আৰু ব ক ৰেূপ দাসেবাৰেকা ল তওঁ চমিৰয়াৈল ঘিূৰ গ’ল।

২৫ িযেহাৱাহজৰ পু ই ােয়লৰ ৰজা যাৱাচৰ মতুৃ ৰ পাছত, যাৱাচৰ

পু িযহূদাৰ ৰজা অমিচয়া পা ৰ বছৰ জীয়াই আিছল। ২৬ অমিচয়াৰ

ৰু পণূ িবষয়েবাৰ থমৰ পৰা শষৈলেক িযহূদাৰ আৰু ই ােয়লৰ

ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত িলখা নাই জােনা? ২৭ অমিচয়াই

িযেহাৱাৰ পথ ত াগ কৰাৰ পাছত লাকসকেল িযৰচূােলমত তওঁৰ িবৰেু

চ া কিৰিছল৷ সেয় তওঁ লাখীচৈল পলাই গিছল, িক ু লাকসকেল

লাখীচৈলেক তওঁৰ পাছত মা হ পিঠয়ােল আৰু তওঁক সই ঠাইত বধ

কৰােল। ২৮ তওঁেলােক তওঁক ঘাঁৰাত তুিল আিনেল, আৰু িযহূদাৰ

নগৰত তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত তওঁক মদাম িদেল।

২৬ পাছত িযহূদাৰ সকেলা লােক ষা বছৰ বয়সীয়া উি য়াক,

তওঁৰ িপতৃ অমিচয়াৰ পদত ৰজা পািতিছল। ২ তেৱঁই এলত

নগৰ পনুৰ সািজিছল আৰু পনুৰায় তাক িযহূদাৰ অধীনত ৰািখিছল। তাৰ

পাছত ৰজাই তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ সেত িনি ত হ’ল। ৩ উি য়াই

ষা বছৰ বয়সত তওঁৰ ৰাজ আৰ কিৰিছল৷ তওঁ িযৰচূােলমত

বাৱ বছৰ ৰাজ কিৰিছল৷ তওঁৰ মাতৃ িযখিলয়া, িযৰচূােলম িনবািসনী

আিছল। ৪ তওঁ িনজ িপতৃ অমিচয়াৰ সকেলা কায অ সৰণ কিৰিছল

আৰু িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায় সেয় কিৰিছল। ৫ তওঁ জখিৰয়াৰ জীৱন

কালত ঈ ৰক িবচািৰবৈল ি ৰ কিৰিছল; তওঁ ঈ ৰক মািন চলাৰ কাৰেণ

জখিৰয়াই তওঁক উপেদশ িদিছল৷ তওঁ িযমান কাল ঈ ৰক িবচািৰেল,

িসমান কাল ঈ েৰ তওঁক সফল হ’বৈল িদিছল। ৬ পাছত উি য়াই

যা াত ওলাই গ পেল ীয়াসকলৰ িবৰেু যু কিৰেল৷ তওঁ গাত, যবিন

আৰু অ েদাদৰ গড়েবাৰ ভািঙ পলাইিছল আৰু অচেদাদৰ অ লৰ

লগেত িফিল ীয়াসকলৰ মাজত কইবাখেনা নগৰ সািজিছল। ৭ ঈ েৰ

পেল ীয়াসকল, গৰূ‐বালত থকা আৰবীয়াসকল আৰু মােয়ানীয়াসকলৰ

িবৰেু তওঁক সহায় কিৰিছল। ৮ তিতয়া অে ানীয়াসকেল উি য়াক

উপহাৰ িদিছল; আৰু তওঁৰ যশস া িমচৰৰ েৱশ কৰা ঠাইৈলেক িবয়িপ

পিৰিছল, িকয়েনা তওঁ িনজেক অিতশয় বলৱান কিৰ তুিলিছল। ৯

উি য়াই িযৰচূােলমৰ চুকৰ ৱাৰ, উপত কাৰ ৱাৰ আৰু গড়ৰ চুকত

থকা গ বাৰ সািজিছল, আৰু সইেবাৰ ৰি ত কিৰিছল। ১০ তওঁ

মৰু া ত পহৰা িদয়াৰ কাৰেণ েবাৰ সািজিছল আৰু অেনক নাদ

খাি িছল; কাৰণ তওঁৰ িন ভূিমত ও সমথলেতা অেনক প ৰ জাক

আিছল৷ পবতত আৰু পথাৰেবাৰত তওঁৰ খিতয়কসকল আৰু া ােখিত

কেৰাঁতাসকল আিছল, কাৰণ তওঁ কৃিষ কম ভাল পাইিছল। ১১ উি য়াৰ

যু কেৰাঁতা স সাম ও আিছল। তওঁেলােক ৰজাৰ সনাপিত হনিনয়াৰ

অধীনত আিছল। িযয়ীেয়ল িলখক আৰু মােচয়া শাসনক াৰ হতুৱাই িলখা

সংখ া অ সােৰ তওঁেলােক দল বাি যু যা া কিৰিছল। ১২ িপত‐ৃ

বংশৰ ধান পৰা মী বীৰসকলৰ সংখ া সবমঠু ই হাজাৰ ছশ লাক

আিছল। ১৩ তওঁেলাকৰ অধীনত শ ৰ িবৰেু ৰজাৰ সহায় কিৰবৰ

অেথ, পৰা েমেৰ যু কেৰাঁতা িতিন লাখ সাত হাজাৰ পাঁচশ লাক

আিছল। ১৪ উি য়াই সই আটাই স সাম ৰ কাৰেণ ঢাল, যাঠী,

িশেৰাৰ ক টুিপ, কৱচ, ধ আৰু িফ াৰ িশল যু ত কিৰ ৰািখিছল। ১৫

তওঁ িনপণু লাকসকলৰ বিু েৰ সজা য িযৰচূােলমত যু ত কৰাই,

সইেবােৰেৰ কাঁড় আৰু ডাঙৰ িশলেবাৰ মািৰ পিঠয়াবৰ বােব দূগেবাৰৰ

ওপৰত আৰু িচ থকা েবাৰত সই য েবাৰ ৰািখিছল। পাছত তওঁ

বৰৈক সহায় পাই অিত শি মান হ উিঠিছল। এইদেৰ তওঁৰ যশস া

দূৰ দশৈলেক িবয়িপ গিছল। ১৬ িক ু শি মান হাৱাৰ পাছত তওঁৰ

মন এেনৈক গিবত হ’ল য, তওঁ ম কিৰবৈল ধিৰেল; তওঁ িনজ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু সত ল ন কিৰেল। তওঁ ধপূেবদীৰ ওপৰত ধপূ

লাবৈল িযেহাৱাৰ মি ৰত সামাল। ১৭ তােত অজিৰয়া পেুৰািহত

আৰু তওঁৰ লগত িযেহাৱাৰ আশীজন সাহিসয়াল পৰুষু পেুৰািহত তওঁৰ

পাছত সামাল। ১৮ তওঁেলােক উি য়া ৰজাৰ স খুত িথয় হ তওঁক

ক’ ল, “ হ উি য়া, িযেহাৱাৰ উে েশ ধপূ লাবৈল আেপানাৰ অিধকাৰ

নাই; িক ু ধপূ লাবৰ বােব পিব ীকৃত হাৱা হােৰাণৰ স ান িয

পেুৰািহতসকল, তওঁেলাকৰেহ অিধকাৰ আেছ। আপিুন পিব ানৰ

পৰা বািহৰ হওঁক, িকয়েনা আপিুন সত ল ন কিৰেল৷ ইয়ােত ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ পৰা আপিুন স ান নাপাব।” ১৯ তােত উি য়াৰ বৰ খং উিঠল৷

সই সময়ত ধপূ লাবৰ বােব তওঁৰ হাতত এটা ধপূাধাৰ আিছল৷

পেুৰািহতসকলৈল তওঁৰ খং উঠাৰ সময়ত, মি ৰত পেুৰািহতসকলৰ

স খুত ধপূেবদীৰ ওচৰত তওঁৰ কপালত ৰাগ ওলাই পিৰল। ২০

তিতয়া অজিৰয়া, ধান পেুৰািহত আৰু আন পেুৰািহতসকেল তওঁৈল

চােল আৰু তওঁৰ কপালত ৰাগ হাৱা দিখেল। তিতয়া তওঁক সই

ঠাইৰ পৰা বগাই খিদ িদেল; তওঁ িনেজও বািহৰৈল যাবৰ বােব খৰেখদা

কিৰেল; িকয়েনা িযেহাৱাই তওঁক আঘাত কিৰিছল৷ ২১ তিতয়ােৰ

পৰা ৰজা উি য়া মতুৃ ৰ িদনৈলেক েৰাগী হ থািকল৷ তওঁ বেলগ

ঘৰত বাস কিৰিছল; িকয়েনা তওঁ েৰাগী আিছল। তওঁক িযেহাৱাৰ

মি ৰৰ পৰা িবে দ কৰা হিছল; তােত তওঁৰ পু যাথেম ৰাজগহৃৰ

অধ হ দশৰ লাকসকলক শাসন কিৰবৈল ধিৰেল। ২২ উি য়াৰ

িবেশষ িবষয়েবাৰ থমৰ পৰা শষৈলেক সকেলা কথা আেমাচৰ পু

িযচয়া ভাববাদীেয় িলখা পু কত আেছ। ২৩ পাছত উি য়া তওঁৰ পবূ‐

পৰুষুসকলৰ সেত িনি ত হ’ল; তওঁেলােক তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ

লগত, ৰজাসকলৰ মদামনীত তওঁক মদাম িদেল৷ কাৰণ তওঁেলােক

কিছল, “ তওঁ েৰাগী।” তাৰ পাছত তওঁৰ পু যাথম তওঁৰ পদত

ৰজা হ’ল।

২৭ যাথেম ৰজা হ শাসন ভাৰ লওঁেত তওঁৰ বয়স পঁিচশ বছৰ

আিছল; তওঁ িযৰচূােলমত ষা বছৰ ৰাজ কিৰিছল৷ তওঁৰ

মাক চােদাকৰ জীেয়ক িযৰচূা আিছল। ২ তওঁ িনজ িপতৃ উি য়াৰ

সকেলা কাযৰ দেৰই, িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, তােক কিৰেল৷ আনিক

তওঁ িযেহাৱাৰ মি ৰত ধপূ জলাবৈল সােমাৱা নািছল৷ িক ু লাকসকেল
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‐আচৰণ কিৰেয়ই থািকল। ৩ তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৰ ওপৰৰ ৱাৰ পনুৰায়

িন াণ কিৰেল আৰু ওেফলৰ গড়ৰ অেনক ঠাই পনুৰায় িন াণ কিৰেল৷ ৪

আনিক িযহূদাৰ প তীয়া অ লত নগৰেবাৰ সািজেল আৰু নানা কাঠিনত

গ আৰু ওখ ঘৰেবাৰ সািজেল। ৫ তওঁ অে ানৰ স ান সকলৰ ৰজাৰ

সেত যু কিৰ তওঁেলাকক পৰাজয় কিৰেল৷ তােত অে ানৰ স ান

সকেল সই এেক বছৰত তওঁক এশ িক ৰ ৰপূ, দহ হাজাৰ কাৰ

ঘঁ আৰু দহ হাজাৰ কাৰ যৱ ধান িদেল৷ ি তীয় আৰু ততৃীয় বছৰেতা

অে ানৰ স ান সকেল তওঁক এেকদেৰই িদেল। ৬ এইদেৰ যাথম

শি শালী হ’ল, িকয়েনা তওঁ িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সা ােত িনজ পথত

দঢ়ৃতােৰ চিলিছল৷ ৭ যাথমৰ অৱিশ ব ৃ া , তওঁৰ সকেলা যু আৰু

সকেলা ভাৱ চিৰ ৰ কথা ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐

পু কখনত িলখা আেছ। ৮ তওঁ শাসন ভাৰ লওঁেত তওঁৰ বয়স আিছল

পঁিচশ বছৰ; ৰজা হ তওঁ িযৰচূােলমত ষা বছৰ ৰাজ কিৰেল। ৯

যাথম তওঁৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হাৱাৰ পাছত, লাকসকেল

তওঁক দায়দূৰ নগৰত মদাম িদেল৷ পাছত তওঁৰ পু আহজ, তওঁৰ

পদত ৰজা হিছল।

২৮আহেজ ৰজা হ শাসন ভাৰ লওঁেত তওঁৰ বয়স আিছল, িবশ

বছৰ; তওঁ িযৰচূােলমত ষা বছৰ ৰাজ কিৰিছল। তওঁৰ

ওপৰ িপতৃ দায়দূৰ দেৰ, িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, সয়া তওঁ নকিৰেল৷

২ তাৰ পিৰৱেত তওঁ ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ পথত চিলিছল; আনিক

তওঁ বাল দৱতাৰ িতমােবাৰ কচাঁ লা সাঁচত ঢািল সািজিছল। ৩

তাৰ ওপিৰ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আগৰ পৰা দূৰ কৰা

জািত সমহূৰ িঘণলগা ৰীিতৰ দেৰ, তওঁ িহে ামৰ উপত কাত ধপূ

লাইিছল আৰু তওঁৰ িনজৰ স ান সকলক জইুত দ কিৰিছল। ৪

তওঁ পিব ঠাইেবাৰত, প তৰ ওপৰত আৰু েত ক কঁচাপতীয়া গছৰ

তলত বিলদান কিৰিছল আৰু ধপূ লাইিছল। ৫ এই হতুেক তওঁৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁক অৰামৰ ৰজাৰ হাতত শাধাই িদিছল৷ তােত

অৰামীয়াসকেল তওঁক পৰাজয় কিৰেল আৰু তওঁৰ অেনক লাকক ব ী

কিৰ দে চকৈল ল গ’ল। আহজক ই ােয়লৰ ৰজাৰ হাতেতা সমপণ

কৰা হ’ল, িযজেন মহা‐সংহােৰেৰ তওঁক পৰাজয় কিৰেল৷ ৬ িকয়েনা

আহজৰ লাকসকল তওঁেলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ত াগ

কিৰেল, সই বােব ৰমিলয়াৰ পু পকেহ িযহূদাৰ এক লাখ িবশ হাজাৰ

লাকক এেক িদনাই বধ কিৰেল; তওঁেলাক সকেলােৱই বীৰপৰুষু

আিছল৷ ৭ িজ ী নােমেৰ এজন শি শালী ইি মীয়া বীেৰ ৰাজেকাঁৱৰ

মােচয়াক, ঘৰিগৰী অ ীকামক আৰু ৰজাৰ ধান ম ী ই ানাক বধ

কিৰেল। ৮ তােত ই ােয়লৰ স ান সকেল, তওঁেলাকৰ ই লাখ লাকক

তওঁেলাকৰ প ী আৰু তওঁেলাকৰ ল’ৰা ছাৱালীসকল ব ী কিৰ ল গ’ল৷

তওঁেলােক অেনক ব লটু কিৰেল, আৰু সই লটু ব েবাৰ চমিৰয়াৈল

ল গ’ল। ৯ িক ু ওেদদ নােমেৰ িযেহাৱাৰ এজন ভাববাদী সই ঠাইত

আিছল৷ তওঁ চমিৰয়াৈল অহা সই স সাম ৰ লগত সা াৎ কিৰবৈল

বািহৰ ওলাই গ’ল৷ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “িকয়েনা তামােলাকৰ পবূ‐

পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱা িযহূদাৈল ু হ’ল, সই কাৰেণ তওঁেলাকক

তামােলাকৰ হাতত সমপণ কিৰেল; তােত তামােলােক আকাশ ঢুিক

পাৱা ােধেৰ তওঁেলাকক বধ কিৰলা। ১০ এিতয়া িযহূদাৰ আৰু

িযৰচূােলমৰ লাকসকলক তামােলাকৰ ব ী আৰু বটী কিৰ, বশত

ৰািখবৈল মন কিৰছাহঁক৷ িক ু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু

তামােলাকৰ িনজেৰা জােনা পাপেবাৰ নাই? ১১এই হতুেক এিতয়া

মাৰ কথা না: তামােলাকৰ ভাইসকলৰ মাজৰ পৰা ব ী কিৰ অনা

লাকসকলক ঘৰূাই পিঠওৱা; িকয়েনা িযেহাৱাৰ চ াধ তামােলাকৰ

ওপৰেতা আেছ।” ১২ তিতয়া ই িয়মৰ স ান সকলৰ মাজৰ িনিদ

িকছুমান অধ ‐ িযেহাহানৰ পু অজিৰয়া, মিচে েমাটৰ পু বেৰিখয়া,

চ মূৰ পু িযিহি য়া আৰু সদলয়ৰ পু অমাচাই যু যা াৰ পৰা

ঘিূৰ অহা লাকসকলৰ িবৰেু উিঠল; ১৩ তওঁেলােক তওঁেলাকক

ক’ ল, “ তামােলােক ব ী কিৰ অনা লাকসকলক এই ঠাইৈল নািনবা,

িকয়েনা আমাৰ পাপ আৰু দাষেবাৰ বঢ়াবৰ অেথ তামােলােক িযেহাৱাৰ

িৰত আমাক পনুৰ দাষী কিৰবৈল মন কিৰছাহঁক; কাৰণ আমাৰ

দাষ অিধক আৰু ই ােয়লৰ ওপৰত চ াধ আেছ।” ১৪ তিতয়া

অ ধাৰী লাকসকেল ব ী কিৰ অনা সই লাকসকলকআৰু লটু ব েবাৰ

অধ সকলৰ আৰু সকেলা সমাজৰ আগত এিৰ থ গ’ল। ১৫ পাছত

অধ সকলৰ াৰাই িযসকলক নাম ধিৰ িনযু কৰা হিছল, সই

লাকসকল উিঠ আিহল। তওঁেলােক ব ী কিৰ অনা লাকসকলক ল

আিহলআৰু সই লটু ব ৰ ব েবাৰ ল’ ল, পাছত উদেঙ থকা লাকসকলক

তওঁেলােক কােপাৰ িপ ােল৷ তওঁেলাকৰ গাত কােপাৰ আৰু ভিৰত

পা কা িদেল৷ তওঁেলাকক ভাজন পান কৰােল৷ তওঁেলাকৰ আঘাত

পাৱা ঘা‐ বাৰত তল লগােল আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ অিতশয় বল

লাকসকলক গাধেবাৰৰ ওপৰত তুিল িদেল৷ পাছত সই লাকসকলক

িযৰীেহা নগৰত থকা তওঁেলাকৰ পিৰয়ালেবাৰৰ ওচৰৈল তওঁেলােক ল

গ’ল৷ এই ঠাইক খজৰুৰ নগৰ বিুল কাৱা হয়৷ তাৰ পাছত তওঁেলাক

চমিৰয়াৈল ঘিূৰ আিহল। ১৬ সই সময়ত ৰজা আহেজ সাহায অ েৰাধ

কিৰ অচুৰীয়া ৰজাসকলৰ ওচৰৈল তওঁৰ দূত পিঠয়ােল। ১৭ িকয়েনা

ইেদামীয়াসকেল পনুৰ আিহ িযহূদাক পৰাজয় কিৰ অেনক লাকক ব ী

কিৰ ল গিছল। ১৮ পেল ীয়াসকেলও িন ভূিমৰ আৰু িযহূদাৰ দি ণ

অ লৰ নগৰেবাৰ আ মণ কিৰিছল৷ তওঁেলােক বৎেচমচ, অয়ােলান,

গেদেৰা, উপনগেৰ সেত চােকা, উপনগেৰ সেত িত া আৰু উপনগেৰ

সেত িগমেজা অধীনত কিৰ লিছল আৰু সইেবাৰ ঠাইত তওঁেলােক

বাস কিৰিছল। ১৯ ই ােয়লৰ ৰজা আহজৰ কাৰেণ িযেহাৱাই িযহূদাক

নত কিৰেল; িকয়েনা তওঁ িযহূদাত আচৰণ আৰু িযেহাৱাৰ িবৰেু

অিতশয় অপৰাধ কিৰিছল। ২০ পাছত অচুৰৰ িতলগৎ‐িপলেনচৰ ৰজা

তওঁৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক বলৱান নকিৰ তওঁক ক েহ িদেল। ২১

িকয়েনা অচুৰৰ ৰজাক মলূ ৱান ব েবাৰ িদবৈল আহেজ িযেহাৱাৰ গহৃৰ

আৰু ৰাজ গহৃৰ পৰা আৰু অধ সকলৰ পৰা ধন স ি লিছল৷ িক ু

ইয়াৰ াৰাই তওঁৰ এেকা উপকাৰ নহ’ল৷ ২২ ৰজা আহেজ তওঁৰ খৰ

কালেতা িযেহাৱাৰ িবৰেু অিধকৈক অপৰাধ কিৰিছল। ২৩ িকয়েনা তওঁ

িনজেক পৰাজয় কৰা দে চকীয় দৱতােবাৰৰ উে েশ বিলদান কিৰিছল৷

তওঁ কিছল, “অৰামীয়া ৰজাসকলৰ দৱতােবােৰ অৰামীয়াসকলক

সহায় কিৰেল; এই হতুেক মেয়া তওঁেলাকৰ উে েশ বিলদান কিৰম;

তিতয়া তওঁেলােক মােকা সহায় কিৰব।” িক ু সইেবােৰই তওঁৰ আৰু

গােটই ই ােয়লৰ স নাশৰ কাৰণ হ’ল। ২৪ পাছত আহেজ ঈ ৰৰ

গহৃৰ পা েবাৰ গাটাই লিছল আৰু সই সকেলা পা কািট ডাখৰ

ডাখৰ কিৰিছল৷ তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৰ ৱাৰেবাৰ ব কিৰিছল আৰু

িযৰচূােলমৰ েত ক চুকত িনজৰ কাৰেণ য ‐ বদী সািজিছল। ২৫ তওঁ

ইতৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ ধপূ লাবৰ কাৰেণ িযহূদাৰ েত ক নগৰত

পিব ঠাইেবাৰ সািজ তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক ািধত

হ’বৈল এইদেৰ উে িজত কিৰিছল৷ ২৬এিতয়া তওঁ কৰা সকেলা কম

আৰু তওঁৰ চিৰ ৰ ব ৃ া থমেৰ পৰা শষৈলেক সকেলা কথা িযহূদাৰ

আৰু ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত িলখা আেছ। ২৭আহজ

তওঁৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ লগত িনি ত হাৱাৰ পাছত লাকসকেল তওঁক

ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ মদামনীত মদাম িনিদেল, িক ু িযৰচূােলম নগৰৰ

মাজত মদাম িদেল৷ তাৰ পাছত তওঁৰ পু িহি য়া তওঁৰ পদত ৰজা

হ’ল।

২৯ িহি য়াই ৰজা হ শাসন ভাৰ লওঁেত তওঁৰ বয়স পঁিচশ বছৰ

আিছল; তওঁ িযৰচূােলমত ঊনি শ বছৰ ৰাজ কিৰেল। তওঁৰ

মাতৃ অিবয়া, জখিৰয়াৰ জীেয়ক আিছল। ২ তওঁ ওপৰ িপতৃ দায়েূদ কৰা

কমৰ দেৰ সকেলা কম কিৰিছল, তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, তােক

কিৰিছল। ৩ তওঁৰ ৰাজ ৰ থম বছৰৰ থম মাহত তওঁ িযেহাৱাৰ

গহৃৰ ৱাৰেবাৰ মিল সইেবাৰ মৰামিত কিৰিছল। ৪ তওঁ পেুৰািহত

আৰু লবীয়াসকলক মািত আিন, পবূফােল থকা চাতালত তওঁেলাকক

এক গাট কিৰিছল৷ ৫ তওঁ তেখতসকলক ক’ ল, “ হ লবীয়াসকল,

আেপানােলােক মাৰ কথা নক! আেপানােলােক এিতয়া িনজক পিব

কিৰ িনজৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃ পিব কৰক আৰু
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পিব ানৰ পৰা অ িচ ব েবাৰ উিলয়াই পলাওঁক। ৬ িকয়েনা আমাৰ

পবূ‐পৰুষুসকেল সত ল ন কিৰেল আৰু আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দিৃ ত

‐আচৰণ কিৰেল, িবেশষৈক তওঁেলােক তওঁক ত াগ কিৰেল আৰু

িযেহাৱাৰ িনবাসৰ ঠাইৰ পৰা িবমখু হ তাৈল িপিঠ িদেল। ৭ তওঁেলােক

আনিক বাৰা াৰ ৱাৰেবাৰ ব কিৰেল আৰু দীপেবাৰ মৱুাই ৰািখেল;

তওঁেলােক পিব ানৰ মাজত ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ উে েশ ধপূ ন লােল

আৰু হাম‐বিল িনিদেল। ৮ এই কাৰেণ িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ ওপৰত

িযেহাৱাৰ াধ আিহেছ আৰু আেপানােলােক িনজ চ েৰ এিতয়া দখাৰ

দেৰ, াসৰ িবষয়, আচিৰত আৰু ঘণৃাৰ িবষয় হ’বৈল তওঁ তওঁেলাকক

শাধাই িদেল। ৯ এই কাৰেণ আমাৰ িপতসৃকল তেৰাৱালৰ আঘাতত

পিতত হ’ল, আৰু আমাৰ পা, জী আৰু ভায াসকলক এই কাৰেণই ব ী

কিৰ িনয়া হ’ল। ১০আমাৰ পৰা ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ চ াধ

যন আতেৰ, তাৰ বােব তেৱঁ সেত এিট িনয়ম‐চুি াপন কিৰবৈল

এিতয়া মাৰ মেন ি ৰ কিৰেছ। ১১ হ মাৰ বাপাহঁত, তামােলােক

এিতয়া অৱেহলা নকিৰবা, িকয়েনা তামােলােক যন িযেহাৱাৰ আগত

িথয় হ তওঁৰ পিৰচযা কৰা আৰু তওঁৰ পিৰচাৰক ও ধপূ লাওঁতা

হাৱা, এই কাৰেণ তওঁ তামােলাকেকই মেনানীত কিৰেল।” ১২ তিতয়া

সই লবীয়াসকল উিঠল: কহাতৰ স ান সকলৰ মাজৰ অমাচয়ৰ পু

মহৎ আৰু অজিৰয়াৰ পু যােৱল, মৰাৰীৰ স ান সকলৰ মাজৰ অ ীৰ

পু কীচ আৰু িযহে লৰ পু অজিৰয়া; গেচানীয়াসকলৰ মাজৰ িজ াৰ

পু যাৱাহ আৰু যাৱাহৰ পু এদন; ১৩ ইিলচাফনৰ স ান সকলৰ

মাজৰ িচ ী আৰু যেুৱল; আচফৰ স ান সকলৰ মাজৰ জখিৰয়া আৰু

ম িনয়া; ১৪ হমনৰ স ান সকলৰ মাজৰ িযহীেয়ল আৰু িচিময়ী আৰু

িযদূথনূৰ স ান সকলৰ মাজৰ চমিয়য়া আৰু উ ীেয়ল৷ ১৫ তওঁেলােক

িনজৰ ভাইসকলক গাটাই িনজক পিব কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ বাক

অ সােৰ অহা ৰজাৰ আ া পালন কিৰ িযেহাৱাৰ গহৃ িচ কিৰবৈল

সামাল। ১৬ পেুৰািহতসকেল িচ কিৰবৰ অেথ িযেহাৱাৰ গহৃৰ িভতৰৈল

গ’ল৷ িযেহাৱাৰ মি ৰৰ িভতৰত িয িয অ িচ ব তওঁেলােক পােল,

সই সকেলােক উিলয়াই আিন িযেহাৱাৰ গহৃৰ চাতালত ৰািখেল৷ পাছত

লবীয়াসকেল সইেবাৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল আৰু িকে াণ জিুৰত

পলাই িদবৰ কাৰেণ সইেবাৰ কিঢ়য়াই ল গ’ল। ১৭এইদেৰ তওঁেলােক

থম মাহৰ থম িদনা সই গহৃ পিব কিৰবৈল আৰ কিৰিছল আৰু

মাহৰ অ ম িদনত িযেহাৱাৰ গহৃৰ বাৰা া পাইিছল৷ তওঁেলােক আঠ

িদনৰ িভতৰত িযেহাৱাৰ গহৃ পিব কিৰিছল; আৰু থম মাহৰ ষা

িদনৰ িদনা তওঁেলােক কাম শষ কিৰিছল। ১৮ পাছত তওঁেলােক

ৰজা িহি য়াৰ ওচৰৈল গিছল আৰু কিছল, “আিম িযেহাৱাৰ গহৃৰ

আটাইেবাৰ ব , হাম‐ বিদ আৰু তাৰ সকেলা সঁজিুল আৰু দশন‐িপঠাৰ

মজ আৰু তাৰ সকেলা পা িচ কিৰেলাঁ। ১৯ তাৰ উপিৰও ৰজা

আহেজ ৰাজ কৰা কালত সত ল ন কিৰ িয িয পা পলাই িদিছল,

সই সকেলােক আিম যু ত কিৰ পিব কিৰেলাঁ। চাওঁক, সইেবাৰ

িযেহাৱাৰ য েবদীৰ আগত আেছ।” ২০ তিতয়া িহি য়া ৰজাই অিত

পৱুাই উিঠ নগৰৰ অধ সকলক গাট খৱুােল আৰু তাৰ পাছত তওঁ

িযেহাৱাৰ গহৃৈল গ’ল। ২১ তিতয়া তওঁেলােক ৰাজ ৰ, ধমধামৰ আৰু

িযহূদাৰ কাৰেণ পাপাথক বিল ৰেূপ সােতাটা ভতৰা, সােতাটা মতা ভড়া,

সােতাটা ভড়া পাৱািল আৰু সােতাটা মতা ছাগলী অ◌ািনেল৷ তােত

তওঁ িযেহাৱাৰ য েবদীৰ ওপৰত সইেবাৰ উৎসগ কিৰবৈল হােৰাণৰ

স ান পেুৰািহতসকলক আ া িদেল। ২২ এই হতুেক, তওঁেলােক

ভতৰােবাৰ মািৰেল আৰু পেুৰািহতসকেল সইেবাৰৰ তজ ল বদীত

ছিটয়ােল; আৰু মতা ভড়ােবাৰ মািৰ সই তজেবাৰ বদীত ছিটয়ােল;

আৰু ভড়া পাৱািলেবাৰ মািৰ, সইেবাৰৰ তজ বদীত ছিটয়ােল। ২৩

পাছত তওঁেলােক পাপাথক বিল ৰেূপ সই ছাগলীেবাৰ ৰজা আৰু

সমাজৰ আগৈল আিনেল৷ তাৰ পাছত তওঁেলােক সইেবাৰৰ ওপৰত হাত

ৰািখেল। ২৪ তােত পেুৰািহতসকেল সইেবাৰ মািৰ গােটই ই ােয়লক

ায়ি কিৰবৰ অেথ, বদীত পাপনাশক নেব ৰেূপ সইেবাৰৰ তজ

চিতয়াই িদেল; িকয়েনা গােটই ই ােয়লৰ কাৰেণ হামবিল আৰু পাপাথক

বিল দান কিৰবৈল ৰজাই আ া িদিছল। ২৫ িহি য়াই ৰজা দায়দূৰ

দশক গাদ আৰু নাথন ভাববাদীৰ আ া অ সােৰ তাল, নবল আৰু বীণা

লাৱা লবীয়াসকলক িযেহাৱাৰ গহৃত উপি ত কৰােল; িকয়েনা িযেহাৱাই

তওঁৰ ভাববাদীসকলৰ াৰাই ইয়ােক কিৰবৈল আ া িদিছল। ২৬ এই

হতুেক লবীয়াসকেল দায়দূৰ বাদ য আৰু পেুৰািহতসকেল তুৰী হাতত

ল িথয় হ’ল। ২৭ পাছত িহি য়াই য েবদীৰ ওপৰত হাম‐বিল উৎসগ

কিৰবৈল আ া িদেল৷ যিতয়া হামৰ আৰ হ’ল, তিতয়া তুৰীৰ লগেত

ই ােয়লৰ ৰজা দায়দূৰ বাদ য েৰ সেত িযেহাৱাৰ গান আৰ হ’ল।

২৮ তােত গােটই সমােজ িণপাত কিৰেল৷ গায়কসকেল গীত গােল

আৰু তুৰী বেজাৱাসকেল তুৰী বজােল; হাম‐বিল শষ নােহাৱাৈলেক

এেনদেৰই চিল থািকল। ২৯ হাম‐বিল শষ হাৱাৰ পাছত, ৰজা আৰু

তওঁৰ লগৰ সকেলা মা েহ আঁঠুকািঢ় িণপাত কিৰেল। ৩০ ইয়াৰ

বািহেৰও িহি য়া আৰু অধ সকেল, দায়দু আৰু আচফ দশেক িলখা

বােক েৰ িযেহাৱাৰ উে েশ শংসাৰ গান কিৰবৈল লবীয়াসকলক

আ া িদেল৷ তওঁেলােক আনে েৰ শংশাৰ গান কিৰেল আৰু মৰূ

দাঁৱাই িণপাত কিৰেল। ৩১ তিতয়া িহি য়াই উ ৰ িদ ক’ ল, “এিতয়া

আেপানােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ িনজেক পিব কিৰেল; আেপানােলাক

ওচৰৈল আহকআৰু িযেহাৱাৰ গহৃৈল ম লাথক আৰু ধ বাদাথক বিল

আনক।” তিতয়া সমােজ ম লাথক আৰু ধ বাদাথক বিল অ◌ািনেল

আৰু িযমান লাকৰ ই া আিছল, সই সকেলােৱও হাম‐বিল আিনেল।

৩২ সমােজ অনা হাম‐বিলৰ সংখ া এেন; স ৰটা ষাঁড়, এশ মতা মৰ‐

ছাগ আৰু শ মৰ‐ছাগ পাৱািল৷ এই সকেলা িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া

হাম‐বিল আিছল। ৩৩আৰু ছশ ষাঁড়, িতিন হাজাৰ মৰ‐ছাগ আৰু ছাগলী

পিব কৰা হ’ল। ৩৪ িক ু পেুৰািহতসকল তাকৰ হাৱা বােব, তওঁেলােক

আটাইেবাৰ হাম‐বিলৰ ছাল বখিলয়াবৈল অসমথক হ’ল; এই বােব সই

কাম নােহাৱাৈলেক, আন পেুৰািহতসকেল িনজক পিব নকিৰেল। পাছত

তওঁেলাকৰ লবীয়া ভাইসকেল তওঁেলাকক সহায় কিৰেল; িকয়েনা

িনজক পিব কৰা কথাত পেুৰািহতসকলতৈক লবীয়াসকলৰ মন অিধক

সৰল আিছল। ৩৫ তাৰ ওপিৰও ম লাথক বিলেবাৰৰ তেলেৰ আৰু

হাম‐বিলেবাৰৰ উপযু পয় নেবেদ েৰ সেত সই হাম‐বিল অিধক

আিছল। এইদেৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ স ীয় কায পিৰপািটৈক চিলিছল। ৩৬

ঈ েৰ এইদেৰ লাকসকলৰ মন যু ত কৰা বােব, িহি য়া আৰু আন

সকেলা লােক আন কিৰেল; িকয়েনা এই কাম সানকােল কৰা হিছল।

৩০ পাছত লাকসকেল যন ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ

িন াৰ‐প পালন কিৰবৈল িযৰচূােলমত থকা িযেহাৱাৰ গহৃৈল

আেহ, সই বােব িহি য়াই ই ােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ সকেলা ফােল দূত

পিঠয়ােল আৰু ই িয়ম ও মনিচৰ লাকসকলৈলেকা প িলিখেল। ২

িকয়েনা ৰজা, তওঁৰ পা ম ীসকল আৰু িযৰচূােলমত থকা গােটই

সমােজ এেকলেগ আেলাচনা কিৰ ি তীয় মাহত িন াৰ‐প পালন

কিৰবৈল ি ৰ কিৰিছল। ৩ েয়াজনতৈক কম সংখ ক পেুৰািহেত িনজেক

পিব কৰাত আৰু জাসকেলও িযৰচূােলমৈল আিহ গাট খাবৈল নহা

বােব, তওঁেলােক িন াৰ‐প উিচত ধৰেণ পালন কিৰব পৰা নািছল। ৪

এই পিৰক নােটা ৰজা আৰু গােটই সমাজৰ দিৃ ত ায় বাধ হ’ল।

৫ এই হতুেক, তওঁেলােক যন িযৰচূােলমৈল আিহ ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ উে েশ িন াৰ‐প পালন কেৰ, এই কাৰেণ তওঁেলােক

বৰ‐ চবাৰ পৰা দানৈলেক ই ােয়লৰ সকেলা ফােল ঘাষণা কিৰবৈল

িবেবচনােৰ িস া ল’ ল৷ আচলেত শা ৰ আ ামেত তওঁেলােক ব

লাক লগ লািগ তাক পালন কৰা নািছল। ৬ পাছত বাতাবাহকসকল

ৰজাৰ আ া অ সােৰ ৰজা আৰু তওঁৰ পা ম ীসকলৰ পৰা প সমহূ

ল, ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ সকেলা ঠাইৈল গ’ল৷ আৰু এই কথা ক’ ল

য, “ হ ই ােয়লৰ স ান সকল, তামােলাকৰ িয অৱিশ ভােগ অচূৰৰ

ৰজাসকলৰ হাতৰ পৰা ৰ া পালা, তামােলােক অ াহাম, ইচহাক আৰু

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল ঘৰূা, যােত তেৱাঁ যন তামােলাকৈল ঘিূৰ

চাব পােৰ। ৭ তামােলাক ওপৰ িপতসৃকলৰ আৰু ভাইসকলৰ িনিচনা
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নহ’বা; তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু

অপৰাধ কিৰেল আৰু তওঁ তওঁেলাকক িবন হ’বৈল এিৰ িদেল; ইয়াক

তামােলােক দিখছা। ৮ তামােলােক তামােলাকৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ

দেৰ ঠৰিডঙীয়া নহ’বা; িক ু িযেহাৱাৰ চ াধ যােত তামােলাকৰ

পৰা ঘিূৰ যায়, সইবােব তামােলােক িনজক িযেহাৱাৈল শাধাই িদয়া

আৰু িচৰকালৰ বােব তওঁ পিব কৰা তওঁৰ ধমধামত েৱশ কিৰ,

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰা। ৯ িকয়েনা তামােলাক

যিদ পনুৰায় িযেহাৱাৈল ঘৰূা, তে তামােলাকৰ ভাইসকল আৰু স ান

সকল, ব ী কিৰ িনয়াসকলৰ পৰা কৃপা পাই এই দশৈল উলিট আিহব;

কাৰণ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা কৃপাৱান আৰু মৰমীয়াল। তামােলাক

তওঁৈল উলিটেল, তওঁ তামােলাকৰ পৰা িবমখু নহ’ব৷” ১০ পাছত

বাতাবাহকসকল গােটই ই িয়ম আৰু মনিচৰ অ লৰ সকেলা নগৰৰ

পৰা জবলূনূৈলেক গ’ল; িক ু লাকসকেল তওঁেলাকক হাঁিহেল আৰু

খঁেজিলয়ােল। ১১ তথািপ আেচৰৰ, মনিচৰ আৰু জবলূনূৰ কােনা কােনা

লােক িনজেক ন কিৰ িযৰচূােলমৈল আিহল। ১২ তওঁেলাকক এক মনৰ

দয় িদবৈলআৰু িযেহাৱাৰ বাক ৰ াৰাই হাৱা ৰজা আৰু পা ম ীসকলৰ

আ া স হ’বৈল ঈ ৰৰ হাত িযহূদাৰ ওপৰত অিপত হ’ল। ১৩ পাছত

ি তীয় মাহত খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ প পালন কিৰবৰ অেথ, িযৰচূােলমৈল

অেনক লাক আিহল। তােত এক বহৃৎ সমাজ গাট খােল। ১৪আৰু

তওঁেলােক উিঠ আিহ িযৰচূােলমত থকা য েবদীেবাৰ আতৰােল আৰু

ধপূ েলাৱা আটাই বদী চাই িকে াণ উপত কাত জইু লাই সইেবাৰ

পিুৰেল। ১৫ পাছত ি তীয় মাহৰ চতু শ িদনা তওঁেলােক িন াৰ‐প ৰ

বিল িদেল৷ পাছত পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকেল লাজ পাই তওঁেলােক

িনজেক িচ কিৰেল আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৈল হাম‐বিলসমহূ আিনেল। ১৬

তওঁেলােক ঈ ৰৰ লাক মািচৰ ব ৱ া অ সােৰ তওঁেলােক িনয়ম পালন

কিৰেল আৰু িনজ িনজ ঠাইত িথয় হ’ল৷ পেুৰািহতসকেল লবীয়াসকলৰ

হাতৰ পৰা সই তজ ল সকেলাৈল চিটয়ােল। ১৭ িকয়েনা সমাজৰ

মাজত িনজেক িচ নকৰা অেনক লাক আিছল; এই হতুেক িযেহাৱাৰ

উে েশ বিল পিব কিৰবৰ অেথ, অ িচ লাকসকলৰ বােব িন াৰ‐

প ৰ বিল িদয়া কামত লবীয়াসকল দািয় ত আিছল। ১৮ িকয়েনা

ই িয়ম, মনিচ, ইচাখৰ আৰু জবলূনূৰ পৰা অহা এই বহৃৎ সমােবশৰ

মাজত অেনক লােক িনজেক িচ নকৰাৈকেয়, িলিখত িনেদশৰ িবপৰীেত

িন াৰ‐প ৰ ভাজ খাইিছল। কাৰণ িহি য়াই তওঁেলাকৰ বােব াথনা

কিৰ কিছল, “ম লময় িযেহাৱাই সকেলােক মা কৰক ১৯ িযেকােনােৱ

ধমধাম িচ কৰা িবিধ অ সােৰ িনজেক িচ নকৰাৈকেয়ই ঈ ৰক অথাৎ

িনজৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক িবচাৰ কিৰবৈল িনজ মন িথৰ

কিৰেল।” ২০ সইবােব িযেহাৱাই িহি য়াৰ িনেবদন িন লাকসকলক

িচ কিৰেল। ২১ এই হতুেক িযৰচূােলমত উপি ত হ থকা ই ােয়লৰ

স ান সকেল সাত িদনৈলেক মহা আনে েৰ খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ প

পালন কিৰেল৷ লবীয়া ও পেুৰািহতসকেল সদায় উ িন বােদ েৰ

িযেহাৱাৰ উে েশ গীত গাই িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল। ২২আৰু িযসকল

লবীয়ােলাক িযেহাৱাৰ সৱা কাযত িনপণু আিছল, তওঁেলাকক িহি য়াই

উৎসাহজনক কথা ক’ ল। এইদেৰ তওঁেলােক ম লাথক বিল উৎসগ

কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰ িপত‐ৃসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত

ীকােৰাি কিৰ ধ বােদেৰ সাত িদনৈলেক ভাজ খােল। ২৩ পাছত

গােটই সমােজ এইদেৰ পনুৰ সাত িদনৈলেক পালন কিৰবৈল ি ৰ

কিৰেল আৰু সইদেৰই তওঁেলােক আনে েৰ পালন কিৰেল। ২৪

িকয়েনা িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াই সমাজক এক হাজাৰ ভতৰা, সাত হাজাৰ

ভড়া আৰু ছাগলী উৎসগ কিৰবৰ অেথ িদিছল; আৰু অধ সকেল

সমাজক এক হাজাৰ ষাঁড়, আৰু দহ হাজাৰ ভড়া ও ছাগলী িদেল; আৰু

পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ অেনেক িনজক পিব কিৰেল। ২৫আৰু িযহূদাৰ

গােটই সমাজ, পেুৰািহতসকল আৰু লবীয়াসকল, ই ােয়লৰ পৰা অহা

লাকসকলৰ গােটই সমাজ আৰু ই ােয়ল দশৰ পৰা অহা বা িযহূদাত

থকা সকেলা িবেদশী লাকসকল ‐ সই সকেলােৱ আন কিৰেল। ২৬

এইদেৰ িযৰচূােলমত বৰ আন হ’ল; িকয়েনা ই ােয়লৰ ৰজা দায়দূৰ

পু চেলামনৰ িদনেৰ পৰা িযৰচূােলমত এেনদেৰ হাৱা নািছল। ২৭

পাছত লবীয়া, পেুৰািহতসকেল উিঠ লাকসকলকআশী াদ কিৰেল৷

তওঁেলাকৰ মাত না গ’ল আৰু তওঁেলাকৰ াথনা গৈল অথাৎ পিব

ঠাইত উিঠল, য’ত ঈ ৰ িনবাস কেৰ।

৩১ এইদেৰআটাইেবাৰ শষ হাৱাৰ পাছত, সই ঠাইত উপি ত থকা

সকেলা ই ােয়ল লােক িযহূদাৰ নগৰেবাৰৈল গ’ল আৰু েবাৰ

ভািঙেল, আেচৰা মিু েবাৰ কািটেল আৰু গােটই িযহূদাত, িব ামীনত,

ই িয়মত আৰু মনিচত থকা ওখ ঠাইেবাৰ আৰু য েবদীেবাৰ িনঃেশেষ

ভািঙ পলােল। তিতয়া ই ােয়লৰ স ান সকেল িনজ িনজআিধপত

আৰু নগৰৈল উলিট আিহল। ২আৰু িহি য়াই হামাথক আৰু ম লাথক

বিলদান, পিৰচযা, িতগান আৰু িযেহাৱাৰ ছাউিনৰ নানা ৱাৰত শংসা

কিৰবৈল পেুৰািহত লবীয়াসকলক িনজ িনজ কায অ সােৰ পাল অ েম

িনজ িনজ পালত িনযু কিৰেল। ৩আৰু িযেহাৱাৰ ব ৱ াত িলখাৰ দেৰ

হামৰ কাৰেণ, ৰািতপৱুা আৰু স ােবলা হামৰ কাৰেণ আৰু িব াম‐বাৰ,

ন‐ জান আৰু প ‐স ীয় হামৰ কাৰেণ, ৰজাৰ স ি ৰ পৰা দান কিৰব

লগা ভাগ তওঁ িনৰপূণ কিৰেল। ৪আনিক পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকল

যন িযেহাৱাৰ ব ৱ াত আস থােক, এই কাৰেণ তওঁেলাকৰ ভাগ

তওঁেলাকক িদবৈল িযৰচূােলমত থকা লাকসকলক আ া িদেল। ৫ এই

আ া দশত ব া হাৱা মা েক ই ােয়লৰ স ান সকেল শস , া াৰস,

তল আৰু মৗ আিদ ভূিমত উৎপ হাৱা সকেলা ব ৰ থম ভাগ অিধক

অিধক পিৰমােণ আিনেল। ৬আৰু ই ােয়লৰ ও িযহূদাৰ িয স ান সকেল

িযেহাদাৰ নানা নগৰত বাস কিৰিছল, তওঁেলােকও গৰু আৰু ভড়া ও

ছাগলীৰ দহ ভাগৰ এভাগ আিন দ’ম কিৰ হ’ল, িযেবাৰ তওঁেলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৈল উৎসগ কিৰবৈল অনা হিছল। ৭ ততৃীয় মাহত তওঁেলােক

দ’মৰ থম জাপ পলাই স ম মাহত সমা কিৰেল। ৮ যিতয়া িহি য়া

আৰু অধ সকেল আিহ দ’মেবাৰ দিখেল, িযেহাৱাক আৰু তওঁৰ

জাসকল ই ােয়লক ধ বাদ িদেল। ৯ তিতয়া িহি য়াই সই বাৰ

দ’মৰ িবষেয় পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকলক িধেল। ১০ তােত চােদাকৰ

বংশৰ অজিৰয়া ধান পেুৰািহেত তওঁক এই উ ৰ িদেল, “ যিতয়ােৰ

পৰা লাকসকেল িযেহাৱাৰ গহৃৈল উপহাৰ আিনবৈল ধিৰেল, তিতয়ােৰ

পৰা আিম হপাহ পলৱুাই খাইেছাঁ আৰু অেনক বািক থািকও গ’ল;

িকয়েনা িযেহাৱাই তওঁৰ জাসকলক আশী াদ কিৰেল৷ এই হতুেক

এই বৰ বৰ দ’মেবাৰ বাকী থািকল।” ১১ তিতয়া, িহি য়াই িযেহাৱাৰ

গহৃত কতেবাৰ কাঁঠািল যু ত কিৰবৈল আ া িদয়াত তওঁেলােক

সইেবাৰ যু ত কিৰেল। ১২ তিতয়া তওঁেলােক উপহাৰ, দশম ভাগ

আৰু পিব ীকৃত ব েবাৰ িব াসীৰেূপ িভতৰৈল আিনেল৷ সইেবাৰৰ

ওপৰত থম ভঁৰালী লবীয়া কননীয়া আৰু ি তীয় ভঁৰালী তওঁৰ ভােয়ক

িচিময়ী আিছল। ১৩আৰু িযহীেয়ল, অজিৰয়া, নহৎ, অচােহল, িযৰীেমাৎ,

যাজাবদ, ইলীেয়ল, িয িখয়া, মহৎ আৰু বনায়া, এওঁেলাকক িহি য়া

ৰজাৰ আৰু ঈ ৰৰ গহৃৰ অধ অজিৰয়া আ ােত কননীয়া আৰু তওঁৰ

ভােয়কক িচিময়ীৰ অধীনত িনযু কৰা হ’ল। ১৪আৰু িয াৰ পু কািৰ

নােমেৰ িয লবীয়া মা হ পৱূ ফালৰ ৱাৰৰ ৱৰী আিছল, িযেহাৱাই

পাৱা উপহাৰ আৰু মহা পিব ব েবাৰ িবলাবৰ অেথ, ঈ ৰৰ উে েশ

ই ামেত মু হে িদয়া ব েবাৰৰ ওপৰত তওঁ অধ হ’ল। ১৫

তওঁৰ অধীনত এদন, িম ামীন, যচুৱা, চময়ীয়া, অমৰীয়া আৰু চফিনয়া

এওঁেলােকই পেুৰািহতসকলৰ নগৰেবাৰত থািকল৷ তওঁেলাকৰ িবভাগ

অ যায়ী সৰু িক বৰ, দৰকাৰী িক অদৰকাৰী ভাইসকলক পাল অ সােৰ

উপহাৰৰ ভাগ বািত িদবৈল িনৰিূপত কাযত িনযু হ’ল। ১৬ িযসকেল

িবভাগীয় পাল েম িনজ িনজ কিৰবলগীয়া কায কিৰবৈল িদেন িদেন

িযেহাৱাৰ গহৃত সামায় ‐ আনিক বংশাৱলী তািলকাত নাম িলখা িতিন

বছৰ আৰু তােতাৈক অিধক বয়সীয়া পৰুষুসকলেকা এই ব েবাৰ িবেলাৱা

হয়। ১৭আৰু পেুৰািহতসকলৰ তািলকাৰ িবষেয় হ’ ল সেয় তওঁেলাকৰ

িপতৃ বংশৰ অ সােৰ আিছল আৰু লবীয়াসকলৰ তািলকাত পাল েম

িনজ িনজ কিৰব লগীয়া কায অ সােৰ িবশ বছৰ আৰু তাতৈক অিধক
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বয়সীয়া পৰুষুসকলৰ নাম িলখা আিছল। ১৮আৰু তওঁেলাকৰ আটাই

িশ , িতেৰাতা, ল’ৰা, ছাৱালীৰ নাম িলখা তািলকাৰ িবষেয় হ’ ল, সেয়

গােটই সমাজৈল যায়; িকয়েনা তওঁেলােক পিব ব ৈল িব াসীৰেূপ

ব ৱহাৰ কিৰিছল। ১৯আৰু হােৰাণৰ স ান িয পেুৰািহতসকেল িনজ িনজ

নগৰৰ চািৰওফােল থকা পথাৰত বাস কেৰ, তওঁেলাকৰ েত ক নগৰৰ

নাম িলখাই িদয়া কতেবাৰ মা েহ পেুৰািহতসকলৰ আটাই পৰুষুক, আৰু

লবীয়াসকলৰ মাজত তািলকাত নাম িলখা সকেলা মা হক ভাগ িবলাই

িদেয়। ২০ িহি য়াই িযহূদাৰ সকেলাফােল এইদেৰই কিৰেল৷ আৰু িনজ

িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয উ ম, ায় আৰু সত , সই সকেলা স কিৰেল।

২১আৰু তওঁ িনজ ঈ ৰক িবচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ গহৃৰ পিৰচযা‐

কম, ব ৱ া আৰু আ াৰ িবষেয় িয িয কায কিৰবৈল আৰ কিৰেল,

সইেবাৰ িনজৰ সকেলা মেনেৰ কিৰ কৃতকায হ’ল।

৩২ এই সকেলা কাযৰ আৰু িব আচৰণৰ পাছত, অচূৰৰ ৰজা

চনেহৰীেব আিহ িযহূদাৰ দশত আিহল; তওঁ সই ঠাইত ছাউিন

পািতিছল িকয়েনা তওঁ গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰ আ মণ কিৰ গড়

ভািঙ তাক িনজৰ কিৰবৈল মন কিৰিছল। ২ িহি য়াই যিতয়া চনেহৰীব

অহা আৰু িযৰচূােলমৰ িবৰেু তওঁৰ যু কিৰবৰ মন থকা দিখেল, ৩

তওঁ নগৰৰ বািহৰত থকা ভুমকুেবাৰৰ পানী ব কিৰবৈল অধ আৰু

বীৰপৰুষুসকলৰ সেত আেলাচনা কিৰেল; তােত তওঁেলােক তওঁক

সহায় কিৰেল। ৪ তিতয়া অেনক মা হ গাট খাই সকেলা ভুমকু আৰু

দশৰ মােজিদ ব যাৱা জিুৰেবাৰ ব কিৰ িদেল। তওঁেলােক ক’ ল,

অচূৰৰ ৰজাসকেল আিহ িকয় অিধক পিৰমােণ পানী পাব?” ৫এেনেত

িহি য়াই সােহেৰ ভগা িচগা গড়েবাৰ মৰামত কিৰ, ওখ ঘৰেবাৰ সমান

আৰু ওখ কিৰেল; আৰু বািহৰত আন গড় সািজ দায়দুৰ নগৰত থকা

িমে া সি ত কিৰেল আৰু ব পিৰমােণ অ ‐শ আৰু ঢাল যু ত

কিৰেল। ৬ তওঁ লাকসকলৰ ওপৰত সনাপিতসকল িনযু কিৰেল৷

নগৰৰ ৱাৰৰ ওচৰৰ মকুিল ঠাইত িনজৰ ওচৰত তওঁেলাকক গাটাই

উৎসাহ িদ তওঁ এই কথা ক’ ল, ৭ “ তামােলােক বলৱ আৰু সাহিসয়াল

হাৱা৷ অচুৰৰ ৰজাৈল আৰু তওঁ লগৰ সই স সমহূৈল ভয় নকিৰবা

আৰু ব া ল নহ’বা, কাৰণ তওঁৰ লগত থকা সকেলাতৈক আমাৰ লগত

থকা জন মহান। ৮ তওঁৰ লগত মাংসময় বা েহ আেছ, িক ু আমাক

সহায় কিৰবৈল আৰু আমাৰ ফলীয়া হ যু কিৰবৈল আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

আমাৰ লগত আেছ।” তােত লাকসকল িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াৰ কথাত

সা না পােল। ৯ তাৰ পাছত অচুৰৰ ৰজা চনেহৰীব যিতয়া স

সাম ই সেত লাখীচৰ ওচৰত আিছল, তিতয়া িযৰচূােলমৈল িযহূদাৰ

ৰজা িহি য়াৰ আৰু িযৰচূােলমত থকা সকেলা িযহূদাৰ লাকসকলৰ

ওচৰৈল তওঁৰ দাসেবাৰৰ াৰাই তওঁ এইেবাৰ কথা ক পিঠয়ােল৷ ১০

“অচুৰৰ ৰজা চনেহৰীেব এই কথা কেছ, ‘ তামােলােক কাৰ ওপৰত

িনভৰ কিৰ িযৰচূােলমক দখল কিৰবৈল ৰি ত অৱ াত আছা বিুল

ভািবছা? ১১আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই আমাক ৰজা অচুৰৰ হাতৰ পৰা

উ াৰ কিৰব, এই কথা ক িহি য়াই ভাকত আৰু িপয়াহত মিৰবৈল

িদবৰ বােব তামােলাকক ভুেলাৱা নাইেন?” ১২ সই িহি য়াই জােনা

তওঁৰ ওখ ঠাই আৰু য েবদীেবাৰ চুৱা নাই? “আৰু তামােলােক

এেকটা য েবদীৰ আগত সৱা কিৰব আৰু তােৰ ওপৰত ধপূ জলাব

লািগব এই বিুল জােনা িযহূদা আৰু িযৰচূােলমত আ া িদয়া নাই?”

১৩ মই আৰু মাৰ ওপৰ‐িপতসৃকেল দশেবাৰৰ আটাই জািতক িক

কিৰেলাঁ, সই িবষেয় তামােলােক জােনা নাজানা? সই নানা দশীয়

জািতেবাৰৰ দৱতােবােৰ জােনা কােনা কােৰ মাৰ হাতৰ পৰা িনজ

িনজ দশ ৰ া কিৰবৈল সমথ হিছল? ১৪ মাৰ ওপৰ িপতসৃকেল িযেবাৰ

জািতক িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰিছল, তওঁেলাকৰ সকেলা দৱতােবাৰৰ

মাজত কােন িনজ জাসকলক মাৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কিৰব পািৰিছল

য, তামােলাকৰ ঈ েৰ মাৰ হাতৰ পৰা তামােলাকক উ াৰ কিৰব

পােৰ? ১৫ এই হতুেক িহি য়াই তামােলাকক ভুলাওঁক আৰু সই

দেৰ তামােলাকৰ বিৃ নজ াওঁক৷ আৰু তামােলােক তাত ত য়

নকিৰবা, িকয়েনা মাৰ হাতৰ পৰা আৰু মাৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ হাতৰ

পৰা িনজ জাসকলক উ াৰ কিৰবৈল, কােনা জািত িক ৰাজ ৰ কােনা

দৱতােৰ সাধ নািছল৷ তে তামােলাকৰ ঈ েৰ য মাৰ হাতৰ পৰা

তামােলাকক উ াৰ কিৰব, ই তাতৈক িকমান কম পিৰমােণ অস ব। ১৬

চনেহৰীবৰ দাসেবােৰ আনিক ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰু তওঁৰ দাস িহি য়াৰ

িবৰেু আৰু অিধক কথা ক’ ল। ১৭আৰু তওঁ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক

ঠা া কিৰবৈল আৰু তওঁৰ িবৰেু কথা ক’বৈল এইদেৰ প ও িলিখিছল৷

তওঁ কিছল য, “নানা দশীয় জািত সমহূৰ দৱতােবােৰ যেনৈক মাৰ

হাতৰ পৰা িনজ িনজ জাসকলক উ াৰ কিৰব নাৱািৰেল তেনৈক

িহি য়াৰ ঈ েৰও তওঁৰ জাসকলক মাৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কিৰব

নাৱািৰব।” ১৮ তাৰ পাছত তওঁেলােক নগৰ অিধকাৰ কিৰ লাৱাৰ

ছেলেৰ, িযৰচূােলমৰ গড়ৰ ওপৰত থকা লাকসকলক ভয় দখৱুাবৈল

আৰু িব ল কিৰবৈল ই ী ভাষােৰ তওঁেলাকৈল বিুল বৰৈক িচঞঁিৰবৈল

ধিৰেল। ১৯আৰু পিৃথবীত থকা আন জািত সমহূৰ িয দৱতােবাৰ মা হৰ

হােতেৰ সজা, সইেবাৰৰ িবষেয় কাৱাৰ দেৰ তওঁেলােক িযৰচূােলমৰ

ঈ ৰৰ িবষেয়ও কথা ক’ ল। ২০ পাছত ৰজা িহি য়া আৰু আেমাচৰ পু

িযচয়া ভাববাদীেয় সই িবষেয় াথনা কিৰেল আৰু গৰ ফালৈল মখু কিৰ

কাতেৰাি কিৰেল। ২১ তােত িযেহাৱাই এজন দূত পিঠয়ােল; তওঁ

অচুৰৰ ৰজাৰ চাউিনৰ আটাই বলৱান বীৰ পৰুষুক, ধান লাকক আৰু

সনাপিতক সংহাৰ কিৰেল। তিতয়া চনেহৰীেব লাজত তলমখু কিৰ িনজ

দশৈল উলিট গ’ল। পাছত তওঁ িনজ দৱতাৰ মি ৰত সামালত, তওঁৰ

িনজ ঔৰসত জ পাৱা সকেলই সই ঠাইেত তেৰাৱােলেৰ তওঁক বধ

কিৰেল। ২২ সইদেৰ িযেহাৱাই িহি য়াক আৰু িযৰচূােলম িনবাসীসকলক

অচুৰীয়াৰ ৰজা চনেহৰীবৰ হাতৰ পৰা আৰু আন সকেলােৰ হাতৰ পৰা

িন াৰ কিৰেল আৰু সকেলােত তওঁেলাকক চলাই িনেল। ২৩ তিতয়া

অেনক লােক িযৰচূােলমৈল বিুল িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ আৰু িযহূদাৰ

ৰজা িহি য়াৰ ওচৰৈল ব মলু ব আিনেল যােত তিতয়ােৰ পৰা এইদেৰ

তওঁ সকেলা জািত সমহূৰ দিৃ ত মহান হ’ব। ২৪ সই সময়ত িহি য়া

নৰীয়া হ মতুৃ শয াত পিৰল৷ তওঁ িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰেল, তােত

িযেহাৱাই তওঁক উ ৰ িদেল আৰু তওঁ যন হয়, তােৰ এটা আচিৰত

ল ণ দখৱুােল। ২৫ িক ু িহি য়াই পাৱা উপকাৰ অ সােৰ িযেহাৱাক

িতদান িনিদেল, িকয়েনা তওঁৰ মন গ ী হ’ল৷ এই হতুেক তওঁৰ,

িযহূদাৰ আৰু িযৰচূােলমৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ াধ হ’ল। ২৬ অৱেশ

িহি য়া আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসীসকেল িনজ িনজ মনৰ গব বিুজ িনজেক

ন কিৰেল, সই বােব তওঁেলাকৈল িযেহাৱাৰ াধ িহি য়াৰ ৰাজ

কালত িস কৰা নহ’ল। ২৭ িহি য়াৰ অিধক ধন আৰু স ান আিছল৷

তওঁ িনজৰ বােব ৰপূৰ, সাণৰ, ব মলু বাখৰ, গি ব , ঢালৰ আৰু

সকেলািবধ ব মলু পা ৰ ভঁৰাল ৰািখিছল৷ ২৮আনিক তওঁৰ শস ৰ,

া াৰস আৰু তল আিদ ব ৰ ভঁৰাল আৰু নানািবধ প ৰ ঘৰ আৰু মৰ‐

ছাগৰ জাকৰ বােব গঁৰাল যু ত কিৰেল। ২৯ লগত আৰু িনজৰ বােব

নানা নগৰ সািজেল আৰু ষাঁড়‐গৰ,ু মৰ‐ছাগৰ আিদৰ অেনক জাক লাভ

কিৰেল, িকয়েনা ঈ েৰ তওঁ অিতশয় অিধক স ি িদিছল। ৩০ এই

িহি য়াই ওপৰৰ ফােল থকা গীেহান ভুমকুৰ মখু ব কিৰ পােন পােন

দায়দুৰ নগৰৰ পি ম ফােলিদ সই পানী নমাই আিনিছল৷ িহি য়াই

তওঁৰ সকেলা কাযত কৃতকায হ’ল। ৩১ িক ু দশত ঘটা অ ুত ল ণৰ

িবষেয় িধবৈল বািবলৰ অধ সকেল পেঠাৱা দূতেবাৰৰ কথাত হ’ ল,

ঈ েৰ তওঁৰ মনৰ সকেলা ভাব জািনবৰ বােব পৰী া কিৰবৈল তওঁক

ত াগ কিৰেল। ৩২ িহি য়াৰ অৱিশ ব ৃ া আৰু তওঁৰ সৎকায ৰ কথা

আেমাচৰ পু িযচয়া ভাববাদীৰ দশন‐পি কাত, িযহূদাৰ আৰু ই ােয়লৰ

ৰজাসকলৰ ইিতহাস পু কখনত িলখা আেছ। ৩৩ পাছত িহি য়া তওঁৰ

ওপৰ‐িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু লাকসকেল দায়দুৰ স ান

সকলৰ মদামিনৰ সকেলাতৈক ওখ ঠাইত তওঁক মদাম িদেল৷ তওঁৰ

মৰণৰ কালত সমদুায় িযহূদা আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসীসকেল তওঁক

স ান কিৰেল৷ তাৰ পাছত তওঁৰ পু মনিচ তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল।
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৩৩ মনিচেয় ৰজা হ শাসন ভাৰ লওঁেত তওঁৰ বয়স আিছল বাৰ

বছৰ; তওঁ িযৰচূােলমত পঁচপ বছৰ ৰাজ কিৰেল। ২আৰু

িযেহাৱাই ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আগৰ পৰা িয জািত সমহূক দূৰ

কিৰিছল, তওঁেলাকৰ সকেলা িঘণলগা কাযৰ দেৰ তওঁ িযেহাৱাৰ

সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল। ৩ িকয়েনা তওঁৰ িপতৃ িহি য়াই ভািঙ

পেলাৱা ওখ ঠাইেবাৰ তওঁ পনুৰাই সািজেল; আৰু তওঁ বাল দৱতাৰ

উে েশ য েবদীেবাৰ াপন কিৰেল, আেচৰা মিু েবাৰ সািজেল আৰু

আকাশ‐ম লৰ সকেলা বািহনীসকলৰ আগত িণপাত কিৰেল আৰু

সইেবাৰক সৱা পজুা কিৰেল। ৪আৰু িযেহাৱাই িয গহৃৰ িবষেয় কিছল,

বােল, “ মাৰ নাম িযৰচূােলমত িচৰকালৈলেক থািকব,” িযেহাৱাৰ সই

গহৃত তওঁ কইটামান িবেদশী দৱতাৰ য বদী িন াণ কিৰেল।

৫ এইদেৰ তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৰ েয়াখন চাতালত আকাশ‐ম লৰ

সকেলা বািহনীসকলৰ উে েশ য েবদী িন াণ কিৰেল। ৬আৰু তওঁ

িনজৰ স ান সকলক িহে ামৰ পেুতকৰ উপত কাত অি ৰ মােজিদ যা া

কৰােল; গণকৰ কায কিৰেল, ল ণ চােল, মায়া কম কিৰেল আৰু ভূত

পাহা আৰু ণম জনাসকলক লগােল৷ িযেহাৱাক বজাৰ িদবৰ অেথ

তওঁৰ সা ােত তওঁ ব ত ‐আচৰণ কিৰেল। ৭আৰু তওঁ িনেজ কৰা

এটা িতমা ঈ ৰৰ গহৃত াপন কিৰেল৷ সই গহৃৰ িবষেয় ঈ েৰ দায়দুক

আৰু তওঁৰ পু চেলামনক কিছল, বােল, “ই ােয়লৰ সকেলা ফদৰ

মাজৰ পৰা এই িয গহৃ আৰু িযৰচূােলম মই মেনানীত কিৰেলাঁ, ইয়াত

মাৰ নাম িচৰকালৈলেক াপন কিৰম; ৮আৰু মই তওঁেলাকক িদয়া

সকেলা আ া, অথাৎ মািচৰ হতুৱাই িদয়া গােটই ব ৱ া আৰু িবিধ ও

শাসন‐ ণালীেবাৰ যিদ তওঁেলােক পালন কেৰ আৰু সই অ সােৰ কায

কেৰ, তেনহেল মই তামােলাকৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ বােব িনৰপূণ কৰা

দশৰ পৰা ই ােয়লৰ ভিৰ আৰু চাম।” ৯ তথািপ মনিচেয় িযহূদাক

আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলক এেনৈক া কিৰেল য, িযেহাৱাই

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আগৰ পৰা িয জািতেবাৰক উ কিৰিছল,

তওঁেলাকতৈকেয়া অিধক ‐আচৰণ কিৰেল। ১০আৰু িযেহাৱাই মনিচক

আৰু তওঁৰ লাকসকলক নানা কথা ক’ ল; িক ু তওঁেলােক কােনা

মেনােযাগ িনিদেল। ১১ এই কাৰেণ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ িবৰেু অচুৰৰ

ৰজাৰ সনাপিত সকলক আিনেল; তওঁেলােক মনিচক ধিৰ হাঁেকাটা

লগাই িশকিলেৰ বাি বািবলৈল ল গ’ল। ১২ তিতয়া স তত পিৰ তওঁ

িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত িমনিত কিৰেল আৰু িনজ ওপৰ িপতসৃকলৰ

ঈ ৰৰ আগত িনজেক অিতশয় ন কিৰেল। ১৩ তওঁ ঈ ৰৰ আগত

াথনা কিৰেল আৰু িবনয় কিৰবৈল ধিৰেল; ঈ েৰ তওঁৰ িবনয় িন

তওঁৰ াথনা হণ কিৰেল আৰু তওঁক পনুৰাই িযৰচূােলমত তওঁৰ ৰাজ

শাসনৈল ঘৰূাই আিনেল৷ তিতয়া িযেহাৱাইেহ য ঈ ৰ তাক মনিচেয়

জািনেল। ১৪ তাৰ পাছত গীেহানৰ পি েম উপত কাত মৎস ৱাৰৰ

সােমাৱা ঠাইৈলেক দায়দুৰ নগৰৰ এক বািহৰ গড় সািজেল৷ আৰু ওেফলৰ

চািৰওফালৰ গড় মৰামত কিৰ তাক অিত ওখ কিৰেল৷ গেড়েৰ আবতৃ

িযহূদাৰ নগৰেবাৰত সনাপিত সকলক ৰািখেল। ১৫আৰু তওঁ িযেহাৱাৰ

গহৃৰ পৰা িবজাতীয় দৱতােবাৰ, িতমােটা আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ পবতত

আৰু িযৰচূােলমত িনেজ িন াণ কৰা য েবিদেবাৰ চাই নগৰৰ বািহৰৈল

আিন ৈৰত পলাই িদেল। ১৬ তওঁ িযেহাৱাৰ বদী মৰামত কিৰ

তাৰ ওপৰত ম লাথক বিল আৰু ধ বাদাথক বিল উৎসগ কিৰেল আৰু

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰবৈল িযহূদাক আ া িদেল।

১৭ তথািপ তিতয়াও লাকসকেল ওখ ঠাইেবাৰত বিলদান কিৰিছল

যিদও কৱল তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ েহ কিৰিছল। ১৮

চাৱা, মনিচৰ অৱিশ ব ৃ া , িনজ ঈ ৰৰ আগত তওঁ কৰা াথনা আৰু

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ তওঁৰ আগত কাৱা দশকসকলৰ

বাক , ই ােয়লৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত িলখা আেছ। ১৯আৰু

তওঁ কৰা াথনা, সই াথনা হণ হাৱা আৰু তওঁ কৰা সকেলা পাপ

আৰু সত ল ন িবষয় আৰু ন হাৱাৰ আেগেয় তওঁৰ িয িয ঠাইত

ওখ ঠাই সািজিছল আৰু আেচৰা মিু ও কটা িতমা াপন কিৰিছল,

সই সকেলােৰ িবৱৰণ হােজয়াৰ পু কখনত িলখা আেছ। ২০ পাছত

মনিচ তওঁ ওপৰ িপতসৃকলৰ লগত িনি ত হ’ল আৰু লাকসকেল তওঁৰ

ঘৰৰ িভতৰেত তওঁক মদাম িদেল৷ তওঁৰ পু আেমান তওঁৰ পদত

ৰজা হ’ল। ২১আেমােন ৰজা হ শাসন ভাৰ লওঁেত তওঁৰ বয়স বাইশ

বছৰ আিছল৷ তওঁ িযৰচূােলমত বছৰ কাল ৰাজ কিৰেল। ২২ তওঁৰ

বােপক মনিচেয় কৰাৰ িনিচনাৈক তওঁ িযেহাৱাৰ সা ােত ‐আচৰণ

কিৰেল৷ তওঁৰ িপতৃ মনিচেয় কৰা আটাই কটা‐ িতমাৰ উে েশ তওঁ

বিলদান কিৰেল আৰু সইেবাৰক সৱা‐পজুা কিৰেল। ২৩আৰু তওঁৰ

িপতৃ মনিচেয় যেনৈক িনজেক ন কিৰিছল, তেনৈক তওঁ িযেহাৱাৰ

সা ােত িনজেক ন নকিৰেল৷ িক ু এই আেমােন দাষৰ ওপিৰ দাষ

কিৰেল। ২৪ পাছত তওঁৰ দাসেবােৰ তওঁৰ িবৰেু চ া কিৰ তওঁৰ

গহৃেত তওঁক বধ কিৰেল। ২৫ িক ু দশৰ লাকসকেল আেমান ৰজাৰ

িবৰেু চ া কৰা সকেলােক বধ কিৰেল; আৰু দশৰ লাকসকেল

তওঁৰ পু যািচয়াক তওঁৰ পদত ৰজা পািতেল।

৩৪ যািচয়াই ৰজা হ শাসন ভাৰ লওঁেত তওঁৰ বয়স আিছল আঠ

বছৰ; তওঁ িযৰচূােলমত একি শ বছৰ কাল ৰাজ কিৰিছল। ২

িযেহাৱাৰ দিৃ ত িয ায়, তওঁ তােক কিৰেল; তওঁ িনজ ওপৰ িপতৃ

দায়দুৰ পথত চিলেল, তাৰ পৰা সাঁ িক বাওঁফােল ঘিুৰেল। ৩ িকয়েনা

তওঁৰ ৰাজ ৰ অ ম বছৰত তওঁ অলপ বয়সীয়া হেয়া, তওঁৰ ওপৰ

িপতৃ দায়দুৰ ঈ ৰক িবচািৰবৈল ধিৰেল৷ াদশ বছৰত, ওখ ঠাইেবাৰ,

আেচৰা মিু েবাৰ আৰু কটা আৰু সাঁচত ঢলা িতমােবাৰ চাই িযহূদা আৰু

িযৰচূােলম িচ কিৰবৈল ধিৰেল। ৪আৰু তওঁৰ সা ােত লাকসকেল

বাল দৱতাৰ য েবিদেবাৰ ভািঙ পলােল; সইেবাৰতৈক ওখ ঠাইত

াপন কৰা সূয ‐ িতমােবাৰেকা তওঁ কািট পলােল; আেচৰা মিু েবাৰ

আৰু কটা আৰু সাঁচত ঢলা িতমােবাৰ ভািঙ িড় কিৰ, সইেবাৰৰ

উে েশ বিলদান কৰাসকলৰ মদামৰ ওপৰত সই ধিুলেবাৰ ছিটয়াই

পলােল। ৫আৰু তওঁ পেুৰািহতসকলৰ হাড়েবাৰ তওঁেলাকৰ য েবিদৰ

ওপৰত দ কিৰেল আৰু িযহূদা আৰু িযৰচূােলম িচ কিৰেল। ৬আৰু

তওঁ মনিচৰ, ই িয়মৰ আৰু িচিমেয়ানৰ নগেৰ নগেৰ ন ালীৈলেক

সকেলা ফােল তওঁেলাকৰ উ হাৱা ঠাইত সইদেৰ কিৰেল। ৭ তওঁ

য েবিদেবাৰ ভািঙেল, আেচৰা মিু েবাৰ আৰু কটা‐ িতমােবাৰ িড়

কিৰেল আৰু ই ােয়ল দশৰ সকেলা ঠাইৰ আটাইেবাৰ সূয ‐ িতমােবাৰ

কািট পলােল৷ তাৰ পাছত িযৰচূােলমৈল উলিট আিহল। ৮ তওঁৰ ৰাজ ৰ

অ াদশ বছৰত, দশ আৰু গহৃ িচ কৰাৰ পাছত, তওঁ িনজ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ গহৃ মৰামত কিৰবৰ বােব অচিলয়াৰ পু চাফনক, নগৰৰ

অধ মােচয়াক আৰু যাৱাহজৰ পু যাৱাহ ইিতহাস িলখকক পিঠয়ােল।

৯ এই হতুেক তওঁেলােক ধান পেুৰািহত িহি য়াৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু

ঈ ৰৰ গহৃৈল অনা ৰপূ অথাৎ লবীয়া ৱৰীসকেল মনিচ ই িয়ম আিদ

ই ােয়লৰ অৱিশ লাকৰ পৰা, গােটই িযহূদা আৰু িব ামীনৰ পৰা

আৰু িযৰচূােলম িনবাসীসকলৰ পৰাও গােটাৱা সকেলা ৰপূ তওঁেলােক

তওঁেলাকক শাধাই িদেল। ১০ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ গহৃত িনযু থকা

কায চলাওঁতা সকলৰ হাতত তাক িদেল; পাছত কায চলাওঁতা সকেল

অথাৎ িযেহাৱাৰ গহৃত কাম কৰাওঁতা লাকসকেল সই গহৃ মৰামত

কিৰবৰ আৰু সি ত কিৰবৰ বােব তাক িদেল, ১১অথাৎ িমি আিদ ঘৰ

সােজাঁতাসকলক কটা‐িশল আৰু বৰগাৰ কাঠ িকিনবৈল আৰু িযহূদাৰ

ৰজাসকেল ন কৰা ঘৰ বাৰৰ বােব চিত বনাবৈল সই ধন িদেল। ১২

আৰু সই লাকসকেল িব াসীৰেূপ কায কিৰেল৷ আৰু মৰাৰীৰ স ান

সকলৰ মাজৰ যহৎ আৰু ওবিদয়া এই জন লবীয়া মা হ তওঁেলাকৰ

অধ আিছল; আৰু কহাতৰ স ান সকলৰ মাজৰ জখিৰয়া, মচু ম আৰু

বাদ বেজাৱাত িনপণু আন আন লবীয়াসকল কাম চলাবৰ বােব িনযু

হিছল। ১৩ তওঁেলাক ভাৰ বওঁতাসকলৰ অধ আিছল আৰু সকেলা

িবধৰ কাম কেৰাঁতা সকলক চলাইিছল; আৰু লবীয়া সকলৰ মাজত

কােনা কােনা িলখক, কােনা কােনা শাসনক া আৰু কােনা কােনা

ৱৰী আিছল। ১৪ িযেহাৱাৰ গহৃৈল অনা ৰপূ তওঁেলােক উিলওৱা সময়ত,

িহি য়া পেুৰািহেত মািচেয় িদয়া িযেহাৱাৰ ব ৱ া পু কখন পােল। ১৫

আৰু িহি য়াই িলখক চাফনক উ ৰ িদ ক’ ল, “মই িযেহাৱাৰ গহৃত ব ৱ া
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পু কখন পােলাঁ।” পাছত িহি য়াই সই ব ৱ া পু কখন চাফনক িদেল।

১৬ চাফেন আেকৗ সই ব ৱ া পু কখন ৰজাৰ িৰৈল ল গ’ল আৰু

ৰজাৰ আগত বাতিৰ িদ ক’ ল, “আেপানাৰ এই দাসেবাৰক আেদশ কৰা

সকেলা কায তওঁেলােক কিৰ আেছ৷ ১৭আৰু আেপানাৰ এই দাসেবােৰ

িযেহাৱাৰ গহৃত পাৱা সকেলা ধন চ কৰ পৰা ঢািল, কায াধ আৰু

কাম কেৰাঁতা সকলৰ হাতত িদেল।” ১৮ পনুৰ িলখক চাফেন ৰজাক

জনােল, বােল, “পেুৰািহত িহি য়াই মাক এখন পু ক িদেল।” তিতয়া

চাফেন ৰজাৰ আগত তাক পাঠ কিৰবৈল ধিৰেল। ১৯ তিতয়া ৰজাই

ব ৱ াৰ বাক েবাৰ না মা েক িনজৰ কােপাৰ ফািলবৈল ধিৰেল। ২০

আৰু ৰজাই িহি য়াক, চাফনৰ পু অহীকামক, মীখাৰ পু আে ানক,

িলখক চাফনক আৰু ৰজাৰ দাস অচায়াক এই আ া কিৰেল বােল, ২১

“ তামােলােক গ মাৰ আৰু ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ মাজত অৱিশ থকা

লাকসকলৰ বােব পাৱা এই পু কখনৰ বাক ৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ মাৰ

বােব থকা তওঁৰ িক ই া সই িবষেয় সাধাৈগ; িকয়েনা আমাৰ ওপৰত

িযেহাৱাই বৰেষাৱা াধ অিতশয় ডাঙৰ; কাৰণ ওপৰ‐িপতসৃকেল এই

পু কত িলখা কােনা বাক অ সােৰ কাম কিৰবৰ অেথ িযেহাৱাৰ বাক

পালন নকিৰেল।” ২২ পাছত িহি য়া আৰু ৰজাই আেদশ কৰা সই

লাকসকল হ াৰ নািত তকহঁতৰ পু ব ‐ভঁৰালী চ মুৰ ভাববাদীনী

দাৰ ওচৰৈল গ’ল; সই সময়ত তওঁ িযৰচূােলমৰ ি তীয় ভাগত িনবাস

কিৰিছল; আৰু তওঁেলােক সই িবষেয় তওঁক ক’ ল। ২৩ তােত তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ মাৰ

ওচৰৈল তামােলাকক পেঠাৱা জনক কাৱাৈগ, ২৪ “িযেহাৱাই এই কথা

কেছ, ‘ চাৱা, মই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ ওপৰত অম ল

ঘটাম, অথাৎ িযহূদাৰ ৰজাৰ আগত িয পু ক পঢ়া হ’ল, তাৰ মাজত িলখা

সকেলা শাও ল আিনম; ২৫ কাৰণ িনজ িনজ হােতেৰ কৰা সকেলা

কমৰ াৰাই মাক বজাৰ িদবৈল, তওঁেলােক মাক ত াগ কিৰ ইতৰ

দৱতােবাৰৰ উে েশ ধপূ লােল, এেতেক এই ঠাইৰ ওপৰত মাৰ

াধাি বৰেষাৱ যাব, মৱুা নাযাব।’” ২৬ িক ু িযেহাৱাৰ ই া িধবৈল

তামােলাকক পেঠাৱা িযহূদাৰ ৰজাৰ আগত এই কথা ক’বা, “ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘তুিম িয িয বাক িনলা সইেবাৰৰ

িবষেয় মাৰ কথা এই, ২৭ এই ঠাই আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ িবৰেু

তওঁৰ িয বাক , তাক তুিম না মা েক ঈ ৰৰ আগত তামাৰ মন কামল

কিৰলা, ঈ ৰৰ সা ােত িনজেক ন কিৰলা আৰু িনজ কােপাৰ ফািল

মাৰ আগত ন কিৰলা আৰু মইেয়া তামাৰ কথা িনেলা’ ‐ এয়াই

হেছ িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ২৮ ‘ চাৱা, মই তামাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ লগত

তামাক িনম আৰু তামাক শাি েৰ তামাক মদামৈল িনয়া হ’ব; আৰু

মই এই ঠাই আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ ওপৰত িযেবাৰ অম ল ঘটাম,

সইেবাৰৰ এেকােক তামাৰ চ েৱ নেদিখব’।” পাছত তওঁেলােক উলিট

আিহ ৰজাক এই বাতিৰ িদেল। ২৯ তাৰ পাছত ৰজাই মা হ পিঠয়াই

িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ ব ৃ লাকসকলক গাট খাৱােল। ৩০ তােত

ৰজাই িযহূদাৰ আটাইেলাক, িযৰচূােলম িনবাসীসকলক, পেুৰািহতসকল,

লবীয়াসকল আৰু সৰ‐ুবৰ সমদুায় জাক লগত ল িযেহাৱাৰ গহৃৈল

উিঠ গ’ল; আৰু িযেহাৱাৰ পৰা পাৱা িনয়ম‐পু কখনৰ সকেলা বাক

ৰজাই লাকসকলক পঢ়াই ৱােল। ৩১ পাছত ৰজাই িনজৰ ঠাইত

িথয় হ িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল আৰু সকেলা মেনেৰ আৰু সকেলা

ােণেৰ, তওঁৰ আ া, সা বাক আৰু িবিধেবাৰ পালন কিৰবৈল আৰু

সই পু কখনত িলখা িনয়মিটৰ বাক অ সােৰ কাম কিৰবৈল িযেহাৱাৰ

সা ােত এিট িনয়ম কিৰেল। ৩২আৰু িযৰচূােলম আৰু িব ামীনৰ িযমান

লাক উপি ত আিছল, তওঁ সই সকেলােক িনয়মিট পালন কিৰবৈল

িত া কৰােল; তােত িযৰচূােলমৰ িনবাসীসকেল তওঁেলাকৰ ওপৰ‐

িপতসৃকলৰ ঈ ৰৰ িনয়মিটৰ অ সােৰ কায কিৰেল। ৩৩ যািচয়াই

ই ােয়লৰ স ান সকেল অিধকাৰ কৰা সকেলা দশৰ পৰা আটাই িঘণ

লগা ব েবাৰ ৰ কিৰেল আৰু ই ােয়লৰ মাজত থকা সকেলা লাকক

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰােল। তওঁেলােক তওঁৰ জীৱনৰ সকেলা

কালত তওঁেলাকৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পাছত চিলবৈল

নিৰেল।

৩৫ পাছত যািচয়াই িযৰচূােলমত িযেহাৱাৰ উে েশ িন াৰ‐প

পালন কিৰেল; আৰু লাকসকেল থম মাহৰ চতু শ িদনত

িন াৰ‐প ৰ ভড়া বিল িদেল। ২ তওঁ পেুৰািহত সকলক তওঁেলাকৰ

িনজ িনজ কিৰব লগীয়া কামত লগােল আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ সৱকীয়া

কাম কিৰবৈল তওঁেলাকক আ াস িদেল। ৩ আৰু িয লবীয়াসকল

গােটই ই ােয়লৰ িশ ক আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ পিব লাক আিছল,

তওঁেলাকক তওঁ ক’ ল, “ই ােয়লৰ ৰজা দায়দূৰ পু চেলামেন িন াণ

কৰা গহৃত তামােলােক পিব চ কেটা ৰাখা৷ তামােলােক িনজৰ কা ত

আৰু ইয়াক চািৰওঁফােল ভাৰ ব থািকব নালািগব৷ এিতয়া তামােলােক

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িত আৰাধনা কৰা আৰু তওঁৰ জা

ই ােয়ল লাকসকলৰ সৱা কৰা। ৪আৰু তামােলােক িনজ িনজ িপত‐ৃ

বংশ অ সােৰ, ই ােয়লৰ ৰজা দায়েূদ িলখা আৰু তওঁৰ পু চেলামেন

িলখাৰ দেৰ পাল েম িনজক সংগিঠত কৰা। ৫আৰু তামােলাকৰ ভাই

জাসকলৰ িপত‐ৃবংশৰ অংশ অ সােৰ তামােলাক পিব ানত িথয়

হাৱা; লাকসকলৰ েত ক অংশৰ বােব লবীয়াসকলৰ িপত‐ৃবংশৰ

এক এক অংশ হ’ব। ৬ তামােলােক িন াৰ‐প ৰ ভড়া বিল িদয়া

আৰু িনজক িচ কৰা৷ মািচৰ াৰাই কাৱা িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ

কায কিৰবৈল িনজৰ ভাইসকলৰ বােব আেয়াজন কৰা।” ৭ যািচয়াই

উপি ত হাৱা জাসকলৰ সকেলােক কৱল িন াৰ‐প ৰ বিলদানৰ

অেথ জাকৰ পৰা লখৰ ি শ হাজাৰ ভড়া আৰু ছাগলী পাৱািল িদেল৷

আৰু তাৰ বািহেৰ িতিন হাজাৰ ভতৰা িদেল; এই সকেলােক ৰজাৰ

স ি ৰ পৰা িদয়া হ’ল। ৮আৰু তওঁৰ ধান লাকসকেল ই া মেনেৰ

লাকসকলক, পেুৰািহতসকলক আৰু লবীয়াসকলক উৎসগ কিৰবৰ অেথ

প দান কিৰেল, িবেশষৈক িহি য়া, জখিৰয়া আৰু িযহীেয়ল, ঈ ৰৰ গহৃৰ

এই অধ কইজেন পেুৰািহতসকলক িন াৰ‐প ৰ বিলদানৰ অেথ

ই হাজাৰ ছশ ভড়া ও ছাগলী পাৱািল আৰু িতিনশ ষাঁড় িদেল। ৯

আৰু লবীয়াসকলৰ অধ কনিনয়া আৰু তওঁৰ জন ভােয়ক চমিয়য়া

আৰু নথেনল আৰু হচিবয়া, িযয়ীেয়ল অ◌াৰু যাজাবদ, তওঁেলােক

লবীয়াসকলক িন াৰ‐প ৰ বিলদানৰ অেথ পাঁচ হাজাৰ ভড়া ও ছাগলী

পাৱািল আৰু পাঁচশ ভতৰা িদেল। ১০ এইদেৰ সৱকীয়া কাযৰ িঠক ঠাক

হাৱাত, ৰজাৰ আ া অ সােৰ পেুৰািহতসকল িনজ িনজ ঠাইত আৰু

লবীয়াসকল িনজ িনজ পাল অ সােৰ িথয় হ’ল। ১১ পাছত িন াৰ‐প ৰ

আটাই বিল িদয়া হ’ল, পেুৰািহতসকেল তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা তজ ল

ছিটয়ােল আৰু লবীয়াসকেল প েবাৰৰ ছাল বখিলয়ােল। ১২ মািচৰ

পু কত িলখাৰ দেৰ, িযেহাৱাৰ উে েশ উৎসগ কিৰবৰ অেথ তওঁেলােক

জাসকলৰ িপত‐ৃবংশেবাৰৰ অংশ অ সােৰ সকেলােক িদবৰ কাৰেণ,

দ কিৰবলগীয়া ভাগ এৰৱুাই ল’ ল আৰু ষাঁড়েবাৰেকা সই এেক দেৰই

কিৰেল। ১৩ পাছত তওঁেলােক িবিধমেত িন াৰ‐প ৰ বিল খিৰকাত

লগাই জইুত িদেল৷ িক ু পিব ীকৃত িহচােপ আন প ৰ মাংস কৰাহীত,

টৗত আৰু জকাত িসজােল আৰু সকেলা লাকক লৰালিৰৈক বাঁিট িদেল।

১৪ পাছত তওঁেলােক তওঁেলাকৰ বােব আৰু পেুৰািহতসকলৰ বােব

আেয়াজন কিৰেল; িকয়েনা হােৰাণৰ স ান পেুৰািহতসকেল হাম‐

বিলৰ তজাল অংশ পােৰাঁেত ৰািতৈলেক লািগ থািকব লগীয়া হিছল৷

এইদেৰ লবীয়াসকেল িনজৰ আৰু হােৰাণৰ স ান পেুৰািহতসকলৰ

বােব আেয়াজন কিৰেল। ১৫ আৰু দায়দু, আচফ, হমন আৰু ৰজাৰ

দশক িযদূথেূন আ া কৰাৰ দেৰ আচফৰ স ান গায়ক সকল িনজ িনজ

ঠাইত আিছল আৰু ৱৰীসকল েত ক ৱাৰত আিছল; িনজ িনজ কাম

এিৰ যাবৈল তওঁেলাকৰ েয়াজন নহ’ল, িকয়েনা তওঁেলাকৰ লবীয়া

ভাইসকেল তওঁেলাকৰ বােব আেয়াজন কিৰিছল। ১৬ এইদেৰ ৰজা

যািচয়াৰ আ া অ সােৰ িন াৰ‐প পালন কিৰবৈল আৰু িযেহাৱাৰ

য েবদীৰ ওপৰত হাম ৰািখবৈল িযেহাৱাৰ সকেলা সৱকীয়া কাম সই

িদনাই পিৰপািটৈক কৰা হ’ল। ১৭ এই কাৰেণ উপি ত থকা ই ােয়লৰ



২ বংশাবিল281

স ান সকেল সই সময়ত িন াৰ‐প কিৰেল আৰু তাৰ পাছত সাত

িদনৈলেক খমীৰ িনিদয়া িপঠাৰ উৎসৱ পালন কিৰেল। ১৮ চমেূৱল

ভাববাদীৰ িদনেৰ পৰা ই ােয়লত এেন ধৰণৰ িন াৰ‐প কিতয়াও

পালন কৰা নািছল; আনিক যািচয়া, পেুৰািহসকল, লবীয়াসকল, উপি ত

হাৱা গােটই িযহূদা আৰু ই ােয়লৰ লাকসকল আৰু িযৰচূােলম‐

িনবাসীসকেল যেনৈক িন াৰ‐প পালন কিৰিছল, ই ােয়লৰ কােনা

ৰজাই তেনৈক পালন কৰা নািছল। ১৯ যািচয়াৰ ৰাজ ৰ অ াদশ

বছৰৈলেক এই িন াৰ‐প পালন কৰা হ’ল। ২০ এই সকেলােৰ পাছত

যািচয়াই মি ৰৰ শংৃখলা আিন িঠক কৰাত, িমচৰৰ ৰজা নেখােৱ ফৰাৎ

নদীৰ ওচৰত থকা ককমীচত যু কিৰবৈল আিহল, আৰু যািচয়াই

তওঁৰ িবৰেু যু কিৰবৈল যা া কিৰেল। ২১ িক ু নেখােৱ তওঁৰ দূত

পিঠয়াই ক পিঠয়ােল, বােল, “ হ িযহূদাৰ ৰজা, তামাৰ লগত মাৰ িক

স ক আেছ? মই আিজ তামাৰ িবৰেু অহা নাই; িক ু িয বংশৰ লগত

মাৰ ৰণ হ’ব, তওঁেলাকৰ িবৰেু আিহেছাঁ৷ আৰু ঈ েৰ মাক ইয়াক

বগাই কিৰবৈল আ া িদেল, মাৰ লগত থকা ঈ েৰ তামাক িবন

নকিৰবৰ বােব, তওঁৈল হ ে প কৰাৰ পৰা তুিম া হাৱা।” ২২

তথািপ যািচয়াই তওঁৰ পৰা িবমখু হ’বৈল অমাি হ’ল৷ তওঁৰ লগত

যু কিৰবৈল তওঁ ছ েবশ ধিৰেল৷ ঈ ৰৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা িয বাক

নেখােৱ কিছল, সই কথা তওঁ িনেল; সই কাৰেণ তওঁ মিগে াৰ

উপত কাত যু কিৰবৈল গ’ল। ২৩ তােত ধ ৰসকেল ৰজা যািচয়াৈল

কাঁড় মািৰ আঘাত কিৰেল, তিতয়া ৰজাই তওঁৰ দাসেবাৰক ক’ ল,

“ মাক আঁতৰাই িনয়া; িকয়েনা মই বয়াৈক আঘত া হেলাঁ।” ২৪

তিতয়া তওঁৰ দাসেবােৰ ৰথৰ পৰা তওঁক উিলয়াই তওঁৰ ওপেৰি

ৰথ এটাত তুিল িদেল৷ তওঁেলােক তওঁক িযৰচূােলমৈল আিনেল, য’ত

তওঁৰ মতুৃ হ’ল৷ তওঁৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ মদামেবাৰত তওঁক মদাম

িদয়া হ’ল। পাছত সমদুায় িযহূদা আৰু িযৰচূােলেম যািচয়াৰ কাৰেণ শাক

কিৰেল। ২৫ আৰু িযিৰিময়াই যািচয়াৰ বােব িবলাপ কিৰেল; তােত

সকেলা গায়ক আৰু গািয়কাই িনজ িনজ িবলাপত যািচয়াৰ িবষেয় গান

কেৰ, আিজৈলেক সই গান চিল আেছ৷ তওঁেলােক তােক ই ােয়লত

দনি ন পালন কিৰবলগীয়া এক িনয়ম কিৰেল; আৰু চাৱা, সেয় িবলাপ‐

পু কখনত িলখা আেছ। ২৬ যািচয়াৰ অৱিশ ব ৃ া , িযেহাৱাৰ ব ৱ াত

িলখামেত কৰা তওঁৰ উ ম কাযেবাৰ ২৭আৰু তওঁৰ আেদ াপা িবৱৰণ

ই ােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত িলখা আেছ।

৩৬ পাছত দশৰ লাকসকেল যািচয়াৰ পু িযেহাৱাহজক ল

িযৰচূােলমত তওঁৰ িপতৰৃ পদত ৰজা পািতেল। ২ যাৱাহেজ

তইশ বছৰ বয়সত ৰজা হ, িযৰচূােলমত িতিন মাহ ৰাজ কিৰেল। ৩

িমচৰৰ ৰজাই িযৰচূােলমত তওঁক ৰজাৰ পদৰ পৰা আতৰাই, দশৰ

ওপৰত এশ িক ৰ ৰপূ আৰু এক িক ৰ সাণ দ কিৰেল। ৪ তাৰ

পাছত িমচৰৰ ৰজাই তওঁৰ ভােয়ক ইিলয়াকীমক িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ

ওপৰত ৰজা পািতেল, আৰু তওঁৰ নাম সলাই িযেহায়াকীম ৰািখেল।

তিতয়া তওঁ ইিলয়াকীমৰ ককােয়ক যাৱাহজক ধিৰ িমচৰৈল ল গ’ল।

৫ িযেহায়াকীেম পঁিচশ বছৰ বয়সত ৰজা হ, িযৰচূােলমত এঘাৰ বছৰ

ৰাজ কিৰেল৷ তওঁ তওঁৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল।

৬ তওঁৰ িবৰেু বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ আিহ তওঁক আ মণ

কিৰ বািবলৈল ল যাবৰ বােব তওঁক িশকিলেৰ বাি েল। ৭ আৰু

নবখূদেনচেৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ িকছু ব ও বািবলৈল ল গ, বািবলত

িনজৰ মি ৰত ৰািখেল। ৮ চাৱা, িযেহায়াকীমৰ অৱিশ ব ৃ া , তওঁ

কৰা িঘণলগা কাযেবাৰ আৰু তওঁত পাৱা দাষৰ কথা ই ােয়লৰ আৰু

িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ ইিতহাস‐পু কখনত িলখা আেছ। পাছত তওঁৰ

পু িযেহায়াখীন তওঁৰ পদত ৰজা হ’ল। ৯ িযেহায়াখীেন ওঠৰ বছৰ

বয়সত ৰজা হ, িযৰচূােলমত িতিন মাহ দহ িদন ৰাজ কিৰেল৷ তওঁ

িযেহাৱাৰ সা ােত ‐অচৰণ কিৰেল। ১০ পাছত বছৰৰ আৰ ণত

নবখূদেনচৰ ৰজাই মা হ পিঠয়াই, তওঁক আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ মনেমাহা

ব েবাৰ বািবলৈল অনােল আৰু িযহূদা অ◌াৰু িযৰচূােলমৰ ওপৰত তওঁৰ

স যু িচিদিকয়াক ৰজা পািতেল। ১১ িচিদিকয়াই এৈকশ বছৰ বয়সত

ৰজা হ, িযৰচূােলমত এঘাৰ বছৰ ৰাজ কিৰেল। ১২ তওঁ তওঁৰ

িযেহাৱাৰ সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল৷ তওঁ িযেহাৱাৰ বাক কাশ

কেৰাঁতা ভাববাদী িযিৰিময়াৰ আগত িনজেক ন নকিৰেল। ১৩আৰু

িয ৰজা নবখূদেনচেৰ তওঁক ঈ ৰৰ নােমেৰ শপত কৰাইিছল, তওঁ

সই ৰজাৰ অিহেত িবে াহীও হ’ল৷ তওঁৰ িডিঙ থৰ আৰু মন কিঠন

কিৰ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল ঘিূৰবৈল মাি নহ’ল। ১৪ িবেশষৈক

পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ ধান লাকসকেল আৰু জাসকেল জািতেবাৰৰ

আটাই িঘণলগা কাযৰ দেৰ অেনক সত ল ন কিৰেল৷ আৰু িযেহাৱাই

িযৰচূােলমত িয গহৃ পিব কিৰিছল, তাক তওঁেলােক অ িচ কিৰেল। ১৫

তথািপ তওঁেলাকৰ ওপৰ িপতসৃকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজ জাসকলৈল

আৰু িনজৰ িনবাসৰ ঠাইৈল মৰম লািগ, অিত যে েৰ িনজৰ দূতেবাৰক

তওঁেলাকৰ িৰৈল পিঠয়াই আিছল; ১৬ িক ু তওঁেলােক ঈ ৰৰ

দূতেবাৰক খঁেজিলয়াইিছল, তওঁৰ বাক তু কিৰিছল আৰু তওঁৰ

ভাববাদীসকলক িসয়ািৰিছল, সেয়েহ শষত িযেহাৱাৰ াধ িনজ

জাসকলৈল িল উঠাত, তাক থমাব পৰা আৰু উপায় নািছল। ১৭

এই হতুেক তওঁ কলদীয়াসকলৰ ৰজাক তওঁেলাকৰ িবৰেু আিনেল;

তওঁ তওঁেলাকৰ ধমধামত তওঁেলাকৰ ডকাসকলৰ তেৰাৱােলেৰ বধ

কিৰেল, যৱুক িক যৱুতী, ব ৃ িক অিত লৰুলিুৰয়া বঢ়ুা, কাৈলেকা দয়া

নকিৰেল, ঈ েৰ তওঁৰ হাতত সকেলােক শাধাই িদেল। ১৮আৰু তওঁ

ঈ ৰৰ গহৃৰ সৰু বৰ সকেলা ব আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ ব মলূ ব

আৰু ৰজাৰ ও তওঁৰ ধান লাকসকলৰ ব মলূ ব , এই আটাইেবাৰ

বািবললৈল ল গ’ল। ১৯আৰু তওঁৰ লাকসকেল ঈ ৰৰ গহৃ পিুৰ ভ

কিৰেল, িযৰচূােলমৰ গড় ভািঙেল, তাৰ আটাই অ ািলকােবাৰ জইুেৰ পিুৰ

পলােল আৰু তাত থকা সকেলা মেনাহৰ পা েবাৰ ন কিৰেল। ২০

আৰু তেৰাৱালৰ পৰা ৰ া পাৱা লাকসকলক তওঁ বািবললৈল ল গ’ল৷

তােত পাৰস ৰাজ াপন নােহাৱাৈলেক, সই লাকসকলক ৰজাৰ আৰু

তওঁৰ পু ৰ দাস হ থািকল৷ ২১ িযিৰিময়াৰ মেুখ কাৱা িযেহাৱাৰ বাক

সা ল কিৰবৰ অেথ, দেশ িনজৰ ভাগ কিৰব লগীয়া িব াম‐কাল ভাগ

নকিৰেল অথাৎ লাকসকল তওঁৰ আৰু তওঁৰ স ান সকলৰ দাস হ

থািকল৷ স ৰ বছৰ পৰূ কিৰবৈল দশ িনজৰ উ হাৱা সকেলা কালত

িব াম ভাগ কিৰেল। ২২ পাছত পাৰস ৰ ৰজা কাৰচৰ ৰাজ ৰ থম

বছৰত, িযিৰিময়াৰ াৰাই কাৱা িযেহাৱাৰ বাক ৰ িসি ৰ বােব, িযেহাৱাই

পাৰস ৰ কাৰচ ৰজাৰ মন উদগােল৷ তওঁ িনজৰ ৰাজ ৰ সকেলা ফােল

ঘাষণা কিৰ আৰু জাননী িলিখ, এই আ া চাৰ কিৰেল৷ তওঁ ক’ ল, ২৩

“পাৰস ৰ ৰজা কাৰেচ এই কথা কেছ: গৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই পিৃথৱীৰ

সকেলা ৰাজ মাক দান কিৰেল৷ তেৱঁই িযহূদা দশৰ িযৰচূােলমত

তওঁৰ বােব এটা গহৃ িন াণ কিৰবৈল মাক ভাৰ িদেল। তওঁৰ সকেলা

জাসকলৰ মাজৰ িয কােনা লাক তামােলাকৰ মাজত আেছ, তওঁৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা তওঁৰ লগত থাকক৷ আৰু সই দশৈল তওঁ উিঠ যাওঁক।”
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১ পাৰস ৰ ৰজা কাৰচৰ ৰাজ ৰ থম বছৰত, িযেহাৱাই িযিৰিময়াৰ

াৰা কাৱা বাক িস কিৰবৰ বােব ৰজা কাৰচৰ মন উদগােল।

তওঁ িনজৰ ৰাজ ৰ সকেলা ফােল ঘাষণা কিৰেল, আৰু জাননী িলিখ এই

আ া চাৰ কিৰেল য, ২ “পাৰস ৰ ৰজা কাৰেচ, এই কথা কেছ,

গৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই পিৃথৱীৰ সকেলা ৰাজ মাক িদেল, আৰু তওঁ

িযহূদা দশৰ িযৰচূােলমত তওঁৰ অেথ এটা গহৃ িন াণ কিৰবৰ বােব

মাক িনযু কিৰেল। ৩ তওঁৰ লাকসকলৰ পৰা অহা তামােলাকৰ

মাজত িয কােনা লাক ইয়াত আেছ, তওঁৰ ঈ ৰ তওঁৰ লগত থাকক,

আৰু িযহূদা দশৰ িযৰচূােলমৈল উিঠ গ, িয জন িযৰচূােলমৰ ঈ ৰ,

সই ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃ িনমাণ কিৰব। ৪ ৰাজ ৰ িযেকােনা

ঠাইত িয সকল অৱিশ লাক বাস কিৰ আেছ, সই ঠাইৰ লাকসকেল

িযৰচূােলমত থকা ঈ ৰৰ গহৃৰ অেথ ই াকৃত ভােৱ িদয়া দানৰ উপিৰও

ৰপূ, সাণ, নানা ব , আৰু জীৱ‐জ ু িদ তওঁক সহায় কৰক।” ৫

তাৰ পাছত িযহূদা আৰু িব ামীনৰ পবূপৰুষুসকলৰ মলূ মা হসকল,

লবীয়াসকলৰ পেুৰািহতসকল আৰু িয সকল লাকৰ আ া িযেহাৱাৰ গহৃ

িন াণৰ অেথ যাবৈল ঈ েৰ উদগােল, তওঁেলাক গ’ল। ৬ তওঁেলাকৰ

চািৰওফােল থকা লাকসকেল ৰপূৰ আৰু সাণৰ সাম ীসমহূ, ব সমহূ,

জীৱ‐জ ু েবাৰ, ব মলূীয়া ব আৰু ই াকৃত ভােৱ দান িদ তওঁেলােক

কৰা কাযত সহায় কিৰেল। ৭ নবখূদেনচেৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ িয সাম ীসমহূ

িযৰচূােলমৰ পৰা আিন িনজৰ দৱতাৰ গহৃত ৰািখিছল, সই সকেলা

সাম ী ৰজা কাৰেচ মকুিল কিৰ িদেল। ৮এই সাম ী সমহূ পাৰস ৰ

ৰজা কাৰেচ িম দাৎ ভঁৰালীৰ হতত িদেল। তওঁ এইেবাৰ গণনা কিৰ

িযহূদাৰ নতা চচবচৰৰ হাতত শাধাই িদেল। ৯ সই সাম ী সমহূ

সংখ া অ সােৰ এেন ধৰণৰ: সাণৰ চিৰয়া ি শখন, ৰপূৰ চিৰয়া এক

হাজাৰ, অ চিৰয়া ঊনি শখন, ১০ সাণৰ বািট ি শটা, ৰপূৰ সৰু বািট

চািৰশ দহটা, আৰু আন আন সাম ী এক হাজাৰ। ১১ স মঠু সাণৰ

আৰু ৰপূৰ ব পাঁচ হাজাৰ চািৰশ আিছল। ব ী ত থকা লাকসকলক

বািবলৰ পৰা িযৰচূােলমৈল ওভতাই অনা সময়ত চচবচেৰ এই সাম ী

সমহূ লগত ল আিহল।

২ িয লাকসকলকৰজা নবখূদেনচেৰ ব ী কিৰ ল গিছল, তওঁেলাকক

বািবলত ব ী কিৰ ৰািখিছল। পাছত এই ব ী ৰ পৰা মকুিল হ

তওঁেলাক িনজৰ নগৰ িযৰচূােলম আৰু িযহূদাৈল উভিত আিহল। ২

তওঁেলাক জৰু ািবল, যচুৱা, নিহিময়া, চৰায়া, িৰেয়লায়া, মদখয়,

িবলচন, িম ৰ, িবগবয়, ৰহূম, আৰু বানা, এওঁেলাকৰ লগত আিহল।

৩ পিৰেয়াচৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: ই হাজাৰ এশ বাস ৰ জন।

৪ চফিটয়াৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: িতিনশ বাস ৰ জন। ৫ আৰহৰ

বংশধৰসকলৰ সংখ া: সাত শ পঁয়স ৰ জন, ৬ যচুৱা আৰু যাৱাবৰ

াৰাই পহৎ‐ মাৱাবৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: ই হাজাৰ আঠ শ বাৰজন।

৭ এলমৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: এক হাজাৰ শ চৗৱ জন। ৮ জ ুৰ

বংশধৰসকলৰ সংখ া: নশ প ি শ জন। ৯ জ য়ৰ বংশধৰসকলৰ

সংখ া: সাত শ ষািঠ জন। ১০ বাণীৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া ছশ িবয়াি শ

জন। ১১ ববয়ৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া ছশ তইশ জন। ১২অজগদৰ

বংশধৰসকলৰ সংখ া এক হাজাৰ শ বাইশ জন। ১৩অেদানীকামৰ

বংশধৰসকলৰ সংখ া: ছশ ছয়ষি জন। ১৪ িবগবয়ৰ বংশধৰসকলৰ

সংখ া: ই হাজাৰ ছাপ জন। ১৫ আদীনৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া:

চািৰশ চৗৱ জন। ১৬ িহি য়াৰ বংশধৰসকলৰ পৰা অহা আেটৰৰ

লাকসকলৰ সংখ া: আঠানৈ জন। ১৭ বচয়ৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া:

িতিনশ তইশ জন। ১৮ যাৰাৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: এশ বাৰ জন। ১৯

হাচুমৰ লাকসকলৰ সংখ া: শ তইশ জন। ২০ িগ ৰৰ লাকসকলৰ

সংখ া: প ানৈ জন। ২১ বৎেলেহমৰ লাকসকলৰ সংখ া: এশ

তইশ জন। ২২ নেটাফাৰ লাকসকলৰ সংখ া: ছাপ জন। ২৩

অনােথাতৰ লাকসকলৰ সংখ া: এশ আঠাইশ জন। ২৪ অজমাবতৰ

লাকসকলৰ সংখ া: িবয়াি শ জন। ২৫ িকিৰয়ৎ‐আৰীম, কফীৰা, আৰু

বেৰাতৰ লাকসকলৰ সংখ া: সাতশ িতয়ি শ জন। ২৬ ৰামা আৰু

গবাৰ লাকসকলৰ সংখ া: ছশ এৈকশ জন। ২৭ িমকমচৰ লাকসকলৰ

সংখ া: এশ বাইশ জন। ২৮ বৎএল আৰু অয়ৰ লাকসকলৰ সংখ া: শ

তইশ জন। ২৯ নেবাৰ লাকসকলৰ সংখ া: বাৱ জন। ৩০ মগবীচৰ

লাকসকলৰ সংখ া: এশ ছাপ জন। ৩১অ এজন এলমৰ লাকসকলৰ

সংখ া: এক হাজাৰ শ চৗৱ জন। ৩২ হাৰীমৰ লাকসকলৰ সংখ া:

িতিনশ িবশ জন। ৩৩ লাদ, হাদীদ, আৰু ওেনাৰ লাকসকলৰ সংখ া:

সাতশ পঁিচশ জন। ৩৪ িযৰীেহাৰ লাকসকলৰ সংখ া: িতিনশ প ি শ

জন। ৩৫ চনাৱাৰ লাকসকলৰ সংখ া: িতিন হাজাৰ ছশ ি শ জন।

৩৬ পেুৰািহতসকল; যচুৱাৰ ঘৰৰ পৰা অহা িযদয়াৰ বংশধৰসকলৰ

সংখ া: নশ স ৰ জন। ৩৭ ইে ৰৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: এক

হাজাৰ বাৱ জন। ৩৮ পচ ৰৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: এক হাজাৰ

শ সাতচি শ জন। ৩৯ হাৰীমৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: এক হাজাৰ

সাঁতৰ জন। ৪০ লবীয়াসকল: হাদিবয়াৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ পৰা

যচুৱা আৰু ক ীেয়লৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: চৗস ৰ জন। ৪১ মি ৰৰ

গায়কসকল: আচফৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া: এশ আঠাইশ জন। ৪২

ৱৰীসকলৰ বংশধৰসকলৰ: চ মু, আেটৰ, টে ান, অ ু ব, হটীটা, আৰু

চাবয় বংশধৰসকলৰ সংখ া: স মঠু এশ উনচি শ জন। ৪৩ িযসকলক

মি ৰৰ পিৰচযাৰ বােব িনযু কৰা হিছল, তওঁেলাক হ’ল: চীহা, হচুফা,

ট ােয়াৎ, ৪৪ কেৰাচ, চীয়হা, পােদান, ৪৫ লবানা, হগাবা, অ ু ব, ৪৬

হাগব, চল য়, আৰু হাননৰ, বংশধৰসকল। ৪৭ িগে ল, গহৰ, ৰায়া, ৪৮

ৰচীন, নেকাদা, গ ম, ৪৯ উ া, পােচহ, বচয়, ৫০অ া, িময়নূীম, আৰু

নফূচীমৰ, বংশধৰসকল। ৫১ বকবকু, হ ফা, হহূৰ, ৫২ বে াত, মহীদা,

হচা, ৫৩ বেকাচ, চীচৰা, তমহ, ৫৪ নচীহ, আৰু হটীফাৰ বংশধৰসকল।

৫৫ চেলামনৰ দাসেবাৰৰ বংশধৰসকল: চাটয়, হে ােপৰৎ, পৰদূা, ৫৬

যালা, দেকাণ, িগে ল, ৫৭ চফিটয়া, হ ীল, পাখৰৎ‐হচবিয়ম, আৰু

আমী। এওঁেলাকৰ বংশধৰ। ৫৮ চেলামনৰ দাসেবাৰৰ বংশধৰসকল

আৰু িযসকলক মি ৰৰ পিৰচযাৰ বােব িনযু কৰা হিছল, তওঁেলাক

স মঠু িতিনশ িবৰানৈ জন আিছল। ৫৯ িযসকল তল‐ মলহ,

তল‐হচা, কৰবূ, অ ন, আৰু ইে ৰ এিৰ আিহিছল, িক ু তওঁেলাক

িযৰচূােলমত থকা পবূপৰুষুৰ এেকা মাণ িদব নাৱািৰিছল। তওঁেলাক

হ’ল: ৬০ দলায়াৰ টািবয়াৰ আৰু নেকাদাৰ বংশধৰসকলৰ সংখ া:

ছশ বাৱ জন। ৬১ পেুৰািহতসকলৰ বংশধৰসকল: হবয়া, হে াচ,

আৰু বি য় (িযজেন িগিলয়দৰ বি য়ৰ মিহলাৰ মাজৰ এজনীক

িবয়া কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ নােমেৰ তওঁৰ নামাকৰণ হ’ল) ৬২

তওঁেলােক বংশাৱলীৰ প ত তওঁেলাকৰ বংশৰ ব ৃ া িবচািৰবৈল চ া

কিৰেল, িক ু িবচািৰ নাপােল, সেয় তওঁেলাকক কলিুষত বিুল পেুৰািহত

বাবৰ পৰা আঁতেৰাৱা হ’ল। ৬৩ তওঁেলাকক অিধপিতেয় কিছল,

যিতয়াৈলেক ঊৰীম আৰু তুি মৰ সেত এজন পেুৰািহেত অ েমাদন

নকেৰ তিতয়াৈলেক তামােলােক িকছুমান উৎসিগত পিব ব নাখাবা।

৬৪ স মঠু গােটই দলেটাৰ সংখ া: িবয়াি শ হাজাৰ িতিনশ ষাঠীজন

আিছল; ৬৫ তওঁেলাকৰ দাস‐দাসী সকলক ( তওঁেলাক সাত হাজাৰ

িতিনশ সাতি শ জন) আৰু তওঁেলাকৰ মি ৰৰ গায়ক‐গািয়কা সকলক

( শ জন) অ ভু কৰা হাবা নািছল। ৬৬ তওঁেলাকৰ সাতশ চয়ি শ টা

ঘাঁৰা, শ প ি শটা খছৰ, ৬৭ চািৰশ পঁয়ি শ টা উট, আৰু ছয় হাজাৰ

সাতশ িবশ টা গাধ আিছল। ৬৮ যিতয়া তওঁেলােক িযৰচূােলমত থকা

িযেহাৱাৰ গহৃৈল গিছল, তিতয়া িযেহাৱাৰ গহৃ িন াণৰ অেথ স ানীয়

ব ি সকেল ই াকৃত উপহাৰ দান কিৰিছল। ৬৯ তওঁেলােক িনজৰ শি

অ সােৰ সই কামৰ বােব পুঁিজত এষি হাজাৰ সাণৰ মূ া পাঁচ হাজাৰ

ৰপূৰ িমনা আৰু পেুৰািহেত িপ া এশখন ব িদেল। ৭০ পেুৰািহতসকল,

লবীয়াসকল, লাকসকল, মি ৰৰ গায়কসকল আৰু ৱৰীসকল, আৰু

িযসকলক িনজৰ নগৰৰ মি ৰৰ পিৰচযাৰ বােব িনযু কৰা হিছল,

তওঁেলাক িনজৰ নগৰেবাৰত বাস কিৰিছল। ই ােয়লৰ সকেলা লাক

িনজৰ নগৰেবাৰত আিছল।
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৩ স ম মাহৰ পাছত, ই ােয়লৰ লাকসকল তওঁেলাকৰ নগৰৈল উভিত

আিহল। তওঁেলােক যিতয়া এজন মা হৰ দেৰ হ িযৰচূােলমত

একেগাট হিছল, তিতয়া ই ােয়লৰ লাকসকল তওঁেলাকৰ িনজৰ

নগৰৈল উভিত আিহিছল। ২ যাচাদকৰ পু যচুৱা আৰু তওঁৰ পেুৰািহত

ভাইসকল, আৰু চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবল আৰু তওঁৰ ভাইসকল িথয়

হ’ল, আৰু ঈ ৰৰ লাক মািচৰ িবধান পু কত িলখা আ া অ সােৰ হাম‐

বিল উৎসগৰ অেথ ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ য েবদী িন াণ কিৰেল। ৩ দশৰ

লাকসকলৰ কাৰেণ আতি ত হ তওঁেলােক য েবদী তাৰ িনজৰ ানত

াপন কিৰেল। তওঁেলােক ৰািতপৱুা আৰু গধিূল িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐

বিল উৎসগ কিৰিছল। ৪ িলখা অ সােৰ তওঁেলােক পঁজা‐প ও পালন

কিৰিছল, আৰু িতিদনৰ িনয়ম অ সােৰ িদেন িদেন হাম‐বিল উৎসগ

কিৰিছল। ৫ এইদেৰ তওঁেলােক িতিদেন, আৰু িতমােহ এবাৰ হাম‐

বিল, িনৰিূপত সকেলা প , আৰু ই াকৃত দানৰ সেত িযেহাৱাৰ উে েশ

উৎসগ কিৰিছল। ৬ স ম মাহৰ থম িদনেৰ পৰা তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

উে েশ হাম‐বিল উৎসগ কিৰবৈল ধিৰিছল। িক ু তিতয়াও িযেহাৱাৰ

মি ৰৰ িভি মলূ ািপত হাৱা নািছল। ৭ সেয় তওঁেলােক িশলৰ কাম

কৰা লাকসকলক আৰু কািৰকৰ সকলক ৰপূ িদেল; আৰু পাৰস ৰ ৰজা

কাৰচৰ পৰা লাৱা অ মিত অ সােৰ িলবােনানৰ পৰা যােফাৰ সাগৰৰ

তীৰৈল এৰচ কাঠ আিনবৰ বােব চীেদানীয়া আৰু তূৰীয়াসকলক আহাৰ,

পয় ব , আৰু তল িদেল। ৮ ি তীয় বছৰৰ ি তীয় মাহত তওঁেলাক

িযৰচূােলমত থকা ঈ ৰৰ গহৃৈল অহাৰ পাছত, জৰু ািবল, যাচাদকৰ

পু যচুৱা, অৱিশ পেুৰািহতসকল আৰু লবীয়াসকল আৰু িযসকল ব ী

অৱ াৰ পৰা মকুিল হ িযৰচূােলমৈল আিহিছল, তওঁেলােক কাম কিৰবৈল

আৰ কিৰেল। িযেহাৱাৰ গহৃৰ কাযৰ ত াৱধান কিৰবৈল িবশ বছৰ আৰু

তাতৈক অিধক বয়সীয়া লবীয়াসকলক িনযু কিৰেল। ৯ যচুৱা আৰু

তওঁৰ পু আৰু ভােয়ক‐ককােয়কসকল, ক ীেয়ল আৰু তওঁৰ পু সকল,

িযহূদাৰ বংশধৰসকেল ঈ ৰৰ গহৃত কাম কৰা লাকসকলৰ ত াৱধান

কিৰিছল। তওঁেলাকৰ সেত হনাদদৰ বংশধৰসকলআৰু তওঁেলাকৰ

বংশধৰসকল, আৰু তওঁেলাকৰ লগৰ লবীয়াসকেলা আিছল। ১০ গহৃ

িন াণ কেৰাঁতা সকেল িযেহাৱাৰ মি ৰৰ িভি মলূ াপন কিৰেল।

ই ােয়লৰ ৰজা দায়েূদ আ া কৰাৰ অ সােৰ িযেহাৱাৰ শংসা কিৰবৰ

অেথ পেুৰািহতসকেল িনজৰ িনজৰ ব পিৰধান কিৰেল, আৰু হাতত

তুৰী‐বাদ ল’ ল, আচফৰ পু , আৰু লবীয়াসকেল হাতত তাল ল িথয়

হ’ল। ১১ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ গীত গায় ধ বাদ আৰু শংসা‐

িত কিৰ ক’ ল, “ তওঁ ম লময়! ই ােয়লৈল তওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক

থােক।” িযেহাৱাৰ গহৃৰ িভি মলূ াপন কৰা দিখ তওঁেলােক আনে েৰ

উ িন কিৰ িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল। ১২ িক ু িযসকেল থমবাৰৰ

বােব গহৃৰ িভি মলূ াপন কৰা িনজ চ েৰ দিখেল, তেন ব পেুৰািহত,

লবীয়া, স ানীয় লাক, আৰু ব ৃ লােক িচঞিৰ িচঞিৰ কাি েল।

আনহােত অেনক লাক আন ত উে িজত হ’ল আৰু উ ‐ েৰ জয়‐ িন

কিৰেল। ১৩ তাৰ ফলত, কাে ানৰ শ ৰ কাৰেণ লাকসকেল আন

আৰু জয়‐ িনৰ শ ৰ মাজৰ পাথক বিুজ নাপােল। কাৰণ লাকসকেল

মহা‐আন ত কাি িছল আৰু শ েবাৰ ব দূৈৰৰ পৰা না গিছল।

৪ বি ৰ পৰা উভিত অহা লাকসকেল ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

উে েশ মি ৰ পনুৰ িন াণ কিৰেছ বিুল িযহূদা আৰু িব ামীনৰ

িকছুমান শ েৱ িনেল। ২ সেয় তওঁেলােকজৰু ািবলআৰু তওঁেলাকৰ

পবূপৰুষুৰ জািতৰ মলূ লাকসকলৰ কাষ চািপল। তওঁেলােক তওঁেলাকক

ক’ ল, “আহাঁ আিম তামােলাকৰ সেত তামােলাকৰ দেৰই মি ৰ

িন াণ কেৰাঁহক, আিম তামােলাকৰ ঈ ৰক িবচােৰা আৰু অচূৰৰ এচৰ‐

হে ান ৰজাই আমাক এই ঠাইৈল অনা িদনেৰ পৰা আিম সই ঈ ৰৰ

উে েশ ই বিল‐দান কিৰ আেছাঁ।” ৩ িক ু জৰু ািবল, যচুৱা আৰু

তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুৰ জািতৰ মলূ লাকসকেল ক’ ল, “ তামােলাক নহয়,

িক ু আিমেহ আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃ িন াণ কিৰম। পাৰস ৰ কাৰচ ৰজাই

আেদশ িদয়া অ সােৰ ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ আিম গহৃ

িন াণ কিৰম।” ৪ সেয় দশৰ লাকসকেল িযহূদাৰ লাকসকলক ভয়

দখৱুাই গহৃ িন াণ কাযত বাধা েয়াগ কিৰেল। ৫ তওঁেলাকৰ অিভ ায়

ব থ কিৰবৈল তওঁেলােক পৰমশদাতােকা উৎেকাচ িহচােব ধন দান

কিৰিছল। পাৰস ৰ কাৰচ ৰজাই ৰাজ কৰা িদনৈলেক আৰু পাৰস ৰ

দািৰয়াবচ ৰজাৰ ৰাজ সময়ৈলেক, তওঁেলােক এেনদেৰ কিৰ থািকল।

৬ তাৰ পাছত অহচেবেৰাচ ৰজাৰ ৰাজ ৰ আৰ িণেত তওঁেলােক িযহূদা

আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলৰ িবৰেু এখন অিভেযাগ‐প িলিখেল। ৭

অহচেবেৰাচ ৰজাৰ ৰাজ ৰ সময়ত, সই িব ম, িম দাৎ, টােবল, আৰু

তওঁৰ সহকাৰীসকেল, পাৰস ৰ অহচেবেৰাচ ৰজাৈল এখন প িলিখেল।

সই প অৰামীয়া ভাষােৰ িলখা আৰু অ বাদ কৰা আিছল। ৮ ৰহূম

সনাপিত আৰু িচমচয় িলখেকও অত ৰজাৈল িযৰচূােলমৰ িবষেয়

এইদেৰ এখন প িলিখেল। ৯ তাৰ পাছত ৰহূম, িচমচয়, আৰু তওঁৰ

সহকাৰীসকল দীনায়ীয়া, অফচৎখীয়া, টপলীয়া, অফচীয়া, অকবীয়া,

বািবলীয়া, চুচনখীয়া, দহয়ীয়া, আৰু এলমীয়া লাকসকেল এখন প

িলিখেল। ১০ নদীৰ িসপােৰ থকা দশৰ অৱিশ লাকসকলৰ সেত

তওঁেলােক মহামিহম ময দাৱান অ েৰ চমিৰয়াত বাস কিৰবৈল বাধ

কেৰাঁৱা লাকসকলৰ লগত যাগ িদেল। ১১ এই খেনই তওঁেলােক

অত ৰজাৈল পেঠাৱা প খনৰঅ িলিপ, “নদীৰ িসপােৰ থকাআেপানাৰ

দাসেবােৰ এই প িলিখেছ: ১২ মহাৰাজক জািনবৈল িদওঁ য, িয িযহূদী

লাকসকল আেপানাৰ পৰা আঁতিৰ গ, পনুৰ িযৰচূােলমৈল আিহ আমাৰ

িবৰেু িবে াহী নগৰ িন াণ কিৰেছ। তওঁেলােক দৱালেবাৰ স ণূ

কিৰেল আৰু িভি মলূ মৰামিত কিৰেল। ১৩এিতয়া ৰজাক জািনবৈল

িদওঁ য, যিদ তওঁেলােক এই নগৰ িন াণ কেৰ আৰু দৱালেবাৰ স ণূ

কেৰ তেনহেল, তওঁেলােক আেপানাক কােনা কাৰৰ কৰ‐কাটল

িনিদব, িক ু তওঁেলােক ৰজাৰ অিন েহ কিৰব। ১৪আিম হ’ল সচাঁৈকেয়

ৰজা সাদৰ িনমখ খাই আেছাঁ, সেয় ৰজাৰ কােনা অপমান হাৱা চাই

থকা আমাৰ পে উিচত নহয়। এই কাৰেণ আিম মহাৰাজক এই কথা

জনাইেছাঁ। ১৫আেপানাৰ িপতৰৃ ইিতহাস‐পু কত িবচািৰ চাওক আৰু

মাণ কৰক য, এইখন এখন িবে াহী নগৰ ই ৰজা আৰু েদশেবাৰৰ

অিন জনক। ই ৰজা আৰু েদশৈল ব েতা সমস াৰ সিৃ কিৰব। ব

আগেৰ পৰা িবে াহীসকলৰ বােব এইখন এখন মখূ ঠাই। ইয়াৰ বােবই

সই নগৰখন ধংস হিছল। ১৬আিম মহাৰাজক জনাও য, যিদ এই নগৰ

আৰু তাৰ দৱাল িন াণ কৰা হয় তেনহ’ ল মহা নদীৰ িসপােৰ আেপানাৰ

কােনা অি নাথািকব।” ১৭ ৰজাই ৰহূম, িচমচয়, চমিৰয়াত থকা

তওঁেলাকৰ সহকাৰীসকল আৰু নদীৰ িসপােৰ থকা অৱিশ লাকসকলক

উ ৰ িলিখ পঠােল, “ তামােলাকৰ ম ল হওক। ১৮ তামােলােক মাৈল

পেঠাৱা প অ বাদ কিৰ মাৰ আগত পিঢ় নােল। ১৯ সেয় মই বজু‐

িবচাৰ কিৰবৈল আ া িদেলাঁ আৰু জািনব পািৰেলাঁ য, আগেৰ পৰাই

তওঁেলাক িবে াহী আিছল আৰু ৰজাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰিছল। ২০

পৰা মী ৰজাসকেল িযৰচূােলমৰ ওপৰত শাসন কিৰিছল আৰু নদীৰ

িসপাৰৰ সকেলা ব ৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰিছল। তওঁেলাকক কৰ‐

কাটল িদিছেল। ২১ এিতয়া, সই লাকসকলক এই নগৰ িন াণ কায ব

কিৰবৈল আ া িদওঁ আৰু যিতয়াৈলেক মই আ া িনিদওঁ তিতয়াৈলেক

তওঁেলােক নগৰ িন াণ কিৰব নাৱােৰ। ২২ সাৱধান হাৱা, ইয়াক

অৱেহলা নকিৰবা। িকয় ৰজাক আঘাত িদবৈল িত বিৃ কিৰছা?”

২৩ যিতয়া অত ৰজাৰ আ া ৰহূম, িচমচয়, আৰু তওঁেলাকৰ

সহকাৰীসকলৰ আগত পিঢ় নােল, তওঁেলােক তৎ ণাত িযৰচূােলমৈল

গ’ল আৰু িযহূদীসকলক বেলেৰ গহৃ িন াণ কায ব কিৰেল। ২৪ সেয়

পাৰস ৰ ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ কালৰ ি তীয় বছৰৈলেক িযৰচূােলমত

ঈ ৰৰ গহৃৰ িন াণৰ কায ব থািকল।

৫ তাৰ পাছত হ য় ভাবাদী আৰু ইে াৰ পু জখিৰয়া ভাববাদীেয়,

িযহূদা আৰু িযৰচূােলমত থকা িযহূদী লাকসকলৰ আগত ই ােয়লৰ

ঈ ৰৰ নামত ভাববাণী চাৰ কিৰেল। ২ চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবল,

আৰু যাচাদকৰ পু যচুৱাৰ লগেত িযসকেল তওঁেলাকক উদগিণ

িদিছল, সই ভাববাদীসকলৰ সেত তওঁেলােক িযৰচূােলমত ঈ ৰৰ
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গহৃ িন াণ কায আৰ কিৰেল। ৩ নদীৰ িসপােৰ থকা শাসনক া

ত নয়, চথৰ‐ বাজনয়, আৰু তওঁেলাকৰ সহকাৰীসকেল তওঁেলাকৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “এই গহৃ সািজবৈল আৰু এই দৱালেবাৰ িন াণ

কিৰবৈল তামােলাকক কােন আ া িদেল?” ৪ তওঁেলােক পনুৰ ক’ ল,

“িয লাকসকেল এই গহৃ িন াণ কিৰ আেছ, তওঁেলাকৰ নাম িক?”

৫ িক ু ঈ ৰৰ দিৃ িযহূদীৰ ব ৃ লাকসকলৰ ওপৰত আিছল, আৰু

তওঁেলােক কায ব নকিৰেল। ৰজা দািৰয়াবচৰ পৰা অহা আ াৈল

তওঁেলােক অেপ া কিৰেল। ৬ এইখন দািৰয়াবচ ৰজাৈল ত নয়,

চথৰ‐ বাজনয়, আৰু তওঁেলাকৰ সহকাৰী কমচাৰীসকেল িলখা প । ৭

তওঁেলােক দািৰয়াবচ ৰজাৈল এখন িতেবদন িলিখ পঠােল, “আেপানাৰ

চািৰওিদেশ ম ল হওঁক। ৮ মহাৰােজ াত হওঁক, য, আিম িযহূদাত

মহান ঈ ৰৰ গহৃৈল গিছেলাঁ। তাক বৰ বৰ িশেলেৰ িন াণ কৰা হেছ,

আৰু দৱালত কাঠ লেগাৱা হেছ। এই কায পু া পু ভােৱ কৰা

হেছ, আৰু তওঁেলাকৰ হাতৰ াৰাই এই কায ৰভােৱ আগবািঢ়

গেছ। ৯ আিম ব ৃ সকলক িধেলাঁ, ‘এই গহৃ আৰু এই দৱালেবাৰ

িন াণ কিৰবৈল আেপানােলাকক কােন আ া িদেল’। ১০ লগেত িয

সকেল তওঁেলাকক নতৃ িদ আেছ সই লাকসকলৰ নাম জািনবৰ

বােব আিম তওঁেলাকৰ নােমা িধেলাঁ। ১১ তিতয়া তওঁেলােক উ ৰ

িদ ক’ ল, “ গ আৰু পিৃথৱীৰ িয ঈ ৰ তওঁৰ আিম দাস, আিম এই

গহৃ পনুৰ িন াণ কিৰ আেছাঁ। িয গহৃ ব বছৰৰ আগেতই ই ােয়লৰ

এজন মহান ৰজাই িন াণ কিৰ স ণূ কিৰিছল। ১২ সেয়, যিতয়া

আমাৰ পবূপৰুষুসকেল, গৰ ঈ ৰৰ াধ িলত কিৰিছল তিতয়া

বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ হাতত ঈ েৰ তওঁেলাকক শাধাই িদিছল

আৰু ৰজা নবখূদেনচেৰ এই গহৃ ন কিৰিছল আৰু লাকসকলক বািবলৈল

ব ী কিৰ ল গিছল। ১৩ তথািপ, বািবলৰ কাৰচ ৰজাৰ ৰাজ ৰ থম

বছৰত, কাৰচ ৰজাই ঈ ৰৰ এই গহৃ পনুৰ িন াণ কিৰবৈল আ া

জািৰ কিৰেল। ১৪ ঈ ৰৰ গহৃৰ িযেবাৰ সাণ আৰু ৰপূৰ ব আিছল,

সইেবাৰ নবখূদেনচেৰ িযৰচূােলমৰ মি ৰৰ পৰা বািবলৰ মি ৰৈল ল

গিছল। সইেবােৰা কাৰচ ৰজাই ঘৰূাই িদিছল। তওঁ িনযু কৰা অধ

চচবচৰক সইেবাৰ পনুৰ গতাই িদেয়। ১৫ ৰজাই তওঁক কিছল,

‘এইেবাৰ ব ল যাৱা আৰু িযৰচূােলমৰ মি ৰত ৰাখা। ঈ ৰৰ গহৃ

সই ঠাইত পনুৰ িন াণ কৰা হওঁক’। ১৬ তাৰ পাছত চচবচেৰ আিহ

িযৰচূােলমত ঈ ৰৰ গহৃৰ িভি মলূ াপন কিৰেল; আৰু এই িনমাণ কায

আিম কিৰ আেছাঁ, িক ু এিতয়াও স ণূ হাৱা নাই। ১৭ এিতয়া যিদ

মহাৰাজৰ দিৃ ত ভাল দেখ, তেনহেল কাৰচ ৰজাই িযৰচূােলমত ঈ ৰৰ

গহৃ পনুৰ িন াণ কিৰবৈল আ া িদয়াৰ কথা িবচাৰ কিৰবৈল মহাৰােজ

বািবলত থকা ৰাজভঁৰালৰ নিথ‐প ৰ বজু‐িবচাৰ কিৰ চাওঁক। তাৰ পাছত

মহাৰােজ তওঁৰ িস া আমাৈল িলিখ পঠাওঁক।”

৬ সেয় দািৰয়াবচ ৰজাই বািবলৰ ৰাজভঁৰালত থকা নিথ‐প েবাৰ

িবচাৰ কিৰবৈল আ া িদেল। ২ মাদীয়াৰ অকমথাত নগৰৰ গড়ত

এখন িৰওৱা পিুথ পাৱা গ’ল; সই পিুথত এই িবৱৰণ িলখা আিছল: ৩

“ কাৰচ ৰজাৰ থম বছৰত, কাৰচ ৰজাই িযৰচূােলমত থকা ঈ ৰৰ

গহৃৰ িবষেয় এটা আ া জািৰ কিৰিছল: ‘বিলদানৰ বােব গহৃেটা িন াণ

কৰা হওঁক। তাৰ দৱালেবাৰৰ ওখ আৰু বহল ষািঠ হাত, ৪ িতিন শাৰী

ডাঙৰ িশল আৰু এশাৰী নতুন কাঠৰ সেত িন াণ কৰা হওক। এই

িন াণ কাযত ৰজাৰ গহৃৰ পৰা ব য় কৰা হওক। ৫ ঈ ৰৰ গহৃৰ িযেবাৰ

সাণ আৰু ৰপূৰ ব নবখূদেনচেৰ িযৰচূােলমৰ মি ৰৰ পৰা উিলয়াই

বািবলৰ মি ৰৈল আিনিছল, সইেবােৰা ঘৰূাই পেঠাৱা হওক। সইেবাৰ

িযৰচূােলমৰ মি ৰৈল পেঠাৱা আৰু সইেবাৰ ঈ ৰৰ গহৃত জমা কৰা

হওক।’ ৬ চথৰ‐ বাজনয় ত নয় আৰু নদীৰ িসপােৰ থকা তামােলাকৰ

সহকাৰী কমচাৰীসকলৰ পৰা আঁতিৰ থাকা। ৭ ঈ ৰৰ সই গহৃৰ কায

তামােলােক এিৰ িদয়া। ঈ ৰৰ গহৃ অধ আৰু িযহূদীৰ ব ৃ সকেল

সই ঠাইেত িন াণ কৰক। ৮ িযসকল িযহূদী ব ৃ েলােক ঈ ৰৰ সই

গহৃ িন াণ কিৰ আেছ তওঁেলাকৰ বােব এই সকেলা কিৰবৈল মই

তামােলাককআ া িদেছাঁ: সই লাকসকলৰ কায ব নহবৰ বােব নদীৰ

িসপাৰৰ ৰাজকৰৰ পৰা ৰজাৰ ধেনেৰ তওঁেলাকক হািজৰা িদয়া হওক।

৯ গৰ ঈ ৰৰ উে েশ হাম‐বিল িদবৈল িযৰচূােলমৰ পেুৰািহতসকেল

আেদশ িদয়া অ সােৰ িতিদেন িত নকৰাৈক িয িয েয়াজনীয় ব

যেন, দমৰা, মতা মৰ বা মৰ‐ছাগ পাৱািল, ঘঁ , লাণ, াসাৰস, বা

তল, এইসকেলা ব তওঁেলাকক িদয়া হওক। ১০ গৰ ঈ ৰৈল দান

িদবৈল আৰু ৰজা আৰু তওঁৰ পু সকলৰ কাৰেণ তওঁেলােক াথনা

কিৰবৈল তামােলােক এই দেৰ কৰা। ১১ মই আ া কিৰেছাঁ, য, িয

কােনােৱ এই আ া ল ন কিৰব, তাৰ ঘৰৰ চালৰ এডাল কাঠ উিলয়াই

আিন তওঁক তাত আিৰ থাৱা হ’ব আৰু সই দাষৰ বােব তওঁৰ ঘৰ

জাবৰৰ দ’ম কৰা হ’ব। ১২ িযেকােনা ৰজা আৰু জাই িযৰচূােলমত

থকা ঈ ৰৰ গহৃৰ এই আ া‐ল ন কিৰব, তওঁক ঈ েৰ উ কিৰব।

মই দািৰয়াবেচ, এই আ া কিৰেছাঁ। ইয়াক স ণূভােৱ পালন কৰা।”

১৩ তাৰ পাছত ৰজা দািৰয়াবেচ িদয়া আেদশ অ সােৰ ত নয়, চথৰ‐

বাজনয়, আৰু তওঁেলাকৰ সহকাৰীসকেল সকেলা কায কিৰেল। ১৪

সেয় হ য় আৰু জখিৰয়া ভাববাদীৰ ভাববাণীৰ িনেদশ অ যায়ী িযহূদাৰ

ব ৃ সকেল িন াণ কায কিৰেল। তওঁেলােক ই ােয়লৰ ঈ ৰ আৰু কাৰচ,

দািৰয়াবচ, আৰু পাৰস ৰ ৰজা অত ৰ আ া অ সােৰ তওঁেলােক

গহৃ িন াণ কিৰেল। ১৫ ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ ষ বছৰৰ, অদৰ

মাহৰ (মাচ মাহৰ পিূণমাৰ পৰা এি ল মাহৰ পিূণমাৈলেক) ততৃীয় িদনা

এই গহৃ স ণূ হ’ল। ১৬ ঈ ৰৰ এই গহৃ আনে েৰ ই ােয়লৰ লাক,

পেুৰািহত, লবীয়া আৰু ব ী ৰ পৰা অহা লাকসকেল ঈ ৰৰ এই গহৃ

আনে েৰ ঈ ৰৈল উৎসগা কিৰেল। ১৭ ঈ ৰৰ গহৃ উৎসগ কেৰাঁেত এশ

দমৰা, এশ মতা মৰ‐ছাগ, আৰু চািৰশ মৰ‐ছাগ পাৱািল, তওঁেলােক

দান িদেল। ই ােয়লত থকা িতেটা জািতৰ বােব এটা আৰু সকেলা

ই ােয়ল লাকসকলৰ বােব পাপাথক বিল ৰেূপ বাৰটা মতা ছাগলীও দান

কিৰেল। ১৮ মািচৰ পু কখনত িলখা অ সােৰ তওঁেলােক িযৰচূােলমত

ঈ ৰৰ পিৰচযাৰ অেথ পেুৰািহতসকলক আৰু লবীয়াসকলক কাযৰ

িবভাগ অ সােৰ িনযু কিৰেল। ১৯ সেয় থম মাহৰ চৗ িদনৰ িদনা

ব ী ৰ পৰা অহা লাকসকেল িন াৰ‐প পালন কিৰেল। ২০ পেুৰািহত

আৰু লবীয়াসকেল িনজেক িচ কিৰেল আৰু িয সকল ব ী ৰ পৰা

আিহিছল, তওঁেলাক সকেলােৰ বােব িন াৰ‐প ৰ বিল উৎসগ কিৰেল।

২১ ব ী ৰ পৰা অহা ই ােয়লৰ লাকসকল, িযসকেল দশৰ অ িচ

লাকসকলৰ পৰা িনজেক পথৃক কিৰ ৰািখেল আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ উে েশ হষ িন কিৰেল, তওঁেলােক িন াৰ‐প ৰ মাংসৰ

িকছু অংশ ভাজন কিৰেল। ২২ তওঁেলােক সাত িদনৈলেক খমীৰ িনিদয়া

িপঠাৰ প আনে েৰ পালন কিৰেল। িকয়েনা িযেহাৱাই তওঁেলাকৈল

আন কিঢ়য়াই আিনেল, আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃ িন াণ

কাযত তওঁেলাকৰ হাত সবল কিৰবৰ অেথ ৰজা অচুৰৰ মন তওঁেলাকৈল

ঘৰূােল।

৭ এই সকেলা হাৱাৰ পাছত, ৰজা অত ৰ ৰাজ ৰ সময়ত ই াৰ

বংশধৰসকল, চৰায়া, অজিৰয়া, িহি য়া, ২ চ মু, চােদাক, অহীটুব,

৩অমিৰয়া, অজিৰয়া, মৰােয়াৎ, ৪ জৰহীয়া, উ ী, বু ী, ৫অবীচুৱা,

পীনহচ, ইিলয়াজৰ, তাৰ পাছত হােৰাণ ধান পেুৰািহত। ৬ ই া

বািবল ত াগ কিৰেল। ঈ ৰ িযেহাৱাই ই ােয়লক িদয়া মািচৰ িবধান‐

পু কৰ তওঁ এজন পাগত অধ াপক আিছল। তওঁ িয ব েৱই খিুজিছল

ৰজাই তওঁক িদিছল, কাৰণ ঈ ৰ িযেহাৱা তওঁৰ লগত আিছল। ৭

ই ােয়লৰ বংশধৰ সকলৰ িকছুমানক, আৰু পেুৰািহতসকল, লবীয়াসকল,

মি ৰৰ গায়কসকল, ৱৰীসকল, আৰু িয সকলক মি ৰৰ পিৰচযাৰ

বােব িনযু কৰা হিছল, তওঁেলােকা ৰজা অত ৰ ৰাজ ৰ স ম

বছৰত িযৰচূােলমৈল গিছল। ৮ ই া সই এেক বছৰৰ প ম মাহত

িযৰচূােলমৈল গ পােল। ৯ তওঁ থম মাহৰ, থম িদনা বািবল ত াগ

কিৰিছল। তওঁৰ ওপৰত ঈ ৰৰ দিৃ ম লময় আিছল আৰু প ম মাহৰ

থম িদনা তওঁ িযৰচূােলমৈল গ পাইিছল। ১০ ই া িযেহাৱাৰ িবধান‐

পু কৰ আ ােবাৰ অধ য়ন আৰু পালন কিৰবৈল, িবধান‐ ণালী আৰু
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আ ােবাৰ িশকাবৈল িনজৰ মন ি ৰ কিৰেল। ১১ ৰজা অত ই ােয়লৰ

আ ােবাৰৰ আৰু িবধানৰ অধ াপক পেুৰািহত ই াক িদয়া আ া এইখন:

১২ “ গৰ ঈ ৰৰ িবধান‐পু কৰ অধ াপক পেুৰািহত ই াৈল ৰজােৰা ৰজা

অত ৰ নম াৰ। ১৩ মই আ া কিৰেছাঁ য, মাৰ ৰাজ ই ােয়লৰ

পৰা কােনা এজন লােক, তওঁেলাকৰ পেুৰািহত ও লবীয়াসকলৰ

লগত িয জেন িনজৰ ই ােৰ িযৰচূােলমৈল যাব খােজ, তওঁেলােক

আেপানাৰ লগত যাব পােৰ। ১৪ ঈ ৰৰ িবধান অ সােৰ িযহূদা আৰু

িযৰচূােলমৰ িবষেয় স ণূৈক বিুজ‐িবচাৰ ল’বৈল মই, ৰজাই আৰু মাৰ

সাতজন পৰামশদাতাই আেপানাক পঠােলাঁ। ১৫ তওঁেলােক মু ভােৱ

িযৰচূােলমত থকা ই ােয়লৰ ঈ ৰক, আৰু তওঁৰ গহৃৰ বােব িদয়া ৰপূ

আৰু সাণ, ১৬ লগেত লাক সমহূৰ যােগিদ আৰু পেুৰািহত সকলৰ

াৰাই মু ভােৱ িযৰচূােলমৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ বােব িদয়া দান আৰু বািবলৰ

লাকসকেল িদয়া সকেলা ৰপূ আৰু সাণ লগত ল আিহব। ১৭ সেয়

আপিুন ষাঁড়‐গৰ,ু মতা মৰ‐ছাগ, আৰু মৰ‐ছাগ পাৱািলেবাৰ, ভ ও

পয়‐ নেবদ ৰ বােব িকনক। িযৰচূােলমত থকা আেপানাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ

য ‐ বিদৰ ওপৰত সই বাৰ উৎসগ কিৰব। ১৮ অৱিশ থকা ৰপূ আৰু

সােণেৰ আপিুন আৰু আেপানাৰ ভাইসকেল আেপানােলাকৰ ঈ ৰৰ ই া

অ সােৰ িয কিৰবৈল ভাল দেখ তােক কিৰব। ১৯আেপানাৰ ঈ ৰৰ

গহৃৰ পিৰচযাৰ অেথ আেপানাক মু ভােৱ িদয়া ব েবাৰ িযৰচূােলমত

ঈ ৰৰ সা ােত িদ িদব। ২০ তাৰ বািহেৰ আেপানাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ কাৰেণ

িয েয়াজনীয় বাকী থািকব, সইেবাৰ মাৰ ৰাজভঁৰালৰ পৰা খৰচ

কিৰ িকিন ল’ব। ২১ মই ৰজা অত ই নদীৰ িসপােৰ থকা সকেলা

কাষাধ ক আ া িদেছাঁ য, ‘ই াই তামােলাকৰ পৰা িয ব খিুজব,

তামােলােক তওঁক স ণূৈক িদবা। ২২ এশ িক ৰৈলেক ৰপূ, এশ

কাৰৈলেক ঘঁ , এশ বটলৈলেক া াৰস, আৰু এশ বটলৈলেক তল,

আৰু অপিৰিমতৰেূপ লাণ িদব। ২৩ গৰ ঈ ৰৰ আ াৰ পৰা অহা

িযেকােনা ব তওঁৰ গহৃৰ অেথ ভি ভােৱ ব ৱহাৰ কিৰব লােগ; কাৰণ

তওঁৰ াধ মাৰ আৰু মাৰ পু সকলৰ ৰাজ ৰ ওপৰত আিনম? ২৪

আিম তওঁেলাকক জনাইেছাঁ য, পেুৰািহত, লবীয়া, বাদ কৰ, ৱৰী,

বা মি ৰৰ পিৰচযাৰ বােব িনযু কৰা লাকসকল আৰু ঈ ৰৰ গহৃৰ

দাসেবাৰৰ মাজৰ কােৰা ওপৰেতই কােনা কাৰৰ কৰ‐কাটল ধায কৰা

নহ’ব’। ২৫ হ ই া, আেপানাৰ ঈ েৰ আেপানাক িদয়া ােনেৰ, ঈ ৰৰ

িবধান জনা এজনক শাসনক া আৰু িবচাৰক া িনযু কৰা উিচত, কাৰণ

তিতয়া তওঁ নদীৰ িসপােৰ থকা লাকসকলক সৱা কিৰব পািৰব, আৰু

িয সকেল িবধান নাজােন তওঁেলাকক িন য় িশেকাৱাও েয়াজন। ২৬

িয কােনােৱ ঈ ৰৰ িবধান বা ৰজাৰ িবধান স ণূৈক পালন নকেৰ,

তওঁক াণদ ৰ াৰাই বা দশা ৰ কৰাৰ াৰাই বা স ি আটক

কৰণৰ াৰাই, বা ব ী কৰাৰ াৰাই শাি িদয়া হওক।” ২৭আমাৰ

পবূপৰুষুৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ শংসা হওক; তওঁ িযৰচূােলমত িযেহাৱাৰ

গহৃৰ গৗৰৱাি ত কিৰবৈল এই সকেলা ৰজাৰ দয়ত ই া াপন কিৰেল,

২৮আৰু তেৱঁই ৰজাৰ, তওঁৰ পৰামশদাতাসকলৰ, আৰু তওঁৰ সকেলা

পৰা মী কমচাৰীসকলৰ আগত মাক িব াসীৰেূপ িব তৃ কিৰেল। মাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ হাত মাৰ লগত থকা বােব, মই বলৱান হেছাঁ, আৰু মাৰ

লগত যাবৈল ই ােয়লৰ মাজৰ পৰা মলূ লাকসকলক গাটােলাঁ।

৮ ৰজা অত ৰাজ ৰ সময়ত মাৰ সেত বািবল ত াগ কিৰ যাৱা

লাকসকল এওঁেলাক। এওঁেলাক তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ

পিৰয়াল সমহূৰ মখূ লাক আিছল। ২ পীনহচৰ বংশধৰসকলৰ মাজত

গেচাম: ঈথামৰৰ বংশধৰসকলৰ মাজতদািনেয়ল: দায়দূৰ বংশধৰসকলৰ

মাজত হ ূচ। ৩ চখিনয়াৰ আৰু পিৰেয়াচৰ বংশধৰসকলৰ মাজত

জখিৰয়া: তওঁৰ লগত তািলকাত এশ প াশ জন পৰুষু আিছল। ৪ পহৎ‐

মাৱাবৰ বংশধৰসকলৰ মাজত জৰহীয়াৰ পু ইলীেহাঐনয়। আৰু তওঁৰ

লগত তািলকাত শ জন পৰুষু আিছল। ৫ চখিনয়া বংশধৰসকলৰ মাজত

যহজীেয়ল। তওঁৰ লগত তািলকাত িতিনশ জন পৰুষু আিছল। ৬আদীনৰ

বংশধৰসকলৰ মাজত যানাথনৰ পু এবদ। তওঁৰ লগত তািলকাত

প াশ জন পৰুষু আিছল। ৭ এলমৰ বংশধৰসকলৰ মাজত অথিলয়াৰ

পু িযচয়া। তওঁৰ লগত তািলকাত স ৰজন পৰুষু আিছল। ৮ চফিটয়াৰ

বংশধৰসকলৰ মাজত মীখােয়লৰ পু জবিদয়া। তওঁৰ লগত তািলকাত

আশীজন পৰুষু আিছল। ৯ যাৱাবৰ বংশধৰসকলৰ মাজত িযহীেয়লৰ

পু ওবিদয়া। তওঁৰ লগত তািলকাত শ ওঠৰ জন পৰুষু আিছল।

১০ চেলামীতৰ বংশধৰসকলৰ মাজত যািচিফয়াৰ পু । তওঁৰ লগত

তািলকাত এশ ষািঠজন পৰুষু আিছল। ১১ ববয়ৰ বংশধৰসকলৰ মাজত

ববয়ৰ পু জখিৰয়া। তওঁ লগত তািলকাত আঠাইশ জন পৰুষু আিছল।

১২ অজগদৰ বংশধৰসকলৰ মাজত হ াটনৰ পু যাহানন। তওঁৰ লগত

তািলকাত এশ দহ জন পৰুষু আিছল। ১৩ অেদানীকামৰ পাছত অহা

বংশধৰসকলৰ মাজত কইজন লাক আিছল। তওঁেলাকৰ নাম হ’ল:

ইলীেফলট, িযয়েুৱল, আৰু চমিয়য়া। তওঁেলাকৰ লগত ষািঠজন পৰুষু

আিহিছল। ১৪ িবগবয়ৰ বংশধৰসকলৰ মাজত উথয় আৰু জ ু ৰ। তওঁৰ

লগত তািলকাত স ৰজন পৰুষু আিছল। ১৫ মই তওঁেলাকক অহবাৈল

ব যাৱা পানীৰ কাষত একি ত কিৰেলাঁ অ◌াৰু আিম তাত িতন িদন

ছাউিন পািত থািকেলাঁ। মই সকেলা লাকৰ লগেত আৰু পেুৰািহতসকলৰ

মাজত অ স ান কিৰ চােলাঁ, িক ু লবী বংশৰ কােনা এজনক তাত

িবচািৰ নাপােলাঁ। ১৬ সেয়, ইলীেয়জৰ, অৰীেয়ল, চমিয়য়া, ইলনাথন,

যাৰীব, ইলনাথন, নাথন, জখিৰয়া, আৰু মচু ম, এই মখূ লাকসকলক

তওঁেলাকৰ বােব পঠােলাঁ; যায়ািৰব আৰু ইলনাথন, এওঁেলাক িশ ক

আিছল, এওঁেলাকেকা মই তওঁেলাকৰ বােব পঠােলাঁ। ১৭ তাৰ পাছত মই

তওঁেলাকক কিচিফয়াৰ মখূ েলাক ইে াৰৰ ওচৰৈল পঠােলাঁ। ইে া আৰু

তওঁৰ স কীয় লাকসকলক িক ক’ব লািগব, সই িবষেয় মই কিছেলাঁ

য, ‘মি ৰৰ িয দাসেবাৰ কািচিফয়াত বসবাস কিৰ আেছ, তওঁেলাকক

ঈ ৰৰ গহৃৰ পিৰচযাৰ বােব আমাৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদয়ক’। ১৮ িযেহতু

ঈ ৰৰ কৃপাদিৃ আমাৰ ওপৰত আিছল, সেয় আমাৰ বােব এজন ব ি

পঠাই িদেল, তওঁৰ নাম চেৰিবয়া আিছল; তওঁ এজন িবচ ণ ব ি

আিছল। তওঁ আিছল মহলীৰ বংশধৰ। মহলী আিছল, লবীৰ পু । লবী

আিছল, ই ােয়লৰ পু । তওঁ ওঠৰ জন পু আৰু ভাইসকলক লগত ল

আিহিছল। ১৯ তওঁৰ লগত হচিবয়া আিহিছল। তােত িযচয়াও আিছল।

িযচয়া আিছল মৰাৰীৰ পু সকলৰ মাজৰ এজন, তওঁৰ লগেত তওঁৰ পু

আৰু ভাইসকলৰ সেত সবমঠু িবশজন লাক আিহিছল। ২০ দায়দু আৰু

তওঁৰ িবষয়াসকেল লবীয়াসকলৰ সৱকীয় কাযেৰ মি ৰত পিৰচযা

কিৰবৰ বােব শ িবশজন লাকক িনযু কিৰিছল। তওঁেলাকক নাম

অ সােৰ িনযু কৰা হিছল। ২১ তাৰ পাছত আিম ঈ ৰৰ স খূত

িনজেক ন কিৰবৰ বােব অহবা নদীৰ দাঁিতত উপবাস ঘাষণা কিৰেলাঁ,

তােত আিম আমাৰ সৰু সকলৰ বােব আৰু আমাৰ স ি ৰ বােব এটা

িবধাজনক পথ িবচািৰেলা। ২২ শ েবাৰৰ পৰা আমাক ৰ া কিৰবৈল

মই আমাৰ লগত স বা অ ােৰাহী ৰজাক খিুজবৈল অত ি ধােবাধ

কিৰিছেলাঁ। আিম ৰজাক কিছেলাঁ য, “আমাৰ ঈ েৰ, তওঁক ম ল

খাজা সকলৰ ওপৰত তওঁৰ হাত থােক, িক ু তওঁক ত াগ কৰা সকলৰ

ওপৰত তওঁৰ পৰা ম আৰু াধ থােক।” ২৩ সেয় আিম উপবাস কিৰ,

আমাৰ ঈ ৰৰ আগত সই িবষেয় াথনা কিৰেলাঁ, আৰু তওঁ আমাৰ

াথনা হণ কিৰেল। ২৪ তাৰ পাছত, মই পেুৰািহত কমচাৰীসকলৰ পৰা

বাৰ জন িন াচন কিৰেলাঁ: চেৰিবয়া, হচিবয়া, আৰু তওঁেলাকৰ ভাই

সকলৰ মাজত দহজন। ২৫ ৰজা আৰু তওঁৰ পৰামশদাতা, কমচাৰী আৰু

ই ােয়ল লাকসকেল আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ অেথ মু ভােৱ িদয়া দান, ৰপূ,

সাণ, আৰু সকেলা ব জিুখ তওঁেলাকক িদেলাঁ। ২৬ সেয়, ছশ প াশ

িক ৰ ৰপূ, এশ িক ৰ ৰপূৰ ব , এশ িক ৰ সাণ, ২৭ এক হাজাৰ

অদেকান মলূ ৰ িবশ টা সাণৰ বািট, আৰু িপতলৰ টা ভালৈক পািলশ

কৰা বা িনমজ পা জিুখ মই তওঁেলাকক িদেলাঁ। ২৮ তাৰ পাছত,

মই তওঁেলাকক ক’ লাঁ, “আেপানােলাক িযেহাৱাৈল উৎসগ হওক, আৰু

এই ব েবােৰা উৎসগ কৰক। এই ৰপূ আৰু সাণেবাৰ আেপানােলাকৰ

পবূপৰুষুৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ ই াকৃতভােৱ কৰা দান। ২৯

পেুৰািহত কমচাৰী, লবীয়া আৰু িযৰচূােলমৰ ই ােয়ল বংশৰ পবূপৰুষুৰ
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মখূ লাকসকলৰ আগত ঈ ৰৰ গহৃৰ কাঁঠািলত জিুখ িনিদয়াৈলেক

এইেবাৰ চাই থাকক আৰু সযতেন ৰাখক।” ৩০ পেুৰািহতসকল আৰু

লবীয়াসকেল ৰপূ, সাণ, আৰু ব েবােৰা জিুখ হণ কিৰ, িযৰচূােলমত

আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৈল সইেবাৰ ল যাবৰ বােব আেদশ িদেল। ৩১ থম

মাহৰ াদশ িদনা, আিম িযৰচূােলমৈল যাবৰ বােব অহবা নদীৰ পৰা

যা া কিৰেলাঁ। আমাৰ ওপৰত আমাৰ ঈ ৰৰ হাত থকা বােব তওঁ

শ েবাৰৰ ওপৰত আৰু বাটত খাপ িদ থকা ডকাইতসকলৰ হাতৰ পৰা

আমাক ৰ া কিৰেল। ৩২ তাৰ পাছত আিম িযৰচূােলম আিহ পােলাঁ,

তােত িতন িদন থািকেলাঁ। ৩৩ চতুথ িদনা সই ৰপূ, সাণ, আৰু ব েবাৰ

জিুখ আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃত উিৰয়াৰ পু মেৰেমাৎ পেুৰািহতৰ হাতত

গতাই িদেলাঁ। তওঁৰ লগত পীনহচৰ পু ইিলয়াজৰ আিছল, যচুৱাৰ

পু যাজাবদ আৰু িব ইৰ পু নাৱিদয়া, এওঁেলাক লবীয়া আিছল।

৩৪ সকেলােবাৰ গণনা কিৰ আৰু জিুখ গতাই িদয়া হ’ল; সই সময়ত

সকেলােবাৰ ব ৰ জাখ িলিখ থাৱা হ’ল। ৩৫ ব ী ৰ পৰা ঘিূৰ অহা

দশা িৰত লাকসকেল ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ উে েশ হাম বিল উৎসগ

কিৰেল: ই ােয়লৰ বােব বাৰটা ভতৰা গৰ,ু ছয়ানৈ টা মতা ছাগলী,

সাতস ৰটা মৰ‐ছাগ পাৱািল, আৰু পাপাথক বিলৰ বােব বাৰটা মতা

ছাগলী উৎসগ কিৰেল। এই সকেলােবাৰ িযেহাৱাৰ উে েশ িদয়া হাম‐

বিল। ৩৬ তাৰ পাছত তওঁেলােক নদীৰ িসপােৰ থকা ৰাজ িতিনিধ আৰু

ৰজাৰ উ পদত থকা কমচাৰী সকলক ৰজাৰ আ া প িদেল, আৰু

তওঁেলােক লাকসকলক আৰু ঈ ৰৰ গহৃত সহায় কিৰেল।

৯ সই সকেলা কায যিতয়া সমা হ’ল, তিতয়া কমচাৰীসকেল

মাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ই ােয়ল লাকসকেল, পেুৰািহতসকেল,

আৰু লবীয়াসকেল আন দশীয় িঘণলগীয়া কায ত াগ কৰা নাই; যেন

কনানীয়া, িহ ীয়া, পিৰ ীয়া, িযবচুীয়া, অে ানীয়া, মাৱাবীয়া, িমচৰীয়া,

আৰু ইেমাৰীয়া লাকসকলৰ অিতশয় িঘণলগা কাযৰ পৰা িনজেক পথৃেক

ৰখা নাই। ২ কাৰণ পিব লাকসকেল তওঁেলাকৰ িকছুমান ল’ৰা‐

ছাৱালীৰ িববাহত এেনদেৰ আন দশৰ লাকসকলৰ সেত স াপন

কেৰ। এই অিৱ াসী কাযত কমচাৰী আৰু মখূ লাকসকেল আগভাগ

লয়।” ৩ মই এই কথা িন মাৰ কােপাৰ আৰু চালা ফািলেলাঁ, আৰু মাৰ

মৰুৰ চুিল ও দািঢ় িছিঙ যাৱাৈক টািনেলাঁ। তাৰ পাছত লাজত বিহ পিৰেলাঁ।

৪ অিব াসী কাযৰ িবষেয় ই ােয়লৰ ঈ েৰ কাৱা কথাত িযসকল লাক

ভয়ত কঁিপিছল তওঁেলােক মই গধিূলৰ বিলদানৰ সময়ৈলেক বিহ থকা

ঠাইত গাট খােল। ৫ িক ু গধিূলৰ বিলদানৰ সময়ত, মই লি ত অৱ াৰ

পৰা ফটা কােপাৰ আৰু চালাৰ সেত িথয় হ মাৰ হাত ওপৰ কিৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত আঁঠুকািঢ়েলাঁ। ৬ মই কেলাঁ, “ হ মাৰ ঈ ৰ,

মই আেপানাৰ স খুত মখু তুিলবৈল অিত লি ত আৰু িখত হেছাঁ।

িকয়েনা আমাৰ অপৰাধেবাৰ বিৃ পাই সীমা চৰাই গেছ, আৰু আমাৰ

দাষেবাৰ বািঢ় গ আকাশ শ কিৰেছ। ৭আমাৰ পু ‐পৰুষুৰ িদনেৰ

পৰা আিজ পয আিম অিতেদাষী হ আেছাঁ। আমাৰ নানা অপৰাধৰ

কাৰেণ আমাক, আমাৰ ৰজাসকলক, আৰু আমাৰ পেুৰািহতসকলক এই

পিৃথৱীৰ ৰজাসকেল তওঁেলাকৰ তেৰাৱােলেৰ ব ী ল িন আমাক

লটু ব ৰ দেৰ কিৰেল আৰু আমাৰ মখূ িবৱণ হ’বৈল শাধাই িদেল। ৮

তথািপও এিতয়া িকছু সময়ৰ কাৰেণ, আমাৰ িকছুমান জীিৱত লাকৰ

ওপৰত ঈ ৰ িযেহাৱাৰ অ হ অৱি ত হ’ল আৰু তওঁৰ পিব ানত

িনৰাপেদ আমাৰ ভিৰ ি ৰ কিৰেল। ঈ েৰ আমাৰ চ িদি ময় কৰা বােব

আৰু আমাক ব ী ৰ পৰা অলপ সকাহ িদয়াৰ কাৰেণ এই সকেলা হ’ল।

৯আিম ব ী হ আিছেলাঁ, িক ু আমাৰ ঈ েৰ আমাক নাপাহিৰেল, তওঁ

আমাৰ বােব িব াসৰ ৰু পণূ িত িত আগবঢ়ােল। আিম ধংস হ

যাৱা আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃ যােত পনুৰ িন াণ কিৰব পােৰাঁ, তাৰ বােব

পাৰস ৰ ৰজাৰ দিৃ ত তওঁ আমাক নতুন শি িদেল। তওঁ এইদেৰ

কিৰেল, তােত আিম িযহূদা আৰু িযৰচূােলমত আমাৰ ৰ াৰ বােব

দৱাল িদব পািতেলাঁ। ১০ এিতয়া হ আমাৰ ঈ ৰ, ইয়াৰ পাছত আিম িক

কব পােৰাঁ? কাৰণ আিম আেপানাৰ আ ােবাৰ এিতয়াও পাহিৰ আেছাঁ।

১১আপিুন আেপানাৰ ভাববাদী দাস সকলক আ া িদ যিতয়া কিছল

য, এই িয দশ তামােলােক অিধকাৰ কিৰবৈল েবশ কিৰছা, সইয়া

অ িচ দশ। তওঁেলাকৰ অ িচ আৰু িঘণলগা কাযৰ াৰাই লাকসকেল

ইমৰুৰ পৰা িসমৰুৈলেক সম দশ দূিষত কিৰ তুিলেছ। ১২ সেয়

এিতয়া, তামােলাকৰ ছাৱালীক তওঁেলাকৰ পু সকলৰ লগত িববাহ

িনিদবা, আৰু তওঁেলাকৰ ছাৱালীক তামােলাকৰ পু ৈল নািনবা। আৰু

তওঁেলাকৰ ম ল আৰু উ িত িনিবচািৰবা। সেয় তামােলাক বলৱ

হাৱা আৰু দশৰ উ ম ব ভাগ কৰা, আৰু তামােলাকৰ স ান সকেল

সদাকালৰ বােব আিধপত লাভ কিৰবৈল এইদেৰ কৰা। ১৩আমাৰ

‐ি য়ােবাৰৰ আৰু মহােদাষৰ কাৰেণ আমাৈল ঘটা সকেলা অম লৰ

পাছত, আমাৰ ঈ ৰ িয আপিুন, আপিুন আমাৰ অপৰাধৰ পাবলগা দ

কম কিৰ, আমাক জীিৱত কিৰ ৰািখেল। ১৪আিম পনুৰ আেপানাৰ আ া‐

ল ন কিৰম, আৰু িঘণলগা কাম কৰা লাকসকলৰ সেত িববাহ কিৰম

ন? আমাৰ মাজত অৱিশ আৰু পলাবৈল কােনা এজেনা নথকাৈক

আপিুন আমাক াধ আৰু স ণূ ধংস নকিৰব ন? ১৫ হ ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা, আপিুন ধমপৰায়ণ, কাৰণ আিজ আিম অিত কম সংখ ক

ৰ া পাৱা লাকেহ অৱিশ আেছাঁ। চাওক! আিম আমাৰ দােষেৰ সেত

আেপানাৰ সা ােত আেছাঁ, ইয়াৰ ফলত আিম কােনও কােন এজেনা

আেপানাৰ সা ােত িথয় হ’ব নাৱােৰাঁ।”

১০ এইদেৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ আগত ই াই চ েলােৰ াথনা কিৰ পাপ

ীকাৰ কিৰেল। ই ােয়লৰ সমেবত হাৱা পৰুষু, মিহলা, স ান

সকল আিহ তওঁৰ ওচৰত গাট খােল, কাৰণ লাকসকেল অিতশয়ৰেূপ

ন কিৰিছল। ২ এলমৰ বংশধৰ িযহীেয়লৰ পু চখিনয়াই ই াক

ক’ ল, “আমাৰ ঈ ৰৰ িবৰেু আিম িব াসঘাতক কিৰ অ জািতৰ

লাকসকলৰ পৰা ছাৱালী িবয়া কৰাই বসবাস কিৰ আেছাঁ। িক ু এই

িবষয়ত এিতয়াও ই ােয়লৰ আশা আেছ। ৩ সেয় আহক, এিতয়া

আমাৰ ঈ ৰৰ সেত িত াব হওঁ, ঈ ৰৰ আ া অ সােৰ আৰু

আমাৰ ঈ ৰৰ আ াত িযসকল ক মান হেছ তওঁেলাকৰ পৰামশ

অ সােৰ সকেলা মিহলা আৰু তওঁেলাকৰ স ান সকলক বািহৰ কিৰ

পঠাওঁ, আৰু এই সকেলা িবধান অ যায়ী হওঁক। ৪ উঠক, কাৰণ এই

সকেলা কায আপিুনেয়ই কিৰ যাব লািগব, আৰু আিমও আেপানাৰ লগত

আেছাঁ; সািহয়াল হওক আৰু এই কায কৰক।” ৫ তিতয়া ই াই উিঠল

আৰু সই বাক অ সােৰ কিৰবৈল পেুৰািহত কমচাৰী, লবীয়া, আৰু

সকেলা ই ােয়ল লাকসকলক এইদেৰ কয কিৰবৈল শপত খৱুােল।

৬ তাৰ পাছত ই াই ঈ ৰৰ গহৃৰ পৰা উিঠ আিহল আৰু ইিলয়াচীবৰ

পু িযেহাহাননৰ কাঁঠািলৈল গ’ল। িযসকল লাক ব ী ত আিছল

তওঁেলােক অিব াসী লাকৰ দেৰ কৰা কাযৰ বােব শাক কিৰেল আৰু

তওঁ এেকা ভাজন‐পান নকিৰেল। ৭ সেয় ব ী ৰ পৰা ঘিূৰ অহা

সকেলা লাকক িযৰচূােলমত গাট খাবৈল িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৈল

তওঁেলােক বা া পিঠয়ােল। ৮ িযসকল লাক কমচাৰী আৰু ব ৃ সকলৰ

পৰামশ অ যায়ী িতিন িদনৰ িভতৰত নােহ, তওঁেলাকৰ সকেলা স ি

বিজত কৰা হ’ব, আৰু ব ী ৰ পৰা অহা লাকসকলৰ সমাজৰ পৰা

তওঁেলাকক পথৃক কৰা যাব। ৯ সেয় িযহূদাৰ আৰু িব ামীনৰ সকেলা

লােক িতন িদনৰ িভতৰত িযৰচূােলমৈল আিহ গাট খােল। নৱম মাহৰ

িবশ িদনৰ িদনা, ঈ ৰৰ গহৃৰ স খুত সকেলা লাক িথয় হ’ল। সই

বাক আৰু বৰষণুৰ কাৰেণ লাকসকল কঁিপব ধিৰেল। ১০ তিতয়া

পেুৰািহত ই াই িথয় হ ক’ ল, “ তামােলােক িনেজই িনজেক িব াসঘাত

কিৰছা, তামােলােক অ জািতৰ মিহলাৰ সেত বসবাস কিৰ, ই ােয়লৰ

দাষ বিৃ কিৰলা। ১১ এিতয়া তামােলাকৰ পবূপৰুষুৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

গৗৰৱ‐ শংসা কৰা আৰু তওঁৰ ই া িস কৰা। দশৰ লাকসকলৰ

পৰা আৰু আন জািতৰ মিহলাৰ পৰা িনজেক পথৃক কৰা। ১২ গােটই

সমােজ বৰ মােতেৰ উ ৰ িদ ক’ ল, “আপিুন কাৱাৰ দেৰই আিম

কিৰম। ১৩ যিদও তাত অেনক লাক আিছল, আৰু বািৰষা কাল আিছল।

বািহৰত িথয় হ থািকবৈল আমাৰ শি নাই, আৰু এইেটা এিদন বা

িদনৰ কাম নহয়, আিম এই িবষয়ত অিতিৰ ভােৱ অৱেহলা কিৰ

আিহেছাঁ। ১৪ সেয় গােটই সমাজক আমাৰ কমচাৰীসকেল িতিনিধ
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কৰক। আমাৰ ঈ ৰৰ চ াধ যিতয়াৈলেক আমাৰ পৰা দূৰ নহয়,

তিতয়াৈলেক নগৰৰ ব ৃ েলাক আৰু িবচাৰক াসকেল িনৰিূপত কৰা

সময়ত িয সকেল অ জািতৰ মিহলাক নগৰেবাৰত বসবাস কিৰবৈল

অ মিত িদিছল, তওঁেলাক আহক।” ১৫ এই াব অচােহলৰ পু

যানাথন আৰু িতকবাৰ পু যহিজয়াই িবেৰািধতা কিৰেল, আৰু মচু ম

আৰু লবীয়া চবথেয় তওঁেলাকক সমথন কিৰেল। ১৬ সেয় ব ী ৰ

পৰা অহা লাকসকেল এই কায কিৰেল। িনবািচত ব ি ই া পেুৰািহত,

তওঁেলাকৰ বংশৰ জািত আৰু গহৃত থকা মখূ লাকসকল, তওঁেলাকৰ

নাম অ যায়ী দশম মাহৰ থম িদনা সই িবষেয় িবচাৰ কিৰবৈল বিহল।

১৭ থম মাহৰ থম িদনা তওঁেলােক অ জািতৰ মিহলাৰ সেত

বসবাস কৰা লাকসকলৰ িবষেয় অ স ান কিৰ শষ কিৰেল। ১৮

পেুৰািহতসকলৰ বংশৰ মাজত িয সকেল অ জািতৰ মিহলাৰ সেত

বসবাস কিৰিছল, তওঁেলাকৰ নাম হ’ল: যাচাদকৰ পু যচুৱা আৰু

তওঁৰ ভােয়কসকলৰ মাজত মােচয়া, ইলীেয়জৰ, যাৰীব, আৰু গদিলয়া।

১৯ সই কাৰেণ তওঁেলােক িনজৰ ভাযাক পিঠয়াবৈল িত াব হ’ল।

তওঁেলাক দাষৰ বােব জাকৰ পৰা এটা মতা মৰ‐ছাগ বিলদান কিৰেল।

২০ ইে ৰৰ বংশধৰসকলৰ মাজত হনানী আৰু জবিদয়া। ২১ হাৰীমৰ

বংশধৰসকলৰ মাজত মােচয়া, এিলয়া, চমিয়য়া, িযহীেয়ল, আৰু উি য়া।

২২ পচ ৰৰ বংশধৰসকলৰ মাজত ইলীেয়াঐনয়, মােচয়া, ই ােয়ল,

নথেনল, যাজাবদ, আৰু ইিলয়াচা। ২৩ লবীয়াসকলৰ মাজত যাজাবদ,

িচিময়ী, কলায়া, তওঁেলাক কলীটা, পথিহয়া, িযহূদা আৰু ইলীেয়জৰ। ২৪

গায়ক সকলৰ মাজত ইলীয়ািচব। ৱৰীসকলৰ মাজত চ মু, টলম আৰু

উৰী। ২৫ ই ােয়লৰ অৱিশ লাক পিৰেয়াচৰ বংশধৰসকলৰ মাজত

ৰিময়া, িযি য়া, মি য়া, িময়ামীন, ইিলয়াজৰ, মাি য়া আৰু বনায়া।

২৬এলমৰ বংশধৰসকলৰ মাজত ম নীয়া, জখিৰয়া, িযহীেয়ল, অ ী,

িযেৰেমাৎ, আৰু এিলয়া। ২৭ জ ুৰ বংশধৰসকলৰ মাজত ইিলেয়াঐনয়,

ইলীয়ািচব, ম নীয়া, িযেৰেমাৎ, জাবদ, আৰু অজীজা। ২৮ ববয়ৰ

বংশধৰসকলৰ মাজত িযেহাহানন, হনিনয়া, জ য়, আৰু অথলয়। ২৯

বাণীৰ বংশধৰসকলৰ মাজত মচু ম, ম কূ, অদায়া, যাচূব, আৰু চাল

িযেৰেমাৎ। ৩০ পহৎ‐ মাৱাবৰ বংশধৰসকলৰ মাজত অদনা, কলাল,

বনায়া, মােচয়া, ম নীয়া, বচেলল, িব ইূ, আৰু মনিচ। ৩১ হাৰীমৰ

বংশধৰসকলৰ মাজত ইলীেয়জৰ, িযিচয়া, মি য়া, চমিয়য়া, িচিমেয়ান,

৩২ িব ামীন, ম কূ, আৰু চমিৰয়া। ৩৩ হাচুমৰ বংশধৰসকলৰ মাজত

ম নয়, ম তা, জাবদ, ইলীেফলট, িযেৰময়, মনিচ আৰু িচিময়ী। ৩৪

বাণীৰ বংশধৰসকলৰ মাজত মাদয়, অ ম, ঊেৱল, ৩৫ বনায়া, বিদয়া,

কলহূী, ৩৬ বিনয়া, মেৰেমাৎ, ইলীয়ািচব, ৩৭ ম নীয়া, ম নয়, যাচু, ৩৮

বাণী, িব ইূ, িচিময়ী, ৩৯ চেলিময়া, নাথন, অদায়া, ৪০ মকনদবয়,

চাচয়, চাৰয়, ৪১ অজেৰল, চেলিময়া, চমিৰয়া, ৪২ চ মু, অমিৰয়া,

যােচফ, ৪৩আৰু নেবাৰ বংশধৰসকলৰ মাজত িযয়ীেয়ল, িমি িথয়া,

জাবদ, জবীনা, ইে া, যােৱল, আৰু বনায়া। ৪৪ এই সকেলা লাকৰ

অ জািতৰ মিহলা ভাযা আৰু তওঁেলাকৰ িকছুমানৰ স ান আিছল।
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নেহিময়া
১ হখিলয়াৰ পু নিহিময়াৰ কথা: িবশ বছৰৰ িকে লব মাহত মই চুচন

নগৰৰ গত থােকাঁেত, এইদেৰ হিছল। ২ তিতয়া হনানী নামৰ

মাৰ এজন ভাই িযহূদাৰ পৰা িকছুমান লাকৰ সেত আিহিছল। মই

তওঁেলাকক ব ী ৰ পৰা ৰ া পাৱা ই দী লাকসকলৰ উপিৰও

িযসকল ই দী লাক তাত আিছল, সই সকলৰ িবষেয় আৰু িযৰচূােলম

চহৰৰ িবষেয় িধিছেলা। ৩ তিতয়া তওঁেলােক মাক ক’ ল, “ব ী ৰ

পৰা ৰ া পাৱা লাকসকল সমস া আৰু অপমােনেৰ জজিৰত হ আেছ।

িকয়েনা িযৰচূােলমৰ দৱাল ভািঙ মকুিল হ আেছ আৰু ৱাৰেবাৰ জইুেৰ

পাৰা হেছ।” ৪ এই কথা নাৰ লেগ লেগ, মই বিহ ন কিৰেলাঁ,

আৰু মই িকছুিদন শাক কিৰ লেঘান িদ গৰ ঈ ৰৰ আগত াথনা

কিৰেলাঁ। ৫ মই কেলাঁ, “ হ িযেহাৱা, আপিুন গৰ ঈ ৰ, আপিুন মহান

আৰু ঐ য ৱান, আেপানাক ম কেৰাঁতা আৰু আেপানাৰ আ া পালন

কেৰাঁতা সকলৈল আেপানাৰ িনয়ম আৰু দয়া কেন মহান। ৬আেপানাৰ

দাস ই ােয়লী লাকসকলৰ অেথ মই আেপানাৰ আগত িদেন‐ৰািতেয়

কৰা াথনা নক আৰু মাৈল দিৃ কৰক। আিম আেপানাৰ িবৰেু িয

পাপ কিৰেলাঁ, এেন িক মই, আৰু মাৰ িপতৃ পিৰয়ােলও িয পাপ কিৰেল,

তাৰ বােব মই ই ােয়লী লাকসকলৰ হ পাপ ীকাৰ কিৰেছাঁ। ৭আিম

আেপানাৰ িবৰেু ব েতা পাপ কম কিৰেলাঁ, আৰু আপিুন আেপানাৰ দাস

মািচক িদয়া আ া, িবিধ, আৰু শাসন ণালীেবাৰ পালন নকিৰেলাঁ। ৮

িবনয় কেৰাঁ, আপিুন আেপানাৰ দাস মািচক আ া কৰা বাক সাঁৱৰণ

কৰক। আপিুন মািচক কিছল, “যিদ তামােলােক অিব াসীৰ দেৰ কায

কৰা, মই তামােলাকক দশৰ মাজত িছ ‐িভ কিৰম, ৯ িক ু যিদ

তামােলােক মাৈল ঘিুৰ আহাঁ, আৰু মাৰ আ া পালন কিৰ সই মেত

কায কৰা, তে তামােলাকৰ লাকসকল আকাশৰ অ ভাগত িছ ‐িভ

হ থািকেলও, মই তাৰ পৰা তওঁেলাকক আিন একেগাট কিৰম, আৰু

মাৰ নাম িচৰ ায়ী কিৰবৰ অেথ মই মেনানীত কৰা ঠাইৈল তওঁেলাকক

ঘৰূাই আিনম’। ১০ তওঁেলােকই আেপানাৰ দাস আৰু জা, যাক আপিুন

আেপানাৰ মহা পৰা ম আৰু বলৱান হােতেৰ মু কিৰেল। ১১ হ

িযেহাৱা, িবনয় কেৰাঁ, আেপানাৰ এই দাসৰ াথনা নক, আৰু িযসকেল

আেপানাৰ নাম গৗৰৱাি ত কিৰ আনি ত হয়, তওঁেলাকেৰা াথনা

নক। িবনয় কেৰাঁ, আিজ আেপানাৰ এই দাসক কৃতকায হ’বৈল িদয়ক,

আৰু এই ব ি ৰ সা ােত তওঁক অ হ দান কৰক।” মই ৰজাৰ পান‐

পা ধেৰাঁতাৰেূপ সৱা কিৰিছেলাঁ।

২ ৰজা অত ৰ ৰাজ ৰ িবশ বছৰৰ নীচান মাহত, তওঁ া াৰস

বািছ ল’ ল, আৰু মই সই া াৰস ল ৰজাক িদেলাঁ। তাৰ আেগেয়

মই ৰজাৰ আগত কিতয়াও মখু মিলন কৰা নাই। ২ িক ু ৰজাই মাক

ক’ ল, “ তামাৰ মখু িকয় মিলন হেছ? তামাক অ খীয়া যন লগা

নাই জােনা। িন য় এয়া আ িৰক বদনা।” তিতয়া মাৰ অিতশয় ভয়

লািগল। ৩ মই ৰজাক ক’ লাঁ, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! মাৰ মখু িকয়

মিলন নহ’ব? িযেহতু মাৰ িপতসৃকলৰ মদামৰ ঠাই উছ কৰা হ’ল আৰু

সই ঠাইৰ ৱাৰেবাৰ জইুেৰ পিুৰ ধংস কৰা হ’ল। ৪ তিতয়া ৰজাই

মাক ক’ ল, “মই িক কৰােটা তুিম িবচািৰছা?” সেয় মই গৰ ঈ ৰৰ

আগত াথনা কিৰেলাঁ। ৫ মই ৰজাক উ ৰ িদ কেলাঁ, “যিদ মহাৰােজ

ভাল দেখ, আৰু আেপানাৰ এই দােস যিদ আেপানাৰ দিৃ ত অ হ

পাওঁ, তে আপিুন মাক মাৰ িপতসৃকলৰ মদামৰ নগৰ িযহূদাৈল

পিঠয়াই িদয়ক, মই তাক পনুৰাই সািজম।” ৬ ৰজাই মাক উ ৰ িদেল,

(আৰু তওঁৰ ৰাণীও তওঁৰ কাষত বিহ আিছল), “তুিম িকমান িদনৰ

বােব যাবা আৰু কিতয়া উভিত আিহবা?” মই যিতয়া তওঁক িনৰিূপত

সময়ৰ কথা িদেলাঁ, তিতয়া ৰজাই আনে েৰ মাক পিঠয়াই িদেল। ৭

তাৰ পাছত মই ৰজাক ক’ লাঁ, “যিদ ৰজা এই কথাত সে াষ পাইেছ,

তেনহেল নদীৰ িসপােৰ থকা দশাধ সকলৰ বােব িলখা িচিঠ মাক িদব

পােৰ, যােত িযহূদাৈল যাওঁেত তওঁেলাকৰ দশ পাৰ হ’বৈল তওঁেলােক

মাক অ মিত িদেয়। ৮ ৰজাৰ বনা ল ৰখীয়া আচফৈলও এখন িচিঠ

িদব পােৰ, যােত মি ৰৰ কাষত থকা গৰ ৱাৰৰ চৗকাঠ, নগৰৰ

দৱাল, আৰু িয গহৃত মই থািকম সই সকেলাৰ বােব তওঁ মাক যন

কাঠ িদেয়।” মাৰ ওপৰত ঈ ৰৰ ম লময় হাত থকাত, ৰজাই মাৰ

অ েৰাধেবাৰ হণ কিৰেল। ৯ মই নদীৰ িসপােৰ থকা দশাধ সকলৰ

ওচৰৈল আিহেলাঁ আৰু ৰজাৰ প েবাৰ তওঁেলাকক িদেলাঁ। ৰজাই মাৰ

লগত স সমহূৰ কমচাৰী আৰু অ ােৰাহী পঠাইিছল। ১০ ই ােয়লৰ

লাকসকলক সহায় কিৰবৈল কােনা এজন ব ি আিহ থকা কথা যিতয়া,

হােৰাণীয়া চনব ট আৰু অে ানীয়া টািবয়া দােস িনেল, তিতয়া

তওঁেলােক অিতশয় বজাৰ পােল। ১১ মই িযৰচূােলমৈল আিহেলাঁ,

আৰু তাত িতিন িদন থািকেলাঁ। ১২ মই ৰািতেয় উিঠেলা, তােত মই

আৰু কইজন মান পৰুষু মাৰ সেত আিছল। িযৰচূােলমৰ অেথ িয

কিৰবৈল মাৰ ঈ েৰ মাৰ মনত উদগিণ িদেল, সই কথা মই কােৰা

আগত নক’ লাঁ। মই উিঠ অহা জ ু েটাৰ বািহেৰ আন কােনা জ ু মাৰ

লগত নািছল। ১৩ মই ৰািতেত উপত কাৰ ৱােৰিদ বািহৰ ওলাই গ,

িযৰচূােলমৰ ভগা দৱাল আৰু জেুয় পাৰা ৱাৰেবাৰ পৰী ণ কিৰ নাগ

নাদ আৰু গাবৰ‐ ৱাৰৈলেক গ’ লাঁ। ১৪ তাৰ পাছত মই ভুমকু‐ ৱাৰ

আৰু ৰজাৰ পখুৰুীৈলেক গ’ লাঁ। মই উিঠ যাৱা জ ু েটা যাবৰ বােব সই

ঠাই অিত ঠক আিছল। ১৫ সেয় মই ৰািত উপত কােয়িদ ওপৰৈল উিঠ

গ দৱাল চােলাঁ, আৰু উপত কাৰ ৱােৰিদ সামাই মই উভিত আিহেলাঁ।

১৬ মই ক’ ল গিছেলাঁ, আৰু িক কিৰেলাঁ, সই িবষেয় শাসনক াসকেল

জনা নািছল। তিতয়াৈলেক মই িয দীসকলক, বা পেুৰািহতসকলক,

বা ধান লাকসকলক, বা শাসনক াসকলক, বা অৱিশ িযসকল

লােক কাম কিৰিছল, তওঁেলাকেকা এেকা কাৱা নািছেলাঁ। ১৭ মই

তওঁেলাকক ক’ লা, “আিম কেন ৰৱ াত আেছাঁ, িযৰচূােলম কেনৈক

উ হ পিৰ আেছ, আৰু তাৰ ৱাৰেবাৰ কেনৈক জেুয় পিুৰেল,

সইেবাৰ আেপানােলােক দিখেছ। আহক, আিম িযৰচূােলমৰ দৱাল

পনুৰ িনমাণ কেৰাঁ, তিতয়া আিম পনুৰ অপমািনত হ’বৈল কােনা কাৰণ

নাথািকব।” ১৮ মই তওঁেলাকক ইয়ােকা ক’ লা য, “ঈ ৰৰ ম লময়

হাত মাৰ ওপৰত আেছ;” আৰু ৰজাই মাক িয কথা কিছল, সই কথাও

তওঁেলাকক জনােলাঁঁ। তওঁেলােক ক’ ল, “আহক আিম িন াণ কাযৰ

বােব সােজাঁ হওঁহক।” সেয় তওঁেলােক সই উ ম কাযৰ অেথ িনজৰ

হাত সবল কিৰেল। ১৯ িক ু হােৰাণীয়া চনব ট, অে ানীয়া টািবয়া

দাস আৰু আৰবীয়া গচেম এই কথা িন আমাক উপহাস কিৰেল; আৰু

আমাক হয় ান কিৰ ক’ ল, “ তামােলােক িক কিৰ আছা? তামােলােক

ৰজাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰছা ন?” ২০ তিতয়া মই তওঁেলাকক উ ৰ

িদ ক’ লা, “ গৰ ঈ েৰই আমাক কৃতকায কিৰব। আিম তওঁৰ দাস

আৰু আিম িন াণ কায কিৰম। িক ু িযৰচূােলমত তামােলাকৰ ভাগ িক

অিধকাৰ নাই আৰু িযৰচূােলমত ইিতহাসেতা তামােলাকৰ কােনা

নািছল।

৩ ধান পেুৰািহত ইিলয়াচীব আৰু তওঁৰ পেুৰািহত ভাইসকেল উিঠ

মৰ‐ছাগ ৱাৰ সািজেল। তওঁেলােক ৱাৰেবাৰ পিব কিৰ উৎসগ

কিৰেল আৰু তাক যথা ানত লগােল। এইদেৰ তওঁেলােক এশ টা

আৰু হনেনলৰ পিব কৃত কিৰেল। ২ তওঁৰ পাছত িযৰীেহাৰ

লাকসকেল কাম কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ পাছত ই ীৰ পু জ ু েৰ কাম

কিৰেল। ৩ হচচানাৱাৰ পু সকেল মৎস ‐ ৱাৰ সািজেল। তওঁেলােক

ৱাৰত চৗকাঠ লগােল, আৰু ৱাৰত শলখা ও ডাং লগােল। ৪ মেৰেমােত

তাৰ পাছৰ অংশ মৰামিত কিৰেল। তওঁ উিৰয়াৰ পু আিছল আৰু উিৰয়া

হে াচৰ পু আিছল। তওঁেলাকৰ পাছত মচু েম মৰামিত কিৰেল।

তওঁ বেৰিখয়াৰ পু আৰু বেৰিখয়া মেচজেবলৰ পু আিছল। তওঁৰ

পাছত চােদােক মৰামিত কিৰেল। তওঁ বানাৰ পু । ৫ তওঁেলাকৰ

পাছত তেকাৱা লাকসকেল মৰামিত কিৰেল, িক ু তওঁেলাকৰ তদাৰক

কেৰাঁতা জনৰ আেদশ তওঁেলাকৰ মখূ লাকসকেল অমা কিৰেল। ৬

পেচহৰ পু যায়াদা, আৰু বেচািদয়াৰ পু মচু েম পৰুিণ ৱাৰ মৰামিত

কিৰেল। তওঁেলােক চৗকাঠ লগাই তাত ৱাৰখন লগােল, আৰু শলখা
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ও ডাং লগােল। ৭ তওঁেলাকৰ পাছত িগিবেয়ানীয়াৰ মলিটয়াৰ লগত

মেৰােনাথীয়াৰ যােদােন মৰামিত কিৰেল। তওঁেলাক িগিবেয়ান আৰু

িম াৰ মখূ লাক আিছল। নদীৰ িসপােৰ থকা িয েদশত দশাধ

আিছল, সই খেনই িম া নগৰ। ৮ তওঁৰ পাছত সাণাৰীসকলৰ

এজন হহয়াৰ পু উ ীেয়েল মৰামিত কিৰেল, আৰু তওঁৰ পাছত

গ ৰস ত কেৰাঁতা হনিনয়াই মৰামিত কিৰেল। তওঁেলােক বহল

দৱালৈলেক িযৰচূােলম পনুৰ সািজেল। ৯ তওঁেলাকৰ পাছত ৰৰ পু

ৰফায়াই মৰামিত কিৰেল। তওঁ িযৰচূােলম িজলাৰ আধা অংশত শাসন

কিৰিছল। ১০ তওঁেলাকৰ পাছত হৰমূফৰ পু যদায়াই িনজৰ ঘৰৰ

ওচৰৰ দৱালৰ অংশ মৰামিত কিৰেল। তওঁৰ পাছত হচবিনয়াৰ পু

হ ুচ মৰামিত কিৰেল। ১১ হাৰীমৰ পু মি য়া আৰু পহৎ‐ মাৱাবৰ পু

হচুেব আন এটা অংশৰ সেত ত ৰৰ মৰামিত কিৰেল। ১২ তওঁৰ

পাছত িযৰচূােলম িজলাৰ আধা অংশৰ শাসনকতা হে ােহচৰ পু চ মুৰ

সেত তওঁৰ জীেয়কসকেল মৰামিত কিৰেল। ১৩ হা ন আৰু জােনাহৰ

িনবাসীসকেল উপত কাৰ ৱাৰ মৰামিত কিৰেল। তওঁেলােক তাক

সািজ, তাত ৱাৰ লগােল, আৰু ৱাৰত শলখা ও ডাং লগােল। তওঁেলােক

গাবৰ‐ ৱাৰৈলেক এক হাজাৰ হাত মৰামিত কিৰেল। ১৪ বৎহে ৰম

িজলাৰ শাসনকতা ৰখবৰ পু মি য়াই গাবৰ‐ ৱাৰ মৰামিত কিৰেল।

তওঁ তাক সািজেল আৰু তাত ৱাৰ, শলখা আৰু ডাং লগােল। ১৫ িম া

িজলাৰ শাসনকতা কল‐ হািজৰ পু চ েুন ভুমকু‐ ৱাৰ পনুৰ সািজেল।

তওঁ তাক সািজ তাৰ ওপৰত ঢাকিন িদেল, আৰু তাত ৱাৰ, শলখা আৰু

ডাং লগােল। তওঁ িয খটখিটেয়িদ দায়দুৰ নগৰৰ পৰা নািম আেহ, তাৰ

পৰা ৰজাৰ বাৰীৰ ওচৰত থকা চেলাহ পখুৰুীৈলেক দৱাল সািজেল।

১৬ বৎ‐চুৰ িজলাৰ আধা অংশত শাসন কৰা অজবকুৰ পু নিহিময়াই

দায়দুৰ মদামেবাৰৰ ঠাইৰ পৰা, মা েহ খনা পখুৰুীৈলেক, আৰু বীৰপৰুষু

সকলৰ ঘৰৈলেক মৰামিত কিৰেল। ১৭ তওঁৰ পাছত লবীয়াসকলৰ

সেত বানীৰ পু ৰহূেম মৰামিত কিৰেল। তওঁৰ পাছত কয়ীলা িজলাৰ

আধা অংশৰ শাসনকতা হচিবয়াই িনজৰ িজলাৰ অেথ মৰামিত কিৰেল।

১৮ তওঁৰ পাছত তওঁেলাকৰ দশীয় লাকসকলৰ সেত কয়ীলা িজলাৰ

আধা অংশৰ শাসনকতা হনাদদৰ পু ব েয় মৰামিত কিৰেল। ১৯

তওঁৰ পাছত িম াৰ শাসনকতা যচুৱাৰ পু এজেৰ অ ‐গহৃৰ িবপৰীেত

উিঠ যাৱা বাটৰ আন এটা অংশৰ দৱালৰ বািহৰ ফােল িদয়া আলমৰ

মৰামিত কিৰেল। ২০ তওঁৰ পাছত জ য়ৰ পু বাৰেূক অিত আ েহেৰ

আলমৰ পৰা ধান পেুৰািহত ইিলয়াচীবৰ ঘৰৰ ৱাৰৈলেক এটা অংশ

মৰামিত কিৰেল। ২১ তওঁৰ পাছত মেৰেমােত, িযজন উিৰয়াৰ পু

আিছল, আৰু উিৰয়া হে াচৰ পু । সই মেৰেমােত ইিলয়াচীবৰ ঘৰৰ

ৱাৰৰ পৰা ইিলয়াচীবৰ ঘৰৰ শষৈলেক এটা অংশ মৰামিত কিৰেল।

২২ তওঁৰ পাছত িযৰচূােলমৰ চািৰও সীমাৰ পৰা অহা লাকসকল আৰু

পেুৰািহতসকেল মৰামিত কিৰেল। ২৩ তওঁেলাকৰ পাছত িব ামীন

আৰু হচুেব িনজৰ ঘৰৰ িবপৰীেত মৰামিত কিৰেল। তওঁেলাকৰ পাছত

অিণয়াৰ পু মােচয়া, মােচয়াৰ পু অজিৰয়াই িনজৰ ঘৰৰ ওচৰত

মৰামিত কিৰেল। ২৪ তওঁৰ পাছত হনাদদৰ পু িব েুয় অজিৰয়াৰ

ঘৰৰ পৰা আলমৈলেক এটা অংশ মৰামিত কিৰেল। ২৫ উজয়ৰ পু

পালেল আলমৰ িবপৰীেত ওপৰ ফােল ৰজাৰ গহৃৰ পৰা ৰ হৰীৰ

চাতালৈলেক মৰামিত কিৰেল। তওঁৰ পাছত পিৰেয়াচৰ পু পদায়াই

মৰামিত কিৰেল। ২৬ তাৰ পাছত ওেফলত থকা মি ৰৰ দাসেবােৰ

পবু‐িদেশ জল‐ ৱাৰৰ িবপৰীেত থকা ক ৰ ৈলেক মৰামিত

কিৰেল। ২৭ তওঁৰ পাছত তেকাৱাৰ লাকসকেল বািহৰ ফােল থকা বহৃৎ

ৰ িবপৰীেত ওেফলৰ দৱালৈলেক আন এটা অংশ মৰামিত কিৰেল।

২৮ অ ‐ ৱাৰৰ ওপৰ ফালৰ পৰা িতজন পেুৰািহেত িনজৰ িনজৰ

ঘৰৰ িবপৰীেত মৰামিত কিৰেল। ২৯ তওঁেলাকৰ পাছত ইে ৰৰ পু

চােদােক িনজৰ ঘৰৰ িবপৰীেত থকা এটা অংশ মৰামিত কিৰেল। তওঁৰ

পাছত পবূ ৱাৰৰ ৰখীয়া চখিনয়াৰ পু চমিয়য়াই মৰামিত কিৰেল। ৩০

তওঁৰ পাছত চেলিময়াৰ পু হনিনয়া আৰু চালফৰ ষ পু হা েন আন

এটা অংশ মৰামিত কিৰেল। তওঁৰ পাছত বেৰিখয়াৰ পু মচু েম

িনজৰ কাঁঠািলৰ িবপৰীেত মৰামিত কিৰেল। ৩১ তওঁৰ পাছত সাণাৰী

মি য়াই মি ৰৰ দাস সকলৰ আৰু বিণকসকলৰ সা াত কৰা ৱাৰৰ

িবপৰীেত, চুকৰফােল ওপৰত থকা কাঁঠাৈলেক মৰামিত কিৰেল। ৩২

চুকৰফােল থকা ওপৰৰ কাঁঠা আৰু মৰ‐ছাগ ৱাৰৰ মাজৰ অংশ সাণাৰী

আৰু বিণকসকেল মৰামিত কিৰেল।

৪ তাৰ পাছত চনব েট যিতয়া আিম দৱাল িন াণ কৰাৰ কথা

িনেল তিতয়া তওঁ াধত িলত হ িয দীসকলক িব প

কিৰেল। ২ চমিৰয়া স ৰ আৰু তওঁৰ ভাইসকলৰ উপি িতত তওঁ

ক’ ল, “ সই ল িয দীসকেল িক কিৰ আেছ? তওঁেলােক িনজৰ

বােব পনুৰ নগৰ িত া কিৰব ন? তওঁেলােক বিলদান কিৰব ন?

তওঁেলােক এেকিদনাই সই কাম শষ কিৰব ন? পাৰা ভ ূপৰ

তওঁেলােক িশলেবাৰক জীৱ কিৰব ন?” ৩ তিতয়া তওঁৰ সেত

অে ানীয়া টািবয়া আিছল আৰু তওঁ ক’ ল, “ তওঁেলােক িয দৱাল

সািজেছ, তাৰ ওপৰত যিদ এটা িশয়ােলা উেঠ, তে তওঁেলাকৰ সই

িশলাময় দৱাল ভািঙ পিৰব!” ৪ হ আমাৰ ঈ ৰ না, িকয়েনা আিম

ঘিৃণত হেছাঁ। তওঁেলাকৰ উপহাস তওঁেলাকলৰ ওপৰেত পৰকআৰু

তওঁেলাক িয দশত বি ত আিছল, তাত লটু কিৰ িনয়া ব ৰ দেৰ

থািকবৈল িদয়ক। ৫ তওঁেলাকৰ অপৰাধ ঢািক নাৰািখব আৰু তওঁেলাকৰ

পাপ আেপানাৰ আগৰ পৰা মিচ নেপলাব, িকয়েনা তওঁেলােক দৱাল

সজা সকলৰ খং উঠাবৈল উে িজত কিৰেছ। ৬ সেয় আিম দৱাল

সািজেলাঁ, আৰু লাকসকেল আ হেৰ দৱালেবাৰ যাৰা লগাই দৱালৰ

উ তাৰ আধাৈলেক মৰামিত কিৰেল। ৭ িযৰচূােলমৰ দৱাল মৰামত

কৰা কাম চিল আেছ, আৰু তাৰ ভগা ঠাইেবাৰ ব কিৰবৈল আৰ কৰা

হেছ, ইয়ােক িন চনব ট আৰু টািবয়াই, আৰু আৰবীয়া, অে ানীয়া,

আৰু অ েদাদীয়াৰ লাকসকল অিতশয় াধাি ত হ’ল। ৮ তওঁেলােক

িযৰচূােলমৰ িবৰেু যু আৰু তাত িবসংগিতৰ সিৃ কিৰবৈল সকেলােৱ

একেগাট হ চ া কিৰেল। ৯ িক ু আিম আমাৰ ঈ ৰৰ আগত াথনা

কিৰেলাঁ আৰু তওঁেলাকৰ ভাবিুকৰ পৰা ৰ া পাবৈল তওঁেলাকৰ িবৰেু

িদেন ৰািতেয় হৰী িনযু কিৰেলাঁ। ১০ তাৰ পাছত িযহূদাৰ লাকসকেল

ক’ ল, “তাত ব েতা ভ ূপ আেছ আৰু ভাৰ বাৱাসকলৰ শি াস

পাৱা কাৰেণ আিম পনুৰ দৱাল সািজবৈল অ ম হেছাঁ।” ১১আমাৰ

শ েবােৰ ক’ ল, “আিম তওঁেলাকৰ মাজত সামাই তওঁেলাকক বধ

কিৰ কাম ব নকৰাৈলেক তওঁেলােক নাজািনব আৰু নেদিখবও।”

১২ সই সময়ত তওঁেলাকৰ ওচৰত থকা িয দীসকেল সকেলা িদশৰ

পৰা আিহ তওঁেলােক আমাৰ িবৰেু কৰা আঁচিনৰ িবষেয় আমাক

দহবাৰৈলেক সতক কিৰ ক’ ল। ১৩ সেয় মই দৱালৰ তলভাগৰ মকুিল

অংশত ি িত লেলাঁ। মই িত পিৰয়ালক িনজৰ িনজৰ ান িদেলাঁ।

তওঁেলাকৰ তেৰাৱাল, যাঠী, আৰু ধ আিছল। ১৪ মই চাই, িথয় হ

ধান লাকসকল, অধ সকল, আৰু আন আন লাকসকলক ক’ লা,

“ তামােলােক তওঁেলাকৰ কাৰেণ ভয় নকিৰবা। মহান আৰু ঐ য ৱান

ঈ ৰক সাঁৱৰণ কৰা। তামােলাকৰ পিৰয়াল, পু আৰু ক া, ভাযা আৰু

তামােলাকৰ ঘৰৰ বােব যু কৰা।” ১৫আমাৰ শ েবােৰ যিতয়া িনেল

য, আিম তওঁেলাকৰ পিৰক নাৰ কথা গম পাইেছাঁ, সই সময়ত

ঈ েৰ তওঁেলাকৰ পিৰক না ব থ কিৰেল। তিতয়া, আিম সকেলােৱ

দৱালৈল ঘিূৰ আিহ িনজৰ িনজৰ কামত লািগেলাঁ। ১৬ মখু লাকসকেল

যিতয়া িযহূদাৰ লাকসকলৰ পাছফােল িথয় আিছল, তিতয়ােৰ পৰা

মাৰ দাস সকলৰ মাজৰ আধা সংখ ক লােক কৱল দৱালৰ পনুৰ

িন াণৰ কাম কিৰেল আৰু আধা সংখ ক লােক যাঠী, ঢাল, আৰু ধ

আৰু যু ৰ ব িপি থািকল। ১৭ দৱাল িন াণ কেৰাঁতা, আৰু ভাৰ

বওঁতাসকেল িতজেন এখন হােতেৰ কাম কিৰিছল, আৰু আন খন

হােতেৰ অ ধিৰিছল। ১৮ দৱাল িন াণ কেৰাঁতা িতজেন কাষত

তেৰাৱাল লিছল আৰু সইদেৰই কাম কিৰিছল। িয জেন তূৰী বজাইিছল

তওঁ মাৰ ওচৰত িথয় হিছল। ১৯ মই ধান লাকসকলক, কমচাৰী

সকলক, আৰু অৱিশ লাকসকলক ক’ লাঁ, “এই কম বহৃৎ আৰু িব তৃ,

আৰু আিম দৱালৰ ওপৰত ইজেন িসজনৰ পৰা ৰত থািক পথৃেক
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আেছাঁ। ২০ তামােলােক িয ঠাইত তূৰীৰ মাত িনবা, সই ঠাইৈল

তৎ ণাত গ তামােলােক সমেবত হ’বা। আমাৰ ঈ েৰ আমাৰ বােব যু

কিৰব।” ২১ সেয় আিম এই কায কিৰ আেছাঁ। তওঁেলাকৰ মাজত আধা

সংখ ক লােক বিল ওেলাৱাৰ পৰা তৰা দখাৈলেক যাঠী ধিৰ থােক। ২২

সই সময়ত মেয়া লাকসকলক ক’ লাঁ, “ িতজন লাক আৰু তওঁৰ দােস

িযৰচূােলমৰ মাজত ৰািতেটা অিতবািহত কৰক, সেয় তওঁেলাক ৰািত

আমাৰ ৰখীয়া হ’ব, আৰু িদনত কাম কিৰব।” ২৩ সেয় মই, নাইবা মাৰ

ভাইসকল, মাৰ দাস সকল, আৰু মাক অ সৰণ কৰা ৰখীয়াসকলৰ,

কােনও কােপাৰ সলিন কৰা নািছেলাঁ আৰু এেনিক পানী খাবৈল যাওঁেতও

িতজেন িনজৰ অ কিঢ়য়াইিছেলাঁ।

৫ তাৰ পাছত লাকসকেল আৰু তওঁেলাকৰ ভায াসকেল তওঁেলাকৰ

িয দী ভাই সকলৰ কাৰেণ উ েৰ কাি েল। ২ তওঁেলাকৰ

মাজৰ িকছুমােন ক’ ল, “আিম আমাৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীৰ সেত ব েতা

আেছাঁ। সেয় আিম খাই জীয়াই থািকবৈল আমাক শস লােগ।” ৩ তাত

থকা িকছুেলােক ক’ ল, “আিম আমাৰ পথাৰেবাৰ, া াবাৰীেবাৰ, আৰু

আকালৰ সময়ত খাদ ৰ বােব আমাৰ ঘৰেবাৰেকা ব ক িদেলাঁ। ৪আন

িকছুেলােক ক’ ল, “আিম আমাৰ পথাৰ আৰু া াবাৰীেবাৰৰ ৰাজহ‐

কৰ িদবৈল ধন ধােৰ আিনেলাঁ। ৫ যিদও আমাৰ শৰীৰৰ মাংস আৰু

তজ আমাৰ ভাইসকলৰ দেৰই এেক, আৰু আমাৰ স ান সকলৰ দেৰই

তওঁেলাকেৰা স ান সকল এেক। তথািপও আমাৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীক

দাস ত িব ী কিৰবৈল আিম বাধ । আমাৰ ছাৱালীসকলৰ মাজৰ

কইজনীমানক ইিতমেধ দাস কামৰ বােব িদয়া হ’ল। িক ু এই ত

সহায় কিৰবৈল আমাৰ এেকা উপায় নাই, কাৰণ আমাৰ পথাৰ আৰু

া াবাৰীেবাৰ আন লাকৰ হ’ল। ৬ মই যিতয়া তওঁেলাকৰ কথা আৰু

কাতেৰাি িনেলাঁ, তিতয়া মাৰ বৰ খং উিঠিছল। ৭ তাৰ পাছত মই

এই িবষেয় িচ া কিৰেলাঁ, আৰু ধান লাকসকল আৰু কমচাৰী সকলৰ

িবৰেু অিভেযাগ আিনেলাঁ। মই তওঁেলাকক ক’ লা, “আেপানােলােক

িতজেন িনজৰ িনজৰ ভাইৰ পৰা সূত বিছৈক দাবী কিৰ লেছ।” মই

তওঁেলাকৰ িবৰেু মহাসভা পািতেলাঁ, ৮আৰু তওঁেলাকক ক’ লাঁ,

“ দশেবাৰৈল িব ী কৰা আমাৰ িয দীসকলক আিম সাধ অ সােৰ

মকুিল কিৰ আিনেলাঁ, িক ু তাৰ উপিৰও আেপানােলােক আেপানােলাকৰ

ভাই‐ভনীসকলক িব ী কিৰ আেছ, সই সকলক হয়েতা আমাৈলেক

ঘৰূাই িব ী কিৰেছ!” তােত তওঁেলাক িনমাত হ’ল, আৰু এেকা উ ৰ

িদব নাৱািৰেল। ৯ মই পনুৰ ক’ লাঁ, “আেপানােলােক িয কিৰ আেছ

সয়া ভাল নহয়। আমাৰ দশৰ শ েবােৰ আমাক িন া কৰােটা িনেষধ

কিৰবৈল আেপানােলােক আমাৰ ঈ ৰৈল ভয় ৰািখ চলা উিচত নহয় ন?

১০ মই আৰু মাৰ ভাইসকেল, আৰু মাৰ দাসেবােৰও তওঁেলাকক ধন

আৰু শস ধােৰ িদেছাঁ। িক ু আিম এই ধাৰৰ সূত লাৱা ব ৱ া ব কৰা

উিচত। ১১ তওঁেলাকৰ পথাৰ, া াবাৰী, িজত গছৰ বাৰী, ঘৰেবাৰ,

আৰু তওঁেলাকৰ পৰা আদায় কৰা ধন, শস , নতুন া াৰস আৰু

তল িযেবাৰ আেপানােলােক দাবী কিৰ লিছল সই সকেলা আিজেয়ই

তওঁেলাকক ওভটাই িদয়ক।” ১২ তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল, “আিম

তওঁেলাকৰ পৰা িযেবাৰ লেছাঁ সইেবাৰ ওভটাই িদম, আৰু তওঁেলাকৰ

পৰা এেকা িনিবচােৰাঁ। আপিুন কাৱাৰ দেৰই আিম কিৰম।” তাৰ পাছত

মই পেুৰািহতসকলক মািত আিনেলাঁ, আৰু তওঁেলােক কৰা িত াৰ

দেৰ কিৰবৈল তওঁেলাকক শপত খৱুােলাঁ। ১৩ মই মাৰ কােপাৰৰ ভাজ

জাকািৰ ক’ লা, “ সেয় িয কােনােৱ এই িত া পালন নকেৰ, ঈ েৰ

তওঁক তওঁৰ ঘৰৰ আৰু অিধকাৰৰ পৰা এইদেৰই জাকািৰ পলাওক।

সেয় তওঁক জাকৰা হওক আৰু উদং কৰা হওক।” গােটই সমােজ

ক’ ল, “আেমন,” আৰু তওঁেলােক িযেহাৱাৰ শংসা কিৰেল। লাকসকেল

তওঁেলােক কৰা িত াৰ দেৰই কায কিৰেল। ১৪ সেয় সই সময়ৰ

পৰা মই িযহূদা দশত ৰজা অত ৰাজ কালৰ িবশ বছৰৰ পৰা বি শ

বছৰৈলেক তওঁেলাকৰ দশাধ িনযু হিছেলাঁ। নহয় মই নাইবা

মাৰ ভাইসকেল এই বাৰ বছৰ দশাধ ৰ বােব যাগান ধৰা আহাৰ

খাৱা নািছেলাঁ। ১৫ িক ু পবূেত থকা দশাধ সকল িযসকল মাৰ

আগেত আিছল, তওঁেলােক লাকসকলৰ ওপৰত গধৰু বাজা িদিছল,

আৰু তওঁেলাকৰ দিনক খাৱা ব আৰু া াৰস বােব লাকসকলৰ পৰা

তওঁেলােক চি শ চকল ৰপূ লিছল। তাৰ উপিৰও তওঁেলাকৰ দাস

সকেল লাকসকলৰ ওপৰত অত াচাৰ কিৰিছল। িক ু মই সইদেৰ কৰা

নাই, কাৰণ মই ঈ ৰৈল ভয় কেৰাঁ। ১৬ মই দৱালৰ কােমা এেকৰােহ

কিৰ আিছেলাঁ, আৰু আিম মািট িকনা নািছেলাঁ। মাৰ সকেলা দাস সকেল

কামৰ বােব সই ঠাইৈল আিহ গাট খােল। ১৭আমাৰ চািৰওফােল থকা

দশৰ মাজৰ পৰা িয সকল লাক আমাৰ ওচৰৈল আিহিছল, তওঁেলাকৰ

উপিৰও মাৰ মজত বহা িয দী আৰু কমচাৰী লাকসকল স মঠু এশ

প াশ জনআিছল। ১৮ সই সময়ত িতিদেনই এটা ষাঁড়‐গৰ,ু ছটা উ ম

মৰ‐ছাগ, আৰু চৰাইেবােৰা ত কৰা হিছল, আৰু িত দহ িদনত

সকেলা িবধৰ া াৰস অিধক পিৰমােণ যু ত কৰা হিছল। তথািপও এই

সকেলাৰ বােব মই দশাধ ৰ আহাৰৰ খৰছ দাবী কৰা নািছেলাঁ, কাৰণ

লাকসকলৰ বােব এই দাবী অ িবধাজনক হ’লেহঁেতন। ১৯ হ মাৰ

ঈ ৰ, এই লাকসকলৰ অেথ মই িযেবাৰ কাম কিৰেলাঁ, তাৰ বােব মাক

সাঁৱৰণ কৰক।

৬ চনব ট, টািবয়া, আৰবীয়া গচম, আৰু আমাৰ অৱিশ শ েবােৰ

যিতয়া িনেল, য মই দৱাল পনুৰ িন াণ কিৰেলাঁ; যিদও মই

নগৰৰ চৗকাঠেবাৰত ৱাৰ খউুৱা নািছেলাঁ তথািপও দৱালত এটাও

মকুিল হ থকা ভঙা অংশ বাদ পৰা নািছল। ২ তিতয়া চনব ট আৰু

গচেম মাৰ ওচৰৈল এই কথা ক পিঠয়ােল, “আহাঁ, আিম ওেনা সমথলৰ

কােনা এখন ঠাইত ল’গ হ’বৈল গাট খাওহঁক।” িক ু তওঁেলােক মাৰ

অিন কিৰবৈল ই া কিৰিছল। ৩ মই তওঁেলাকৈল বা াবাহকক ক

পিঠয়ােলাঁ, “মই এটা ডাঙৰ কাম কিৰ আেছাঁ, আৰু মই তলৈল নািম যাব

নাৱােৰাঁ। এই কাম এিৰ বা এই কাম ব কিৰ মই িকয় আেপানােলাকৰ

ওচৰৈল যাম?” ৪ তওঁেলােক মাৰ ওচৰৈল চািৰবাৰ সই ব া পঠােল,

আৰু মই তওঁেলাকক িতবােৰ এেক দেৰই উ ৰ িদেলাঁ। ৫ প মবাৰ

চনব েট এখন খালা িচিঠৰ সেত এেক দেৰই িনজৰ দাসক মাৰ

ওচৰৈল পঠােল। ৬ তাত এই দেৰ িলখা আিছল, “ দশৰ মাজত এই

স াদ িদয়া হেছ, আৰু গচেমও কেছ য, আপিুন আৰু িয দীসকেল

িবে াহ কিৰবৈল পিৰক না কিৰ আেছ। সই কাৰেণ আপিুন পনুৰ

দৱাল িন াণ কিৰেছ। এই স াদৰ মেত, আপিুন তওঁেলাকৰ ৰজা

হ’বৈল খিুজেছ। ৭আৰু িযৰচূােলমত আেপানাৰ িবষেয় চাৰ কৰাবৈল

আপিুন ভাববাদী সকলেকা িনযু কিৰেছ, তওঁেলােক কেছ, ‘িযহূদা

দশত এজন ৰজা আেছ!’ এই স াদ ৰজাই য িনব আপিুন িনি ত।

সই কাৰেণ আহক, আিম ইজেন িসজনৰ লগত আেলাচনা কেৰাঁহক। ৮

তাৰ পাছত মই তওঁৰ ওচৰৈল ক পঠােলাঁ, “আপিুন কাৱাৰ দেৰ কােনা

কায কৰা হাৱা নাই, িক ু সইেবাৰ আেপানাৰ মেনেৰ সািজ কাৱা

কথা।” ৯ তওঁেলােক কাম কৰাৰ পৰা িনজৰ হাত এৰাই চিলব, আৰু

এই কায যােত সমা কৰা নহয়, সেয় তওঁেলাক সকেলােৱ আমাৰ

মনত ভয় মৱুাব খিুজেছ, িক ু হ ঈ ৰ এিতয়া আপিুন মাৰ হাত সবল

কৰক। ১০ মেহটেবলৰ পু দলায়া, দলায়াৰ পু চময়া, তওঁ িনজৰ ঘৰৰ

িভতৰেত আৱ হ আিছল, মই তওঁৰ ঘৰৈল গ’ লাঁ। তওঁ ক’ ল, “আহক

আিম ঈ ৰৰ গহৃত, মি ৰৰ িভতৰত একেগাট হওঁহক, আৰু মি ৰৰ

ৱাৰেবাৰ ব কেৰাঁ, কাৰণ তওঁেলােক আেপানাক বধ কিৰবৈল আিহ

আেছ। ৰািতেয়ই আেপানাক বধ কিৰবৈল আিহব।” ১১ মই উ ৰ িদেলাঁ,

“ মাৰ দেৰ মা হ এজেন পলাব ন? আৰু মাৰ দেৰ মা হ এজেন মা

জীয়াই থািকবৈল মি ৰৰ িভতৰৈল সামাব ন? মই িভতৰৈল নাযাওঁ।”

১২ মই অ ভৱ কিৰিছেলাঁ য, ঈ েৰ তওঁক পেঠাৱা নািছল, িক ু টািবয়া

আৰু চনব েট তওঁক ভাড়া িদিছল, সেয় তওঁ মাৰ অিহেত ভাববাণী

চাৰ কিৰিছল। ১৩ মাক ভয় খৱুাবৰ বােব তওঁেলােক তওঁক ভাড়া

িদিছল। তওঁ িয কিছল, সই দেৰ কাম কিৰ মই যন পাপ কেৰাঁ, আৰু

তওঁেলােক মাক নাম কিৰ লি ত কিৰব পােৰ, এই কাৰেণই তওঁক
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ভাড়া িদয়া হিছল। ১৪ হ মাৰ ঈ ৰ, টািবয়া আৰু চনব টৰ এই

কায অ সােৰ তওঁেলাকক, আৰু মাক ভয় দখৱুাব খাজা নাৱিদয়া

ভাববািদনী আৰু অৱিশ ভাববাদী সকলেকা সাঁৱৰণ কৰা। ১৫ ইললু

মাহৰ পঁিচশ িদনৰ িদনা, বাৱ িদনৰ পাছত সই দৱাল সািজ সমা

হ’ল। ১৬আমাৰ সকেলা শ েৱ যিতয়া এই কথা িনেল, তিতয়া

আমাৰ চািৰওফােল থকা দশীয় লাকসকেল ভয় খােল, আৰু িনজৰ

দিৃ ত অিত হীন অ ভৱ কিৰেল। িকয়েনা তওঁেলােক জািনবৈল পােল য,

এই কাম ঈ ৰৰ সহায়ৰ াৰাই িস হ’ল। ১৭ সই সময়ত িযহূদাৰ ধান

লাকসকেল টািবয়াৰ ওচৰৈল ব েতা িচিঠ পিঠয়ােল, আৰু টািবয়াৰ

িচিঠও তওঁেলাকৈল আিহেল। ১৮ তােত িযহূদাৰ অেনক লােক তওঁৰ

পে শপত খাইিছল; সই বােব তওঁেলাক বাধ ত পিৰিছল। কাৰণ

তওঁ আৰহৰ পু চখিনয়াৰ জাঁৱােয়ক আিছল। তওঁৰ পু িযেহাহানেন

বেৰিখয়াৰ পু মচু মৰ জীেয়কক িবয়া কৰাইিছল। ১৯ তওঁেলােক

মাৰ আগত তওঁৰ সৎকায ৰ কথা কিছল, আৰু মাৰ কথাৰ িবষেয়ও

তওঁৰ আগত স াদ িদিছল। মাক ভয় খৱুাবৰ বােব টািবয়াই িচিঠ

পিঠয়াইিছল।

৭ দৱালেবাৰ যিতয়া সািজ সমা কৰা হিছল। তিতয়া মই ৱাৰেবাৰ

যথা ানত খউুৱাইিছেলাঁ আৰু ৱৰী, গায়ক, আৰু লবীয়াসকলক

িনযু কৰা হিছল, ২ মই মাৰ ভাই হনানীক, হনিনয়াৰ সেত

িযৰচূােলমৰ ায়ী িদিছেলাঁ, যিদও তওঁ এজন িব াসী আৰু ঈ ৰৈল

ব েলাকতৈক অিধক ভয়কাৰী আিছল, িক ু তওঁ গৰ ায়ী বহন কিৰব

পৰা নািছল। ৩ মই তওঁেলাকক ক’ লাঁ, “ যিতয়াৈলেক টান ৰ’দ নহয়,

তিতয়াৈলেক িযৰচূােলমৰ ৱাৰেবাৰ মিলব নালােগ। ৱৰী সকেল পৰ

িদ থকাৰ সময়ত আেপানােলােক ৱাৰেবাৰ ব কিৰব, আৰু ডাং বাৰ

িদব পািৰব। আেপানােলােক িযৰচূােলমত িনবাস কৰা লাক সকলক

হৰীৰ বােব িনযু কিৰব, িকছুমােন তওঁেলাকৰ হৰী ানত, আৰু

িকছুমােন িনজৰ ঘৰৰ স খুত পহৰা িদব।” ৪ এই নগৰ বহল আৰু ডাঙৰ

আিছল, িক ু তাৰ িভতৰত লাক কম আিছল, আৰু এিতয়াও ঘৰেবাৰ

পনুৰ িন াণ কৰা হাৱা নািছল। ৫ ধান লাক সকলক, কমচাৰী

সকলক আৰু লাক সকলক বংশাৱলীত তওঁেলাকৰ নাম অ ভু কিৰবৰ

বােব একেগাট কিৰবৈল মাৰ ঈ েৰ মাৰ দয়ত কথা ক’ ল। মই

বািবলৰ পৰা থেম অহা লাকসকলৰ এখন বংশাৱলী‐প পােলাঁ, আৰু

তলত উে িখত এই সকেলা িবচািৰ পােলাঁ। ৬ “ েদশৰ এই লাক

সকল, িয সকলক বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ বি কিৰ ল গিছল,

আৰু বি ত ৰািখিছল। তওঁেলাক বি ৰ পৰা মকুিল হ িযৰচূােলম

আৰু িযহূদাৰ িনজৰ িনজৰ নগৰৈল উভিট আিহিছল। ৭ তওঁেলাক

জৰু ািবল, যচুৱা, নিহিময়া, অজিৰয়া, ৰয়িময়া, নহমানী, মদখয়,

িবলচন, িম ৰৎ, িবগবয়, ন ম, আৰু বানা, এওঁেলাকৰ লগত আিহল।

উে িখত ই ােয়ল লাকৰ পৰুষু সকলৰ সংখ া তলত অ ভু আেছ। ৮

পিৰেয়াচৰ বংশধৰ ই হাজাৰ এশ বাস ৰ জন। ৯ চফিটয়াৰ বংশধৰ

িতিনশ বাস ৰ জন। ১০আৰহৰ বংশধৰ ছশ বাৱ জন। ১১ যচুৱা

আৰু যাৱাবৰ বংশধৰ আৰু পহৎ‐ মাৱাবৰ বংশধৰসকল ই হাজাৰ

আঠশ ওঠৰ জন। ১২ এলমৰ বংশধৰসকল এক হাজাৰ শ চৗৱ জন।

১৩ জ ুৰ বংশধৰসকল আঠশ প িলশ জন। ১৪ জ য়ৰ বংশধৰসকল

সাতশ ষািঠ জন। ১৫ িব ইুৰ বংশধৰসকল ছশ আঠচি শ জন। ১৬

ববয়ৰ বংশধৰসকল ছশ আঠাইশ জন। ১৭ অজগদৰ বংশধৰসকল

ই হাজাৰ িতিনশ বাইশ জন। ১৮ অেদানীকামৰ বংশধৰসকল ছশ

সাতষি জন। ১৯ িবগবয়ৰ বংশধৰসকল ই হাজাৰ সাতষি জন।

২০ আদীনৰ বংশধৰসকল ছশ পচপ জন। ২১ িহি য়াৰ আেটৰৰ

বংশধৰসকল আঠানৈ জন। ২২ হাচুমৰ বংশধৰসকল িতিন শ আঠাইশ

জন। ২৩ বচয়ৰ বংশধৰসকল িতিন শ চৗিবশ জন। ২৪ হাৰীফৰ

বংশধৰসকল এশ বাৰ জন। ২৫ িগিবেয়ানৰ বংশধৰসকল প ান ই

জন। ২৬ বৎেলেহম আৰু নেটাফাৰ পৰা অহা লাক এশ আঠাশী জন।

২৭ অনােথাতৰ পৰা অহা লাক এশ আঠাইশ জন। ২৮ বৎআজমাবতৰ

লাকসকল িবয়াি শ জন। ২৯ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীম কফীৰা, আৰু বেৰাতৰ

লাকসকল সাতশ িতয়াি শ জন। ৩০ ৰামা আৰু গবাৰ লাকসকল ছশ

এৈকশ জন। ৩১ িমকমচৰ লাকসকল এশ বাইশ জন। ৩২ বৎএল আৰু

অয়ৰ লাকসকল এশ তইশ জন। ৩৩ অ নেবাতৰ লাকসকল বাৱ

জন। ৩৪ অ এলমৰ লাকসকল এক হাজাৰ শ চৗৱ জন। ৩৫

হাৰীমৰ লাকসকল িতিন শ িবশ জন। ৩৬ িযৰীেহাৰ লাকসকল িতিন

শ প ি শ জন। ৩৭ লাদ, হাদীদ, আৰু ওেনাৰ লাকসকল সাত শ

এৈকশ জন। ৩৮ চনাৱাৰ লাকসকল িতিন হাজাৰ ন শ ি শ জন। ৩৯

পেুৰািহতসকল: িযদয়াৰ বংশধৰসকল ( যচুৱাৰ ঘৰৰ) ন শ তস ৰ

জন। ৪০ ইে ৰৰ বংশধৰসকল এক হাজাৰ বাৱ জন। ৪১ পচ ৰৰ

বংশধৰসকল এক হাজাৰ শ সাতচি শ জন। ৪২ হাৰীমৰ বংশধৰসকল

এক হাজাৰ সাঁতৰ জন। ৪৩ লবীয়াসকল: হাদবাৰ বংশধৰ ক ীেয়ল,

আৰু কদমীেয়লৰ যচুৱাৰ বংশধৰসকল চৗস ৰ জন। ৪৪ গায়কসকল:

আচফৰ বংশধৰসকল এশ আঠচি শ জন। ৪৫ চ মু, আেটৰ, টে ান,

অ ু ব, হটীটা, চাবয়ৰ বংশধৰৰ ৱৰীসকল এশ আঠি শ জন। ৪৬

মি ৰৰ দাসেবাৰ: চীহা, হচুফা, ট ােয়াৎ, ৪৭ কেৰাচ, চীয়া, পােদান,

৪৮ লবানা, হগাবা, চল য়, ৪৯ হানন, িগে ল, গহৰ, ৫০ ৰায়া, ৰচীন,

নেকাদা, ৫১ গ ম, উ া, পােচহ, ৫২ বচয়, িময়নূীম, নফূচীম, ৫৩

বকবকু, হ ফা, হহূৰ, ৫৪ বচলীৎ, মহীদা, হচা, ৫৫ বেকাচ, চীচৰা,

তমহ, ৫৬ নচীহ, আৰু হটীফাৰ বংশধৰসকল। ৫৭ চেলামনৰ দাসৰ

বংশধৰসকল: চাটয়, চােফৰৎ, পৰীদা, ৫৮ যালা, দেকাণ, িগে ল,

৫৯ চফিটয়া, হ ীল, পাখৰৎ‐হচবিয়ম, আেমানৰ বংশধৰসকল। ৬০

সকেলা মি ৰৰ দাস আৰু চেলামনৰ দাসেবাৰৰ বংশধৰসকল স মঠু

িতিন শ িবৰানৈ ই জন আিছল। ৬১ এওঁেলাক তল‐ মলহ, তল‐হচা,

কৰবূ, অে ান, আৰু ইে ৰৰ পৰা অহা লাক; িক ু তওঁেলােক আৰু

তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুৰ পিৰয়াল সকেল ই ােয়লৰ পৰা অহা বংশধৰ

বিুল মাণ িদব নাৱািৰেল। ৬২ দলায়াৰ, টািবয়াৰ, আৰু নেকাদাৰ

বংশধৰসকল ছশ িবয়াি শ জন। ৬৩ পেুৰািহতসকলৰ: হবয়া, হে াচ,

আৰু বি য়ৰ বংশধৰসকল, বাি লেয় িগিলয়দীয়া বািজ য়ৰ জীেয়ক

এজনীক িবয়া কিৰিছল আৰু তওঁক তওঁেলাক নােমেৰই মতা হিছল।

৬৪ বংশাৱলীত নাম িলখা লাকসকলৰ মাজত এওঁেলােক িনজৰ িনজৰ

নাম িবচািৰ নাপােল, সেয় তওঁেলাকক অ িচ বিুল গণ কিৰ, পেুৰািহত

বাবৰ পৰা আঁতেৰাৱা হ’ল। ৬৫আৰু দশাধ ই তওঁেলাকক ক’ ল য,

উৰীম আৰু তু ীমৰ পেুৰািহতৰ সেত যিতয়াৈলেক তওঁেলাক িথয় নহয়,

তিতয়াৈলেক পেুৰািহেত ভেগাৱা উৎসিগত আহাৰ তওঁেলাকক খাবৈল

অ মিত িদয়া নহঁওক। ৬৬ সমাজত সমেবত হাৱা লাকসকল স মঠু

িবয়াি শ হাজাৰ িতিন শ ষািঠ জন আিছল। ৬৭ তাৰ উপিৰও তওঁেলাকৰ

সাত হাজাৰ িতিন শ সাতি শ জন দাস‐দাসী আিছল। তওঁেলাকৰ শ

প ি শ জন গায়ক আৰু গািয়কা আিছল। ৬৮ তওঁেলাকৰ সাত শ

ছয়ি শটা ঘাঁৰা, শ প ি শটা খ ৰ, ৬৯ চািৰশ পঁয়ি শটা উট, আৰু

ছয় হাজাৰ সাত শ িবশটা গাধ আিছল। ৭০ পবূপৰুষুৰ পিৰয়ালৰ মখূ

লাক সকলৰ মাজৰ িকছুমােন সই কামৰ বােব দান িদেল। দশাধ ই

ভঁৰালত এক হাজাৰ সাণৰ মূ া, প াশটা চিৰয়া, আৰু পেুৰািহতৰ বােব

পাঁচ শ ি শ খন ব িদেল। ৭১ পবূপৰুষুৰ মখূ লাকসকলৰ িকছুমােন

কামৰ বােব ভঁৰালত িবশ হাজাৰ সাণৰ মূ া আৰু ই হাজাৰ শ ৰপূ মূ া

িদেল। ৭২ অৱিশ লাকসকেল িবশ হাজাৰ সাণৰ মূ া আৰু ই হাজাৰ

ৰপূৰ মূ া, আৰু পেুৰািহতৰ বােব সাতষি খন ব িদেল। ৭৩ পেুৰািহত,

লবীয়া, ৱৰী, গায়ক, আৰু িকছু সংখ ক লােক, মি ৰৰ দাস, আৰু

সকেলা ই ােয়ল লােক িনজৰ িনজৰ নগৰত বাস কিৰেল। স ম মাহত

ই ােয়লৰ লাকসকেল িনজৰ িনজৰ নগৰত সং াপন কিৰেল।

৮ জল‐ ৱাৰৰ আগত থকা মকুিল ঠাইত এটা উে শ ৰ কাৰেণ সকেলা

লােক িনজেক একেগাট কিৰেল। ই ােয়লৰ বােব িযেহাৱাই আেদশ

কৰা মািচৰ ব ৱ া পু ক আিনবৈল তওঁেলােক ই া অধ াপকক ক’ ল।

২ স ম মাহৰ থম িদনা ই া পেুৰািহেত সমাজৰ আগৈল, ী‐পৰুষু আিদ

িযমান লােক িনব আৰু বিুজব পােৰ, তওঁেলাকৰ ওচৰৈল সই পু ক
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আিনেল। ৩জল‐ ৱাৰৰ আগত থকা মকুিল ঠাইৰ ফােল মখু কিৰ, ী‐

পৰুষু আিদ িযমােন বিুজব পােৰ, তওঁেলাকৰআগত তওঁ ৰািতপৱুােৰ পৰা

পৰ বলাৈলেক তাক পাঠ কিৰেল। সকেলা লােক সই ব ৱ া‐পু কৰ

কথা মনিদ িনেল। ৪ ই া অধ াপেক, সই কাযৰ কাৰেণ সজা এখন

ওখ কাঠৰ ম ৰ ওপৰত িথয় হিছল। তওঁৰ ওচৰত সাঁ ফােল মি িথয়া,

চমা, অনায়া, উিৰয়া, িহি য়া, আৰু মােচয়া, আৰু বাওঁফােল পদায়া,

িমচােয়ল, মি য়া, হাচুম, হচব ানা, জখিৰয়া আৰু মচু ম িথয় হিছল। ৫

তাৰ পাছত ই াই সকেলা লাকতৈক ওখ ঠাইত িথয় হ সকেলা লােক

দখাৈক পু কখন মিলেল। তওঁ পু কখন মলা মাে সকেলা লাক

উিঠ িথয় হ’ল। ৬ ই াই মহান ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰেল, আৰু

সকেলা লােক হাত দািঙ উ ৰ িদেল, “আেমন!, আেমন!” তাৰ পাছত

মৰু দাঁৱাই মািটত উবিুৰ হ িযেহাৱাৰ আগত িণপাত কিৰেল। ৭আৰু

যচুৱা, বানী, চেৰিবয়া, যামীন, অু ব, চবথয়, হািদয়া, মােচয়া, কলীটা,

অজিৰয়া, যাজাবদ, হানন, পলায়া, আৰু লবীয়াসকেল, িনজ িনজ ঠাইত

িথয় হ থকা লাকসকলক ব ৱ া পু কখনৰ অথ বিুজবৈল সহায় কিৰেল।

৮ তাৰ পাছত তওঁেলােক ৈক ঈ ৰৰ ব ৱ া‐পু ক পাঠ কিৰেল,

আৰু লাকসকেল বিুজব পৰাৈক তাৰ অথ বজুাই িদেল। ৯ দশাধ

নিহিময়া, অধ াপক আৰু পেুৰািহত ই া, আৰু লবীয়াসকল িয সকেল অথ

বজুাই িদিছল, তওঁেলােক লাকসকলক ক’ ল, “আিজ আেপানােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ পিব িদন। আেপানােলােক শাক নকিৰব

আৰু নাকাি ব।” কাৰণ ব ৱ া পু কৰ বাক িন সকেলা লােক কাি

আিছল। ১০ তিতয়া নিহিময়াই তওঁেলাকক ক’ ল, “যাওক, চিব জাতীয়

ব ভাজন কৰক, আৰু িমঠা ৰস পান কৰক, আৰু যাৰ ত কৰা

এেকা ব নাই, তওঁেলাকৰ কাৰেণ িকছু আহাৰ পঠাই িদয়ক। িকয়েনা

আিজ আমাৰ ভুৰ উে েশ পিব িদন। আেপানােলােক খ নকিৰব;

কাৰণ িযেহাৱাত িয আন সেয় আেপানােলাকৰ শি ।” ১১ সেয়

লবীয়াসকেল লাকসকলক শা কিৰ ক’ ল, “মেন মেন থাকক, কাৰণ

আিজ পিব িদন। আেপানােলােক খ নকিৰব।” ১২ তিতয়া তওঁেলাকক

বজুাব িবচাৰা কথা বিুজ, খাৱা‐ বাৱা কিৰবৈল, আৰু আহাৰ ভাগ কিৰ

খাবৈল, আৰু অিতশয় আনে েৰ উদযাপন কিৰ সকেলা লাক িনজ বােট

গ’ল। ১৩ তাৰ পাছত ি তীয় িদনা সকেলা লাকৰ িপতৃ বংশৰ মলূ লাক,

পেুৰািহত, আৰু লবীয়াসকেল ব ৱ া পু কৰ বাক গভীৰ ভােব বিুজবৈল

ই া অধ াপকৰ ওচৰৈল আিহ গাট খােল। ১৪ তওঁেলােক, ব ৱ া

পু কত িলখা কথাৰ পৰা গম পােল য, িক দেৰ মািচৰ াৰাই িযেহাৱাই

আেদশ কৰা অ যায়ী, ই ােয়লৰ স ান সকেল স ম মাহৰ প ৰ কালত

গহৃত থািকব লােগ। ১৫আেপানােলােক ইয়াত িলখাৰ দেৰ িযৰচূােলমত

আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা নগৰত এই কথা ঘাষণা কিৰ ক’ব লােগ য,

“অ ায়ী আ য় গহৃ সািজবৰ কাৰেণ প তৈল গ জলফাই গছ, বনৰীয়া

িজত গছ আৰু মি গছৰ ডাল, খাজৰু পাত আৰু ছাঁ িদয়া গছৰ পাত

আনক।” ১৬ সেয় লাকসকেল ওলাই গ সইেবাৰ আিন েতেক িনজৰ

বােব তওঁেলাকৰ িনজৰ চাতালত, ঈ ৰৰ গহৃৰ চাতাল বাৰত, জল‐

ৱাৰৰ স খুৰ মকুিল ঠাইত আৰু ই িয়মৰ ৱাৰৰ স খুৰ মকুিল ঠাইত

গহৃ সািজেল। ১৭ সমেবত হাৱা লাকসকলৰ, িয সকল ব ী অৱ াৰ

পৰা ঘিূৰ আিহিছল, গহৃ সািজ তাত বাস কিৰেল। কাৰণ নৰ পু যচুৱাৰ

িদনেৰ পৰা সই িদনৈলেক ই ােয়লৰ স ান সকেল এই পব পালন কৰা

নািছল; সেয় অিধক আন হ’ল। ১৮ ই াই থম িদনেৰ পৰা শষৰ

িদনৈলেক িত িদেন ঈ ৰৰ ব ৱ া পু ক পাঠ কিৰেল। তওঁেলােক সাত

িদন প পালন কিৰেল; আৰু িবিধ অ সােৰ অ ম িদনা ধম‐সভা পালন

কিৰেল।

৯ তাৰ পাছত সই মাহৰ চৗিবশ িদনৰ িদনা ই ােয়লৰ স ান সকল

সমেবত হ লেঘান িদ, চট কােপাৰ িপি েল, আৰু তওঁেলােক িনজৰ

মৰুত ধিুল লগােল। ২ ই ােয়লৰ‐বংশধৰ সকেল িবেদশী সকলৰ পৰা

িনজক পথৃক কিৰেল। তওঁেলােক িথয় হ িনজৰ িনজৰ পাপ, আৰু

তওঁেলাকৰ পবু‐পৰুষু সকলৰ অপৰাধ ীকাৰ কিৰেল। ৩ তওঁেলােক

িনজৰ ঠাইত িথয় হ’ল, আৰু িদনৰ চািৰভাগৰ এভাগ সময় তওঁেলােক

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ব ৱ া পু ক খন পাঠ কিৰেল, আৰু িদনৰ চািৰভাগৰ

আন এভাগ িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত িণপাত কিৰ পাপ ীকাৰ

কিৰেল। ৪ লবীয়া, যচুৱা, বানী, ক ীেয়ল, চবিনয়া, বু ী, চেৰিবয়া,

বাণী, আৰু কনানী সকেল খটখিটত িথয় হ, তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

আগত উ েৰ িতগীত কিৰেল। ৫ তাৰ পাছত লবীয়া সকলৰ, যচুৱা,

ক ীেয়ল, বানী, হচবিনয়া, চেৰিবয়া, হািদয়া, চবিনয়া আৰু পথিহয়াই

ক’ ল, আেপানােলাক উঠক;আৰু অনািদ কালৰ পৰা অন কালৈলেক থকা

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰক। আেপানাৰ গৗৰৱাি ত

নাম আশী াদযু হওক; আৰু সকেলা আশীবাদ আৰু শংসাতৈক

ময দাপণূ হওক। ৬আপিুন এক মা ঈ ৰ িযেহাৱা, আপিুন গ আৰু

গেৰা গ আৰু তাত যু ৰ বােব সি ত দূতেবাৰৰ সেত, পিৃথৱী আৰু

তাত থকা সকেলােক আৰু সমু আৰু তাত থকা সকেলােক জন কিৰেল।

আপিুন তওঁেলাকক জীৱন দান কিৰেল, আৰু গৰ দূতৰ বািহনীেয়

আেপানাৰ উপাসনা কেৰ। ৭আপিুন সই ঈ ৰ িযেহাৱা, িয জেন অ ামক

মেনানীত কিৰ কলদীয়া সকলৰ দশ উৰৰ পৰা উিলয়াই আিন তওঁৰ নাম

অ াহাম ৰািখিছল। ৮আেপানাৰ সা ােত তওঁৰ মন িব াস যাগ পাই,

িহ ীয়া, ইেমাৰীয়া, পিৰ ীয়া, িযবচুীয়া, আৰু িগগাচীয়া, এই কনানীয়া

লাকসকলৰ দশ তওঁৰ বংশক িদবৈল তওঁৰ লগত এিট িনয়ম াপন

কিৰেল। আপিুন িনজৰ িত া ি ৰ কিৰেল কাৰণ আপিুন ধমপৰায়ণ

ঈ ৰ। ৯আপিুন িমচৰত থকা আমাৰ ওপৰ‐িপতসৃকলৰ খৈল দিৃ

কিৰিছল, আৰু চূফ সাগৰৰ কাষত তওঁেলাকৰ কাতেৰাি িনিছল।

১০আপিুন ফেৰৗণক, তওঁৰ সকেলা দাসক, আৰু তওঁৰ দশৰ সকেলা

জােবাৰক িচন আৰু অ ুত ল ণ দখৱুাইিছল; কাৰণ িমচৰীয়াসকেল

তওঁেলাকৰ িবৰেু গ আচৰণ কৰা কথা আপিুন জািনিছল। িক ু

আপিুন িনজৰ নাম াপন কিৰেল, িয আিজও এেকদেৰ আেছ। ১১

আপিুন তওঁেলাকৰ আগত সমু ক ভাগ কিৰিছল, সেয় তওঁেলাক

যন সমু ৰ মােজিদ কান বােটেৰ যাব পােৰ; িক ু তওঁেলাকৰ পাছত

খিদ অহােবাৰক হ’ ল, গভীৰ জলত িশল পেলাৱাৰ দেৰ পলােল।

১২আপিুন ৰািত অি ৰ াৰাই তওঁেলাকৰ পথ পাহৰ কিৰ আৰু

িদনত মঘ ৰ াৰাই ছাঁ িদ তওঁেলাকক আ ৱাই িনেল। ১৩আপিুন

চীনয় প তৈল নািম আিহিছল আৰু তওঁেলাকৰ সেত গৰ পৰাও কথা

পািতিছল। তওঁেলাকক নিতকতাপণূ শাসন ণালী, সত ায় ব ৱ া,

উ ম িবিধ আৰু আ ােবাৰ িদিছল। ১৪আেপানাৰ পিব িব াম‐বাৰ

তওঁেলাকক জনােল, আৰু আেপানাৰ দাস মািচৰ াৰাই তওঁেলাকক

আ া, িবিধ, আৰু িনয়ম ণালীেবাৰ িদেল। ১৫ তওঁেলাকৰ ভাক লগা

সময়ত আকাশৰ পৰা আহাৰ িদেল, আৰু িপয়াহ চাবৈল িশলৰ পৰা পানী

উিলয়ােল। আপিুন িয দশ িদবৈল তওঁেলাকক িত া কিৰিছল, সই

দশৈল যাবৈল তওঁেলাককআ া িদেল। ১৬ িক ু তওঁেলাকআৰু আমাৰ

পবূ‐পৰুষু সকেল অস ান জনক কায কিৰেল। তওঁেলাক আঁেকাৰেগাঁজ

আিছল, আৰু আেপানাৰ আ ােবাৰ না নািছল। ১৭ তওঁেলােক িনবৈল

মাি নহল, আৰু আপিুন তওঁেলাকৰ মাজত কৰা আচিৰত কাযৰ কথা

তওঁেলােক িচ া নকিৰেল। িক ু তওঁেলাক আঁেকাৰেগাঁজ হিছল, আৰু

তওঁেলাকৰ ব ী অৱ াৈল উভিত যাবৈল িবে াহ কিৰ এজন নতা িনযু

কিৰেল। িক ু আপিুন মাৱান ঈ ৰ, কৃপাময়, আৰু অ েহেৰ পিৰপণূ,

াধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান, সেয় আপিুন তওঁেলাকক ত াগ নকিৰেল।

১৮ তওঁেলােক যিতয়া ঈ ৰক িন া কিৰ সাঁচত ঢািল এটা দামিুৰ িন াণ

কিৰ কিছল, “িমচৰৰ পৰা আেপানােলাকক উিলয়াই অনা ঈ ৰ এেৱঁই”

তথািপওআপিুন তওঁেলাকক ত াগ কৰ নািছল। ১৯আেপানাৰ দয়াৰ েণ

তওঁেলাকক আপিুন মৰভূুিমত ত াগ কৰা নািছল। তওঁেলাকক বাটত ল

যাবৈল িদনত মঘ আৰু ৰািত পাহৰ িদবৈল অি তওঁেলাকৰ

পৰা দূৰ কৰা নািছল। ২০ আপিুন তওঁেলাকক িশ া িদবৰ কাৰেণ

আেপানাৰ ম লময় আ া তওঁেলাকক দান কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ

মখুৰ পৰা আেপানাৰ মা া ত াহাৰ নকিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ িপয়াহ

চাবৈল তওঁেলাকক পানী িদেল। ২১আপিুন চি শ বছৰৈলেক মৰভূুিমত
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তওঁেলাকক িতপালন কিৰ আিছেল। তওঁেলাকৰ এেকা ব েৰ অভাৱ

হাৱা নািছল। তওঁেলাকৰ কােপাৰ ফটা নািছল আৰু তওঁেলাকৰ ভিৰও

ফুলা নািছল। ২২আপিুন তওঁেলাকক ৰাজ সমহূ আৰু লাকসকল িদেল

আৰু তওঁেলাকক চািৰও িদেশ ভূিম দান কিৰেল। সেয় তওঁেলােক ৰজা

িহচেবানৰ চীেহান দশ, আৰু ৰজা বাচানৰ ওগ দশ অিধকাৰ কিৰেল।

২৩আপিুন তওঁেলাকৰ স ানক আকাশ‐ম লৰ তৰােবাৰৰ দেৰ অসংখ

কিৰেল, আৰু তওঁেলাকক আপিুন তওঁেলাকৰ দশৈল আিনেল। আপিুন

তওঁেলাকৰ পবূ‐পৰুষু সকলক ক’ ল, “তাৈল যাৱা আৰু অিধকাৰ কৰা।”

২৪ সেয় লাকসকেল তাৈল গ দশ অিধকাৰ কিৰেল, আৰু আপিুন সই

দশ িনবাসী কনানীয়া সকলক তওঁেলাকৰ বশীভূত কিৰেল। তওঁেলােক

ভাল পাৱাৰ দেৰ ই ােয়লী সকেল যােত কেৰ, সেয় তওঁেলাকৰ

দশৰ ৰজাৰ সেত লাক সকলেকা আপিুন তওঁেলাকৰ হাতত শাধাই

িদেল। ২৫ তওঁেলােক গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰ আৰু এখন উবৰা দশ

অিধকাৰ কিৰেল। তওঁেলােক সকেলা উ ম ব েৰ ভিৰ থকা ঘৰ সমহূ,

ইিতমেধ খাি থাৱা নাদ, া াবাৰী, িজত বাৰী, আৰু ফল ধৰা ব ত

গছ অিধকাৰ কিৰেল। সেয় তওঁেলােক সইেবাৰ খাই তৃ হ’ল, আৰু

আেপানাৰ মহান দয়াত তওঁেলােক আন কিৰেল। ২৬ তাৰ পাছত

তওঁেলাক অবাধ হ’ল আৰু আেপানাৰ িবৰেু িবে াহ‐আচৰণ কিৰেল।

তওঁেলােক আেপানাৰ িবধান অৱেহলা কিৰেল। িয ভাববাদী সকেল

তওঁেলাকক আেপানাৈল ঘিূৰ আিহবৈল সাৱধান কিৰিছল, তওঁেলাকক

তওঁেলােক বধ কিৰেল, আৰু িন া কিৰেল। ২৭ িয সকেল তওঁেলাকক

খ িদিছল সই শ েবাৰৰ হাতত আপিুন তওঁেলাকক শাধাই িদেল।

তওঁেলাকৰ খৰ সময়ত তওঁেলােক আেপানাৰ আগত কাতেৰাি

কিৰেল। আেপানাৰ মহান অ হৰ কাৰেণ গৰ পৰা তওঁেলাকৰ

কাতেৰাি িন তওঁেলাকৰ শ ৰ হাতৰ পৰা ব বাৰ তওঁেলাকক

উ াৰ কিৰেল। ২৮ িক ু তওঁেলােক িকছুিদন ি েৰ থকাৰ পাছত,

পনুৰ তওঁেলােক আেপানাৰ সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল। সেয় আপিুন

তওঁেলাকক তওঁেলাকৰ শ েবাৰৰ হাতত শাধাই িদেল, আৰু শ েবােৰ

তওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰেল। তথািপ তওঁেলােক যিতয়া ঘিূৰ আিহ

আেপানাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল, তিতয়া গৰ পৰা তওঁেলাকৰ

কাতেৰাি িন আেপানাৰ কৃপাৰ েণ ব বাৰ তওঁেলাকক উ াৰ

কিৰেল। ২৯আেপানাৰ িবধানৈল যােত তওঁেলাক ঘিূৰ আেহ তাৰ বােব

আপিুন তওঁেলাকক সাৱধান কিৰেল। তথািপ তওঁেলােক গ আচৰণ

কিৰ আেপানাৰ আ ােবাৰ িনেল। িয সকেল আেপানাৰ িবধান পালন

কেৰ, তওঁেলােক জীৱন লাভ কেৰ; িক ু তওঁেলােক সই িবধানৰ িবৰেু

পাপ কিৰেল। তওঁেলােক িবধানেবাৰ পালন নকিৰেল, তাৈল মেনােযােগা

িনিদেল, আনিক তওঁেলােক সইেবাৰ িন িনেলও। ৩০আপিুন অেনক

বছৰ তওঁেলাকৰ লগত থািক তওঁেলাকক সহন কিৰেল, আৰু ভাববাদীৰ

াৰাই আেপানাৰ আ ােৰ তওঁেলাকক সাৱধান কিৰেল, িক ু তওঁেলােক

িনেল। সেয় তওঁেলাকক চুবৰুীয়া দশৰ লাকৰ হাতত শাধাই

িদেল। ৩১ িক ু আেপানাৰ মহান অ হৰ বােব আপিুন তওঁেলাকক

স ণুভােৱ শষ নকিৰেল আৰু ত ােগা নকিৰল; িকয়েনা আপিুন দয়ালু

আৰু কৃপাময় ঈ ৰ। ৩২ সেয় এিতয়া, হ আমাৰ মহান, পৰা মী, আৰু

ঐ য ৱান ঈ ৰ, আপিুন িনয়ম ৰ া কেৰাঁতা ঈ ৰ আৰু আেপানাৰ ম

সদা কালৈলেক এেক। ৰজা অচুৰীয়াৰ ৰাজ কৰা িদনৰ পৰা আিজৈলেক

আমাৰ, আমাৰ ৰজা, কাঁৱৰ, পেুৰািহত, ভাববাদী, আমাৰ পবূ‐পৰুষু,

আৰু আেপানাৰ সকেলা লাকৰ ওপৰৈল অহা খ যাতনা আেপানাৰ

দিৃ ত যন নগণ নহওক। ৩৩ আমাৰ ওপৰত ঘটা সকেলা িবষয়ত

আপিুন ায়ৱান আিছল, িকয়েনা আপিুন সত তােৰ ব ৱহাৰ কিৰেল; িক ু

আিম ‐আচৰণ কিৰেলাঁ। ৩৪আমাৰ ৰজা, কাঁৱৰ, পেুৰািহত, আৰু

আমাৰ পবূ‐পৰুষুসকেল আেপানাৰ িবধান পালন নকিৰেল। আেপানাৰ

িবধান আৰু আ া অ সােৰ সাৱধান কৰা কথাৈলও তওঁেলােক মেনােযাগ

িনিদেল। ৩৫ এেনিক তওঁেলাকৰ িনজৰ ৰাজ ত, তওঁেলােক যিতয়া

আেপানাৰ মহান দয়াত তওঁেলাকক িদয়া বহৃৎ আৰু উবৰা দশ উপেভাগ

কিৰিছল, তিতয়াও তওঁেলােক আেপানাৰ সৱা‐ভি কৰা নািছল, আৰু

তওঁেলাকৰ ‐আচৰণ ত াগ কৰা নািছল। ৩৬ বতমান আিম ব ী,

আপিুন আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলক ইয়াৰ ফল আৰু উ ম ব উপেভাগ

কিৰবৈল িদিছল। চাওক, আিম সই দশেতই ব ী হ আেছাঁ। ৩৭আমাৰ

পাপৰ বােব আমাৰ ওপৰত িনযু কৰা ৰজাসকলৈল আমাৰ দশত

উৎপ হাৱা উ ম শস েবাৰ যায়। তওঁেলােক ভাল পাৱাৰ দেৰই

আমাৰ শৰীৰৰ আৰু আমাৰ জীৱ‐জ ু েবাৰৰ ওপৰত ৰাজ কেৰ। সেয়

আিম বৰ খত আেছাঁ। ৩৮ এই সকেলাৰ কাৰেণ, আিম িলিখতভােৱ

িত াৱ হ’ লা, আমাৰ কাঁৱৰ, লবীয়া আৰু পেুৰািহতসকলৰ নােমেৰ

সই নিথ প মাহৰ মৰা হ’ল।”

১০ িযসকলৰ নাম মাহৰ মৰা আিছল, তওঁেলাক হ’ল: হখিলয়াৰ

পু নিহিময়া, তওঁ দশাধ আিছল, পেুৰািহত িচিদিকয়া,

২ চৰায়া, অজিৰয়া, িযিৰিময়া, ৩ পচ ৰ, অমিৰয়া, মি য়া, ৪ হ ুচ,

চবিনয়া, ম কু, ৫ হাৰীম, মেৰেমাৎ, ওবিদয়া, ৬ দািনেয়ল, িগ েথান,

বাৰকূ, ৭ মচু ম, অিবয়া, িময়ামীন, ৮ মািজয়া িবলগয়, আৰু চময়া

এওঁেলাক পেুৰািহত আিছল। ৯ লবীয়া লাক সকল: অজিনয়াৰ পু

যচুৱা, হনাদদৰ পিৰয়ালৰ িব ইু, ক ীেয়ল, ১০আৰু তওঁেলাকৰ

লগৰীয়া সকল চবিনয়া, হািদয়া, কলীটা, পলায়া, হানন, ১১ মীখা,

ৰেহাব, হচিবয়া, ১২ জ ু ৰ, চেৰিবয়া, চবিনয়া, ১৩ হািদয়া, বানী,

বনী , ১৪ লাকসকলৰ মাজৰ মখূ লাক: পিৰেয়াচ, পহৎ‐ মাৱাব,

এলম, জ ু, বানী, ১৫ বু ী, অজগদ, ববয়, ১৬ অেদািনয়া, িবগবয়,

আদীন, ১৭আেটৰ, িহি য়া, অ ুৰ, ১৮ হািদয়া, হাচুম, বচয়, ১৯

হাৰীফ, অনােথাৎ, নাবয়, ২০ মগপীয়চ, মচু ম, হজীৰ, ২১ মেচজেবল,

চােদাক, য ুৱা, ২২ পি য়া, হানন, অনায়া, ২৩ হােচয়া, হনিনয়া, হচুব,

২৪ হে ােহচ, িপলহা, চােবক, ২৫ ৰহূম, হচবনা, মােচয়া, ২৬অিহয়া,

হানন, আনন, ২৭ ম কু, হাৰীম, আৰু বানা। ২৮অৱিশ লাকসকল,

যেন পেুৰািহত, লবীয়া, ৱৰী, গায়ক, মি ৰৰ দাস আৰু িযসকেল

ওচৰচুবৰুীয়া দশৰ পৰা িনজেক পথৃক কিৰেল, তওঁেলােক িনজেক

ঈ ৰৰ িবিধত িত াব হ’ল। তওঁেলাকৰ ভাযা, ল’ৰা‐ ছাৱালীসকল

যাৰ বিুজব পৰা শি আৰু ান আিছল, ২৯ তওঁেলাকৰ ভাইসকল আৰু

ধান লাকসকলৰ সেত তওঁেলাক এেকলগ হ ঈ ৰৰ দাস মািচেয়

িদয়া শাও আৰু িত াৰ যােগিদ বাধ ত পিৰ ঈ ৰৰ ব ৱ া অ সােৰ

চিলেল। আমাৰ িযেহাৱাৰ আ া, শাসন ণালী, আৰু িবিধেবাৰ িনিৰ ণ

কিৰ পালন কিৰবৈল িত াৱ হ’ল। ৩০আিম িত া কেৰাঁ য, আিম

আমাৰ ছাৱালীক আন দশৰ লাকৈল িবয়া িনিদওঁ আৰু আমাৰ পু ৰ

বােবও আন দশৰ ছাৱালী িবয়া কৰাই নােনা। ৩১আিম এয়াও িত া

কেৰাঁ য, আন দশৰ লাকসকেল যিদ িব াম‐বােৰ কােনা ব বা শস

বিচবৈল আেন, তওঁেলাকৰ পৰা িব াম‐বাৰ বা আন পিব িদনেতা

আিম সইেবাৰ িনিকেনাঁ। িত স ম বছৰত আিম খিত নকেৰাঁ, আৰু

আন িয দী সকলৰ লগত চুি কৰা সকেলা ধাৰ আিম ৰহাই িদম। ৩২

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ পিৰচযাৰ অেথ বছেৰ বছেৰ এক চকলৰ

িতিন ভাগৰ এভাগ দান িদয়া আ া আিম হণ কিৰেছাঁ। ৩৩ তাৰ বােব

দশন‐িপঠা, িতিদনৰ শস ‐ নেবদ , িব ামবাৰৰ হাম‐বিল, ন‐ জানৰ

আৰু িনধািৰত প েবাৰ, পিব ‐ নেবদ ৰ, আৰু ই ােয়লক ায়িচ

কিৰবৰ অেথ পাপাথক বিল িদয়া আিদ আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ সকেলা

কাযৰ কাৰেণ এই সকেলা কিৰম। ৩৪ িবধানত িলখা অ সােৰ আমাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পিব বিদত খিৰ লাবৈল পেুৰািহত, লবীয়া আৰু

লাকসকেল খিৰৰ বােব িচিঠ খলােল। আমাৰ পিৰয়াল অ সােৰ বছেৰ

বছেৰ িনৰপূণ কৰা সময়ত আমাৰ ঈ ৰৰ িযেহাৱাৰ গহৃৈল খিৰ আিনবৈল

িচিঠ খলাৰ যােগিদ বাছিন হ’ল। ৩৫আমাৰ মািটত উৎপ হাৱা শস ৰ

আগভাগ আৰু সকেলা কাৰ গছৰ ফলৰ আগভাগ বছেৰ বছেৰ িযেহাৱাৰ

গহৃৈল আিনবৈল আিম িত া কিৰেলাঁ। ৩৬ িবধানত িলখাৰ দেৰ,

আমাৰ জ হাৱা থম পু , আৰু আমাৰ গৰ,ু মৰ‐ছাগ, আৰু ছাগলীৰ

জাকেবাৰৰ থেম জগা জ ু ঈ ৰৰ গহৃৈল, আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ

পিৰচযা কৰা পেুৰািহতৰ ওচৰৈল আিনবৈল আিম িত া কিৰেলাঁ। ৩৭
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আিম আমাৰ আটাৰ লদাৰ আগভাগ, শস নেবদ , েত ক গছৰ ফল,

নতুন া াৰস, তল, আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ দামৈল আৰু পেুৰািহতসকলৰ

ওচৰৈল আিনম। আমাৰ মািটত উৎপ হাৱা শস ৰ দশম ভাগ লবীয়া

সকলৰ ওচৰৈল আিম আিনম, কাৰণ আিম কাম কৰা নগৰ বাৰৰ পৰা

লবীয়াসকেল দশমভাগ আদায় কেৰ। ৩৮ লবীয়াসকেল দশমভাগ

লাৱাৰ সময়ত হােৰাণৰ বংশৰ এজন পেুৰািহত লবীয়াসকলৰ লগত

থকা উিচত। লবীয়া সকেল দশম ভাগৰ দশম ভাগ আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ

ভঁৰালৰ দামৈল আিনব লােগ। ৩৯ পিব ব েবাৰ ৰখা দাম, িয ঠাইত

পেুৰািহেত পিৰচযা কেৰ, আৰু য’ত ৱৰী আৰু গায়কসকল থােক, সই

ঠাইেবাৰৈল ই ােয়লৰ লাকসকল আৰু লবীৰ বংশৰ লাকসকেল শস ,

নতুন া াৰস, আৰু তলৰ, বৰঙিণ যাগান ধেৰ। আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃক

আিম অৱেহলা নকিৰম।

১১ সই লাক সকলৰ মখু লাক সকল আৰু অৱিশ লাক সকলৰ

দহ জনৰ মাজত এজনক িযৰচূােলমত আৰু আন ন জনক বেলগ

নগৰত বাস কিৰবৈল িদবৰ বােব িচিঠ খলােল। ২আৰু িয সকেল িনজ

ই ােৰ িযৰচূােলমত বাস কিৰব খিুজিছল, তওঁেলাকক লাক সকেল

আশী াদ কিৰেল। ৩ িযৰচূােলমত বাস কৰা ােদশীক িবষয়া সকল

এওঁেলাক। িয িক নহওক, িযহূদাৰ নগৰ বাৰত থকা িতজন লাক

আৰু তওঁেলাকৰ লগত ই ােয়লী লাক, পেুৰািহত, লবীয়া, মি ৰৰ

দাস, আৰু চেলামনৰ দাস সকলৰ বংশধৰ সকেল িনজৰ দশত বাস

কিৰেল। ৪ িযহূদাৰ বংশৰ িকছুমান আৰু িব ামীনৰ বংশৰ িকছুমান লাক

িযৰচূােলমত বাস কিৰেল। িযহূদাৰ পৰা অহা লাক সকলৰ অ ভু

সকল: পৰচৰ বংশৰ মহেললৰ পু চফিটয়া, চফিটয়াৰ পু অমিৰয়া,

অমিৰয়াৰ পু জখিৰয়া, জখিৰয়াৰ পু উি য়া, আৰু উি য়াৰ পু

অথায়া। ৫আৰু তাত চীেলানীয়াৰ পু জখিৰয়া, জখিৰয়াৰ পু যায়াৰীব,

যায়াৰীবৰ পু অদায়া, অদায়াৰ পু হজায়া, হজায়াৰ পু কলেহািজ,

কলেহািজৰ পু বাৰকূ, আৰু বাৰকূৰ পু মােচয়া আিছল। ৬ িযৰচূােলম‐

িনবাসী পৰচৰ পু সকল স মঠু চািৰ শ আঠষি জন। তওঁেলাক

জাকত‐িজিলকা লাক আিছল। ৭ িব ামীন বংশৰ পৰা এওঁেলাক:

ঈথীেয়লৰ পু িযচয়া, িযচয়াৰ পু মােচয়া, মােচয়াৰ পু কালায়া,

কালায়াৰ পু পদায়া, পদায়াৰ পু যােৱদ, যােৱদৰ পু মচু ম, আৰু

মচু মৰ পু চ ু আিছল। ৮ তওঁৰ পাছত গ য় আৰু চ য় আিছল,

স মঠু ন শআঠাইশ জন। ৯ িজ ীৰ পু যােৱেল তওঁেলাকৰ ত াৱধান

কিৰিছল, আৰু হ নৱূাৰ পু িযহূদা নগৰৰ ি তীয় সনাপিত আিছল।

১০ পেুৰািহত সকলৰ পৰা এওঁেলাক: যায়াৰীবৰ পু িযদয়া, যাখীন,

১১ অহীটুবৰ পু মৰােয়াত, মৰােয়াতৰ পু চােদাক, চােদাকৰ পু

মচু ম, মচু মৰ পু িহি য়া, িহি য়াৰ পু চৰায়া ঈ ৰৰ গহৃৰ পিৰচালক

আিছল। ১২আৰু তওঁেলাকৰ সহেযাগী লাক িয সকেল গা ীৰ কাম

সমহূ কিৰিছল, তওঁেলাক স মঠু আঠ শ বাইশ জন আিছল। তওঁেলাকৰ

লগেত ম ীয়াৰ পু পচ ৰ, পচ ৰৰ পু জখিৰয়া, জখিৰয়াৰ পু অমিচ,

অমিচৰ পু পলিলয়া, পলিলয়াৰ পু িযেহাৰাম, আৰু িযেহাৰামৰ পু

অদায়া আিছল। ১৩আৰু তওঁৰ সহেযাগী লাক, িয সকল পিৰয়ালৰ ধান

লাক আিছল, তওঁেলাক স মঠু শ িবয়াি শ জন আিছল। ইে ৰৰ পু

মিচে েমাত, মিচে েমাতৰ পু অহজয়, অহজয়ৰ পু অজেৰল, আৰু

অজেৰলৰ পু অমচচয় আিছল। ১৪ তওঁেলাকৰ ভাইসকল সাহসী যু াৰু

লাক আিছল, তওঁেলাক সংখ াত স মঠু এশ আঠাইশ জন আিছল।

হগগেদালীমৰ পু জ ীেয়ল তওঁেলাকক নতৃ িদয়া িবষয়া আিছল। ১৫

আৰু লবীয়া সকলৰ পৰা: বু ীৰ পু হচিবয়া, হচিবয়াৰ পু অ ীকাম,

অ ীকামৰ পু হ ু ৰ, হ ুৰৰ পু চময়া আিছল। ১৬ লবীয়া সকলৰ মখূ

লাকসকলৰ পৰা চবথয় আৰু যাজাবদ আিছল, আৰু তওঁেলাক ঈ ৰৰ

গহৃৰ বািহৰৰ কামৰ দািয় ত আিছল। ১৭ মীখাৰ পু আিছল ম িনয়া।

মীখা আিছল জ ীৰ পু , জ ী ধ বাদ াথনাৰ নতৃ লাৱা পিৰচালক

আিছল, তওঁ আচফৰ বংশৰ; আৰু বকবিুকয়া তওঁৰ সহেযাগী সকলৰ

মাজত ি তীয় আিছল আৰু চ ৱুাৰ পু অ া। চ ৱুা আিছল গাললৰ

পু । গালল আিছল িযদূথনূৰ পু । ১৮ পিব নগৰত থকা লবীয়া সকল

স মঠু শ চৗৰাশী জন আিছল। ১৯ ৱৰী সকল: অু ব, টলেমান, আৰু

তওঁেলাকৰ সহেযাগী সকল, তওঁেলােক ৱাৰেবাৰত পহৰা িদিছল।

তওঁেলাক স মঠু এশ বাস ৰ জন আিছল। ২০আৰু ই ােয়লৰ অৱিশ

সকেলা লাক, পেুৰািহত, িযহূদাৰ সকেলা নগৰত থকা লবীয়া সকল,

িতজেন িনজৰ িনজৰ উ ৰািধকাৰ সূে পাৱা ঠাইত বাস কিৰিছল।

২১ মি ৰৰ কমচাৰী সকেল ওেফলত বাস কিৰিছল; আৰু তওঁেলাকৰ

দািয় ত চীহা ও িগ া আিছল। ২২ ঈ ৰৰ গহৃত সৱাকায কৰা গায়ক

সকল আচফৰ বংশৰ আিছল। আচফৰ বংশৰ মীখা, মীখাৰ পু ম িনয়া,

ম িনয়াৰ পু হচিবয়া, হচিবয়াৰ পু বানী, আৰু বানীৰ পু উ ী। উ ী

লবীয়া সকলৰ ধান কমচাৰী আিছল আৰু তওঁ িযৰচূােলমৰ সৱাকায

কিৰিছল। ২৩ তওঁেলাক ৰজাৰ আ াৰ অধীনত আিছল, আৰু গায়ক

সকলক িতিদনৰ আৱশ ক অ সােৰ কেঠাৰ আ া িদয়া হিছল। ২৪

আৰু িযহূদাৰ পু জৰহ, জৰহৰ বংশৰ মেচজেবল, মেচজেবলৰ পু

পথিহয়া লাকসকলৰ সকেলা িবষয়ৰ বােব ৰজাৰ ওচৰত থািকিছল।

২৫ তওঁেলাকৰ গাওঁ আৰু পথাৰেবাৰৰ কাৰেণ িযহূদাৰ লাকসকলৰ

মাজৰ িকছুমান লাক িকিৰয়ৎ‐অ আৰু ইয়াৰ গাওঁেবাৰত, দীেবান আৰু

ইয়াৰ গাওঁেবাৰত, িযকবেূচল আৰু ইয়াৰ গাওঁেবাৰত, বাস কিৰিছল। ২৬

তওঁেলােক যচুৱা, মালাদাত, বৎ‐ পলটেতা বাস কিৰিছল। ২৭ হচৰ‐

চূৱাল, বৰ‐ চবা আৰু ইয়াৰ গাওঁেবাৰত। ২৮আৰু িচ গ, মেকানা আৰু

তাত থকা গাওঁেবাৰত তওঁেলােক বাস কিৰিছল। ২৯অিয়ন‐িৰেমান,

যৰাহ, যমতূ, ৩০জােনাহ, অ মত, আৰু সইেবাৰত থকা গাওঁেবাৰত,

লাখীচত থকা পথাৰেবাৰ, অেজকা আৰু তাত থকা গাওঁেবাৰত বাস

কিৰিছল। এইদেৰ তওঁেলােক বৰ‐ চবাৰ পৰা িহে ামৰ উপত কাৈলেক

বাস কিৰিছল। ৩১ িব ামীনৰ লাকসকল গবাৰ পৰা আৰ কিৰ,

িমকমচ, অয়াত, বৎএলত আৰু তাত থকা গাওঁেবাৰত বাস কিৰিছল, ৩২

তওঁেলােক অনােথাত, নাব, অনিনয়ােতা তওঁেলাক বাস কিৰিছল। ৩৩

হােচাৰ, ৰামা, িগ িয়ম, ৩৪ হাদীদ, চেবািয়ম, নব াট, ৩৫ লাদ, ওেনা,

আৰু িশ ‐কম কৰা সকলৰ উপত কাত বাস কিৰিছল। ৩৬ িযহূদাত বাস

কৰা িকছুমান লবীয়া লাক িব ামীন লাকসকলৰ বােব িনযু কৰা

হিছল।

১২ চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবল আৰু যচুৱাৰ লগত অহা পেুৰািহত,

আৰু লবীয়াসকল এওঁেলাক: চৰায়া, িযিৰিময়া, ই া, ২অমিৰয়া,

ম কু, হ ুচ, ৩ চখিনয়া, ৰহূম, আৰু মেৰেমাৎ, ৪ ইে া, িগ েথাই,

অিবয়া, ৫ িময়ামীন, মাদীয়া, িবলগা, ৬ চমিয়য়া, যায়াৰীব, িযদয়া,

৭ চ ,ু আেমাক, িহি য়া, আৰু িযদয়া। এওঁেলাক পেুৰািহত সকলৰ

মখূ লাক আৰু যচুৱাৰ িদনত তওঁেলাকৰ সহেযাগী আিছল। ৮

লবীয়া সকল যচুৱা, িব ইু, ক ীেয়ল, চেৰিবয়া, িযহূদা আৰু ম নীয়া;

এই ম িনয়া আৰু তওঁৰ সহেযাগী সকল ধ বাদৰ গীত গাৱাসকলৰ

দািয় ত আিছল। ৯ বকবিুকয়া আৰু উে া তওঁেলাকৰ সহেযাগী আিছল,

উপাসনাৰ সময়ত তওঁেলাকৰ িবপৰীেত তওঁেলাক িথয় হিছল। ১০

যায়াদাৰ িপতৃ ইিলয়াচীব, ইিলয়াচীবৰ িপতৃ যায়াকীম, যায়াকীমৰ িপতৃ

যচুৱা, ১১ য ুৱাৰ িপতৃ যানাথন, আৰু যানাথনৰ িপতৃ যায়াদা আিছল।

১২ যায়াকীমৰ িদনত পেুৰািহত এওঁেলাক, এওঁেলাক িপত‐ৃপিৰয়ালৰ

মখূ লাক আিছল: চৰায়াৰ মখূ লাক মৰায়া, িযিৰিময়াৰ মখূ লাক

হনিনয়া, ১৩ ই াৰ মখূ লাক মচু ম, অমিৰয়াৰ মখূ লাক িযেহাহানন,

১৪ মা কুীৰ মখূ লাক যানাথন, চবিনয়াৰ মখূ লাক যােচফ, ১৫

একািদ েম, হাৰীমৰ মখূ লাক অদনা, মৰােয়াতৰ মখূ লাক িহ য়, ১৬

ইে াৰ মখূ লাক জখিৰয়া, িগ েথানৰ মখূ লাক মচু ম, ১৭ অিবয়াৰ

মখূ লাক িজ ী, তওঁেলাকৰ মাজত িম ামীনেৰা এজন মখূ লাক

আিছল, মাৱাদীয়া মখূ লাক িপ য়, ১৮ িবলগাৰ মখূ লাক চ ৱুা,

চমিয়য়াৰ মখূ লাক িযেহানাথন, ১৯ যায়াৰীবৰ মখূ লাক ম নয়,

িযদয়াৰ মখূ লাক উ ী, ২০ চ য়ৰ মখূ লাক ক য়, আেমাকৰ মখূ

লাক এবৰ, ২১ িহি য়াৰ মখূ লাক হচিবয়া, িযদয়াৰ মখূ লাক নথেনল
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আিছল। ২২ ইিলয়াচীবৰ িদনত লবীয়া সকল, ইিলয়াচীব, যায়াদা,

যাহানন, আৰু য ুৱা, এওঁেলাক পিৰয়ালৰ মখূ লাক বিুল িলিপৱ কৰা

হিছল। পাৰস ৰ ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ সময়ত পেুৰািহত সকলৰ নাম

িলিপৱ কৰা হিছল। ২৩ লবীৰ বংশৰ লাকসকল আৰু পিৰয়ালৰ মখূ

লাকসকলৰ নাম ইিলয়াচীবৰ পু যাহাননৰ িদনৈলেক ইিতহাস পু কত

িলিপৱ কৰা আিছল। ২৪ লবীয়াসকলৰ মখূ লাক হচিবয়া, চেৰিবয়া,

ক ীেয়লৰ পু যচুৱা, তওঁেলাকৰ সহকমীৰ সেত তওঁেলাক ঈ ৰৰ

লাক দায়দূৰ আ া পালন কিৰ ভােগ ভােগ সহািৰ জনায় তওঁেলাকৰ

িবপৰীেত িথয় হ ঈ ৰৰ িত‐ শংসা কিৰিছল। ২৫ ম নীয়া, বকবিুকয়া,

ওবিদয়া, মচু ম, টে ান, আৰু অ ু ব ৱৰী হ দামেবাৰৰ ৱাৰত িথয়

হ পহৰা িদিছল। ২৬ যাচাদকৰ পু যচুৱা, যচুৱাৰ পু যায়াকীমৰ

িদনত, আৰু দশাধ নিহিময়াৰ িদনত পেুৰািহত আৰু অধ াপক ই া,

তওঁেলাক সকেলােৱ সৱা‐কায কিৰিছল। ২৭ িযৰচূােলমৰ দৱাল উৎসগ

কৰাৰ সময়ত, লবীয়াসকল িয ঠাইত আিছল, তাৰ পৰাই উ ‐ িন

কিৰিছল। আন , ধ বাদ াথনা, িতগীত, তাল, বেহলা, ও বীণােৰ

উৎসগ উৎসৱ পালন কিৰবৈল লবীয়া সকলক িযৰচূােলমৈল আিনিছল।

২৮ িযৰচূােলমৰ চািৰও িদশৰ িজলা, আৰু নেটাফাতীয়া সকলৰ গাওঁেবাৰৰ

পৰা গায়ক সকলক সমেবত হ একেগাট হ’ল। ২৯ তওঁেলাক বৎ‐

িগলগল, গবা আৰু অজমাবতৰ পথাৰৰ পৰাও আিহল। গায়ক সকেল

তওঁেলাকৰ িনজৰ বােব িযৰচূােলমৰ চািৰও িদেশ গাওঁ পািতেল। ৩০

পেুৰািহত আৰু লবীয়াসকেল তওঁেলাকক িচ কিৰেল; আৰু তাৰ পাছত

তওঁেলােক লাকসকলক, ৱাৰেবাৰ, আৰু দৱাল িচ কিৰেল। ৩১

তাৰ পাছত িযহূদাত থকা মাৰ মখু লাকসকল গড়ৰ ওপৰৈল গ’ল,

আৰু মই ধ বাদ াথনাৰ বােব এটা ডাঙৰ গায়ক দল িনযু কিৰেলাঁ।

এটা দল গড়ৰ ওপৰত সাঁফােল গাবৰ‐ ৱাৰৈল গ’ল। ৩২ চয়া আৰু

িযহূদাৰ মখু লাকৰ আধাভাগ লােক তওঁেলাকক অ সৰণ কিৰেল। ৩৩

আৰু তওঁেলাকৰ পাছত অজিৰয়া, ই া, মচু ম, ৩৪ িযহূদা, িব ামীন,

চমিয়য়া, আৰু িযিৰিময়া গ’ল। ৩৫ তুৰীেয় সেত পেুৰািহতৰ পু সকলৰ

িকছুমান লাক, আৰু আচফৰ বংশৰ জ ু ৰৰ পু মীখায়া, মীখায়াৰ পু

ম নীয়া, ম িনয়াৰ পু চমিয়য়া, চমিয়য়াৰ পু যানাথন, আৰু যানাথনৰ

পু জখিৰয়া আিছল। ৩৬ ইয়াত জখিৰয়াৰ স কীয় সকেলা আিছল।

তওঁেলাক চমিয়য়া, অজেৰল, িমললয়, িগললয়, মাৱয়, নথেনল, িযহূদা,

আৰু হাননী ঈ ৰৰ লাক দায়দুৰ বাদ য বজাইিছল। অধ াপক ই া

তওঁেলাকৰ স খুত আিছল। ৩৭ তওঁেলােক ভুমকু‐ ৱাৰ হ দায়দূৰ

নগৰৰ খটখিটেয়িদ দৱালৈল উিঠ দায়দুৰ ৰাজ সাদ পাৰ হ পবূ িদশৰ

জল‐ ৱাৰৈলেক গ’ল। ৩৮আৰু ধ বাদ াথনা কৰা আন এটা গায়ক

দল আন িদেশ গ’ল। মই লাকসকলৰ আধা সংখ ক লাকক লগত ল

তওঁেলাকক অ সৰণ কিৰেলাঁ। তওঁেলােক দৱালৰ ওপেৰ ওপেৰ

ত ৰৰ কাঁঠ পাৰ হ বহল দৱালৈলেক, ৩৯ আৰু ই িয়মৰ ৱাৰ

হ, পৰুিণ ৱাৰ, মৎস ‐ ৱাৰ, হনেনলৰ কাঁঠ, হে য়া কাঁেঠিদ মৰ‐

ছাগ ৱাৰৈলেক গ’ল, আৰু তওঁেলাক গ হৰী ৱাৰত ৰিখল। ৪০

এইদেৰ, ধ বাদ িদ যাৱা সই েয়াটা দেল ঈ ৰৰ গহৃত িনজৰ ান

ল’ ল, আৰু মই মাৰ লগত থকা আধা কমচাৰীৰ সেত িনজৰ ান

ল’ লাঁ। ৪১আৰু পেুৰািহত সকেল তওঁেলাকৰ ান ল’ ল: তূৰী লগত

ল পেুৰািহত ইিলয়াকীম, মােচয়া, িম ামীন, মীখায়া, ইলীেয়াঐনয়,

জখিৰয়া, আৰু হনিনয়া, ৪২ মােচয়া, চময়া, ইিলয়াজৰ, উ ী, িযেহাহানন,

মি য়া, এলম, আৰু এজৰ আিছল। গায়ক সকেল তওঁেলাকৰ পিৰচালক

িয িহয়াই সেত গান গােল। ৪৩ সই িদনা লাকসকেল মহৎ বিলদান

কিৰ আন কিৰেল; কাৰণ ঈ েৰ তওঁেলাকক মহা‐আনে েৰ আনি ত

কিৰিছল। মিহলা আৰু ল’ৰা‐ ছাৱালীেয়ও আন কিৰেল। এই হতুেক

ব ত ৰৈলেক িযৰচূােলমৰ আন ‐ িন না গিছল। ৪৪ সইিদনা

বৰঙিনৰ বােব িদয়া ফলৰ আগভাগ, আৰু দশম ভাগ থাৱা ভঁৰালৰ

দািয় ত লাকসকলক িনযু কিৰেল। ইয়াৰ সকেলাৰ পৰা পেুৰািহত

আৰু লবীয়া সকলৰ েয়াজন অ যায়ী িবধানত িদয়াৰ দেৰ িকছু অংশ

তওঁেলাকৰ বােব গােটাৱা হিছল। নগৰৰ ওচৰত থকা পথাৰত কাম

কিৰবৰ বােব িতজনক িনযু কৰা হিছল। তওঁেলাকৰ স খুত িথয়

হাৱা পেুৰািহত আৰু লবীয়া সকেল বােব িযহূদাই আন কিৰিছল। ৪৫

দায়দু আৰু তওঁৰ পু চেলামনৰ আ া অ সােৰ গায়ক আৰু ৱৰীসকেল

কৰাৰ দেৰ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ঈ ৰৰ সৱা‐কায আৰু িচ কৰা কায

স কিৰিছল। ৪৬ ব িদনৰ পবূেত, দায়দু আৰু আচফৰ সময়ত তাত

গায়ক সকলৰ পিৰচালক আিছল, আৰু ঈ ৰৰ উে েশ ধ বাদ শংসাৰ

িতগীত কিৰিছল। ৪৭ জৰু ািবল আৰু নিহিময়াৰ িদনত ই ােয়লৰ

লাকসকেল িতিদনৰ েয়াজন অ সােৰ গায়ক আৰু ৱৰী সকলক

িতিদনৰ অংশ িদিছল। তওঁেলােক লবীয়া সকলৰ বােব িকছু অংশ

আৰু লবীয়া সকেল হােৰাণৰ বংশৰ লাক সকলৰ বােব িকছু অংশ পথৃক

কিৰ ৰািখিছল।

১৩ সই িদনা, লাকসকেল িনব পৰাৈক মািচৰ িবধান‐পু ক পাঠ

কৰা হিছল। িবধান‐পু কত িলখা অ সােৰ গ’ম পাৱা গ’ল

য, “অে ানীয়া বা মাৱাবীয়া লাকসকল কিতয়াও ঈ ৰৰ মহাসভাৈল

আিহব নাৱািৰব।” ২ এইদেৰ কৰা হিছল কাৰণ, তওঁেলাক ই ােয়লৰ

লাকসকলৰ ওচৰৈল িপঠা আৰু পানী ল অহা নািছল। বৰ ই ােয়লক

শাও িদবৈল তওঁেলােক িবিলয়মক ভাড়া কিৰ আিনিছল। অৱেশ আমাৰ

ঈ েৰ সই শাওক আশী াদৈল ৰপূা ৰ কিৰেল। ৩ তওঁেলােক এই

িবধান নাৰ লেগ লেগ েত ক িবেদশী লাকসকলক ই ােয়লৰ পৰা

পথৃক কিৰেল। ৪ এই ঘটনাৰ আেগেয় আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ ভঁৰালৰ

ওপৰত পেুৰািহত ইিলয়াচীবক িনযু কিৰিছল। তওঁ টািবয়াৰ স কীয়

লাক আিছল। ৫ পেুৰািহত ইিলয়াচীেব টািবয়াৰ বােব এটা ডাঙৰ ভঁৰাল

ত কিৰেল। িয ঠাইত পবূেত লাকসকেল শস নেবদ , ধপূ‐ধনূা,

ব েবাৰ, শস ৰ দশম ভাগ, নতুন া াৰস, আৰু তল, লবীয়া সকলৰ

নােমেৰ, আৰু পেুৰািহত সকলৰ বৰঙিনৰ বােব ৰখা হিছল। ৬ িক ু

এই সকেলা ঘটনাৰ সময়ত মই িযৰচূােলমত নািছেলাঁ। কাৰণ বািবলৰ

ৰজা অত ৰ ৰাজ ৰ বি শ বছৰত মই ৰজাৰ ওচৰৈল গিছেলাঁ।

িকছুিদনৰ পাছত মই ৰজাৰ পৰা ছুিটৰ বােব অ মিত ল’ লা। ৭ মই

িযৰচূােলমৈল ঘিূৰ আিহেলাঁ। ইিলয়াচীেব ঈ ৰৰ গহৃৰ চাতালত টািবয়াক

ভঁৰাল িদ কৰা ‐কম মই বিুজ পােলাঁ। ৮ মই অিতশয় ািধত হিছেলাঁ,

আৰু ভঁৰালৰ পৰা টািবয়াৰ ঘৰৰ সকেলা ব দিলয়াই পলােলাঁ। ৯

মই ভঁৰালেবাৰ িচ কিৰবৈল আেদশ িদেলাঁ, আৰু সই ঠাইৈল ঈ ৰৰ

গহৃৰ ব েবাৰ, শস নেবদ ৰ ব েবাৰ আৰু ধপূ‐ধনূা পনুৰ আিন থেলাঁ।

১০ মই জািনবৈল পােলাঁ য, লবীয়া সকলৰ বােব িনযু কৰা অংশ

তওঁেলাকক ভগাই িদয়া নািছল। সেয় তওঁেলােক মি ৰ ত াগ কিৰ

িতজেন িনজৰ িনজৰ পথাৰৈল যাবৈল খৰধৰ কিৰেল। কাম কৰা গায়ক

সকেলও সইদেৰ কিৰেল। ১১ তিতয়া মই কমচাৰী সকলৰ সেত

িববাদ কিৰ ক’ লা, “ঈ ৰৰ গহৃ িকয় অৱেহলা কৰা হেছ?” পাছত মই

তওঁেলাকক গাটাই আিন িতজনক িনজ িনজ পদত াপন কিৰেলাঁ।

১২ তিতয়া সকেলা িয দী লােক শস , নতুন া াৰসৰ, আৰু তলৰ

দশমভাগ ভঁৰালৈল আিনেল। ১৩ মই চেলিময়া পেুৰািহত, চােদাক

অধ াপক, আৰু লবীয়া সকলৰ পৰা পদায়াক ভঁৰাল ঘৰৰ কাষাধ

িনযু কিৰেলাঁ। তওঁেলাকৰ পাছত ম নীয়া পু জ ু ৰ, জ ু ৰৰ পু

হাননক কাষাধ পািতেলাঁ; কাৰণ তওঁেলাক িব াসেযাগ বিুল গিণত

হিছল। তওঁেলাকৰ সহেযাগী সকলৰ যাগান ধিৰবৈল ব ভগাই িদয়াই

তওঁেলাকৰ কাম আিছল। ১৪ হ মাৰ ঈ ৰ, এই িবষেয় মাক সাঁৱৰণ

কৰক; আৰু মাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ অেথ কৰা উ ম কাযেবাৰ মিচ নেপলাব।

১৫ সই িদনেবাৰত মই িযহূদাৰ লাকসকলক িব াম‐বােৰ া া িট

পৰা, শস ৰ ডাঙিৰ আিন গাধত বাজাই িদয়া, আৰু িব াম‐বােৰ

া াৰস, া া িট, আৰু িডমৰু িট আিদ সকেলািবধ ব ৰ গধৰু বাজাও

িযৰচূােলমৈল অনা দিখেলাঁ। মই তওঁেলােক সই িদনা খাৱা ব িব ী

কৰাৰ কথাৰ িবৰিু তা কিৰেলাঁ। ১৬ িযৰচূােলমত বাস কৰা তূৰৰ পৰা

অহা লাকসকেল মাছ আৰু সকেলা িবধৰ ব েবাৰ আিনিছল, আৰু িব াম‐

বােৰ িযহূদা আৰু নগৰৰ লাকসকলক সইেবাৰ িব ী কিৰিছল। ১৭
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তিতয়া মই িযহূদাৰ ধান লাকসকলৰ লগত িববাদ কিৰ তওঁেলাকক

ক’ লা, “আেপানােলােক য িব াম‐বাৰ অপিব কিৰ, এইেবাৰ িক কম

কিৰেছ? ১৮আেপানােলাকৰ িপতৃ সকেল এইদেৰ কৰা নািছল ন? আৰু

আমাৰ ঈ েৰ জােনা আমাৰ আৰু এই নগৰৰ ওপৰত এইেবাৰ দশা

ঘেটাৱা নািছল ন? তথািপও আেপানােলােক িব াম‐বাৰ অপিব কিৰ

ই ােয়লৰ ওপৰৈল াধাি পনুৰ অিধকৈকআিনব খিুজেছ?” ১৯ িব াম‐

বাৰৰ আেগেয়ই আ াৰ হাৱাৰ লেগ লেগ িযৰচূােলমৰ ৱাৰেবাৰ ব

কিৰবৈল আৰু িব াম‐বাৰ শষ নােহাৱাৈলেক ৱাৰেবাৰ খিুল িনিদবৈল

মই আেদশ িদেলাঁ। িব াম‐বােৰ কােনা বাজা িভতৰৈল যন অনা নহয়,

এই কাৰেণ মই মাৰ িকছুমান দাসক ৱাৰত িনযিু কিৰেলাঁ। ২০

তােত বিণক সকল আৰু সকেলািবধ ব িব ী কৰা সকল এবাৰ, বাৰ

িযৰচূােলমৰ বািহৰত থািকল। ২১ িক ু মই তওঁেলাকক সাৱধান কিৰেলাঁ,

“আেপানােলােক িকয় দৱালৰ বািহৰত ত ু তিৰেছ? যিদ আেপানােলােক

এইদেৰ পনুৰ কেৰ, তেনহেল মই আেপানােলাকক শাি িদম!” সই

সময়ৰ পৰাই তওঁেলাক িব াম‐বােৰ অহা নািছল। ২২ তাৰ পাছত

িব ামবাৰ পিব কিৰবৈল লবীয়া সকল িনজেক িনেজ িচ কিৰ আিহ

ৱাৰেবাৰ ৰিখবৈল মই আেদশ িদেলাঁ। হ মাৰ ঈ ৰ, এই িবষয়েতা

মাক সাঁৱৰণ কৰক; মাক দয়া কৰক আৰু আেপানাৰ িনয়ম অ সােৰ

মাৈল কৃপা কৰক। ২৩ সই িদনেবাৰত মই দিখবৈল পােলাঁ য, িয দী

লাকসকেল, অ েদাদীয়া, অে ানীয়া, আৰু মাৱাবীয়া মিহলাক িবয়া

কিৰিছল। ২৪ তওঁেলাকৰ আধা সংখ ক স ােন অচেদাদীয়া ভাষা কয়,

িক ু তওঁেলােক ই ী ভাষা ক’ব নাজােন। িনজৰ িনজৰ জািতৰ ভাষা

অ সােৰ কথা কয়। ২৫ তােত মই তওঁেলাকৰ লগত িববাদ কিৰেলাঁ

আৰু তওঁেলাকক শাও িদেলাঁ। তওঁেলাকৰ িকছুমান লাকক কাবাই

তওঁেলাকৰ চুিল িচিঙেলাঁ। মই তওঁেলাকক ঈ ৰৰ নােমেৰ শপত িদ

কেলাঁ, “আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ছাৱালীক তওঁেলাকৰ পু ৈল

িবয়া িনিদব, আৰু আেপােলাকৰ পু ৈল বা িনজৰ বােবও তওঁেলাকৰ

ছাৱালীক িবয়া কৰাই নািনব।” ২৬ ই ােয়লৰ ৰজা চেলামেন এই মিহলা

সকলৰ কাৰেণই জােনা পাপ কৰা নািছল? অেনক দশৰ মাজত তওঁৰ

িনিচনা কােনা ৰজা নািছল; আৰু তওঁ িনজৰ ঈ ৰৰ ি য়পা আিছল।

ঈ েৰ তওঁক গােটই ই ােয়লৰ ওপৰত ৰজা পািতিছল, তথািপ িবেদশী

ভাযাই তওঁেকা পাপ কৰােল। ২৭ তেনহেল িবেদশী মিহলা িবয়া কৰাৰ

াৰাই ঈ ৰৰ িবৰেু আ গত হীন কায কিৰ আৰু সকেলা ‐কায কিৰ

আিম আেপােলাকৰ কথা িনম ন? ২৮ ইিলয়াচীব ধান পেুৰািহতৰ পু

যায়াদা, যায়াদাৰ এজন পু হােৰাণীয়া চনব টৰ জাঁৱােয়ক আিছল।

সই কাৰেণ মই শাৰীিৰকভােৱ মাৰ স খুৰ পৰা আতৰ কিৰেলাঁ। ২৯

হ মাৰ ঈ ৰ, তওঁেলাকক সাঁৱৰণ কৰক; কাৰণ তওঁেলােক পেুৰািহত

পদ, পেুৰািহত‐পদৰ আৰু লবীয়া সকলৰ িনয়ম লিষত কিৰেল। ৩০

সই কাৰেণ মই সকেলা িবেদশী ব ৰ পৰা তওঁেলাকক িচ কিৰেলাঁ,

আৰু িতজনৰ কায অ সােৰ পেুৰািহত আৰু লবীয়া সকলৰ দািয় ‐

দঢ়ৃ কিৰেলাঁ। ৩১ িনৰিূপত সময়ত খিৰ আৰু ফলৰ আগ ভাগ দান িদেলাঁ।

হ মাৰ ঈ ৰ, ম লৰ অেথ মাক সাঁৱৰণ কৰক।
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এ ার
১ ৰজা অহচেবেৰাচৰ িদনত (ৰজা অহচেবেৰােচ ভাৰতবষৰ পৰা চ

দশৈলেক এশ সাতাইশ খন েদশৰ ওপৰত ৰাজ কিৰিছল); ২

সই সময়ত, ৰজা অহচেবেৰােচ চুচন ৰাজ সাদত িনজৰ ৰাজিসংহাসনত

বিহল। ৩ তওঁৰ ৰাজ ৰ ততৃীয় বছৰত তওঁৰ সকেলা কমচাৰী আৰু

দাসৰ বােব তওঁ ভাজ পািতেল। পাৰস আৰু মািদয়াৰ স , উ

পদবীধাৰী লাক, আৰু েদশৰ অধ সকল তওঁৰ আগত উপি ত

হ’ল। ৪ তওঁ অেনক িদন, অথাৎ এশ আশী িদনৈলেক িনজৰ তাপাি ত

ৰাজ ৰ ঐ য , আৰু উৎকৃ মাহা ৰ গৗৰৱ দখৱুােল। ৫ সই িদনেবাৰ

যিতয়া স নূ হ’ল, তিতয়া ৰজাই সাত িদনৈলেক ভাজ িদেল। চুচনৰ

ৰাজ‐ কাঁঠত উপি ত হাৱা সৰু িক বৰ সকেলা জাৰ কাৰেণ তওঁ ভাজ

িদেল। এই ভাজ ৰাজ‐গহৃৰ বািগছাৰ চাতালত িদেল। ৬ বািগছাৰ

চাতাল খন বগা আৰু বঙুনীয়া কপাহী পদােৰ সেজাৱা হিছল। পদােবাৰ

িমিহ শণ তা আৰু ৰঙা‐ বেঙনা বৰণীয়া ৰিচেৰ মমৰ িশলৰ খটুাত

লেগাৱা ৰপূৰ আঙুিঠত ব া আিছল। ইয়াত িবিচ চােনকীেৰ টান িশেলেৰ

ব া পদ পথ, মমৰ িশল, মু তা আৰু চেপটা িশলাখ ত সাণৰ আৰু

ৰপূৰ আসনেবাৰ আিছল। ৭ তওঁেলাকক সাণৰ িপয়লাত পান কেৰাঁৱা

হিছল। িতেটা িপয়লা তুলনাহীন আিছল। ৰজাৰ মহ তাৰ কাৰেণ

অিধক ৰাজকীয় া াৰস তওঁেলাকক িদয়া হিছল। ৮ তওঁেলােক িবিধ

অ সােৰ া াৰস পান কিৰিছল, “ া াৰস পান কৰােটা বাধ তা মলূক

নািছল।” কাৰণ যাৰ িয ই া, তওঁ সই দেৰ যন কিৰব পােৰ, সই

বােব ৰজাই তওঁৰ ৰাজ সাদৰ কমচাৰী সকলক আ া িদিছল। ৯ ৰাণী

ৱ ীেয়ও অহচেবেৰাচৰ ৰাজ সাদত মিহলা সকলৰ বােব ভাজ িদেল।

১০ স ম িদনৰ িদনা ৰজাই া াৰস পান কিৰ ফুি ত হ আিছল, আৰু

তওঁ মহূমন, িবজথা, হেবানা, িবগথা, অবগথা, জথৰ, আৰু ককচক (ৰজা

অহচেবেৰাচৰ আগত পিৰচযা কৰা এই সাত জন কমচাৰী), ১১ ৰাণী

ৱ ীক তওঁৰ ৰাজমু টৰ সেত তওঁৰ ওচৰৈল আিনবৈল ক’ ল। তওঁ

লাকসকলকআৰু কমচাৰী সকলক ৰাণীৰ সৗ য দখৱুাব িবচািৰিছল,

কাৰণ তওঁৰ মখুম ল অিত আকষণীয় আিছল। ১২ িক ু কমচাৰী সকলৰ

াৰাই ৰজাই তওঁৰ ওচৰৈল আিনবৈল িদয়া আ া ৰাণী ৱ ীেয় মািনবৈল

অস ত হ’ল। তােত ৰজাই াধাি ত হ’ল, আৰু তওঁৰ অ ৰত াধাি

িল উিঠল। ১৩ তাৰ পাছত ৰজাই ানীেলাক আৰু িয সকেল সময়ৰ

মলূ বেুজ তওঁেলাকৰ লগতআেলাচনা কিৰেল, (িকয়েনা িবচাৰ আৰু

ব ৱ া জনা সকলৈল ৰজাই সইদেৰ কেৰ)। ১৪ সই সময়ত তওঁৰ অিত

ঘিন পাৰস আৰু মািদয়াৰ সাত জন কাঁৱৰ এওঁেলাক: কচনা, চথৰ,

অদমথা, তচীচ, মৰচ, মচনা, আৰু মমকুণ। এওঁেলাকৰ ৰজাৰ ওচৰৈল

যাৱাৰ অিধকাৰ আিছল, আৰু তওঁেলােক ৰাজ ৰ িভতৰত উ খাপৰ

কাযালয় াপন কিৰিছল। ১৫ ৰাণী ৱ ীেয় কমচাৰীৰ াৰাই পেঠাৱা,

ৰজা অহচেবেৰাচৰ আ া অমা কিৰিছল। সেয় িবিধ অ সােৰ ৰাণী

ৱ ীৰ িত িক কৰা হ’ব?” ১৬ তিতয়া মমকুেণ ৰজা আৰু কমচাৰী

সকলৰ উপি িতত ক’ ল, “ৰাণী ৱ ীেয় য কৱল মহাৰাজৰ িবৰেু

অপৰাধ কিৰেল, এেন নহয়; িক ু সকেলা কমচাৰী, আৰু অহচেবেৰাচ

ৰজাৰ েদশত থকা সকেলা লাকৰ িবৰেু অপৰাধ কিৰেল। ১৭ কাৰণ

ৰাণীৰ এই কাযৰ িবষেয় সকেলা মিহলা াত হ’ব। ইয়াৰ বােব মিহলা

সকেল িনজৰ ামীক সইদেৰই তু ান কিৰব। মিহলা সকেল ক’ব,

‘অহচেবেৰাচ ৰজাই ৰাণী ৱ ীক তওঁৰ ওচৰৈল আিনবৈল আ া িদিছল,

িক ু তওঁ আ া অমা কিৰিছল।’ ১৮ ৰাণীৰ এই কমৰ িবষেয় পাৰস

আৰু মািদয়াৰ ভ মিহলা সকেল িন সই িদনেটা অিত ম নােহাৱাৰ

আগেত ৰজা আৰু কমচাৰী সকলক সইদেৰ ক’ব। সেয় এই কথা ব ত

অপমান আৰু াধৰ িবষয় হ’ব। ১৯ যিদ এই কথাই মহাৰাজক স ু

কেৰ, তেনহেল ‘ৰাণী ৱ ী অহচেবেৰাচ ৰজাৰ ওচৰৈল পনুৰ আিহবৈল

নাপাব’; এই ৰাজ আ া আেপানাৰ মখুৰ পৰা ওলাওক, আৰু ইয়াৰ যন

লৰ‐চৰ নহয়। এই কাৰেণ ইয়াক পাৰস আৰু মািদয়া সকলৰ িবিধত িলখা

হওক। তাৰ পাছত মহাৰােজ তওঁৰ ৰাণীপদ তওঁতৈক উ ম মিহলা

এগৰাকীক িদয়ক। ২০ মহাৰােজ িদয়া আ া যিতয়া তওঁৰ ৰাজ ৰ

সকেলা ফােল ঘাষণা কৰা যাব, তিতয়া সৰু িক বৰ সকেলা মিহলাই

িনজৰ িনজৰ ামীক স ান কিৰব।” ২১ তিতয়া এই কথাত ৰজা আৰু

ধান লাকসকল স ু হ’ল; আৰু ৰজাই মমকুেণ িদয়া াৱৰ দেৰই

কিৰেল। ২২ তওঁ সকেলা ৰাজকীয় েদশৈল িতখন েদশৰ িনজৰ

আখৰ অ সােৰ আৰু েত ক লাকৈল তওঁেলাকৰ ভাষা অ সােৰ িচিঠ

পিঠয়ােল। ৰজাই আ া িদেল য, িতজন পৰুষু িনজৰ িনজৰ ঘৰৰ মৰূ ী

হওক। এই আ া েত ক লাকৰ িনজৰ িনজৰ ভাষাত িদয়া হিছল।

২ এই সকেলা ঘটনাৰ পাছত, ৰজা অহচেবেৰাচৰ াধ শা হ’ল, তাৰ

পাছত তওঁ ৰাণী ৱ ী, আৰু তওঁ কৰা কাযৰ বষেয় িচ া কিৰেল।

তওঁ ৰাণীৰ িবৰেু িদয়া আ াৰ িবষেয়ও িচ া কিৰেল। ২ তিতয়া ৰজাৰ

পিৰচযা কৰা যৱুক জেন তওঁক ক’ ল, “মহাৰাজৰ বােব ৰী যৱুতী

মাৰী িবচাৰ কৰা হওক। ৩ মহাৰােজ িনজৰ ৰাজ ৰ সকেলা েদশত

িবষয়া সকলক িনযু কৰক। যােত তওঁেলােক সকেলা ফালৰ পৰা

ৰী যৱুতী মাৰী চুচন ৰাজ‐ সাদৰ অ ঃপৰুৈল আিন গাটাব পােৰ।

ৰজাৰ কমচাৰী নপংুসক হগয় মিহলা সকলৰ দািয় ত আিছল। তওঁৰ

ত াৱধানত ৰী মাৰী সকলক ৰখা হওক; আৰু হগেয় তওঁেলাকক

তওঁেলাকৰ সাধনেবাৰ িদয়ক। ৪ িয গৰাকী যৱুতীেয় মহাৰাজক স ু

কিৰব, সই গৰাকীেয়ই ৱ ীৰ ানত ৰাণী হওক।” এই পৰামশত ৰজাই

স ু হ সই দেৰই কিৰেল। ৫ সই সময়ত মদখয় নােমেৰ চুচন

ৰাজ সাদত এজন িয দী লাক আিছল। তওঁৰ িপতৃ যায়ীৰ, যায়ীৰৰ

িপতৃ িচিময়ী, আৰু িচিময়ীৰ িপতৃ কীচ আিছল। কীচ এজন িব ামীনীয়া

লাক আিছল। ৬ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ ব ী কিৰ িনয়া িযহূদাৰ ৰজা

যকিনয়াৰ লগত িয লাকসকলক ব ী কিৰ ল গিছল, তওঁেলাকৰ লগত

িযৰচূােলমৰ পৰা মদখয়েকা ব ী কিৰ ল গিছল। ৭ মদখেয় িনজৰ

দদােয়কৰ জীেয়ক হদ াক অথাৎ ইে ৰক িতপালন কিৰিছল; কাৰণ

তওঁৰ িপত‐ৃমাতৃ নািছল। সই যৱুতীৰ দহৰ গঠন ৰ আৰু বাি ক

ৰপূ আকষণীয় আিছল। মদখেয় তওঁক িনজৰ ছাৱালীৰ দেৰ িতপালন

কিৰিছল। ৮ ৰজাৰ আেদশ আৰু িনেদশ ঘাষণা কৰাৰ পাছত, চুচন

ৰাজ াসাদৈল অেনক যৱুতীক অনা হিছল। তওঁেলাকক নপংুসক হগয়ৰ

ত াৱধানত ৰখা হিছল। তওঁেলােক ইে ৰেকা ৰাজ াসাদৈল আিন,

মিহলাক ত ৱাধান লাৱা হগয়ৰ অধীনত ৰািখিছল। ৯ ইে েৰ হগয়ক

স ু কিৰ তওঁৰ অ হ লাভ কিৰেল। লেগ লেগ তওঁ ইে ৰক সাধন

আৰু তওঁৰ ভাগৰ খাদ িদেল। ৰাজ সাদৰ পৰা সাত গৰাকী দাসী তওঁৰ

বােব িনযু কিৰেল, আৰু দাসী সকলৰ সেত তওঁক মিহলা গহৃৰ উ ম

ঠাইৈল ানা ৰ কিৰেল। ১০ ইে েৰ িনজৰ লাকসকলৰ বা স কীয়

সকলৰ িবষেয় কােকা এেকা কাৱা নািছল, কাৰণ মদখেয় তওঁক সই

কথা ক’বৈল িনেষধ কিৰিছল। ১১ ইে ৰ কেন দেৰ আেছ, আৰু তওঁৈল

িক কৰা হ’ব, সই কথা জািনবৈল মদখেয় িতিদেন মিহলা গহৃৰ বািহৰত

থকা চাতােলিদ অহা যাৱা কিৰিছল। ১২ ৰজা অহচেবেৰাচৰ ওচৰৈল

যাবৰ বােব যিতয়া কােনা এগৰাকী যৱুতীৰ পাল পেৰ, তিতয়া যৱুতী

সকলৈল কৰা িনয়ম অ সােৰ, িত গৰাকী যৱুতীেয় বাৰমাহ সৗ য চচা

কিৰব লােগ। তােৰ ছমাহ গ ৰস তল, আৰু ছমাহ গি ‐ ব আৰু

সাধেনেৰ িনজেক ত কিৰব লােগ। ১৩ এগৰাকী যৱুতীক যিতয়া

ৰাজ সাদত ৰজাৰ ওচৰৈল ল যাৱা হয়, তিতয়া সই যৱুতীেয় িয

ই া কেৰ, সয়াই সকেলা মিহলা গহৃৰ পৰা তওঁক িদয়া হয়। ১৪ তওঁ

সি য়া‐ বলা িভতৰৈল যাব লােগ, আৰু ৰািতপৱুা মিহলাৰ ি তীয় গহৃৈল

উভিট আিহব লােগ। উপপ ী সকলৰ দািয় ত থকা ৰজাৰ কমচাৰী

নপংুসক চাচগজৰ ত াৱধানত তওঁক ৰখা হয়। ৰজাই তওঁত স ু

হ পনুৰ তওঁক নমতাৈলেক তওঁ ৰজাৰ ওচৰৈল পনুৰ নাযায়। ১৫

ৰজাৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব যিতয়া ইে ৰৰ (অবীহিয়লৰ ছাৱালী ইে ৰৰ

দদােয়ক মদখেয় তওঁক িনজৰ ছাৱালী দেৰ িতপালন কিৰিছল) সময়

হ’ল, তিতয়া তওঁ মিহলা সকলৰ তদাৰক ৰাজ‐নপংুসক হগেয় পৰামশ
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কৰা ব ৰ বািহেৰ তওঁ আন এেকা খিুজেল। ইে ৰক দখা সকেলােৰ

পৰা তওঁ দয়া লাভ কিৰেল। ১৬ ৰজা অহচেবেৰাচৰ ৰাজ সাদৈল তওঁৰ

ৰাজ ৰ স ম বছৰৰ দশম মাহ টেবৎত ইে ৰক তওঁৰ ওচৰৈল ল

যাৱা হিছল। ১৭ ৰজাই আন সকেলা মিহলাতৈক ইে ৰক ব ত ভাল

পােল, আৰু আনসকেলা মাৰীতৈক তওঁ ৰজাৰ দিৃ ত অিধক মৰম

আৰু অ হ পােল। সেয় ৰজাই তওঁৰ মৰুত ৰাজমু ট িদ ৱ ীৰ পদত

তওঁক ৰাণী পািতেল। ১৮ তাৰ পাছত ৰজাই তওঁৰ সকেলা কমচাৰী

আৰু দাস সকলৰ বােব “ইে ৰৰ ভাজ” বিুল এটা ডাঙৰ ভাজ িদেল;

আৰু সকেলা েদশৰ কৰ ৰহাই িদবৈল অ মিত িদেল। তওঁ ৰাজকীয়

দানশীলতা অ সােৰ উপহােৰা িদেল। ১৯ ি তীয়বাৰ মাৰী সকল

গাট খাৱাৰ সময়ত মদখেয় ৰাজ‐ ৱাৰত বিহ আিছল। ২০ মদখয়ৰ

িনেদশ অ সােৰ সই সময়ৈলেক ইে েৰ িনজৰ স কীয় বা লাকসকলৰ

িবষেয় কােকা কাৱা নািছল। ইে েৰ মদখয়ৰ ওচৰত িতপািলত হাৱা

সময়ত িয দেৰ তওঁৰ পৰামশ মািন চিলিছল সই দেৰ এিতয়াও চিল

আেছ। ২১ মদখয় ৰাজ‐ ৱাৰত বিহ থকা িদন বাৰত ৰজাৰ কমচাৰী

িবগথন আৰু তৰচ নােমেৰ জন ৱৰীেয় খং কিৰ আৰু িচঞিৰ ৰজা

অহচেবেৰাচৰ অিন কিৰবৈল চ া কিৰেল। ২২ সই কথা মদখেয়

যিতয়া গম পােল, তিতয়া তওঁ ৰাণী ইে ৰক জনােল। ইে েৰ মদখয়ৰ

হ ৰজাক সই কথা ক’ ল। ২৩ সই কথা িবচাৰ কিৰ সত বিুল মািণত

হাৱাৰ পাছত, তওঁেলাক েয়ােকা ফাঁিচকাঠত ফাঁিচ িদয়া হ’ল। সই

কথা ৰজাৰ সা ােত বংশাৱলীত িলিপৱ কৰা হ’ল।

৩ এই ঘটনাৰ পাছত, ৰজা অহচেবেৰােচ অগাগীয়া হ দাথাৰ পু

হামনক উ ত কিৰ উ পদত িতি ত কিৰেল, আৰু তওঁৰ লগত

থকা সকেলা কমচাৰীৰ ওপৰত তওঁক মতা িদেল। ২ ৰাজ‐ ৱাৰত

থকা ৰজাৰ দাস সকেল হামনৰ আগত আঠুকািঢ় িণপাত কিৰিছল;

কাৰণ ৰজাই তওঁেলাকক সইদেৰ কিৰবৈল আ া িদিছল। িক ু মদখেয়

আঠু নাকািঢ়িছল আৰু িণপােতা নকিৰিছল। ৩ তাৰ পাছত ৰাজ ৱাৰত

থকা ৰজাৰ দাস সকেল মদখয়ক ক’ ল, “আপিুন িকয় ৰজাৰ আ া

পালন কৰা নাই?” ৪ এইদেৰ িতিদেন তওঁক কাৱাৰ পাছেতা তওঁ

তওঁেলাকৰ দাবী মািনবৈল অমাি হ’ল। তােত তওঁেলােক মদখয়ৰ কথা

এেকদেৰ থািকব ন নাই সই কথা জািনবৈল তওঁেলােক হামনক এই

িবষয়ত জনােল। কাৰণ মদখয় য এজন িয দী লাক, সই িবষেয় তওঁ

তওঁেলাকক কিছল। ৫ হামেন যিতয়া দিখেল য, মদখেয় তওঁৰ

আগত আঠু লাৱা নাই আৰু িণপােতা কৰা নাই, তিতয়া তওঁ ােধেৰ

পিৰপণূ হ’ল। ৬ তওঁ কৱল মদখয়ক বধ কৰা কথাত অপমান বাধ

কিৰেল। কাৰণ ৰজাৰ দাস সকেল মদখয় কান লাক সকলৰ পৰা

আিহিছল সই কথা তওঁক কিছল। সেয় হামেন ৰজা অহচেবেৰাচৰ

সম ৰাজ ত থকা মদখয়ৰ িয দী লাকসকলক স ণূৰেূপ ংস কিৰব

িবচািৰেল। ৭ থম মাহত (নীচান মাহত) ৰজা অহচেবেৰাচ ৰাজ ৰ াদশ

বছৰত, হামনৰ আগত াদশ মাহৈলেক (অদৰ মাহত) ম অ সােৰ

িতিদনৰ আৰু েত ক মাহৰ বােব পৰু অথাৎ িচিঠ খেলাৱা হ’ল।

৮ তাৰ পাছত হামেন ৰজা অহচেবেৰাচক ক’ ল, “আেপানাৰ ৰাজ ৰ

সকেলা েদশৰ মাজত িকছুমান লাক িছ ‐িভ হ িবিভ ানত আেছ।

তওঁেলাকৰ িবিধ আন লাকসকলৰ পৰা পথৃক; আৰু তওঁেলােক ৰজাৰ

িবিধ পালন নকেৰ। সেয় তওঁেলাকক ৰজাই থািকবৈল িদয়া উিচত

নহয়। ৯ যিদ ৰজাৰ দিৃ ত ভাল দেখ, তেনহেল তওঁেলাকক বধ

কিৰবৈল আেদশ িদয়া হওক; তােত মই ৰাজ‐ ভঁৰালত ৰািখবৰ অেথ

ৰজাৰ ব ৱসায়ৰ ত াৱধানত থকা ৰাজ‐কমচাৰী সকলৰ হাতত দহ‐

হাজাৰ িক ৰ ৰপূ িদম।” ১০ তিতয়া ৰজাই িনজৰ হাতৰ পৰা মাহৰ

মৰা আঙুিঠ সালাকাই িয দী সকলৰ শ অগাগীয়া হ দাথাৰ পু

হামনক িদেল। ১১ ৰজাই হামনক ক’ ল, “আেপানাক আৰু আেপানাৰ

লাকসকলক যােত ধন ঘৰূাই িদয়া হয়, সই িবষেয় মই ল কিৰম।

আপিুন িয ই া কেৰ, এই ধেনেৰ কিৰব পািৰব।” ১২ তাৰ পাছত থম

মাহৰ তৰ িদনৰ িদনা ৰজাৰ িলখক সকলক মািত পিঠওৱা হ’ল। সই

িদনা হামেন িদয়া আ া অ সােৰ িয সকল লাক সকেলা েদশৰ ওপৰত

আৰু িবিভ লাকৰ দশাধ , আৰু সকেলা লাকৰ কমচাৰী সকলক,

েত ক েদশৰ িনজৰ আখৰ, আৰু েত ক লাকৰ িনজৰ ভাষা অ সােৰ

প িলিখবৈল আৰু ৰজাৰ আঙুিঠেৰ মাহৰ মািৰবৈল িদয়া হ’ল। ১৩

এেক িদনেত াদশ মাহৰ (অদৰ মাহত) তৰ িদনৰ িদনা যৱুকৰ পৰা

ব ৃ ৈলেক, ল’ৰা‐ ছাৱালী আৰু মিহলাৰ সেত সকেলা িয দী লাকক

সংহাৰ, বধ, আৰু ংস কৰা হ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ স ি লটু কৰা

হ’ব, এই বিুল িলিখ প খন ডােকাৱালৰ াৰাই ৰজাৰ সকেলা েদশৈল

পঠাই িদয়া হ’ল। ১৪ সই িদনৰ বােব সকেলা লাক যন যু ত হয়,

সেয় েত ক েদশত ম জািৰ কিৰবৈল আৰু সকেলা লাকৰ আগত

চাৰ কিৰবৈল, সই প ৰ নকল যু ত কৰা হ’ল। ১৫ ৰজাৰ ম মেত

ডােকাৱাল সকল বগাই ওলাই গ’ল, আৰু সই প িবলাই িদেল। সই

আ া চুচন ৰাজ সাদেতা িবেলাৱা হ’ল। তাৰ পাছত ৰজা আৰু হামেন

া াৰস পান কিৰবৈল বিহল, িক ু চুচন নগৰত হ’ ল িবে াভ হ’ল।

৪ মদখেয় এই সকেলা ঘটনাৰ কথা জািনবৈল পাই িনজৰ কােপাৰ

ফািলেল,আৰু চট কােপাৰ িপি ছাঁই সািন নগৰৰ মাজৈল গ বদনােৰ

িচঞিৰ িচঞিৰ কাি ব ধিৰেল। ২ তওঁ কৱল ৰাজ ৱাৰৈলেকেহ গ’ল;

কাৰণ চট কােপাৰ িপি কােনা এজনেকা ৰাজ ৱাৰত সামাব িদয়া

হাৱা নািছল। ৩ েত ক েদশৰ িযেবাৰ ঠাইত ৰজাৰ সই আেদশ আৰু

আ া পােল, সই সকেলা ঠাইত িয দী লাকসকলৰ মাজত মহােশাক,

লেঘান, ন আৰু িবলাপ হ’ল। তওঁেলাকৰ মাজৰ অেনক লােক চট

কােপাৰ িপি ছাঁইৰ ওপৰত ই পিৰল। ৪ ইে ৰৰ আলৈপচান ধৰা

যৱুতী আৰু তওঁৰ নপংুসক দাস সকেল যিতয়া তওঁৰ ওচৰৈল আিহ

সই কথা ক’ ল, তিতয়া ৰাণীেয় মনত অিতশয় বজাৰ পােল। তওঁ

মদখয়ৰ বােব কােপাৰ িদ পিঠয়ােল (যােত মদখেয় চট কােপাৰ খিুল সই

কােপাৰ িপি ব পােৰ) িক ু তওঁ সইেবাৰ হণ নকিৰেল। ৫ তিতয়া

ইে ৰ তওঁক পিৰচযা কিৰবৈল ৰজাই িনযু কৰা হথাক নামৰ এজন

ৰাজ‐নপংুসকক মািত পিঠয়ােল। তওঁক মদখয়ৰ লগত িক ঘিটিছল

আৰু তাৰ মােন িক সই িবষেয় জািনবৈল তওঁৰ ওচৰৈল যাবৈল আ া

িদেল। ৬ সেয় হথােক ৰাজ ৱাৰৰ স খুৰ নগৰৰ চকৈল গ মদখয়ক

ল’গ ধিৰেল। ৭ তিতয়া মদখেয় িনজৰ লগত িয ঘিটিছল, আৰু িয দী

লাকসকলক বধ কিৰবৈল হামেন িয পিৰমাণৰ ৰপূ ৰাজভঁৰালত িদবৈল

িত া কিৰেছ, সই সকেলা িবষয় তওঁক ক’ ল। ৮ ই দী সকলৰ

িবনাশৰ বােব িয আ া প চুচনত িবেলাৱা হিছল, তাৰ এখন নকেলা

তওঁক িদেল; যােত সই প ৰ নকল ইে ৰক দখৱুাব পােৰ আৰু সই

িবষেয় তওঁক জনাব পােৰ, যােত ইে েৰ এই িবষেয় ৰজাৰ ওচৰৈল গ

তওঁৰ আগত জাতীয় লাকসকলৰ বােব তওঁেলাকৰ হ িমনিত আৰু

াথনা কিৰব পােৰ, সই বােব তওঁক ওপৰত ায়ী িদবৈল ক’ ল।

৯ সেয় হথােক গ মদখেয় তওঁক িযেবাৰ কথা ক’ ল, সই সকেলা

কথা ইে ৰক জনােল। ১০ তিতয়া ইে েৰ হথাকৰ লগত কথা পািতেল।

তওঁক মদখয়ৰ ওচৰৈল উভিত যাবৈল ক, ১১ ইে েৰ হথাক ক’ ল,

“ৰজাৰ দাস সকল আৰু ৰজাৰ েদশৰ সকেলা লােকই জােন য, পৰুষু

বা মিহলাই হওক, ৰজাই নমতাৈলেক িয কােনােৱ ৰজাক ল’গ ধিৰবৈল

িভতৰৰ চাতালৈল যায়, তওঁৰ কাৰেণ কৱল এটাই িবধান আেছ য,

তওঁৰ অৱেশ ই মতুৃ দ হ’ব, কৱল িয জনৈল ৰজাই সাণাময় ৰাজদ

ডািল মিল িদেয়, সই জেনেহ জীয়াই থািকব পােৰ। আিজ ি শ িদন

হ’ল, মই ৰজাৰ ওচৰৈল যাবৈল আেদশ পাৱা নাই।” ১২ সেয় ইে ৰৰ

এই কথা হাথেক মদখয়ক জনােল। ১৩ তিতয়া মদখেয় ইে ৰৈল সই

বাতা পনুৰ ঘৰূাই পঠােল: “িয দী লাকসকলৰ মাজৰ তুিম ৰাজ সাদত

থকাৰ বােব তুিম য ৰ া পাবা, তেন নাভািববা। ১৪ যিদ তুিম এই

সময়ত িনজম িদ থকা, তেনহেল িয দী লাকসকলক সহায় আৰু উ াৰ

কিৰবৈল আন কােনা ঠাইৰ পৰা কােনা এজন আিহব; িক ু তুিম আৰু

তামাৰ িপত‐ৃবংশ িবন হ’ব। কােন জােন এই িবপদৰ সময়ৰ বােবই

হয়তু তুিম ৰাণী পদ পাইছা?” ১৫ তিতয়া ইে েৰ মদখয়ৈল এই উ ৰ

িদ পঠােল, ১৬ “আপিুন যাওক; আৰু চুচনত বাস কৰা সকেলা িয দী

লাকসকলক একেগাট কৰক। অ◌ােপানােলাক মাৰ কাৰেণ লেঘান



এ ার299

িদয়ক। িতিন িদন িতিন ৰািত এেকা পান নকিৰব নাইবা ভাজন নকিৰব।

মই আৰু মাৰ যৱুতী দাস সকেলও সই এেকদেৰ লেঘান িদম। তাৰ

পাছত যিদও এই কায িনয়মৰ িবৰেু হয়, তথািপ মই ৰজাৰ ওচৰৈল

যাম। যিদ িবন হ’ব লােগ তেনহ’ ল মই হ’ম।” ১৭ মদখেয় ইে েৰ

তওঁক কাৱাৰ দেৰ কিৰবৈল গ’ল।

৫ িতিন িদনৰ পাছত, ৰাণী ইে েৰ ৰাজব িপি ৰাজ সাদৰ ৰাজগহৃত

থকা িভতৰ চাতালৰ স খুত িথয় হ’ল। সই সময়ত ৰজাই ৰাজগহৃৰ

েবশ ানৰ ফােল মখু কিৰ ৰাজ িসংহাসনত বিহ আিছল। ২ ৰজাই

যিতয়া চাতালত িথয় হাৱা ৰাণী ইে ৰক দখা পােল, তিতয়া তওঁৰ

ইে ৰৰ িত মৰম লািগল; আৰু ৰজাই িনজৰ হাতত থকা সাণাময়

দ ডািল ৰাণী ইে ৰৰ ফােল মিল িদেল। সেয় ইে েৰ ওচৰ চািপ

সাণাময় দ ডািলৰ আগ ভাগ চুেল। ৩ তাৰ পাছত ৰজাই তওঁক ক’ ল,

“ৰাণী ইে ৰ, তামাক িক লােগ? তামাৰ িক াথনা আেছ কাৱা?

যিদ তামাক মাৰ ৰাজ ৰ আধা অংশও লােগ, তথািপও তামাক িদয়া

হ’ব।” ৪ তিতয়া ইে েৰ উ ৰ িদেল, “যিদ ৰজাই ভাল দেখ, তেনহেল

আেপানাৰ বােব মই যু ত কৰা ভাজৈল আপিুন আৰু হামন আিজ

আিহব।” ৫ তিতয়া ৰজাই আ া িদেল, “ৰাণী ইে েৰ কাৱাৰ দেৰ

কিৰবৈল হামনক বগাই মািত অনা হওক।” সেয় ৰজা আৰু হামন ইে েৰ

যু ত কৰা ভাজৈল গ’ল। ৬ ভাজত যিতয়া া াৰস বািক িদয়া হ’ল,

তিতয়া ৰজাই ইে ৰক িধেল, “ তামাৰ আেবদন িক? তামাৰ বােব

সই আেবদন হণ কৰা হ’ব; আৰু তামাৰ াথনা িক? ৰাজ ৰ আধা

অংশও যিদ তামাক লােগ, তেনহ’ ল তাক িস কৰা হ’ব। ৭ তিতয়া

ইে েৰ উ ৰ িদ ক’ ল, “ মাৰ আেবদন আৰু মাৰ াথনা এই, ৮ মই যিদ

ৰজাৰ দিৃ ত অ হ পাইেছাঁ, আৰু মাৰ িনেবদন ও াথনা হণ কিৰ

িস কিৰবৈল যিদ ৰজাই ভাল দেখ, তেনহেল মই আেপানােলাকৰ

অেথ কাইৈল িয ভাজ যু ত কিৰম, সই ভাজৈল আপিুন আৰু হামন

পনুৰ আিহব। মই ৰজাৰ ৰ উ ৰ কাইৈলেহ িদম।” ৯ সই িদনা

হামন আন আৰু স ু মেনেৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল। িক ু হামেন

যিতয়া মদখয়ক ৰাজ ৱাৰত বিহ থকা দখা পােল, তিতয়াও মদখেয়

হামনৰ আগত িথয় নহ’ল বা লৰচেৰা নহ’ল। তােত হামেন মদখয়ৰ

ওপৰত ােধেৰ পিৰপণূ হ’ল। ১০ তথািপ, হামেন িনজেক িনয়ি ত

কিৰ ৰািখেল, আৰু িনজৰ ঘৰৈল িচ গ’ল। তওঁ তওঁৰ ভাযা জৰচৰ

সেত তওঁৰ ব ু সকলক একি ত হ’বৈল মািত পিঠয়ােল। ১১ হামেন

তওঁেলাকৰ আগত িনজৰ ঐ যৰ তাপ আৰু তওঁৰ পু ৰ সংখ া অিধক

এই কথা তওঁেলাকক ক’ ল; আৰু ৰজাই িক দেৰ তওঁৰ সকেলা কমচাৰী

আৰু দাসতৈক তওঁক ওখ পদ িদেল; এই সকেলা কথা তওঁেলাকৰ

আগত বণনা কিৰ ক’ ল। ১২ হামেন ক’ ল, “এেনিক ৰাণী ইে েৰ যু ত

কৰা ভাজত যাবৈল ৰজাৰ লগত মাৰ বািহেৰ আন কােকা িনম ণ িদয়া

নািছল। আৰু অহা কািলও ভাজত ৰজাৰ লগত যাবৈল মই ৰাণী ইে ৰৰ

াৰাই িনম ণ পাইেছাঁ। ১৩ তথািপও মই ৰাজ ৱাৰত বিহ থকা িয দী

মদখয়ক যিতয়া দখা পাওঁ, তিতয়া এই সকেলােতা মাৰ এেকা মলূ

নাই যন মই উপলি কেৰাঁ।” ১৪ পাছত তওঁৰ ভাযা জৰচ আৰু তওঁৰ

ব ু সকেল তওঁক ক’ ল, “প াশ হাত দীঘল এডাল ফাঁিচ‐কাঠ যু ত

কৰক; যােত আপিুন কাইৈল ৰািতপৱুাই ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰ

মদখয়ক সই কাঠডালত ফাঁিচ িদব পােৰ। তাৰ পাছত আপিুন আন

মেনেৰ ৰজাৰ লগত ভাজত যাব।” তিতয়া হামেন সই কথাত স ু হ’ল

আৰু তওঁ ফাঁিচ‐কাঠ িনমাণ কৰােল।

৬ সই ৰািত ৰজাই টাপিন যাব নাৱািৰেল। ৰজাই তওঁৰ ৰাজ ৰ

সময়ত ঘটা ঘটনাৱলীৰ কায‐িবৱৰণী আিনবৈল আ া িদেল;

আৰু তওঁেলােক উ ‐ েৰ ৰজাৰ আগত তাক পাঠ কিৰেল। ২ সই

কায‐িবৱৰণীত িলখা অ সােৰ এই কথা গ’ম পাৱা গ’ল য, ৰাজ‐

নপংুসক িবগথন আৰু তৰচ নােমেৰ জন েৱশ ৱাৰৰ ৱৰীেয় ৰজা

অহচেবেৰাচৰ িত কিৰবৈল চ া কৰা িবষয়েটা এই মদখেয়ই ৰজাক

জনাইিছল। ৩ পাছত ৰজাই িধেল, “মদখেয় কৰা এই কাযৰ বােব

তওঁক িক স ান বা ীকৃিত দান কৰা হিছল? তাৰ পাছত ৰজাৰ

পিৰচযা কৰা যৱুক দাস সকেল তওঁক ক’ ল, “ তওঁৰ বােব এেকা কৰা

হাৱা নাই।” ৪ ৰজাই িধেল, “ চাতালত কান আেছ? সই সময়ত

ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰ িনেজ যু ত কৰা ফাঁিচ কাঠত মদখয়ক ফাঁিচ

িদবৈল ৰাজগহৃৰ বািহৰ চাতালত হামন সামাইিছল। ৫ ৰজাৰ দাস

সকেল তওঁক ক’ ল, “হামন চাতালত িথয় হ আেছ।” তােত ৰজাই

ক’ ল, “ তওঁক িভতৰৈল আিহব িদয়া।” ৬ হামন যিতয়া িভতৰৈল

সামাল, তিতয়া ৰজাই তওঁক ক’ ল, “ৰজাই িয জনক স ান িদবৈল

ই া কেৰ, তওঁৈল িক কৰা উিচত?” হামেন মনেত ভািবেল, মাতৈক

বিছ ৰজাই আন কাক স ান িদবৈল ই া কিৰব? ৭ সেয় হামেন ৰজাক

ক’ ল, “ৰজাই িয জনক স ান িদবৈল ই া কেৰ, ৮ তওঁৰ বােব িয

ব ৰজাই পিৰধান কেৰ সই ৰাজকীয় ব িদয়া যাওক, আৰু ৰাজকীয়

মু টৰ সেত িয ঘাঁৰাত ৰজা উেঠ, সই ঘাঁৰা িদয়া যাওক। ৯ তাৰ

পাছত সই ব আৰু ঘাঁৰা ৰজাৰ িবেশষ ধান কমচাৰী সকলৰ মাজৰ

এজনৰ হাতত গতাই িদয়া হওক; আৰু ৰজাই িয জনক স ান িদবৈল

ই া কেৰ, তওঁক সই ৰাজ‐ব িপে াৱা হওক। পাছত তওঁক সই

ঘাঁৰাত তুিল নগৰৰ মাজৰ পেথেৰ ল যাবৈল তওঁেলাকক কাৱা হওক।

তওঁৰ আেগ আেগ এই কথা ঘাষণা কৰা হওক য, ‘ৰজাই িয জনক

স ান িদবৈল ই া কেৰ, তওঁৈল এইদেৰ কৰা হ’ব!’” ১০ তিতয়া ৰজাই

হামনক ক’ ল, “ বগাই আহাঁ, তুিম ৰাজ‐ব আৰু ঘাঁৰা লাৱা, আৰু তুিম

কাৱাৰ দেৰ ৰাজ ৱাৰত বিহ থকা িয দী মদখয়ৈল সই দেৰই কৰা।

তুিম কাৱা কথাৰ এটা কথাও িট নকিৰবা।” ১১ তিতয়া হামেন সই

ৰাজ‐ব আৰু ঘাঁৰা ল’ ল, আৰু মদখয়ক ব িপ াই ঘাঁৰাত তুিল নগৰৰ

মােজেৰ ফুৰােল। তওঁ মদখয়ৰ আেগ আেগ এই কথা ঘাষণা কিৰেল

য, “ৰজাই িয জনক স ান িদবৈল ই া কেৰ, তওঁৈল এইদেৰ কৰা

হ’ব।” ১২ তাৰ পাছত মদখয় ৰাজ‐ ৱাৰৈল উলিট গ’ল। িক ু হামেন

শাক কিৰ কােপােৰেৰ মৰু ঢািক িনজৰ ঘৰৈল বগাই গ’ল। ১৩ হামেন

তওঁৰ ভাযা জৰচক আৰু তওঁৰ সকেলা ব ু ক তওঁৈল ঘটা সকেলা কথা

ক’ ল। তিতয়া তওঁৰ িয সকল লাক ানৰ বােব জনাজাত আিছল,

তওঁেলাক আৰু তওঁৰ ভাযা জৰেচ তওঁক ক’ ল, “িয মদখয়ৰ আগত

আেপানাৰ স ান ান হ’ব ধিৰেছ, সই মদখয় যিদ িয দী বংশৰ লাক

হয়, তেনহেল আপিুন কিতয়াও তওঁক জয় কিৰব নাৱািৰব, তওঁৰ

আগত আেপানাৰ িন য় সবনাশ হ’ব।” ১৪ তওঁেলােক তওঁৰ লগত

কথা পািত থােকাঁেতই ৰাজ‐নপংুসক সকল আিহ উপি ত হ’ল; আৰু ৰাণী

ইে েৰ যু ত কৰা ভাজৈল হামনক ল যাবৈল খৰধৰ কিৰেল।

৭ তাৰ পাছত ৰজা আৰু হামেন ৰাণী ইে ৰৰ ভাজৈল গ’ল। ২ ি তীয়

িদনা তওঁেলােক যিতয়া া াৰস বািক িদ আিছল, তিতয়া ৰজাই

ইে ৰক পনুৰ িধেল, “ৰাণী ইে ৰ, তামাৰ িনেবদন িক? তাক তামাৈল

কৰা হ’ব। তামাৰ অ েৰাধ িক? যিদ ৰাজ ৰ আধা অংশও তামাক লােগ

তাক িদয়া হ’ব।” ৩ তিতয়া ৰাণী ইে েৰ উ ৰ িদ ক’ ল, “মই যিদ

ৰজাৰ দিৃ ত অ হ পাইেছাঁ, আৰু যিদ আপিুন ভাল দেখ, তেনহ’ ল

মাৰ াণ মাক িদয়ক। এেয়ই মাৰ িনেবদন আৰু মাৰ লাক সকলৰ

বােবও মই এই অ েৰাধ কিৰেছাঁ। ৪ কাৰণ মাক আৰু মাৰ জাতীয়

লাকসকলক ংস, বধ, আৰু িবন কিৰবৰ বােব িব ী কৰা হেছ।

আিম যিদ কৱল দাস‐দাসী হ’বৈল বচা গেলােহঁেতন, তেনহ’ ল মই

িনজেম থািকেলা হয়; আৰু ৰজাৰ শাি ভংগ কৰাৰ এেকা েয়াজন নহেল

হয়।” ৫ তিতয়া ৰজা অহচেবেৰােচ ৰাণী ইে ৰক ক’ ল, “ তওঁ কান

হয়? এই কায কিৰবৈল সাহ কৰা জন ক’ত আেছ?” ৬ ইে েৰ ক’ ল,

“ সই হামেনই িবৰু ী আৰু শ লাক হয়।” তিতয়া হামেন ৰজা

আৰু ৰাণীৰ আগত আতি ত হ’ল। ৭ তিতয়া ৰজাই াধত া াৰস

পান কৰাৰ পৰা উিঠ গ ৰাজ সাদৰ বািগছাত সামাল; িক ু ৰজাই য

হামনৰ িবৰেু অম ল ি ৰ কিৰেল সই কথা হামেন জািনবৈল পাই, ৰাণী

ইে ৰৰ পৰা িনজৰ াণ িভ া কিৰবৈল তােত থািকল। ৮ তাৰ পাছত

ৰজাই ৰাজ সাদৰ বািগছাৰ পৰা া াৰস পান কৰা কাঁঠািলৈল উভিট
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আিহল। সই সময়ত ইে েৰ বহা আসনত হামন পিৰ আিছল। ৰজাই

ক’ ল, “এই ব ি েয় মাৰ গহৃত মাৰ স খুত ৰাণীক বলাৎকাৰ কিৰব

খিুজেছ নিক? এই কথা ৰজাৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱাৰ লেগ লেগ দাসসকেল

হামনৰ মখু ঢািক ধিৰেল। ৯ পাছত ৰজাৰ পিৰচযা কৰা হেবানা নােমেৰ

এজন নপংুসেক ক’ ল, “িয মদখেয় ৰজাৰ পে িহতজনক স াদ িদিছল,

তওঁৰ বােব হামেন যু ত কৰা প াশ হাত দীঘল ফাঁিচ কাঠডাল হামনৰ

ঘৰত পাতা আেছ।” ৰজাই ক’ ল, “ সই কাঠৰ ওপৰেত ইয়াক ফাঁিচ িদয়া

হওক।” ১০ তােত মদখয়ৰ বােব হামেন যু ত কৰা ফাঁিচ কাঠত হামনক

ফাঁিচ িদয়া হ’ল। তাৰ পাছতেহ ৰজাৰ াধ শা হ’ল।

৮ সই িদনা ৰজা অহচেবেৰােচ ৰাণী ইে ৰক িয দী সকলৰ শ

হামনৰ সা‐স ি িদেল। িযেহতু ইে েৰ মদখয়ৰ লগত তওঁৰ

স ক িক, সই িবষেয় ৰজাক জনাইিছল। সেয় মদখেয় ৰজাৰ পিৰচযা

কিৰবৈল আৰ কিৰেল। ২ তিতয়া ৰজাই হামনৰ পৰা ঘৰূাই লাৱা

িনজৰ মাহৰ মৰা আঙিঠ সােলাকাই মদখয়ক িদেল। ইে েৰ হামনৰ

আ াবৰ স ি ৰ দািয় ত মদখয়ক িনযু কিৰেল। ৩ পাছত ইে েৰ

পনুৰ ৰজাৰ লগত কথা পািতেল। তওঁ ৰজাৰ চৰণত পিৰ ন কিৰেল;

আৰু অগাগীয়া হামেন কিৰব খাজা অম ল, িয দী লাক সকলৰ িবৰেু

তওঁ কৰা ক না িনবাৰণ কিৰবৰ অেথ তওঁৰ আগত িমনিত কিৰেল। ৪

তােত ৰজাই ইে ৰৰ ফালৈল সাণালী ৰাজদ ডাল মিল িদেল, আৰু

ইে েৰ উিঠ ৰজাৰ আগত িথয় হ’ল। ৫ ইে েৰ ক’ ল, “যিদ ৰজাই ভাল

দেখ; আৰু মই তওঁৰ দিৃ ত অ হ পাইেছাঁ। মই যিদ ৰজাক স ু

কিৰব পািৰেছাঁ; আৰু এই কায যিদ ৰজাই উিচত বিুল ভােব, তেনহেল

অগাগীয়া হ দাথাৰ পু হামেন, ৰজাৰ আটাই েদশত থকা িয দী

লাক সকলক ংস কিৰবৰ অেথ িলখা প েবাৰ বািতল কিৰবৈল ৰজাই

িলিখত আ া িদয়ক। ৬ কাৰণ মাৰ লাক সকলক েযাগত পিৰ থকা

দিখ মই কেনৈক স কিৰম? িনজৰ স কীয় লাকসকলৰ িবনাশ

দিখ মই কেনৈক সিহ থািকম?” ৭ তিতয়া ৰজা অহচেবেৰােচ ৰাণী

ইে ৰ আৰু িয দী মদখয়ক ক’ ল, “ চাৱা, মই ইে ৰক হামনৰ সা‐

স ি িদেলাঁ, আৰু হামনক ফাঁিচ কাঠত ফাঁিচও িদয়া হ’ল, কাৰণ িস

ই দী লাকসকলক িবনাশ কিৰবৈল ই া কিৰিছল। ৮ এিতয়া িয দী

লাকসকলৰ অেথ ৰজাৰ নােমেৰ আন এটা আ া প িলখা হওক;

আৰু ৰজাৰ আঙিঠেৰ তাত মাহৰ মৰা হওক। কাৰণ ৰজাৰ নােমেৰ

ইিতমেধ িলখা, আৰু ৰজাৰ আঙিঠেৰ মাহৰ মৰা প কিতয়াও বািতল

হ’ব নাৱােৰ।” ৯ তাৰ পাছত ততৃীয় মাহৰ তইশ িদনৰ িদনা ৰাজ িলখক

সকলক মতা হিছল। মদখেয় িয দী লাকসকলৰ িবষেয় িচ া কিৰ

তওঁ িনজৰ সকেলা মতােৰ আ া প িলিখবৈল িদিছল। ভাৰতবষৰ

পৰা চ দশৈলেক এশ সাতাইশ খন েদশ, েত ক েদশৰ আখৰ

আৰু েত ক জািতৰ ভাষা অ সােৰ েদশৰ দশাধ আৰু কমচাৰী

সকলৈল; আৰু েত ক েদশ অ সােৰ তওঁেলাকৰ িনজৰ আখৰ আৰু

েত ক লাকৰ ভাষা অ সােৰ তওঁেলাকৰ িনজৰ ভাষােৰ আ া প

িলখা হিছল। ই দী লাকসকলৈল তওঁেলাকৰ িনজৰ আখৰ আৰু ভাষােৰ

িলখা হিছল। ১০ মদখেয় এই প ৰজা অহচেবেৰাচৰ নােমেৰ িলিখ

তাত ৰজাৰ আঙিঠেৰ মাহৰ মািৰিছল। ৰাজ অ পালনৰ িত ানৰ পৰা

ৰাজ‐কায ত ব ৱহাৰ কৰা বগী ঘাঁৰাত সংবাদবাহক সকলৰ াৰাই সই

কাগজ প েবাৰ পিঠয়াই িদয়া হ’ল। ১১ এই প ত েত ক নগৰত থকা

িয দী লাক সকলক ৰজা অহচেবেৰােচ একলগ হ সমেবত হবৈল;

আৰু িনজৰ াণ ৰ া কিৰবৰ বােব ি ৰ হ থািকবৈল আেদশ িদিছল।

িয কােনা লাক বা েদশৰ পৰা অ ধাৰী দেল তওঁেলাকক আ মণ

কিৰেল, ই দী লাকসকেল তওঁেলাকৰ ল’ৰা‐ ছাৱালী আৰু মিহলা সকলৰ

সেত তওঁেলাকক ংস, বধ আৰু িবন কিৰব পািৰব; আৰু তওঁেলাকৰ

স ি লটু কিৰব পািৰব। এই বিুল সই প ত ৰজাই েত ক নগৰত

থকা ই দী লাক সকলক অ মিত িদিছল। ১২ ৰজা অহচেবেৰাচৰ

অধীনত থকা সকেলা েদশৈল ইয়াক কাযকৰী কিৰবৈল কাৱা হ’ল,

সয়া আিছল াদশ মাহৰ তৰ তািৰখ, অথাৎ অদৰ মাহৰ তৰ তািৰখ।

১৩ সকেলা লাকৈল এই আ া, িবধান ৰেূপ জািৰ কিৰ জনসাধাৰণৰ

মাজত কাশ কিৰবৈল সই প ৰ নকল যু ত কৰা হিছল; যােত সই

িদনা িয দী লাকসকেল তওঁেলাকৰ শ ক িতেশাধ লবৈল যু ত হ

থােক। ১৪ তােত ৰাজ‐কায ত ব ৱহাৰ হাৱা বগী ঘাঁৰাত সংবাদবাহক

সকেল উিঠ বগাই ৰজাৰ সই প িবলাবৈল গিছল; আৰু সই আ া

প চুচন ৰাজ সাদেতা জািৰ কৰা হিছল। ১৫ তাৰ পাছত মদখেয় নীলা

আৰু বগা ৰাজব িপি সাণৰ ডাঙৰ িকৰীিট মৰুত ল, িমিহ শণ তােৰ

আৰু বেঙনা বৰণীয়া তােৰ বেনাৱা এটা চালা িপি ৰজাৰ স খুৰ পৰা

আঁতিৰ গ’ল। চুচন নগৰত লাক সকেল জয়‐ িন কিৰ আন কিৰেল।

১৬ িয দী লাকসকেল লঘু অ ভৱ কিৰেল; আৰু তওঁেলােক আন ,

উ াস আৰু গৗৰৱ কিৰেল। ১৭ েত ক েদশত আৰু েত ক নগৰৰ

িয িয ঠাইত ৰজাৰ সই আ া প পােল, সই সকেলা ঠাইত িয দী

লাকসকলৰ মাজত আন , উ াস, ভাজ আৰু পিব িদন হ’ল। সই

দশৰ িবিভ জািতৰ লাক সকলৰ মাজৰ ব েতা লাক ই দী হ’ল;

কাৰণ তওঁেলােক ই দী লাকৰ িত ভয় কিৰিছল।

৯ পাছত অদৰ নােমেৰ াদশ মাহৰ তৰ িদনৰ িদনা, ৰজাৰ িবধান

আৰু আ া িস হ’বৈল আিছল। সই িদনা িয দী লাক সকলৰ

শ েবােৰ তওঁেলাকৰ ওপৰত জয় কিৰবৈল আশা কিৰ আিছল, িক ু

ইয়াৰ িবপৰীেত িয দী লাকসকলক ঘণৃা কৰা লাক সকলৰ ওপৰত

ই দীসকেল জয় লাভ কিৰেল। ২ িয সকেল তওঁেলাকৰ অম লৰ

চ া কিৰব, তওঁেলাকক যােত িয দী লাকসকেল িতেৰাধ কিৰব

পােৰ; সই বােব িয দী লাকসকল ৰজা অহচেবেৰাচৰ িতখন েদশত

িনজৰ িনজৰ নগৰত গাট খাইিছল। তওঁেলাকৰ িত লাকসকলৰ

ভয় জি িছল, যাৰ বােব লাকসকেল তওঁেলাকৰ িবৰেু িথয় হ’ব

নাৱািৰেল। ৩ েদশ বাৰৰ সকেলা কমচাৰী, েদশৰ দশাধ ,

দশাধ সকল, আৰু ৰাজ‐কমচাৰী সকেল িয দী লাকসকলক সহায়

কিৰিছল; কাৰণ মদখয়ৰ িত তওঁেলাকৰ ভয় জি িছল। ৪ মদখয়

ৰাজ‐গহৃৰ মাজত মহান হ পিৰিছল। তওঁৰ যশস া সকেলা েদশৈল

সািৰত হিছল আৰু এইদেৰ মদখয় েম অিতশয় মহান হ গিছল। ৫

িয দী লাকসকেল তওঁেলাকৰ শ েবাৰক তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰ,

তওঁেলাকক বধ আৰু ংস কিৰেল। তওঁেলােক তওঁেলাকক ঘণৃা কৰা

সকলৈল িয দেৰ কিৰবৈল ই া আিছল, সই দেৰ কিৰেল। ৬ চুচন

ৰাজেকাঁঠত িয দী লাকসকেল পাঁচশ লাকক বধ আৰু ংস কিৰেল।

৭ তওঁেলােক বধ কৰা লাকসকল এওঁেলাক: পচনদাথা, দলেফান,

অ থা, ৮ পাৰাথা, অদিলয়া, অৰীদাথা, ৯ পম া, অৰীচয়, অৰীদয়,

আৰু বিয়জাথা। ১০ িয দী সকলৰ শ হ দাথাৰ পু হামনৰ এই

দহ জন পু ক তওঁেলােক বধ কিৰেল; িক ু তওঁেলােক তাৰ এেকা

ব লটু নকিৰেল। ১১ সই িদনা িয সকলক চুচন ৰাজেকাঁঠত বধ কৰা

হ’ল, তওঁেলাকৰ সংখ া ৰজাক জেনাৱা হ’ল। ১২ ৰজাই ৰাণী ইে ৰক

ক’ ল, “িয দী লাকসকেল চুচন নগৰত হামনৰ দহ জন পু ৰ সেত

পাঁচশ লাকক বধ কিৰেল। তেনহেল ৰজাৰ েদশৰ আন ঠাইেবাৰত

তওঁেলাক িকমান কিৰেল? এিতয়া তামাৰ িক িনেবদন আেছ? তামাৰ

বােব হণ কৰা হ’ব। তামাৰ িক াথনা আেছ? তামাৰ বােব তােকা

হণ কৰা হ’ব।” ১৩ ইে েৰ ক’ ল, “যিদ ৰজাৰ দিৃ ত ভাল দেখ,

তেনহ’ ল আিজৰ দেৰ কাইৈলেয়া কিৰবৈল চুচনত থকা িয দী সকলক

অ মিত িদয়া হওক; আৰু হামনৰ দহ জন পু ৰ মতৃ‐ দহেবাৰ ফাঁিচ

কাঠত ওলমাই থাৱা হওক।” ১৪ সেয় ৰজাই সই দেৰ কিৰবৈল আ া

িদেল। সই আ া চুচনত জািৰ কৰা হ’ল; তােত হামনৰ দহ জন পু ৰ

মতৃ‐ দহেবাৰক ফাঁিচ কাঠত ফাঁিচ িদ ওলমাই থাৱা হ’ল। ১৫ চুচনত

থকা িয দী লাকসকেল অদৰ মাহৰ চৗ িদনৰ িদনা গাট খােল, আৰু

একি ত হ আিহল। চুচনত তওঁেলােক িতিনশ লাকতৈকেয়া অিধক

লাক বধ কিৰেল, িক ু তাৰ পৰা এেকা ব লটু নকিৰেল। ১৬ ৰজাৰ

েদশ বাৰত থকা অৱিশ িয দী লাকসকল গাট খাই এেকলগ হ

তওঁেলাকৰ াণ ৰ া কিৰবৰ বােব িথয় হ’ল। তওঁেলােক শ েবাৰৰ



এ ার301

পৰা সকাহ পােল; আৰু তওঁেলােক তওঁেলাকক ঘণৃা কৰা লাক সকলৰ

পয়স ৰ হাজাৰ লাকক বধ কিৰেল। িক ু তওঁেলােক বধ কৰা লাক

সকলৰ পৰা এেকা ব লটু নকিৰেল। ১৭ অদৰ মাহৰ তৰ িদনৰ িদনা

এই সকেলা কায কিৰেল, আৰু চৗ িদনৰ িদনা তওঁেলােক িজৰণী

ল’ ল। সই িদনেটা তওঁেলােক ভাজ খাৱা আৰু আন কৰা িদন

িহচােপ পালন কিৰেল। ১৮ িক ু চুচনত থকা িয দী লাকসকেল সই

মাহৰ তৰ আৰু চৗ িদনৰ িদনা গাট খাই সমেবত হ’ল। পা ৰ িদনৰ

িদনােহ তওঁেলােক িজৰণী ল’ ল, আৰু সই িদন ভাজ খাৱা আৰু আন

কৰা িদন িহচােপ পালন কিৰেল। ১৯ এই কাৰেণ গাঁৱত থকা িয দী

লাকসকল িয সকেল গড় নােহাৱা নগৰত বাস কিৰিছল, তওঁেলাক

অদৰ মাহৰ চতুদশ িদনেটা আন , ভাজ, ম ল আৰু ইজেন আন জনৈল

খাদ ৰ উপহাৰ পেঠাৱা িদন ৰেূপ পালন কিৰেল। ২০ মদখেয় এই

সকেলা ব ৃ া িলিখেল আৰু ৰজা অহচেবেৰাচৰ সকেলা েদশত থকা

ওচৰৰ হওক বা দূৰৰ আটাই িয দী লাকৈল প পঠােল। ২১ িত

বছেৰ অদৰ মাহৰ চতুদশ িদন আৰু প দশ িদন টা বাধ তামলূক ভােৱ

ই দী লাকসকেল পালন কেৰ। ২২ এই িদনেত িয দী লাকসকেল

তওঁেলাকৰ শ ৰ পৰা সকাহ পাইিছল। তওঁেলাকৰ শাক আৰু িবলাপ,

সই সময়ত আন আৰু উৎসৱৈল পিৰণত হিছল। সেয় তওঁেলােক

এই টা িদন ভাজ খাৱা, আন কৰা, আৰু ইজেন আন জনক খাদ ৰ

উপহাৰ পেঠাৱা, আৰু খীয়াক দান িদয়াৰ িদন িহচােপ পালন কিৰিছল।

২৩ মদখেয় িয দী লাকসকলৈল িয কিৰবৈল িলিখিছল; আৰু িয দেৰ

তওঁেলােক আৰ কিৰিছল, সই দেৰই উৎসৱ উদযাপন কিৰ থািকল।

২৪ সই সময়ত সকেলা িয দী লাকৰ শ অগাগীয়া হ দাথাৰ পু

হামেন তওঁেলাকক িবন কিৰবৈল তওঁেলাকৰ অিহেত ‐ক না

কিৰিছল। িয দী সকলক স নাশ আৰু িবন কিৰবৈল পৰু খলাইিছল

(িচিঠ খলাইিছল)। ২৫ িক ু সই কথা যিতয়া ৰজাৰ ওচৰৈল আিহল,

তিতয়া ৰজাই প ৰ াৰা আ া িদেল য, হামেন িয দী লাকসকলৰ

িবৰেু কৰা ‐ক না তওঁৰ ওপৰেত ফিলয়াবৰ বােব তওঁক আৰু

তওঁৰ দহ জন পু ক ফাঁিচ কাঠত ফাঁিচ িদ আঁিৰ থাৱা হওক। ২৬

এই কাৰেণ তওঁেলােক পৰু নাম অ সােৰ সই টা িদনক পৰুীম বিুল

কয়। এই প ত িলখা সকেলা কথা, আৰু সই িবষেয় তওঁেলােক িয

দিখিছল আৰু তওঁেলাকৈল িয ঘিটিছল, সই সকেলাৰ কাৰেণ, ২৭

িয দী লাকসকেল িনজৰ, আৰু তওঁেলাকৰ বংশধৰ সকলৰ, আৰু িয

সকল লাক তওঁেলাকৰ লগত যাগদান কিৰিছল, সই সকেলা লােক,

সই টা িদনক এটা নতুন থা আৰু ক ব বিুল হণ কিৰিছল। সই

িবষেয় িলখা মেত আৰু িনৰপূণ কৰা সময় অ সােৰ তওঁেলােক িত

বছেৰ সই টা িদন িনিদ ণালীেৰ পালন কিৰিছল। ২৮ তওঁেলােক

এই থা যােত কিতয়াও পাহিৰ নাযায়, আৰু পৰুীম নােমেৰ সই টা

িদন যন লু নহয়; সেয় পৰুষুা েম েত ক জ , েত ক পিৰয়াল,

েত ক েদশ, আৰু েত ক নগৰত সই টা িদন িনৰী ণ কিৰ পালন

কিৰবৈল িয দী লাকসকেল ি ৰ কিৰেল। ২৯ তাৰ পাছত অবীহিয়লৰ

জীেয়ক ৰাণী ইে ৰ আৰু িয দী মদখেয় স ণূ মতাৰ সেত পৰুীমৰ

িবষয় িনি ত কিৰবৈল ি তীয় প িলিখেল। ৩০ ৰজা অহচেবেৰাচৰ

ৰাজ ৰ এশ সাতাইশ খন েদশত থকা িয দী লাকসকলক িনৰাপ া

আৰু সত তাৰ কামনা কিৰ প পেঠাৱা হ’ল। ৩১ লেঘান আৰু নৰ

িবষেয় ই দী মদখয় আৰু ৰাণী ইে েৰ িয দী লাকসকলক আেদশ িদয়াৰ

দেৰ, িনৰিূপত সময়ত পৰুীমৰ সই টা িদন িনি ত কিৰবৈলেয়া এই প

িলিখ পঠােল। ৩২ ইে ৰৰ আ া অ সােৰ পৰুীমৰ িবষয়ত িনয়ম ি ৰ

কৰা হ’ল; আৰু এই সকেলােক পু কত িলখা হ’ল।

১০ তাৰ পাছত ৰজা অহচেবেৰােচ দশত, আৰু সমু ৰ পাৰত থকা

দশেবাৰত কৰ ধায কিৰেল। ২ তওঁৰ মতা আৰু পৰা মৰ

সকেলা কথা, ৰজাই মদখয়ক িয মহ িদ ওখ পদত তুিলিছল, তাৰ স ণূ

ব ৃ া মািদয়া আৰু পাৰস ৰ ৰজা সকলৰ ইিতহাস পু কত িলখা আেছ।

৩ িয দী মদখয় ৰজা অহচেবেৰাচ ি তীয় ানত আিছল। িয দী লাক

সকলৰ মাজত তওঁ মহৎ আিছল, আৰু তওঁৰ অেনক িয দী ভাই সকলৰ

মাজত জনাজাত আিছল। িকয়েনা তওঁ িনজৰ লাক সকলৰ িহত িচ া

কিৰিছল; আৰু তওঁেলাকৰ শাি ৰ বােব কথা কিছল।
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যাব
১ উচ দশত ইেয়াব নােমেৰ এজন ব ি আিছল। সই ব ি িস ,

সৰল, ঈ ৰৈল ভয় ৰােখাঁতা, আৰু তাৰ পৰা আঁতিৰ থকা লাক

আিছল। ২ তওঁৰ সাত জন পেুতক আৰু িতিন জনী জীেয়ক আিছল।

৩ তওঁৰ সাত হাজাৰ মৰ‐ছাগ আৰু ছাগলী, িতিন হাজাৰ উট, পাঁচ

শ হাল বলদ, পাঁচ শ গাধী, আৰু অিত অিধক দাস‐দাসী আিছল; এই

কাৰেণ সই পৰুষু পবূ দশৰ লাকসকলৰ মাজত সকেলাতৈক মহান

আিছল। ৪ তওঁৰ পেুতকসকেল িযিদনা যাৰ ঘৰত পাল পেৰ, সইিদনা

তাৰ ঘৰৈল যায় আৰু ভাজ খায়, লগেত মা হ পঠাই তওঁেলাকৰ িতিন

জনী ভনীেয়কেকা তওঁেলাকৰ সেত ভাজন‐পান কিৰবৈল িনম ণ কেৰ।

৫ পাছত তওঁেলাকৰ ভাজনৰ িদন উকিল গ’ ল, ইেয়ােব মা হ পিঠয়াই

তওঁেলাকক পিব কৰায়, আৰু ৰািতপৱুােত উিঠ তওঁেলাকৰ সকেলােৰ

সংখ া অ সােৰ হাম‐বিল িদেয়; কাৰণ ইেয়ােব কয়, “িকজািন মাৰ

ল’ৰাহেত পাপ কিৰ অ ৰৰ পৰা ঈ ৰক িবদায় িদেল”! সেয় ইেয়ােব

সদায় এইদেৰ কেৰ। ৬ এিদন ঈ ৰৰ স ান সকেল িযেহাৱাৰ স খুত

িথয় হ’বৈল উপি ত হাৱাত, তওঁেলাকৰ লগত চয়তােনা উপি ত হ’ল।

৭ তােত িযেহাৱাই চয়তানক িধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহলা?” চয়তােন

িযেহাৱাক উ ৰ িদ ক’ ল, “মই পিৃথৱী মণ কিৰেলাঁ, আৰু তাৰ মাজত

ইফােল িসফােল ফুিৰ আিহেলাঁ।” ৮ তিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক িধেল,

“তুিম মাৰ দাস ইেয়াবৈল মন কৰা নাই ন? িকয়েনা তওঁৰ িনিচনা

িস , সৰল, ঈ ৰৈল ভয় ৰােখাঁতা, আৰু তাৰ পৰা আঁতিৰ থােকাঁতা

লাক পিৃথৱীত কােনা নাই।” ৯ তিতয়া চয়তােন উ ৰ িদ িযেহাৱাক

ক’ ল, “ইেয়ােব জােনা লাভ নােপাৱাৈক ঈ ৰৈল ভয় ৰািখেছ? ১০

আপিুন তওঁৰ চািৰওফােল, আৰু তওঁৰ ঘৰৰ লগেত স ৰ চািৰওফােল

জােনা বৰা িদ ৰখা নাই? আপিুন তওঁৰ হাতৰ কাযেবাৰ আশী াদযু

কিৰেছ আৰু তওঁৰ স ি ও দশত বিৃ পাইেছ। ১১ িক ু আপিুন এবাৰ

হাত মিল তওঁৰ স শ কৰক; তিতয়া অৱেশ ই তওঁ আেপানাৰ

সা াতেত আেপানাক িবদায় িদব।” ১২ তিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক

ক’ ল, “ চাৱা, তওঁৰ স ৰ ওপৰত তামাৰ মতা আেছ; কৱল

তওঁৰ ওপৰতেহ হাত িনিদবা।” তাৰ পাছত চয়তান িযেহাৱাৰ ওচৰৰ পৰা

ওলাই গ’ল। ১৩এিদন ইেয়াবৰ পেুতক‐জীেয়কসকেল বৰককােয়কৰ

ঘৰত ভাজন আৰু া াৰস পান কিৰ আিছল। ১৪ তিতয়া ইেয়াবৰ

ওচৰৈল এজন বাতাবাহক আিহল আৰু তওঁক ক’ ল, “গৰেুবােৰ হাল বাই

আিছল আৰু গাধীেবাৰ সইেবাৰৰ ওচৰেত চিৰ আিছল; ১৫ এেনেত

িচবায়ীয়াহঁেত আ মণ কিৰ সই সকেলােক ল গ’ল। এেন িক, িসহঁেত

তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ দাসেবাৰক বধ কিৰেল। আেপানাক খবৰ িদবৈল

কৱল মই অকেলেহ ৰ া পােলাঁ।” ১৬ এইদেৰ িস ক থােকােতই আন

এজেন আিহ ক’ ল, “আকাশৰ পৰা ঈ ৰৰ অি পিৰ, দােস সেত মৰ‐

ছাগৰ জাকক দ কিৰেল আৰু সইেবাৰক াহ কিৰেল। আেপানাক

খবৰ িদবৈল কৱল মই অকেলেহ ৰ া পােলাঁ।” ১৭ িস ক থােকাঁেত

আেকৗ আন এজেন আিহ ক’ ল, “কলদীয়াহঁেত িতিনটা দলত ভাগ হ

আিহ আমাৰ উটেবাৰক আ মণ কিৰেল আৰু সইেবাৰক ল গ’ল। এেন

িক, িসহঁেত তেৰাৱালৰ ধােৰেৰ দাস সকলক বধ কিৰেল। আেপানাক

স াদ িদবৈল কৱল মই অকেলেহ ৰ া পােলাঁ। ১৮ এইদেৰ িস ক

থােকােতই আেকৗ আন এজেন আিহ ক’ ল, “আেপানাৰ পেুতক‐জীেয়ক

সকেল আেপানাৰ ডাঙৰ ককােয়কৰ ঘৰত ভাজন, আৰু া াৰস পান

কিৰ আিছল; ১৯ এেনেত চাওক, মৰু া ৰ িদশৰ পৰা বৰ ধমুহুা আিহ

ঘৰেটাৰ চািৰওফােল লািগল আৰু ঘৰেটা ভািঙ ডকাসকলৰ ওপৰেত

পৰাত, তওঁেলােক তােত াণত াগ কিৰেল। আেপানাক স াদ িদবৈল

কৱল মই অকেলেহ ৰ া পােলাঁ। ২০ তিতয়া ইেয়াব উিঠল আৰু িনজৰ

চালা ফািলেল। পাছত মৰু খৰুাই, মািটত পিৰ িণপাত কিৰ ক’ ল,

২১ “মই মাতৰৃ গভৰ পৰা উদেঙ আিহেলাঁ, আৰু উদেঙ তাৈল উলিট

যাম। িযেহাৱাই িদিছল, আৰু িযেহাৱাই ল গ’ল। িযেহাৱাৰ নাম ধ

হওক।” ২২ এইদেৰ এই সকেলা ঘিটল, িক ু ইেয়ােব পাপ নকিৰেল,

আৰু মখূতাপণূভােব ঈ ৰক দাষােৰাপ নকিৰেল।

২আেকৗ এিদন ঈ ৰৰ স ান সকেল িযেহাৱাৰ স খুত িথয় হ’বৈল

উপি ত হ’ল, তিতয়া তওঁেলাকৰ মাজত চয়তােনা িযেহাৱাৰ আগত

িথয় হ’বৈল উপি ত হ’ল। ২ তিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক িধেল, “তুিম

ক’ৰ পৰা আিহলা?” চয়তােন িযেহাৱাক উ ৰ িদ ক’ ল, “মই পিৃথৱী মণ

কিৰ আিহেলাঁ আৰু তাৰ মাজত ইফােল িসফােল ফুিৰ আিহেলাঁ। ৩ তিতয়া

িযেহাৱাই চয়তানক িধেল, “ মাৰ দাস ইেয়াবৈল তুিম মন কৰা নাই ন?

িকয়েনা তওঁৰ িনিচনা িস , সৰল, ঈ ৰৈল ভয় ৰােখাঁতা, আৰু তাৰ

পৰা আঁতিৰ থােকাঁতা লাক পিৃথৱীত কােনা নাই; যিদও তুিম অকাৰেণ

তওঁৰ স নাশ কিৰবৈল তওঁৰ িবৰেু মাৰ বিৃ জ ালা, তথািপ তওঁ

এিতয়াও িনজৰ িস তা ৰ া কিৰ আেছ।” ৪ তিতয়া চয়তােন িযেহাৱাক

উ ৰ িদ ক’ ল, “ছালৰ অেথ ছাল, এেন িক াণৰ অেথ মা েহ স িদব

পােৰ। ৫ িক ু আপিুন পনুৰ এবাৰ হাত মিল তওঁৰ অি আৰু মাংস শ

কৰক; তিতয়া তওঁ অৱেশ আেপানাৰ সা াতেত আেপানাক িবদায়

িদব।” ৬ তিতয়া িযেহাৱাই চয়তানক ক’ ল, “ চাৱা, তওঁ তামাৰ হাতত

আেছ; কৱল তওঁৰ াণৰ িবষেয় সাৱধান হবা।” ৭ তাৰ পাছত চয়তান

িযেহাৱাৰ স খুৰ পৰা ওলাই গ’ল আৰু ইেয়াবক আঘাত কিৰেল, তিতয়া

তওঁৰ মৰূৰ তালৰু পৰা ভিৰৰ তলৱুাৈলেক িবষ খ উৎপ হ’ল। ৮ফলত

তওঁ ছাঁইৰ মাজত বিহ পিৰল আৰু এেডাখৰ খালা ল িনজৰ গা চুঁিচবৈল

ধিৰেল। ৯ পাছত তওঁৰ িতেৰাতাই তওঁক ক’ ল, “আপিুন এিতয়াও

িনজৰ িস তা ৰ া কিৰ থািকব ন? ঈ ৰক িবদায় িদয়ক আৰু াণত াগ

কৰক।” ১০ তিতয়া তওঁ তাইক ক’ ল, “এজনী অ ানী িতেৰাতাৰ দেৰ

তুিম কথা কছা। আিম ঈ ৰৰ পৰা ম লেহ হণ কিৰম ন, অম লেকা

জােনা হণ নকিৰম?” এই সকেলা িবষয়ত ইেয়ােব িনজ ওঁেঠেৰ পাপ

নকিৰেল। ১১ পাছত এইদেৰ ইেয়াবৈল ঘটা আপদেবাৰৰ কথা তওঁৰ

িতিন জন ব ু ৰ কাণত পিৰল। তওঁেলাক হ’ল, তমনীয়া ইলীফজ, চুহীয়া

িব দাদ আৰু নামাথীয়া চাফৰ; তওঁেলােক এক পৰামশ হ িনজ িনজ

ঠাইৰ পৰা আিহ তওঁৰ লগত শাক, আৰু তওঁক শা না িদবৰ বােব

তওঁৰ ওচৰৈল আিহবৈল িস া কিৰেল। ১২ পাছত তওঁেলােক দূৈৰৰ

পৰা চ তুিল চাই, তওঁক দিখ িচিনব নাৱািৰেল। তিতয়া তওঁেলােক

বৰৈক িচঞঁিৰ কাি বৈল ধিৰেল, আৰু িনজ িনজ চালা ফািল, মৰূৰ

ওপৰৈল বিুল শূ ত ধিুল ছিটয়ােল; ১৩আৰু তওঁেলােক সাত িদন সাত

ৰািত তওঁৰ লগত মািটেত বিহ থািকল, তওঁক কােনও কথা এষাৰেক

নকেল; কাৰণ তওঁেলােক তওঁৰ খ অিত অিধক দিখিছল।

৩ পাছত ইেয়ােব মখু মিল তওঁৰ জ ‐িদনক শাও িদেল। ২ ইেয়ােব

মাত লগাই ক’ ল, ৩ িযিদনত মাৰ জ হিছল, সই িদন িবন

হওক, আৰু পু ‐স ান গভত ি িত হ’ল বিুল কাৱা ৰািত িবন হওক। ৪

সইিদন অ কাৰময় হওক; ঈ েৰ ওপৰৰ পৰা তলৈল দিৃ নকৰক, আৰু

তাৰ ওপৰত পাহৰ কািশত নহওক; ৫ অ কাৰ আৰু মতুৃ ায়াই তাক

িনজৰ বিুল হণ কৰক; মেঘ তাক ঢািক ধৰক; িদনক আ াৰকেৰাঁতা

সকেলােৱ তাৰ ভয় জ াওক। ৬ সই ৰািতক ঘাৰ অ কােৰ ধৰক।

বছৰৰ িদনেবাৰৰ মাজত িস আন নকৰক, আৰু মাহৰ লখেতা নপৰক।

৭ চাৱা, সই ৰািত অসাথক হওক, তাত কােনা আন ‐ িন নহওক।

৮ িদনক শাও িদওঁতােবােৰ তাক শাও িদয়ক; বা ক উচটাবৈল িনপণু

লাকসকেল তাক শাও িদয়ক। ৯ সইিদনৰ ভাতীয় তৰা যন অ কাৰ

হ যায়। সই ৰািতেয় যন ভাতৰ কাৰেণ অেপ া কেৰ, িক ু সই

ভাত যন কােনা িদন নােহ। সইিদেন যন সূযৰ থম ৰি কিতয়াও

নেদখক। ১০ িকয়েনা িস মাৰ মাতৰৃ গভৰ ৱাৰ ব নকিৰেল, আৰু

মাৰ চ ৰ পৰা শ ঢািক নথেল। ১১ মই িকয় গভেত নমিৰেলাঁ?

উদৰৰ পৰা বািহৰ হাৱামাে মই িকয় াণত াগ নকিৰেলাঁ? ১২ কালাই

মাক িকয় ল’ ল? আৰু মই িপয়াহ খাবৈল েন বা মাক িকয় হণ

কিৰেল? ১৩ িকয়েনা সেয় নােহাৱা হ’ ল, মই ই শাি পােলােহঁেতন,

সেয় নােহাৱা হ’ ল, মই িনি ত হেলাঁেহঁেতন আৰু শাি পােলােহঁেতন।
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১৪ তিতয়া িযসকেল িনজৰ কাৰেণ ংস‐ ান িন াণ কিৰিছল, এেন

ৰজাসকলৰ আৰু পিৃথৱীৰ ম ীসকলৰ লগত, ১৫অথবা সাণ থকা সই

ৰাজপু সকলৰ সেত থািকব পািৰেলেহঁেতন, আৰু িযসকেল িনজ িনজ

ঘৰ ৰেূপেৰ পিৰপণূ কিৰিছল, এেন লাকসকলৰ লগত থািক মই িব াম

পােলাঁেহঁেতন, ১৬ বা গভ াবৰ দেৰ মই এেকা নহেলাঁেহঁেতন,

পাহৰ দিখবৈল নােপাৱা স ানৰ দেৰ হেলাঁেহঁেতন। ১৭ সই ঠাইত

েবােৰ আৰু উপ ৱ নকেৰ; ভাগৰৱুাই তাত িজৰিণ পায়। ১৮ তাত

ব ীয়াৰসকেলও এেকলেগ িনৰাপেদ থােক; ীতদাস সকেল কাযাধ

সকলৰ ডািব‐ মিক আৰু েন। ১৯ তাত সৰু িক বৰ সকেলা এেক; আৰু

ব ী তওঁৰ গৰাকীৰ পৰা মু হয়। ২০ ভগীয়াক িকয় পাহৰ িদয়া

যায়? মনত িবষাদ পাৱাসকলক িকয় জীয়াই থািকবৈল িদয়া হয়? ২১

তওঁেলােক মতুৃ ৈল অেপ া কেৰ, িক ু সেয় নােহ, আৰু ধনতৈকেয়া

তাক বৰৈক িবচােৰ। ২২ িকয় পাহেৰ তওঁেলাকক অিধক উ াস িদেয়,

িকয় মদাম িবচািৰ পােল তওঁেলােক আন কেৰ? ২৩ যাৰ পথ

থােক, আৰু ঈ েৰ যাৰ চািৰওফােল বৰা িদেয়, এেন মা হক িকয় পাহৰ

িদয়া হয়? ২৪ িকয়েনা মই খাবৈল নৗপাওঁেতই মাৰ মিুনয়াহ আেহ,

আৰু মাৰ কঁকিন পানীৰ ধাৰৰ দেৰ ওলাই থােক। ২৫ িকয়েনা মই

িযহেক ভয় কেৰাঁ, সেয় মাৈল ঘেট, আৰু িযহৈল আশ া কেৰাঁ, সেয়

মাৈল আেহ। ২৬ মাৰ খ নাই, শাি নাই, িব ােমা নাই, িক ু খেহ

আিহ থােক।”

৪ তিতয়া তমনীয়া ইলীফেজ উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২ কােনােৱ তামাৰ

লগত কথা ক’বৈল আগবািঢ়েল, তুিম বজাৰ পাবা ন? িক ু কথা

নােকাৱাৈক কােন থািকব পােৰ? ৩ চাৱা, তুিম অেনকক িশ া

িদিছলা, ল হাতক সবল কিৰিছলা; ৪ তামাৰ বাক ই উজিুট খাই

পিৰব খাজােলাকেকা ধিৰ ৰািখিছল, আৰু তুিম ল আঁঠুক সবল কিৰ

ৰািখিছলা। ৫ িক ু এিতয়া তামাৈল এেন হাৱাত তুিম বজাৰ পাইছা,

আৰু সেয় তামাক শ কৰাত তুিম ব া ল হছা। ৬ ঈ ৰৰ িত

থকা ভেয়ই জােনা তামাৰ িব াসভূিম নহয়? আৰু তামাৰ আচৰণৰ

িস তাত জােনা তামাৰ আশা নাই? ৭ ভািব চাৱােচান, িনে াষী হ

কােন কিতয়া িবন হিছল? আৰু সৰল আচৰণ কৰা সকলৰ ক’ত

সংহাৰ হিছল? ৮ মই দখাত হ’ ল, িযসকেল অধমৰ খিত কেৰ, আৰু

শৰপূ কিঠয়া িসেচ, িসহঁেত সইৰপূ শস দায়; ৯ ঈ ৰৰ িন াসৰ

াৰাই িসহঁত িবন হয়, আৰু তওঁৰ কাপৰপূ াসৰ াৰাই সংহাৰ

হয়। ১০ িসংহৰ গ ন আৰু মগৃৰাজৰ গাঁজৰিণ ব কৰা হয়, আৰু ডকা

িসংহেবাৰৰ দাঁত ভঙা হয়। ১১আহাৰৰ অভাৱত প ৰােজ াণত াগ

কেৰ; িসংিহনীৰ পাৱািলেবাৰ ঠান‐বান হয়। ১২এটা কথা মাৈল ৰেূপ

আিহল; মাৰ কাণত তাৰ ফুচফুচিন পিৰল। ১৩ ৰািত সেপান দেখােত

যিতয়া ভাবনা আেহ, যিতয়া সকেলা মা হ ঘাৰ িন া যায়, ১৪ তিতয়া

মাৈল ভয় আৰু ক ন আিহল; সেয় মাৰ হাড়েবাৰ জাকাৰ খৱুােল। ১৫

যিতয়া মাৰ আেগিদ এক ছাঁ পাৰ হ গ’ল; তিতয়া মাৰ গাৰ নামেবাৰ

িসয়িৰ উিঠল। ১৬ সেয় ৰ থািকল, িক ু মই তাৰ আকৃিত িন য় কিৰব

নাৱািৰেলাঁ; এটা মিূ মাৰ চ ৰ আগতআিছল; মই ম ৃ ৰ আৰু এটা

বাণী িনেলাঁ। ১৭ “ঈ ৰৰ সা ােত মত জােনা ধািমক হ’ব পােৰ? বা

িনজ সিৃ ক াৰ সা ােত ম ষ জােনা িচ হ’ব পােৰ? ১৮ চাৱা, ঈ েৰ

িনজৰ দাসেবাৰেকা িব াস নকেৰ, িনজ দূতেবাৰেৰা ু িটৰ দাষ ধেৰ;

১৯ তেনহেল িযসকেল মািটৰ ঘৰত বাস কেৰ, িযসকলৰ উৎপি ধিূলত,

িযসকল পাকৰ স খুত চুণীকৃত হয়, সই সকলক তওঁ আৰু িকমান

অিধক ু িটৰ দাষ ধিৰব! ২০ ভাত আৰু সি য়া কালৰ মাজত িসহঁতক

িড় কৰা যায়; িসহঁত কােনােৱ মন িনিদয়াৈক িচৰকালৈলেক িবন হ

যায়। ২১ িসহঁতৰ অ িৰক ত ু‐জৰী জােনা সােলােকাৱা নাযায়? িসহঁত

মেৰ, এেন িক অ ান অৱ ােতই িসহঁত মেৰ।”

৫ “এিতয়া মাতােচান, কােনাবাই তামাক উ ৰ িদব ন? আৰু

পিব েলাকৰ মাজত তুিম কাৈল মখু কিৰবা? ২ িকয়েনা মনৰ

বজােৰ অ ানক বধ কেৰ, আৰু অ য়াই িনে াধক হত া কেৰ। ৩ মই

িনেজ অ ানক িশপা ধৰা দিখেলাঁ, িক ু মই তৎ ণাৎ তাৰ বাস ানক

শাও িদেলাঁ। ৪ তাৰ স ান সকলক ৰ া কিৰবৈল কােনা নাথািকল,

আৰু িসহঁতক ৰাজ ৱাৰত িড় কৰা হল; িসহঁতক উ াৰ কেৰাঁতা কােনা

নািছল। ৫ ু ধাতুৰ লােক তাৰ শস খাই পলােল, কাঁইটৰ মাজত িয

শস গিজিছল, সয়া তৃ াতুৰ লােক খাইিছল, তওঁেলাকৰ িয আিছল,

লাভী লাকসকেল সকেলা ল গিছল। ৬ িকয়েনা অম ল ধিুলৰ পৰা

উৎপ নহয়, আৰু মািটৰ পৰা শ নগেজ; ৭ িক ু জইুৰ িফিৰঙিট

যেনৈক ওপৰৈল উেড়, তেনৈক মা হ খৰ কাৰেণ জে । ৮ িক ু মই

হাৱা হ’ ল ঈ ৰৈল ঘিূৰ গেলাঁেহেতন, আৰু মাৰ গাচৰ ঈ ৰৰ আগত

উপি ত কিৰেলাঁেহেতন। ৯ অ স ান কিৰব নাৱাৰা মহৎ কমও তওঁ

কেৰ; অসংখ অ ুত কাযও তওঁ কেৰ; ১০ তওঁ পিৃথৱীৰ ওপৰত বিৃ

বৰষায়, আৰু পথাৰৰ ওপৰত জল বাৱাই িদেয়; ১১ তওঁ নীহেলাকক

ওখ কেৰ, আৰু শাকাতুৰ লাকসকল সৗভাগ ৈল উ ত হয়। ১২ তওঁ

ধতূেবাৰৰ ক না ব থ কেৰ; তােত িসহঁতৰ হােত িসহঁতৰ অিভ ায় সাধন

কিৰব নাৱােৰ। ১৩ তওঁ ানীেলাকক িসহঁতৰ িনজৰ চতুৰতাত ধেৰ;

তােত িটলমনেবাৰৰ ক না িন ল হ পেৰ। ১৪ িসহঁেত িদনেতই

আ াৰক লগ পায়, ৰািতৰ িনিচনাৈক িদন‐ পৰেত খিপয়াই ফুেৰ। ১৫

িক ু তওঁ িসহঁতৰ মখুৰপূ তেৰাৱালৰ পৰা, আৰু পৰা মী হাতৰ পৰা

দিৰ ক উ াৰ কেৰ। ১৬ এইদেৰ দীনহীেন আশা পায়, আৰু অধমই

িনজৰ মখু ব কেৰ। ১৭ চাৱা, িয মা হক ঈ েৰ ধৰায়, সই মা হ

ধ ; এই কাৰেণ তুিম স শি মান জনাৰ শাি হয় ান নকিৰবা। ১৮

িকয়েনা তওঁ ঘা লগায়, আৰু তাক বাে ; তওঁ আঘাত কেৰ, আৰু িনজ

হােতেৰ তাক কেৰ। ১৯ তওঁ ছয় স টৰ পৰা তামাক উ াৰ কিৰব;

এেন িক, সাত স টেতা অম েল তামাক শ কিৰব নাৱািৰব। ২০

তওঁ আকালত মতুৃ ৰ পৰা তামাক মু কিৰব, আৰু যু ত তেৰাৱালৰ

মখুৰ পৰা উ াৰ কিৰব। ২১ তুিম িজভা ৰপূ চাবকুৰ কাবৰ পৰা লকুাই

থািকবা; আৰু িবনাশ আিহেল তুিম তাৰ পৰা ভয় নাপাবা। ২২ িবনাশ আৰু

িভ ক দখা পােল তুিম হাঁিহবা, আৰু বনৰীয়া জ ুৰ পৰা তুিম ভয়

নাপাবা। ২৩ িকয়েনা পথাৰৰ িশলেবাৰৰ লগত তামাৰ সি হ’ব, আৰু

বনৰীয়া জ ু েবাৰ তামাৰ লগত শা ভােৱ থািকব। ২৪ তােত তামাৰ

ত ু য শেল আেছ, সই িবষেয় তুিম জািনবৈল পাবা, আৰু তামাৰ

িনবাসৰ ঠাইত তুিম বজু ল’ ল, আশাত বি ত নহবা। ২৫ তামাৰ স ান‐

স িত য অিধক হ’ব, আৰু তামাৰ বংশ য পিৃথবীত তণৃৰ দেৰ বািঢ়ব,

সই িবষেয়ও তুিম জািনবৈল পাবা। ২৬ ডাঙিৰ যেনৈক উিচত সময়ত

ল যাৱা হয়, তেনৈক তামােকা স ণূ আয়সুত মদামৈল িনয়া হ’ব।

২৭ চাৱা, এয়া আমাৰ কথা, আিম িবেবচনা কিৰ ইয়ােক িন য় পােলাঁ;

ইয়ােক তুিম না, আৰু তুিম িনজৰ ভালৰ অেথ তাক হণ কৰা।”

৬ তিতয়া ইেয়ােব উ ৰ িদ ক’ ল, ২ “অস, মাৰ মনৰ বজাৰ জিুখব

পৰা হ’ ল, আৰু তাৰ লগেত এফােল মাৰ শেকা িদব পৰা

হ’ ল, কেন ভাল আিছল। ৩ িকয়েনা সেয় হাৱা হ’ ল, ই সমু ৰ

বািলতৈকেয়া গধৰু হ’লেহঁেতন; এই হতুেক মাৰ বাক অিবেবচনাযু ।

৪ িকয়েনা স শি মান জনাৰ বাণেবাৰ মাৰ অ ৰত সামাল, মাৰ

ােণ সইেবাৰৰ িবষ পান কিৰেছ; ঈ ৰীয় াস স সমেূহ মাৰ িবৰেু

ব পািতেছ। ৫ বনৰীয়া গাধই ঘাঁহ পােল জােনা িচঞেৰ? বা গৰেুৱ

দানা পােল জােনা হে িলয়াই? ৬ িযহৰ সাৱাদ নাই, তাক জােনা লাণ

িনিদয়াৈক খাৱা যায়? বা কণীৰ বগা িবজলৱুা অংশত জােনা আ াদ

আেছ? ৭ মাৰ ােণ িয িয চুবৈল অস ত, সইেবােৰই মাৰ িঘণলগীয়া

আহাৰ ৰপূ হ’ল। ৮অস! মাৰ িনেবদন সফল হাৱা হ’ ল, আৰু ঈ েৰ

মাৰ বা নীয়িখিন িদয়া হ’ ল, কেন ভাল আিছল। ৯ অস! ঈ েৰ অ হ

কিৰ মাক িড় কৰা হ’ ল, তওঁ হাত মিল মাক কািট পেলাৱা হ’ ল,

কেন ভাল আিছল। ১০ সেয় হাৱা হ’ লও মই শা না পােলােহঁেতন,

এেন িক, মই িনদাৰণু যা ণােতা উ াস কিৰেলােহঁেতন; িকয়েনা মই

পিব জনাৰ বাক অ ীকাৰ কৰা নাই। ১১ মাৰ বলেনা িক, মই য

অেপ া কিৰম? আৰু মাৰ শষগিত না িক, মই য সিহ থািকম? ১২

মাৰ বল জােনা িশলৰ বল? বা মাৰ মাংস জােনা িপতলৰ? ১৩ মই
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এেকবােৰই উপায়হীন নহওঁ ন? আৰু বিু ‐ কৗশল মাৰ পৰা সমিুল

দূৰ কৰা নহ’ল ন? ১৪ িনৰাশ হ যাৱা জেন িনজ ব ু ৰ পৰা দয়া

পাব লােগ; সেয় নহ’ ল িকজািন তওঁ স শি মান জনাৰ ভি ত াগ

কিৰব। ১৫ মাৰ ভাইসকল প তৰ জিুৰৰ িনিচনা িব াসঘাতক; ব

কাই যাৱা জিুৰৰ িনিচনা অিব াসী। ১৬ সইেবাৰ বৰফৰ কাৰেণ

ঘালা হ পেৰ, আৰু িহম সইেবাৰত লীন হ যায়; ১৭ িক ু শীতকাল

হাৱামাে সইেবাৰ লু হয়, আৰু ী কালত িনজ ঠাইৰ পৰা নাইিকয়া

হয়। ১৮ সইেবাৰৰ কােষ কােষ যাৱা মনকৰীদলেবােৰ বাট এিৰ যায়,

আৰু মৰু া ত গ সামাই িবন হয়। ১৯ তমাৰ মনকাৰীদলেবােৰ

সইেবাৰক িবচােৰ, আৰু িচবাৰ যা ীসমেূহ সইেবাৰৈল অেপ া কেৰ;

২০ িক ু তওঁেলাক আশাত বি ত হয়, তওঁেলাক সই ঠাইৈল গ হতাশ

হয়। ২১ িকয়েনা এিতয়া তামােলাক এেকা নােহাৱা; তামােলােক

আপদ দিখ ভয় পাইছা। ২২ মই জােনা তামােলাকক কিছেলাঁ য,

মাক িকছু িদয়া; তামােলাকৰ স ি ৰ পৰা মাক উপহাৰ িদয়া? ২৩ বা

শ ৰ হাতৰ পৰা মাক ৰ া কৰা, নাইবা অত াচাৰীহঁতৰ হাতৰ পৰা

মাক মু কৰা? ২৪ মাক িশ া িদয়া, তােত মই িনমােত থািকম;

আৰু মাৰ ভুল িক, সই িবষেয় মাক বজুায় িদয়া। ২৫ ায় বাক

কেন বদনাদায়ক! িক ু তামােলাকৰ তক‐িবতকত িক দাষ কািশত

হয়? ২৬ তুিম িক বায়তুুল কথােৰ িনৰাশজনক আচৰণ কিৰবা, ন তুিম

মাক বাক েৰ অবেহলা কৰাৰ পিৰক না কিৰছা? ২৭ তামােলােক

দেখান িপতহৃীনেৰই িচিঠ খলালােহঁেতন, আৰু িনজ ব ু েকা বপাৰৰ

ব কিৰলােহঁেতন। ২৮ এিতয়া তামােলােক অ হ কিৰ মাৈল চাৱা;

িকয়েনা মই িন েয় তামােলাকৰ আগত িমছা কথা নকওঁ। ২৯ মই

িমনিত কেৰাঁ, তামােলােক পনুৰায় আৰ কৰা, কােনা অ ায় নহওঁক;

আেকৗ কওঁ, পনুৰায় আৰ কৰা, মাৰ ধািমকতা এিতয়াও িথেৰ আেছ।

৩০ মাৰ িজভাত জােনা অ ায় আেছ? মাৰ িজভাই জােনা চািক চায়

ম িবষয়ৰ আ াদ বিুজব নাৱােৰ?

৭ পিৃথৱী জােনা মা হৰ ৰণ‐ভুিম নহয়? তাৰ িদনেবাৰ জােনা বচ খাই

বন কৰা লাকৰ িদনৰ িনিচনা নহয়? ২ সি য়াৰ ছাঁৈল হািবয়াহ কৰা

ব ীৰ িনিচনাৈক, আৰু িনজ বচৰ বােব অেপ া কৰা চাকৰৰ িনিচনাৈক,

৩অসাৰ মাহ কইটা অিধকাৰ ৰেূপ মাক ভাগ কেৰাঁৱা হেছ, আৰু

শৰ ৰািত কইটা মাৈল িনৰিূপত আেছ। ৪ শাওঁেত মই কওঁ, মই

কিতয়া উিঠম? ৰািত বৰ দীঘল; মই ভাতৈলেক চটফট কিৰ আমিন

পাওঁ। ৫ পাক আৰু মািটৰ দিলেয়ই মাৰ গা ঢকা ব ৰপূ; মাৰ গাৰ

ঘাঁেবাৰ কিনমৱুা হয় আৰু পনুৰ পেক আৰু নতুন হয়। ৬ মাৰ আয়সু

তাঁতীৰ হাতৰ মােকাতৈকেয়া বগী, আৰু িবনা আশােৰ ঢুকায় যায়। ৭

তুিম ভািব চাৱা, মাৰ াণ িন াসমা ; মাৰ চ েৱ ম ল আৰু দিখবৈল

নাপাব। ৮ মাক দশন কেৰাঁতাৰ চ েৱ মাক পনুৰ নেদিখব। তুিম

িনজ চ েৰ মাক চাবা, িক ু মই নাইিকয়া হম। ৯ মঘ যেনৈক কিম

কিম নাইিকয়া হয়, সইদেৰ িচেয়ালৈল নািম যাৱা লাক িঠব। (Sheol

h7585) ১০ তওঁ িনজৰ ঘৰৈল পনুৰ উলিট নািহব, আৰু তাৰ িনবাসৰ ঠােয়

তাক পনুৰ িচিন নাপাব। ১১ এই হতুেক মই মখু জপাই নাথািকম; মই

মনৰ স াপত কথা কম আৰু দয়ৰ বজাৰত খৰ কথা ক থািকম; ১২

তুিম য মাৰ ওপৰত পৰীয়া ৰাখা, মই জােনা সাগৰ, বা সাগৰৰ বহৃৎ

জ ু? ১৩ মই যিতয়া কওঁ, য, ‘ মাৰ িবচনাই মাক শা না কিৰব,

মাৰ শয াই মাক খ‐সহন কিৰবৈল সহায় কিৰব’, ১৪ তিতয়া তুিম

নানা সেপােনেৰ মাক ভয় লেগাৱা, আৰু দশেনেৰ মাক াসযু কৰা;

১৫ তিতয়া মাৰ ােণ উশাহ লাৱা ব কিৰ িদবৈল বা া কেৰ, আৰু

মাৰ এই হাড় কইডালতৈক মতুৃ েক ই া কেৰ। ১৬ জীৱনক মাৰ িঘণ

লািগেছ, মই সদায় জীয়াই থািকব নােখােজাঁ; জীৱনৰ অথহীন িদনেকইটা

মাক অকলশেৰ থািকবৈল িদয়া। ১৭ মা হেনা িক, তুিম য তাৈল ল

কৰা, আৰু তাত য তুিম মন িদয়া, ১৮ তুিম য িতেটা ৰািতপৱুা তাৰ

বজু‐িবচাৰ লাৱা, আৰু িনিমেষ িনিমেষ তাক পৰী া কৰা, িস না িক?

১৯ তুিমেনা মাৰ পৰা চ নাতেৰাৱাৈক িকমান কাল থািকবা? বা মই

সপ ঢাকা পৰ মােনা মাক নিৰবা ন? ২০ হ ম ষ ৈল চ িদওঁতা

জনা, যিদ মই পাপ কিৰেলাঁ, তে মাৰ কাযৰ াৰাই তামাৰ িক হািন

হ’ল? িকয় তুিম মাক ল ৰেূপ গিঢ়লা, িকয়েনা মই তামাৈল বাজা ৰপূ

হেছাঁ? ২১ তুিম মাৰ পাপ িকয় মা নকৰা? আৰু মাৰ অপৰাধ তুিম

িকয় দূৰ নকৰা? িকয়েনা মই এিতয়া ধিুলেত শয়ন কিৰেছাঁ; ইয়ােত তুিম

মাক ভালৈক িবচািৰবা, িক ু মই ইয়াত িবদ মান হ নাথািকম।”

৮ তিতয়া চুহীয়া িব দােদ উ ৰ িদেল আৰু ক’ ল, ২ তুিম না িকমান

সময় এেনেবাৰ কথা ক থািকবা? তামাৰ মখুৰ বাক িকমান

সময়ৈল চ বায়ু ৰপূ হ’ব? ৩ ঈ েৰ জােনা িবচাৰ িবকৃত কেৰ?

স শি মান জনাই জােনা ায়ৰ িবকৃত কায কেৰ? ৪ তামাৰ স ান

সকেল তওঁৰ িবৰেু পাপ কিৰেল। আিম এইেটা জােনা য, তওঁেলাকক

িনজৰ অধমৰ ফল ভাগ কিৰবৈল তওঁ এিৰ িদেল, ৫ তথািপ তুিম যিদ

যে েৰ ঈ ৰক িবচাৰা, আৰু স শি মান জনাৰ আগত িনেবদন কৰা, ৬

তুিম যিদ িন ল আৰু সৰল হাৱা, তে তওঁ অৱেশ এিতয়াও তামাৰ

কাৰেণ কায কিৰব, আৰু তামাৰ ধমিনবাস পনুৰায় শলযু কিৰব; ৭

আৰু যিদ তামাৰ পবূৰ অৱ া সামা আিছল, তথািপ তামাৰ শষ অৱ া

অিতশয় ঐ য শালী হ’ব। ৮ িকয়েনা পবূকালৰ লাকৰ কথা িবচাৰ কিৰ

চাৱা, আৰু তওঁেলাকৰ িপতসৃকেল িমমাংসা কিৰ িন য় কৰা কথাত

মেনােযাগ িদয়া; ৯ িকয়েনা আিম কািলৰ লাক, এেকােক নাজােনা; কাৰণ

পিৃথবীত আমাৰ িদন কইটা ছাঁ ৰপূ। ১০ তওঁেলােকই তামাক িশ া

িদ নক’ব ন? আৰু তওঁেলাকৰ অ ৰৰ পৰা বাক িলয়াব ন? ১১

জলাশয় নােহাৱাৈক জােনা প ািপৰাচ বািঢ়ব পােৰ? ঁিহলা জােনা পানী

নােহাৱাৈক বােঢ়? ১২ িস জকমকাই উিঠ আেহাঁেত, কািটবৰ সময় নৗ

হওঁেতই, আনেবাৰ তণৃতৈক আেগেয় কাই যায়। ১৩ ঈ ৰক পাহৰা

সকেলােৰ তেন ৱা গিত হয়, আৰু অধিম জনৰ আশা সইদেৰ ন হয়।

১৪ তাৰ ভাৰসা উ হয়, আৰু তাৰ আ য় মকৰাৰ জাল ৰপূ হয়। ১৫

িস িনজৰ ঘৰত আউিজব, িক ু সেয় িথেৰ নৰব; িস খােমাচ মািৰ ধিৰব,

িক ু সেয় নাথািকব। ১৬ িয লতা সূযৰ আগত ৰসাল হয়, যাৰ ঠালেবাৰ

বাৰীত িবয়িপ যায়, ১৭ যাৰ িশপােবােৰ িশলৰ দ’মত মৰাই ধেৰ, িয

লতাই িশলৰ িভতৰৈলেক দিখবৈল পায়, ১৮ িক ু সই ব ি ক িনজ

ঠাইৰ পৰা উঘািল পেলাৱা হ’ ল, সই ঠােয় অ ীকাৰ কিৰব আৰু ক’ব,

‘মই তামাক কিতয়াও িদখা নাই’। ১৯ চাৱা, তেনেলাকৰ ব ৱহাৰৰ

এেয় আেমাদ; পাছত সই ঠাইৰ পৰাই আন গছেবাৰ উৎপ হ’ব। ২০

চাৱা, ঈ েৰ িস েলাকক দিলয়াই নেপলাব, আৰু ৰাচাৰীহঁতৰ হাতত

নধিৰব। ২১ তওঁ িয কালত তামাৰ মখু হাঁিহেৰ, আৰু তামাৰ ওঁঠ

আন ‐ িনেৰ পৰু কিৰব, ২২ সই কালত তামাক িঘণ কেৰাঁতােবাৰক

ল াৰপূ ব িপে াৱা হ’ব; আৰু েবাৰৰ ত ু নাথািকব।”

৯ তিতয়া ইেয়ােব পনুৰ উ ৰ িদেল আৰু ক’ ল, ২ “মই িন েয় জােনা,

সই কথা ৰপূ; িক ু এজন ব ি কেনৈক ঈ ৰৰ সেত ধািমক

হ’ব পােৰ? ৩ যিদ তওঁ ঈ ৰৰ সেত বাদা বাদ কিৰব খােজ, তে

তওঁক হাজাৰ কথাৰ মাজৰ এিটেৰা উ ৰ িদব নাৱািৰব। ৪ ঈ ৰৰ

অ ৰত ান আেছ, আৰু শি ত তওঁ পৰা মী; তওঁৰ িবৰেু িডিঙ ঠৰ

কিৰ কােন কিতয়া উ িত লাভ কিৰেল? ৫ তওঁ প তেবাৰ ানা ৰ

কেৰ; আৰু তওঁ সইেবাৰক িনজ াধত লিুটয়াই পলাওঁেত সইেবােৰ

এেকা গম নাপায়। ৬ তওঁ পিৃথবীক জাকািৰ িনজ ঠাইৰ পৰা লৰায়; তাৰ

েবাৰ থৰথৰৈক কঁেপ। ৭ এইজনা সই এেক ঈ ৰ, িয জনাই ক’ ল

সূয উদয় নহয়; আৰু তওঁ তৰােবাৰ ব কিৰ মাহৰ মােৰ। ৮ তওঁ

অকেলই আকাশ‐ম লক িব ািৰত কেৰ, আৰু ঢৗেবাৰৰ ওপেৰিদ অহা‐

যাৱা কেৰ। ৯ তওঁ স িষ, মগৃশীষ, কৃি কা, আৰু দি ণিদেশ থকা

ন ‐ৰািশৰ সিৃ ক া। ১০ অ স ান পাব নাৱাৰা মহৎ কম তওঁ কেৰ;

অসংখ অ ুত কাযও তেৱঁই কেৰ। ১১ চাৱা, তওঁ মাৰ ওচেৰিদ যায়,

িক ু মই নেদেখাঁ; তওঁ মাৰ স েুখিদ গমন কেৰ, তথািপ মই তওঁক

অ ভৱ নকেৰাঁ। ১২ চাৱা, তওঁ ধিৰ িনেল তওঁক কােন িনবাৰণ কিৰব

পােৰ? তুিম িক কিৰছা বিুল তওঁক কােন কব পােৰ? ১৩ ঈ েৰ িনজৰ
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াধ উঠাই নলয়; এেন িক ৰাহবক সহায় কেৰাঁতােবােৰা তওঁৰ স খুত

নত হয়। ১৪ মই কেনৈক তওঁক উ ৰ িদম? তওঁক কাৰণ দখৱুাবৈল

মই না কেনৈক কথা বািচ লম? ১৫ মই যিদ ধািমেকা হওঁ, তথািপ

তওঁক মই উ ৰ িদব নাৱােৰাঁ; মাৰ অিভেযা াৰ দয়াৰ বােব মই

মােথান িনেবদনেহ কিৰব পােৰাঁ। ১৬ যিদও মই মােতা আৰু তওঁ মাক

উ ৰ িদেয়; তথািপ তওঁ য মাৰ িমনিতৈল কাণ পািতব, মাৰ এেন

িব াস নজে । ১৭ তওঁ মাক বল ধমুহুােৰ ভািঙব, আৰু অকাৰেণ

মাক বােৰ বােৰ তিব তেহ কিৰব। ১৮ তওঁ মাক উশাহেক ল’ব

িনিদব, িক ু মাক িততােৰেহ পিৰপণূ কিৰব। ১৯ পৰা মীৰ বলৰ কথাত

হেল, তওঁ কয়, চাৱা, মই আেছাঁ, আৰু যিদ িবচাৰৰ কথাত কয়, কােন

মাৰ িনিমে িদন িনৰপূণ কিৰব? ২০ মই ধািমক হেলও মাৰ মেুখ মাক

দাষী কিৰব; মই িস হেলও তওঁ মাক অপৰাধী পািতব। ২১ মই িস ,

মই িনজ াণক নামিন ইয়ােক কওঁ; জীৱনত মাৰ িঘণ লািগেছ। ২২

সকেলা িবষয়েত এেক, সই দিখ মই কওঁ, তওঁ িস আৰু জন এই

েয়ােকা সংহাৰ কেৰ। ২৩আপদৰপূ চাবেুক যিদ মা হক অক ােত

মািৰ পলায়, তে তওঁ িনে াষীিবলাকৰ িনৰাশা দিখ হাঁিহব। ২৪

পিৃথৱী জনৰ হাতত শাধাই িদয়া হয়; তওঁ তাৰ িবচাৰক ািবলাকৰ

মখু ঢােক; যিদ তওঁ নহয়, তে তাকেনা কােন কেৰ? ২৫ মাৰ িদন

কইটা ডাকৱালাতৈকেয়া বগী; এেকা ম ল নেদখাৈক সইেবাৰ বগাই

যায়। ২৬ সইেবাৰ বগী নাৱৰ দেৰ চিল যায়, বা আহাৰৰ ওপৰত চাঁ

মৰা ঈগল প ী িনিচনাৈক উিৰ যায়। ২৭ যিদও মই কওঁ য, মাৰ খৰ

কথা পাহিৰ যাম, আৰু ানমখু দূৰ কিৰ স হম, ২৮ তথািপ তুিম মাক

িনে াষী ান নকিৰবা বিুল জািন, মাৰ সকেলা যাতনাত মই িজকাৰ

খাই উেঠা। ২৯ মই দাষী হবই লািগব; তিতয়া হ’ ল িকয় মই অনথক

পিৰ ম কেৰাঁ? ৩০ যিদ মই িহমৰ পানীত গা ধাওঁ, আৰু খােৰেৰ হাত

চাফা কেৰাঁ, ৩১ তথািপ তুিম মাক খালত জবুিুৰয়াবা, আৰু মাৰ িনজৰ

ব েয়া মাক িঘণ কিৰব। ৩২ িকয়েনা তওঁ মাৰ িনিচনা মা হ নহয়

য, মই তওঁক উ ৰ িদম, বা েয়া এেক‐লেগ িবচাৰ ানৈল যাম। ৩৩

আমাৰ েয়ােৰা ওপৰত হাত িদব পৰা এেন ৱা মধ কােনা নাই।

৩৪ তওঁ মাৰ ওপৰৰ পৰা িবচাৰৰ দ ডাল আঁতৰাওক, আৰু তওঁৰ

ভয়ানকতাই মাক ভয় নলগাওক; ৩৫ তিতয়া মই কথা কম, তওঁক ভয়

নকিৰম; িকয়েনা মই িনেজ তেন ৱা নহওঁ।

১০ মাৰ জীৱনত মাৰ াণৰ আমিন লািগেছ; মই মু কে মাৰ

খৰ কথা কম; মই দয়ৰ বজাৰত কথা কম। ২ মই ঈ ৰক

কম, ‘তুিম মাক দাষী নকিৰবা; মাৰ লগত তামাৰ িক গাচৰ আেছ,

সয়া মাক বজুায় িদয়া। ৩ তুিম উপ ৱ কিৰবৈল, তামাৰ হাতৰ কায

তু কিৰবৈল, আৰু েবাৰৰ ম ণাত স হবৈল তুিম জােনা ভাল

দিখছা? ৪ তামাৰ চ জােনা চ ‐চ ? আৰু তামাৰ দিৃ জােনা

মা হৰ দিৃ ৰ িনিচনা? ৫ তামাৰ আয়সু জােনা মা হৰ আয়সুৰ তুল ?

বা তামাৰ বছৰেবাৰ জােনা মা হৰ িদন কইটাৰ দেৰ? ৬ তুিম য

মাৰ অপৰাধ অ স ান কিৰছা, আৰু মাৰ পাপৰ বজু‐িবচাৰ লছা,

৭ মই য নহওঁ, আৰু তামাৰ হাতৰ পৰা য উ াৰ কেৰাঁতা মাৰ

কােনা নাই, ইয়াক তুিম জানােন? ৮ তামাৰ হােত মাক গঠন আৰু

িন াণ কিৰেল, মাৰ স া সংল কিৰেল; তথািপ তুিম মাক িবন

কিৰছা। ৯ সাঁৱৰণ কৰা, মািটৰ পা ৰ দেৰ মাক গিঢ়লা; পাছত আেকৗ

মাক ধিুলৈল িনবা ন? ১০ তুিম গাখীৰৰ দেৰ মাক ঢলা নাই ন? আৰু

তুিম মাক পনীৰৰ দেৰ ঘন দ গাখীৰ কৰা নাই ন? ১১ তুিম মাক

মাংস আৰু ছােলেৰ ঢািকলা; হাড় আৰু িসেৰেৰ মাক বলা। ১২ তুিম

অ হ কিৰ মাক জীৱন দান কিৰলা; তামাৰ ত ধাৰণত মাৰ আ া

িতপািলত হেছ। ১৩ তথািপ মই জািনেছাঁ, তামাৰ এই ভাব আিছল‐

তুিম এই সকেলােক িনজৰ মনত গাপেন ৰািখিছলা য, ১৪ মই পাপ

কিৰেল তুিম মাক িচিন ৰািখবা, আৰু মাৰ অপৰাধ মা নকিৰবা; ১৫

মই হেল, মাক স াপ হ’ব, ধািমক হেলও মই অপৰােধেৰ পিৰপণূ

হ, িনজৰ শ দিখ মৰূ তুিলব নাৱািৰম; ১৬ মৰূ তুিলেল, তুিম িসংহৰ

িনিচনাৈক মাক মগৃয়া কিৰবা, আৰু মাৰ অিহেত বােৰ বােৰ িব য়জনক

পৰা ম দখৱুাবা; ১৭ তুিম মাৰ অিহেত নতুন নতুন সা ী আিনবা,

মাৰ অিহেত তামাৰ াধ বঢ়াবা, আৰু মাৰ লগত নতুন নতুন স ল

যু কিৰব। ১৮ তে িকয় তুিম মাক গভৰ পৰা বািহৰ কিৰলা? নকৰা

হেল মই মিৰেলেহঁেতন আৰু কােনা চ েৱ মাক নেদিখেলেহঁেতন। ১৯

মই নােহাৱাৰ িনিচনা হেলাঁেহঁেতন, আৰু গভৰ পৰাই মাক মদামৈল

িনেলেহঁেতন। ২০ মাৰ িদন কইটা তাকৰ নহয়েন? তে া হাৱা।

মই অকলশৰীয়া, অলপমান শা না পাবৈল মাক এিৰ িদয়া; ২১ য’ৰ পৰা

মই উলিট নািহম, সয়া অ কাৰ আৰু মতুৃ ায়াৰ দশ, ২২ সইেদশ

মাজিনশাৰ িনিচনা ঘাৰ অ কাৰ, সই দশ মতুৃ ায়াৰ দশ, তাত

এেকা শংৃখল ৰপূত নাই; তাত পাহেৰই অ কাৰৰ িনিচনা’।”

১১ তােত নামাথীয়া চাফেৰ উ ৰ িদেল আৰু ক’ ল, ২ ইমান অিধক

কথাৰ না উ ৰ িদয়া নাযায় ন? ব কথা কাৱা মা হক জােনা

িনে াষী কৰা হ’ব? ৩ তামাৰ বলকিনেয় জােনা মা হক িনমাত কিৰব?

তুিম িন া কিৰেল, কােনও তামাক লাজ িনিদব ন? ৪ িকয়েনা তুিম

কছা, “ মাৰ মত িঠক,আৰু মই তামাৰ দিৃ েত িচ।” ৫ িক ু অস, ঈ েৰ

অ হ কিৰ কথা কাৱা হেল, আৰু তামাৰ িবৰেু িনজ মখু মিলেল; ৬

ানৰ িনগঢ়ূ িবষয় কাশ কিৰেল, ঈ ৰৰ বিু ‐ কৗশল য অেনক কাৰ,

সই িবষেয় তওঁ তামাক জেনাৱা হেল, কেন ভাল আিছল! এই হতুেক

তুিম জািনবা য, ঈ েৰ তামাৰ অপৰাধৰ অিধক ভাগ এিৰ পলাইেছ। ৭

তুিম অ স ান কিৰ ঈ ৰৰ ত পাব পাৰা ন? তুিম স শি মান জনাৰ

স ণূ ত লাভ কিৰব পাৰা ন? ৮ সেয় আকশ‐ম লৰ িনিচনা ওখ; তুিম

িক কিৰব পাৰা? সেয় িচেয়ালতৈক অগাধ; তুিম িক জািনব পাৰা? (Sheol

h7585) ৯ তাৰ পিৰমাণ পিৃথবীতৈকেয়া দীঘল, আৰু সমু তৈকেয়া বহল।

১০ তওঁ যিদ পােন পােন আেহ আৰু কােনাবা এজনক যিদ আটক কিৰ

থয়, আৰু িবচাৰ‐সভা পােত, তে কােন তওঁক িনবাৰণ কিৰব পােৰ?

১১ িকয়েনা তওঁ লাকক জােন, আৰু মনেযাগ িনিদেলও তওঁ অধম

দেখ। ১২ িক ু অসাৰ মা হ নশূ , এেন িক, ম ষ জ েৰ পৰা

বনৰীয়া গাধৰ পাৱািল ৰপূ। ১৩ তুিম যিদ িনজৰ মন কৰা, আৰু

তওঁৰ ফালৈল হাত মলা, ১৪ িক ু হাতত অধম থািকেল, তাক দূৰ কৰা,

আৰু তাক িনজ ত ুত থািকব িনিদবা; ১৫ তে তুিম অৱেশ িন ল

মখু তুিলব পািৰবা; এেন িক, ি েৰ থািকবা, ভয় নাপাবা, ১৬ িকয়েনা

তামাৰ খ তুিম পাহিৰ যাবা, ইয়াক ব গ নাইিকয়া হাৱা পানীৰ িনিচনা

মনেত লািগব। ১৭ তামাৰ জীৱন পৰীয়াতৈক িন ল হ’ব, আৰু আ াৰ

হেলও, সেয় ভাতৰ িনিচনা হ’ব। ১৮আশা থকা কাৰেণ তুিম সািহয়াল

হবা; আৰু চািৰওফােল বজু‐িবচাৰ ল িনি মেন িব াম কিৰবা। ১৯

তুিম শাওঁেত কােনও তামাক ভয় নেদখৱুাব; বৰং অেনেক তামাৰ

আগত িনেবদন কিৰব। ২০ িক ু েবাৰৰ চ িনে জ হ’ব, িসহঁতৰ

আ য় ন হব, আৰু াণত ােগই িসহঁতৰ আশা হ’ব।

১২ পাছত ইেয়ােব পনুৰায় উ ৰ িদেল আৰু ক’ ল, ২ “হয় হয়,

তামােলাকেহ মা হ; মিৰেল ান তামােলাকৰ লগেত যাব। ৩

িক ু তামােলাকৰ িনিচনা মােৰা বিু আেছ; তামােলাকতৈক মই িনকৃ

নহওঁ; এেনেবাৰ কথা কােন নাজােন? ৪ ঈ ৰৰ আগত াথনা কিৰ

উ ৰ পাৱা িয মই, মেয়ই ব ু ৰ হাঁিহয়াতৰ পা হেছাঁ; ধািমক িস

পৰুষু জন হাঁিহয়াতৰ পা হেছ। ৫ িনৰাপেদ থকা লাকৰ মনত িবপদ

অপমানৰ িবষয়; িপছল খাই পিৰব লগীয়ােবাৰৈল সেয় বাট চায় থােক।

৬ ডকাইতেবাৰৰ ত ু শেল থােক; যাৰ হাতত ঈ েৰ অিধক ধন স ি

শাধাই িদেছ, ঈ ৰৰ িবৰ জে াৱা এেনেবাৰ লাক িনি ে থােক। ৭

িক ু প েবাৰক সাধােচান, সইেবােৰ তামাক িক িদব; আৰু আকাশৰ

প ীেবাৰক সাধা, সইেবােৰও তামাক ক িদব। ৮ নাইবা পিৃথবীেকা

সাধােচান, িসও তামাক িশ া িদব; আৰু সমু ৰ মাছেবােৰও তামাক

কব। ৯ প েবােৰ এইেবাৰ িবষয় নাজােন য, িযেহাৱাৰ হােত এইেবাৰ

কিৰেছ ‐ িসহঁতক জীৱন িদেছ ‐ ১০ িযেহাৱাৰ হাতেতই সকেলা জীৱজ ুৰ

াণ, আৰু সমদুায় ম ষ জািতৰ জীৱা া আেছ। ১১ িজভাই যেনৈক

আহাৰৰ আ াদ পায়, তেনৈক কােণ জােনা কথাৰ পৰী া নকেৰ? ১২
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ব ৃ লাকসকলৰ সেত ান আেছ, দীঘ আয়সুত বিু থােক। ১৩ ান

আৰু পৰা ম তওঁৰ তাতেহ আেছ; পৰামশ আৰু বিু তওঁৰেহ। ১৪

চাৱা, তওঁ ভািঙ পলােল পনুৰায় তাক সজা নাজায়; তওঁ মা হক ব

কিৰেল তাক মকুিল কৰা নাযায়। ১৫ চাৱা, তওঁ জল সমহূক আটক

কেৰ, তােত সইেবাৰ কাই যায়; আেকৗ সইেবাৰক উিলয়াই িদেয়,

তােত সইেবােৰ পিৃথবীখন ল ভ কেৰ। ১৬ পৰা ম আৰু বিু ‐ কৗশল

তওঁৰ তাতেহ; ব ক আৰু বি ত লাক সই েয়া তওঁৰেহ। ১৭

তওঁ ম ী সকলক স হীন কিৰ ল যায়, আৰু িবচাৰক া সকলক

হতবিু কেৰ। ১৮ তওঁ ৰজা সকলৰ মতা চায়, আৰু তওঁেলাকৰ

ককালত ডাল লগায়। ১৯ তওঁ পেুৰািহত সকলক স হীন কিৰ ল

যায়, আৰু পৰা মী সকলক িবন কেৰ। ২০ তওঁ িব াসী সকলৰ

বাক‐শি দূৰ কেৰ, আৰু ব ৃ সকলৰ িবেবচনা‐শি কািঢ় িনেয়। ২১

তওঁ ডাঙৰীয়া সকলৰ ওপৰত অপমান বৰষায়, আৰু বলৱ সকলৰ

ককালৰ বাে ান িঢলা কেৰ। ২২ তওঁ আ ৰৰ পৰা িনগঢ়ূ িবষয়েবাৰ

কাশ কেৰ, আৰু মতুৃ ায়ােকা পাহৰৈল আেন। ২৩ তওঁ জািত সমহূক

উ িত া কেৰ, আৰু িবন ও কেৰ; তওঁ জািত সমহূক িব ািৰত কেৰ,

আৰু লেয়া যায়। ২৪ তওঁ পিৃথবীৰ লাক‐সমাজৰ মখু সকলৰ বিু দূৰ

কেৰ, আৰু পথ নােহাৱা অৰণ ৰ মােজিদ তওঁেলাকক মণ কৰায়।

২৫ তওঁেলােক পাহৰ নাপাই আ াৰৰ মাজত খিপয়াই ফুেৰ; তওঁ

তওঁেলাকক মতলীয়াৰ িনিচনাৈক ঢলংপলং কিৰ ফুৰায়।

১৩ চাৱা, মাৰ চ েৱ এই সকেলােক দিখেল, আৰু িনজ কােণেৰ

িন তাক বিুজেলাঁ। ২ তামােলােক িয জানা, মেয়া তাক জােনা;

মই তামােলাকতৈক িনকৃ নহওঁ। ৩ িকয়েনা মই স শি মান জনাকেহ

কথা কম, আৰু মই ঈ ৰৰ লগতেহ বাদ‐িবচাৰ কিৰব খিুজেছাঁ। ৪ িক ু

তামােলাক হেল িমছা কথা সােজাঁতা, আৰু তামােলাক সকেলােৱই

অকািমলা বজ। ৫ অস, তামােলাক এেকবােৰ িনমাত হ থকা

হ’ ল, কেন ভাল আিছল! সেয় তামােলাকৰ পে ানৰ কায বিুল

গিণত হলেহঁেতন। ৬ এিতয়া মাৰ িতৰ াৰ না, আৰু মাৰ মখুৰ

অ েযাগ‐বাক ৈল কাণ পাতা। ৭ তামােলােক ঈ ৰৰ প হ অ ায়ৰ

কথা ক’বা ন? আৰু তওঁৰ প হ ব না‐বাক বিুলবা ন? ৮

তামােলােক তওঁেৰই প পাত কিৰবা ন? তামােলােক ঈ ৰেৰই

প হ িতবাদ কিৰবা ন? ৯ তওঁ িবচািৰ িবচািৰ তামােলাকৰ ত

উিলয়ােল তামােলাকৰ ম ল হ’ব ন? বা মা হক ফাঁিক িদয়াৰ দেৰ

জােনা তামােলােক তওঁক ফাঁিক িদব পািৰবা? ১০ তামােলােক যিদ

পেুত প পািত কৰা, তে তওঁ অৱেশ তামােলাকক দ িদব। ১১

তওঁৰ তােপ তামােলাকক াসযু নকিৰব ন? তওঁৰ ভয়ানকতাত

জােনা তামােলােক ভয় নকিৰবা? ১২ তামােলাকৰ সাঁৱৰণীয় বাক

ভ ৰপূ দ ৃ া মােথান, তামােলাকৰ িতেৰাধ ধিুলৰ গড় ৰপূ। ১৩

তামােলােক মেন মেন থাকা, মােকই কথা ক’বৈল এিৰ িদয়া; মাৈল িয

ঘেট, ঘটক। ১৪ মই িকয় মাৰ মাংস দাঁতত ল থািকম? মাৰ াণ মাৰ

হাতেতই ৰািখম। ১৫ চাৱা, তওঁ মাক বধ কিৰব, মই তওঁৈল অেপ া

কিৰ থািকম; তথািপ তওঁৰ আগত মাৰ আচৰণৰ িনে াষীতা মাণ

কিৰম। ১৬এেয় মাৰ মিু ৰ কাৰণ হ’ব, মই এজন অধািমক লাকৰ

দেৰ তওঁৰ আগত িথয় হ’ব নাৱািৰম। ১৭ মেনােযাগ কিৰ মাৰ কথা

না; মাৰ বাক তামােলাকৰ কাণত সামাওক। ১৮ চাৱা, মাৰ গাচৰ

মই িঠকঠাক কিৰ থেছাঁ; মই য িনে াষী হওঁ, তাক মই জােনা। ১৯ মাৰ

লগত িতবাদ কিৰব পৰা কান আেছ? যিদ আেছ, তে মই িনমাত হ

াণত াগ কিৰম। ২০ হ ঈ ৰ, তুিম কৱল টা কায মাৈল কিৰবা;

তােত মই তামাৰ স খুৰ পৰা িনজেক লু ৱাম। ২১ মাৰ ওপৰৰ পৰা

তামাৰ অত াচাৰী হাত আঁতৰাই িনবা, আৰু তামাৰ ভয়ানকতােৰ মাক

ভয় খৱুাবা। ২২ তিতয়া তুিম মাক মািতবা, মই উ ৰ িদম, বা মই

কম, তুিম উ ৰ িদবা। ২৩ মাৰ অপৰাধ আৰু পাপ িকমান? মাৰ অধম

আৰু পাপ মাক জেনাৱা। ২৪ িকয় তামাৰ মখু মাৰ পৰা লু ৱাইছা,

আৰু মাক তামাৰ শ যন ান কিৰছা? ২৫ উৰৱুাই িনয়া পাতক তুিম

জােনা তাড়ণা কিৰবা? আৰু কান ঘলুাক জােনা খিদ যাবা? ২৬ িকয়েনা

তুিম মাৰ িবৰেু িততা লগা কথা িলিখ থছা, আৰু মাক যৗবন‐কালৰ

অপৰাধৰ উ ৰািধকৰী কিৰছা। ২৭ তুিম মাৰ ভিৰ ত বাি ৰািখছা,

মাৰ সকেলা পথৰ িচন ৰািখছা, আৰু মাৰ ভিৰৰ চািৰওফােল সীমাৰ

আঁক টািনছা, ২৮ সেয় মই য়নীয় পচা ব ৰ িনিচনা, আৰু পােক খাৱা

ব ৰ সদশৃ হেলাঁ।

১৪ িতেৰাতাৰ পৰা জ পাৱা িয ম ষ , তওঁ অলপিদনীয়া আৰু

েখেৰ পিৰপণূ। ২ তওঁ ফুলৰ দেৰ ফুেল, আৰু জঁয় পেৰ;

তওঁ ছাঁৰ দেৰ অলপ সময়ৰ বােব থােক আৰু নাইিকয়া হয়, ি ৰ হ

নাথােক; ৩ এেন লাকৈল তুিম চ মিল চাইছা? আৰু মাক তামাৰ

লগত িবচাৰ ানৈল ল গছা? ৪অ িচৰ পৰা িচ কােন উিলয়াব পােৰ?

কােনও নাৱােৰ। ৫ তওঁৰ আয়সুৰ িদন িন য় কৰা হ’ল, তওঁৰ মাহৰ

সংখ া তুিম জািন আছা, আৰু তওঁ পাৰ হ’ব নাৱাৰাৈক তুিম তওঁৰ সীমা

াপন কিৰলা; ৬ ভাড়াতীয়েলাকৰ দেৰ তওঁ িনজৰ িদন পণূ নকৰাৈলেক,

তওঁ িজৰণী পাবৈল তুিম তওঁৰ পৰা চ আঁতৰাই িনয়া। ৭ িকয়েনা গছৰ

আশা আেছ, তাক কািটেলও িস আেকৗ পাখা মেল, আৰু তাৰ কামল

গজািলৰ অভাৱ নহয়। ৮ যিদ মািটত তাৰ িশপা বঢ়ুা হয়, আৰু ভুিমত

তাৰ মঢ়ূােতা মেৰ, ৯ তথািপ পানীৰ গা পােল তাৰ গজািল ওলায়,

আৰু নতুনৈক ৰাৱা গছপিুলৰ দেৰ ডাল‐পাত মেল। ১০ িক ু মা হ

মেৰ আৰু য় পায়; ম ষ ই াণত াগ কিৰেল, পনুৰ ক’ত থািকব? ১১

যেনৈক জলাহৰ পানী ঢুকাই যায়, আৰু নৰ পানী কাই স ণূৰেূপ

নাইিকয়া হয়, ১২ তেনৈক মা হ মিৰেল পনুৰ েঠ, আকাশ‐ম ল লু

নহয়মােন তওঁেলােক সাৰ নাপায়, আৰু তওঁেলাকক িন াৰ পৰা জেগাৱা

নহয়। ১৩ অস, তুিম মাক িচেয়ালত লু ৱাই থাৱা হ’ ল, তামাৰ াধ

মাৰ নােযাৱাৈলেক মাক ৈক ৰখা হেল, তুিম মাৰ কাৰেণ এটা সময়

িনৰপূণ কিৰ, মাক সাঁৱৰণ কৰা হ’ ল, কেন ভাল আিছল! (Sheol h7585)

১৪ যিদ কােনা মা হ মেৰ, তেনহেল তওঁ িক পনুৰায় জীব ন? যিদ

জীেয়, তেনহেল মাৰ মিু ৰ িদন নহাৈলেক, মই মাৰ াি ৰ সময়িখিন

বাট চায় থািকম। ১৫ তিতয়া তুিম মািতবা, আৰু মই উ ৰ িদম; তিতয়া

তুিম তামাৰ হােত কৰা কমৈল হািবয়াহ কিৰবা। ১৬ িক ু এিতয়া তুিম

মাৰ ভিৰৰ খাজেকা িহচাব কিৰছা; তুিম মাৰ পাপৈল জােনা চ িদ

থকা নাই? ১৭ মাৰ অধম থলাত ব কিৰ মাহৰ মৰা হেছ, আৰু তুিম

মাৰ অপৰাধ মানাত ভৰাই বাি থছা। ১৮ িক ু প েতা পিৰ যায় আৰু

নাইিকয়া হয়; আনিক বহৃৎ িশলেকা িনজ ঠাইৰ পৰা আতেৰাৱা হয়। ১৯

পানীেয় িশলেবাৰেকা য় িনয়ায়, তাৰ ধল উিঠ আিহ পিৃথবীৰ মািট খহাই

ল যায়; সইদেৰ তুিম মা হৰ আশােকা ভািঙ িদয়া। ২০ তুিম তওঁক

এেকবােৰ মৰমাি ক আঘাত কৰাত, তওঁ লাকা ৰৈল যায়। তুিম তওঁৰ

মখু িবকৃত কিৰ তওঁক পঠাই িদয়া। ২১ তওঁৰ পেুতকেবাৰ ময দাৱ

হেলও, তওঁ সই িবষেয় নাজােন; আনিক িসহঁতৰ অৱ া হীন হেলও,

তওঁ তাৰ িবষেয় গম নাপায়। ২২ িক ু তওঁৰ িনজ শৰীেৰ বদনা পায়,

আৰু তওঁৰ অ ৰত থকা দেয় শাক কেৰ।”

১৫ তিতয়া তমনীয়া ইলীফেজ পনুৰ উ ৰ িদ ক’ ল, ২ ানৱােন

জােনা অনথক ােনেৰ উ ৰ িদেয়, বা পবূৰ বায়েুৰ জােনা উদৰ

পৰূ কেৰ? ৩ িস জােনা িন ল কথােৰ যিু দখৱুায়, বা অ পকাৰী

বাক েৰ বাদা বাদ কেৰ? তুিম হ’ ল এই সকেলােক কিৰছা, ৪ এেন

িক, তুিম ঈ ৰ ভয়েকা ত াগ কিৰছা, আৰু ঈ ৰৰ সা ােত ভি ও কম

কিৰছা। ৫ িকয়েনা তামাৰ মেুখই তামাৰ অপৰাধ কাশ কিৰেছ, আৰু

তুিম ধতূেবাৰৰ িজভা মেনানীত কিৰছা। ৬ তামাৰ মেুখই তামাক দাষী

কিৰেছ, মই কৰা নাই; তামাৰ ওঁেঠই তামাৰ অিহেত সা িদেছ। ৭

ম ষ জািতৰ মাজত তুিম থেম জ পাৱা ন? আৰু প তেবাৰৰ

পেূবই জােনা তামাৰ জ হিছল? ৮ তুিম ঈ ৰৰ সভাত ম ণা িনিছলা

ন? আৰু তামাৰ িনজৰ কাৰেণ ান ৰািখ থছা ন? ৯ তুিম না আিম

নজনা কথা িক জানা? তুিমেনা আিম বজুা কথা িক বিুজছা? ১০আমাৰ

মাজত বিছ বয়সীয়া আৰু পকা চুিলয়াও আেছ; তওঁেলাক তামাৰ
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িপততৃৈকেয়া অিত ব ৃ । ১১ ঈ ৰৰ শা না‐বাক েবাৰ তামাৰ ানত

অিত ু ন? আৰু তামাৰ লগত কৰা ম ৃ আলাপ ু ান কিৰছা

ন? ১২ তুিম য ঈ ৰৰ িবৰেু িল উিঠছা, আৰু এেন কথা মখুৰ পৰা

উিলয়াইছা, ১৩ তামাৰ মনক না িকেহ এেনৈক িবপথৈল িনেয়? আৰু

তামাৰ চ না িকয় ইমানৈক িতৰিবৰাইেছ? ১৪ ম না িক য, তওঁ

িচ হ’ব পােৰ? িতেৰাতাৰ পৰা জ া ম ষ ই বা িক, তওঁ য ধািমক হ’ব

পােৰ? ১৫ চাৱা, তওঁ িনজৰ পিব িবলাকেতা িব াস নকেৰ, এেন

িক, আকাশ‐ম ল তওঁৰ দিৃ ত িন ল নহয়। ১৬ তেনহেল কেনৈক

ঘণৃনীয় আৰু নীিত , জলৰ দেৰ অপৰাধ পান কেৰাঁতাই িকমান কম

পিৰমােন িচ হ’ব পােৰ। ১৭ মই তামাক দিখেছাঁ, মাৰ কথা না; মই

িয দিখেলাঁ, সয়া কাশ কিৰেলাঁ; ১৮ িযসকলৰ হাতত দশ শাধাই

িদয়া হিছল, আৰু িযসকলৰ মাজত কােনা িবেদশী ঘিূৰ ফুৰা নািছল,

১৯ ানী সকেল তওঁেলাকৰ এেন ৱা িপতসৃকলৰ পৰা িন, পেুত

নাৰািখ এই কথা কয়, ২০ ই িনজৰ জীৱনৰ সকেলা িদনত শ পায়,

অত াচাৰী জেন িনজৰ িনৰিূপত বছৰ কইটা অ েখেৰ কটায়। ২১ ভয়ৰ

শ তাৰ কাণত থােক; স দৰ কালেতা িবনাশেক তাক আ মণ কেৰ।

২২ িস কিতয়াও নাভােব, িস য আ াৰৰ পৰা উলিট আিহব, তেৰাৱােল

তাৈল বাট চাই আেছ। ২৩ িস আহাৰৰ িনিমে মন কিৰ কয়, ‘ক’ত

আেছ?’ িস জােন য, আ ৰৰ িদন তাৰ ওচৰত উপি ত আেছ। ২৪

শ আৰু মনৰ তােপ তাক ভয় দখৱুায়; যু ৰ কাৰেণ সাজু হাৱা ৰজাৰ

দেৰ, সই টাই তাক পৰাজয় কেৰ। ২৫ কাৰণ িস ঈ ৰৰ িবৰেু হাত

মিলেল, আৰু স শি মান জনাৰ িবৰেু গ –আচৰণ কিৰেল। ২৬

এইদেৰ পাপীেলাক ঈ ৰৰ িবৰেু অনমনীয় হয়, িস ঢালৰ ডাঠ ভাগ

দখৱুাই তওঁৰ িবৰেু লৰ মােৰ। ২৭ এইেটা সত য, িস চিবেৰ িনজৰ

মখু নােদাকা কিৰেল, আৰু িনজৰ তিপনা তৰেপ তৰেপ চিবযু কিৰেল;

২৮আৰু িস জনশণূ নগৰত বাস কিৰেল; য’ত কােনা মা েহ বাস নকেৰ,

িশলৰ দ’ম হবলগীয়া এেন ঘৰত বসিত কিৰেল। ২৯ িস ধনী নহব, আৰু

তাৰ স ি নাথািকব; িসহঁতৰ শস ফলৰ ভৰত মািটৈল দাঁ নাখাব। ৩০

িস আ াৰৰ পৰা সািৰব নাৱািৰব; অি ‐িশখা ই তাৰ ডালেবাৰ ৱাব,

আৰু িস তওঁৰ মখুৰ ফুঁেত উিড় যাব। ৩১ িস া হ অসাৰতাত িব াস

নকৰক; িকয়েনা অসাৰতাই তাৰ বচ হ’ব। ৩২ তাৰ িদন নৗ হওঁেতই

সেয় তাৈল িস হ’ব, আৰু তাৰ খজৰুৰ পাত কঁচাই নাথািকব। ৩৩

িস া ালতাৰ িনিচনাৈক িনজৰ আপইতা িট সৰাব, আৰু িজতগছৰ

দেৰ িনজৰ ফুল সৰাই পলাব। ৩৪ িকয়েনা অধিমেবাৰৰ সমাজ ব া

হ’ব, আৰু ভঁিট খৱুােবাৰৰ ত ু অি েয় াস কিৰব। ৩৫ িসহঁেত অিন ক

গভধাৰণ কিৰ শ সৱ কেৰ; িসহঁতৰ পেট তাৰণা উৎপ কেৰ।”

১৬ তিতয়া ইেয়ােব পনুৰায় উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২ মই এইৰপূ অেনক

কথা িনেলা; তামােলাক সকেলােৱই খদায়ক শা নাকাৰী। ৩

বায়তুুল কথাৰ জােনা কিতয়াবা শষ হয়? বা উ ৰ িদবৈল তামাকজােনা

উদগাইেছ? ৪ মেয়া তামােলাকৰ দেৰ উ ৰ িদব পােৰাঁ; মাৰ াণৰ

সলিন যিদ তামােলাকৰ াণ হেলেহঁেতন, তেনহেল মইও তামােলাকৰ

অিহেত কথা সািজব পািৰেলােহঁেতন, আৰু তামােলাকক িব প কিৰ মৰূ

জাকািৰব পািৰেলােহঁেতন। ৫ অ মই মেুখেৰেহ তামােলাকক সবল

কিৰেলােহঁেতন, আৰু মাৰ ওঠৰ শা নাত তামােলাকৰ খৰ উপশমেহ

হলেহঁেতন। ৬ মই কথা কেলও মাৰ শৰ উপশম নহয়, আৰু িনমােত

থািকেল িক মাৰ খ িচব? ৭ িক ু তওঁ এিতয়া মাক া কিৰেল;

তুিম মাৰ গােটই পিৰয়াল উ কিৰলা। ৮ তুিম মাৰ শৰীৰ শীণ

কিৰলা, সেয় মাৰ িবৰেু সা ী হেছ; মাৰ শৰীৰৰ দীনতাই মাৰ

িবৰেু উিঠেছ, আৰু এেয় মাৰ অিহেত উিঠ মাৰ সা ােত মাণ িদেছ।

৯ তওঁ াধত মাক িবদািৰেল, আৰু তাড়নাও কিৰেল; তওঁ মাৈল দাঁত

কৰিচেল; মাক চ ৰপানীেয় পথৃক কেৰ, মাৰ শ েৱ মাৈল দঢ়ৃভােব

চাই থােক; ১০ লােক মাৰ িবৰেু মখু মেল; িসহঁেত িধ াৰ িদ মাৰ

গালত চৰ মােৰ; িসহঁেত মাৰ অিহেত গাট খায়। ১১ ঈ েৰ মাক

অধিমৰ হাতত সমপণ কিৰেল, আৰু েবাৰৰ হাতত পলাই িদেল। ১২

মই শাি েৰ আিছেলাঁ আৰু তওঁ মাক ভািঙ পথৃক কিৰেল, এেন িক,

মাৰ িডিঙত ধিৰ মাক থেকিচেল; আৰু মাক িনজৰ কাঁড় মৰাৰ িনচান

পািতেল। ১৩ তওঁৰ ধ ৰেবােৰ মাক আ িৰ ধেৰ; ঈ েৰ মাৰ ব ৃ

িবদািৰেল আৰু মাক অিতিৰ নকিৰেল, তওঁ মাৰ িপ মািটত ঢািল

িদেল। ১৪ তওঁ মাৰ াচীৰৰ যােগিদ বােৰ বােৰ ভােঙ; তওঁ বীৰৰ

িনিচনাৈক মাৰ িবৰেু লিৰ আেহ। ১৫ মই ছালৰ ওপৰত চট কােপাৰ

িসয়াই লেলাঁ, আৰু ধিুলেৰ মাৰ িশং লিটেপিট কিৰেলাঁ। ১৬ যিদও মাৰ

হাতত অত াচাৰ নাই, আৰু মাৰ াথনাও পিব , ১৭ তথািপ কাে ােত

কাে ােত মাৰ মখু িবকৃত হ’ল, আৰু মতুৃ ায়া মাৰ চ ৰ িপৰিঠৰ

ওপৰত আেছ। ১৮ হ পিৃথৱী, তুিম মাৰ তজ নাঢািকবা, আৰু মাৰ

কাতেৰাি েয় িজৰাবৈল ঠাই নাপাওক। ১৯ চাৱা, এিতয়াও মাৰ সা ী

গত আেছ, আৰু মাৰ পে মাণ িদওঁতা জনা উ ানত আেছ। ২০

মাৰ চ েৱ যিতয়া ঈ ৰৰ কাৰেণ অ িবসজন কেৰ, তিতয়া মাৰ

ব ু েবােৰই মাক িন া কেৰ; ২১ যেনদেৰ এজন মা েহ িনজ চুবৰুীয়াৰ

সেত কেৰ, তেনদেৰ মই কওঁ সা ৰ বােব এই মা েহ ঈ ৰৰ সেত

তক কেৰ! ২২ িকয়েনা মা কইবছৰৰ িভতৰেত মই সই ঠাইৈল যাম,

িয ঠাইৰ পৰা মই পনুৰ উভিত আিহব নাৱািৰম।

১৭ মাৰ উশাহ িবকৃত হেছ, মাৰ িদনৰ অ পিৰেছ; মাৈল মদাম

যু ত আেছ। ২ িন েয় ঠা া কেৰাঁতােবাৰ মাৰ ওচৰত আেছ,

আৰু িসহঁেত িদয়া িবৰি েবাৰ মাৰ চ ৰ আগত আেছ। ৩ িবনয় কেৰাঁ,

তুিম মাৰ িনে াষীতা কাশ কৰাৰ এটা িচন থাৱা; িনজৰ আগত িনেজই

মাৰ জািমন হাৱা; আন কােনও মাৰ জািমন হ’বৈল ীকাৰ কিৰব?

৪ িকয়েনা তুিম এওঁেলাকৰ িচ ানৰ পৰা আঁৰ কিৰছা; এই হতুেক

তুিম এওঁেলাকক মাক জয় কিৰবৈল িনিদবা। ৫ িযেকােনােৱ িনজ ব ু ক

লটু ব ৰেূপ সমপণ কেৰ, তেন ব ু ৰ স ানেবাৰৰ চ অ হ’ব।

৬ তওঁ মাক লাকসকলৰ আগত দ ৃ া কিৰেল; যাৰ মখুত লােক থু

পলায়, মই তেন মা হ হ’ লা। ৭ মনৰ বজাৰত মাৰ চ িনে জ

হ’ল, আৰু মাৰ সকেলা অ ‐ ত ছাঁৰ তুল হ’ল। ৮ ইয়ােত সৰল

আচৰণ কেৰাঁতােবােৰ আচিৰত মািনব, আৰু অধিমৰ িবৰেু িনে াষী

জঁিক উিঠব। ৯ তথািপ ধািমেক িনজ পথত চিল থািকব; যাৰ হাত িচ,

তাৰ বল েম েম বািঢ় থািকব। ১০ িক ু আহাঁ, তামােলাক সকেলােৱ

পনুৰায় আৰ কৰা; আৰু মই তামােলাকৰ মাজত কােকা ানী নাপাওঁ।

১১ মাৰ িদন কইটা গ’ল, মাৰ অিভ ায় শষ হেছ, এেন িক মাৰ

দয়ৰ েভ া জেনাৱা হ’ল। ১২ সই মা হেবাৰ িব পকাৰী, িসহঁেত

ৰািতক িদনৈল ৰপূা িৰত কেৰ, পাহৰ আিহেল িসহঁেত কয়, অ কাৰ

ওচৰ চািপ আিহেছ। ১৩ যিদ িচেয়ােলই মাৰ ঘৰ হ’ব বিুল মই অেপ া

কিৰেছাঁ, যিদ আ াৰত মাৰ শয া পািৰেছাঁ, (Sheol h7585) ১৪ যিদ মই

গাতক মাৰ িপত,ৃ আৰু পাকক, তুিম মাৰ মাতৃ আৰু ভনী বিুল কছা, ১৫

তেনহ’ ল মাৰ আশা ক’ত? আৰু মাৰ আশাক না কােন দখা পাব?

১৬আশাৰ সেত নািম গ মই িচেয়ালৰ ৱাৰমখু পাম কিতয়া ধিূলত গ

িজৰণী পাম?” (Sheol h7585)

১৮ তােত চুহীয়া িব দাদেদ পনুৰায় উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২

তামােলােকেনা িকমান কাল কথা িবচািৰ থািকবা? তামােলােক

বিুজ চাব লােগ; তাৰ পাছত আিম কথা ক’ব পােৰাঁ। ৩আিম না কেলই

প তুল গিণত হেছাঁ? আৰু তামােলাকৰ দ ৃ্ি ত আিম না কেলই অ িচ

হেছাঁ? ৪ াধত িনজেক িবদেৰাৱা িয তুিম, তামাৰ িনিমে জােনা

পিৃথৱী ত াগ কৰা হ’ব, বা তামাৰ িনিমে বহৃৎ িশলক িনজ ঠাইৰ পৰা

আঁতেৰাৱা যাব? ৫ িন য় ৰ দীি মাই যাব, আৰু তাৰ অি িশখাই

পাহৰ িনিদব। ৬ তাৰ ত ুত পাহেৰই আ াৰ হ’ব, আৰু তাৰ ওপৰত

ওেলামাই থাৱা চািক মাই যাব। ৭ তাৰ খাজৰ শি কম হ যাব, আৰু

িস িনজৰ পৰামশেত িনেজ পিৰব। ৮ িকয়েনা িনজৰ ভিৰেয়ই তাক জালৰ

মাজত পলাই িদেয়, আৰু িস পাশৰ ওপেৰিদ ফুেৰ। ৯ াই তাৰ ভিৰৰ

গােৰাহাত ধিৰব, আৰু িস ফা ত ধৰা পিৰব। ১০ তাৰ িনিমে মািটত

খােৰাচা লু ৱাই পতা আেছ, আৰু তাৰ িনিমে বাটত ফাচ পতা আেছ।
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১১ কইওফালৰ পৰা নানা ােস তাক ভয় লগাব, আৰু খােজ খােজ তাক

খিদ যাব। ১২ ভাকত তাৰ বল কিম যাব, আৰু িবপেদ তাৰ পতনৈল বাট

চাই থািকব। ১৩ মতুৃ ৰ জ পু ই তাৰ স া াস কিৰব, আৰু তাৰ

শৰীৰৰ অ ‐ ত েবাৰ খাই পলাব, ১৪ িয ত ুেতই িস আ য় লব, সই

ত ুেৰই পৰা তাক তুিল িনয়া হ’ব; াসেবাৰৰ ৰজাৰ ওচৰৈল তাক িনয়া

হ’ব। ১৫ তাৰ অস কীয়েবােৰ তাৰ ত ুত বাস কিৰব; তাৰ বসিতৰ

ঠাইত গ ক িসঁচা হ’ব। ১৬ তলত তাৰ িশপােবাৰ কাব, আৰু ওপৰত

তাৰ ডাল কটা যাব। ১৭ পিৃথবীৰ পৰা তাৰ সাঁৱৰণ লু হ’ব, আৰু গােৱঁ‐

ভূঁেয় কােনও তাৰ নাম নলব। ১৮ তাক পাহৰৰ পৰা আ াৰৈল দূৰ কিৰ

িদয়া হ’ব, আৰু সংসাৰৰ পৰা খদাই িদয়া যাব। ১৯ জাতীয়েবাৰৰ

মাজত তাৰ পা নািত নাথািকব, তাৰ বসিতৰ কােনা ঠাইত কােনা

অৱিশ নাথািকব। ২০ তাৰ ি ন দিখ পি মত থকা লাক সকেল

িব য় মািনব, আৰু পবূত থকােবােৰ িচঞিৰ উিঠব। ২১ িন েয় অধিমৰ

বাস ান এেন ৱা হ’ব, আৰু ঈ ৰক নজনা লাকৰ ঠাই এেন ৱা।”

১৯ তিতয়া ইেয়ােব পনুৰ উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২ তামােলােক না

িকমান কালৈল মাৰ মনত শ িদবা, আৰু বােক েৰ মাক িড়

কিৰবা? ৩ তামােলােক এই দহবাৰ মাক অপমান কিৰলা; তামােলােক

য মাৈল িন ু ৰ ব ৱহাৰ কিৰছা, ইয়ােত তামােলােক লাজ নােপাৱা। ৪

বা িৱকেত মই যিদ ভূল কিৰেলাঁ, তে মাৰ সই ভূল মাৰ লগেত

আেছ। ৫ যিদ বা িৱকেত তামােলােক মাৰ ওপৰত গ কৰা, আৰু

মাৰ িবৰেু মাৰ অপমানৰ মাণ কৰা, ৬ তে তামােলােক জািনবা

য, ঈ েৰেহ মাৰ অ ায় কিৰেছ, আৰু তওঁ িনজৰ জােলেৰই মাক

মৰাই ধিৰেছ। ৭ চাৱা, মই অ ায়ৰ কাৰেণ িচঞেৰাঁ, িক ু কােনও

েন; মই উপকাৰ পাবৈল কাতেৰাি কেৰাঁ, িক ু সাধ িবচাৰ নাই। ৮

মই পাৰ হ’ব নাৱাৰাৈক তওঁ মাৰ বাটত জওৰা িদেছ, আৰু মাৰ পথ

আ াৰ কিৰেছ। ৯ তওঁ মাৰ গৗৰৱ ৰপূ ব সােলাকাই িদেল, আৰু

মাৰ মৰুৰ িকৰীিট দূৰ কিৰেল। ১০ তওঁ মাক চািৰওফােল ভািঙ‐িছিঙ

পেলাৱাত, মই িবন হ’ লা; তওঁ মাৰ আশােকা গছৰ দেৰ উঘািল

পলােল, ১১ তওঁ মাৰ িবৰেু িনজ াধ লােল; আৰু তওঁ মাক

তওঁৰ শ েবাৰৰ মাজৰ এজন বিুল ান কিৰেছ। ১২ তওঁৰ স েবােৰ

এেকলেগ আিহ মাৰ িবৰেু গড় বাি েছ, আৰু মাৰ ত ুৰ চািৰওফােল

ছাউিন পািতেছ। ১৩ তওঁ মাৰ ভাই‐ককাইেবাৰক মাৰ পৰা দূৰ কিৰেল,

আৰু মাৰ িচনািক লাক সকল মাৈল এেকবােৰ অিচনািক হ’ল। ১৪

মাৰ ািত‐ টু েবাৰ আঁতৰ হেছ, আৰু মাৰ ণয়ৰ ব ু েবােৰ মাক

পাহিৰেল। ১৫ মাৰ ঘৰৰ ব ী আৰু মাৰ বটীেবােৰও, মাক অিচনািক

যন ান কেৰ; মই িসহঁতৰ দিৃ ত িবেদশী হেছাঁ। ১৬ মাৰ ব ীক মই

মািতেল, িস উ ৰ িনিদেয়; মই িনজ মেুখেৰ তাৰ আগত িবনয় কিৰব

লগীয়া হেছাঁ। ১৭ মাৰ িতেৰাতাৰ আগত মাৰ িন াস, আৰু মাৰ

সেহাদৰৰ আগত মাৰ গাৰ গা িঘণলগীয়া হেছ। ১৮ িশ েবােৰও

মাক তু ান কেৰ; মই উিঠব খিুজেল, িসহঁেত মাৰ অিহেত কথা

কয়। ১৯ মাৰ িব াসী ব ু েবােৰ মাক িঘণ কেৰ, মাৰ ি য় পা সকল

মাৰ পৰা িবমখু হ’ল। ২০ মই হােড়‐ছােল লািগেলাঁ; মই কৱল দাঁতৰ

ছালিখিনেৰ সেত সািৰেলাঁ। ২১ হ মাৰ ব ু সকল, তামােলােকই মাক

কৃপা কৰা, মাক কৃপা কৰা; িকয়েনা ঈ ৰৰ হােত মাক শ কিৰেল।

২২ ঈ ৰৰ িনিচনাৈক তামােলােকও মাক িকয় তাড়না কিৰছা? আৰু

মাৰ মঙহত তামােলাকৰ িকয় হপাহ পেলাৱা নাই? ২৩ অ মাৰ

কথােবাৰ িলখা হাৱা হ’ ল, অ , সইেবাৰ পিুথত িলিখ থাৱা হ’ ল, ২৪

অ , সইেবাৰ লাহাৰ কলম আৰু সীহৰ সেত সইেবাৰ িচৰকালৰ বােব

িশলত িলখা! ২৫ িক ু মই হ’ ল জােনা, মাৰ মিু দাতা জীয়াই আেছ,

শষত তওঁ পিৃথৱীৰ ওপৰত উিঠ িথয় হ’ব। ২৬আৰু মাৰ গাৰ ছাল

এইদেৰ ন হাৱাৰ পাছত, মই শৰীৰিবহীন হ ঈ ৰক দশন কিৰম। ২৭

মই িনেজই তওঁক দখা পাম, আনৰ চ েৱ নহয়, মাৰ িনজৰ চ েৱই

তওঁক দিখব। হািবয়াহ কেৰাঁেত কেৰাঁেত মাৰ অ ৰত দয় ীণ

হ গেছ। ২৮ যিদ তুিম কাৱা, ‘আিম তাক কেনৈক তাড়না কিৰম

িকয়েনা মলূ িবষয় তাৰ ওচৰত পাৱা যায়,’ ২৯ তেনহেল তামােলােক

তেৰাৱালৈল ভয় কৰা; িকয়েনা ােধ তেৰাৱালৰ দ আেন, গিতেক

তামােলােক জািনব লােগ য, ায় িবচাৰ এটা আেছ।”

২০ তিতয়া নামাথীয়া চাফেৰ পনুৰায় উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২ মাৰ

ভাৱনাই উ ৰ িদবৈল মাক উদগাইেছ, কাৰণ এইেবােৰ মাক

অ ৰক অৈধয কিৰেছ। ৩ মাক লাজ িদয়া উপেদশ মই িনেলাঁ, তথািপ

মাৰ বিু দায়ক আ াই মাক উ ৰ যাগাইেছ। ৪ কিতয়াৰ পৰা ঈ েৰ

পিৃথৱীত ম ষ ক াপন কিৰিছল, কালৰ আৰ িণৰ সই ৰহস তুিম

নাজানা, ৫ েবাৰৰ জয়‐ িন য অলপিদনীয়া, আৰু অধািমকৰ আন

য খে কীয়া, ইয়াক তুিম নাজানা ন? ৬ যিদ েলাকৰ মাহা ই

আকাশ পায়ৈগ, আৰু তাৰ মৰু মঘত লােগ, ৭ তথািপ িস িনজ িব াৰ দেৰ

িচৰকালৈলেক ন হ’ব, িযিবলােক তাক দিখিছল, তওঁিবলােক িধব, িস

ক’ত আেছ? ৮ িস সেপানৰ দেৰ উিড় যাব, তাক পনুৰ পাৱা নাযাব; এেন

িক, ৰািতকালৰ দশনৰ দেৰ িস লু হ’ব। ৯ িয চ েৱ তাক দিখিছল,

সই চ েৱ তাক পনুৰ নেদিখব; তাৰ িনবাসৰ ঠােয় তাক পনুৰ দখা

নাপাব। ১০ তাৰ স ানেবােৰ দিৰ সকলৰ পৰা অ হ িবচািৰব, আৰু

তাৰ িনজ হােত তাৰ ধন‐স ি ওেভাটাই িদব। ১১ তাৰ অি েবাৰ ডকা

কালৰ শি ৰ পিৰপণূ, িক ু ইেয়া তাৰ লগত ধিূলত ব। ১২ যিদও

তা তাৰ মখুত সাৱাদ লােগ, যিদও িস িজভাৰ তলত তাক লু ৱাই

ৰােখ, ১৩ যিদও িস তােত ধিৰ ৰােখ আৰু এিৰ িদব িনিবচােৰ, িক ু তাৰ

মখুৰ িভতৰেত তাক ৰািখ থয়, ১৪ তথািপ তাৰ আহাৰ পট পাই িবকৃত

হয়, সেয় তাৰ িভতৰত কালসপৰ িবষ ৰপূ হ পেৰ। ১৫ িস ধন‐স ি

াস কেৰ, আৰু তাক পনুৰাই বিতঁয়াই পলাব; ঈ েৰ তাৰ পটৰ পৰা

তাক উিলয়াই পলাব। ১৬ িস কালসপৰ িবষ চুিহব; িবশাল সাপৰ িজভাই

তাক বধ কিৰব। ১৭ িস নদীেবাৰ দখা নাপাব, মৗ আৰু দ গাখীৰ ব

যাৱা ঁিতেবাৰ নেদিখব। ১৮ িস িনজ পিৰ মৰ ফল ওেভাটাই িদব,

াস নকিৰব; িস লাভ পাৱা িনজ স ি অ সােৰ উ াস নকিৰব। ১৯

িস দিৰ েবাৰক উপ ৱ আৰু ত াগ কিৰেল; এই হতুেক িয ঘৰ কািঢ়

ল’ ল, সই ঘৰ িস সািজ উিলয়াব নাৱািৰব। ২০ তাৰ পট কিতয়াও

তৃ নহয়; এই হতুেক িস িনজৰ মৰমৰ ব ৰ মাজৰ এেকােক ৰ া কিৰব

নাৱািৰব। ২১ িস াস নকৰা এেকােৱই বাকী নাই; এই কাৰেণ তাৰ

ম ল িচৰকলীয়া নহ’ব। ২২ তাৰ ব ‐বাহািন জাৰাওৈক থকা সময়েতা

িস ঠকত পিৰব; খত পৰা িতজনৰ হােত তাক আ মণ কিৰব। ২৩ িস

িনজ পট ভৰাবৈল ধেৰাঁেতই, ঈ েৰ তাৰ ওপৰত াধাি পলাব, আৰু

িস খাই থােকাঁেতই তাৰ ওপৰত তাক বৰষাব। ২৪ িস লাহাৰ অ ৰ পৰা

পলাই যাব; িক ু িপতলৰ ধ বােণ তাক সৰকাই পলাব। ২৫ িস বাণ

টািনেল, সেয় তাৰ গাৰ পৰা ওলাই আেহ; এেন িক, তাৰ িতৰিবেৰাৱা

আগ, তাৰ িপ ৰ পৰা বািহৰ হয়; তােত মৰণৰ ভেয় তাক আ মণ কেৰ।

২৬ তাৰ সি ত ব ৰ অেথ ঘাৰ আ াৰ ৰািখ থাৱা হেছ, মা েহ নধৰা

জেুয় তাক াস কিৰব; সেয় তাৰ ত ুত থকা অৱিশ ব ভ কিৰব।

২৭আকাশ‐ম েল তাৰ অপৰাধ কাশ কিৰব, আৰু পিৃথৱী তাৰ িবৰেু

উিঠব। ২৮ তাৰ ঘৰৰ স ি উিড় যাব; ঈ ৰৰ াধৰ িদনা তাক ধল

পানীেয় উটুৱাই িনব। ২৯ মা েহ ঈ ৰৰ পৰা পাবলগীয়া ভাগ এেয়,

আৰু এেয় ঈ েৰ িনৰপূণ কৰা তাৰ অিধকাৰ।

২১ তিতয়া ইেয়ােব পনুৰায় উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২ তামােলােক মন িদ

মাৰ কথা না; আৰু এেয় তামােলাকৰ শা না হওক। ৩ অলপ

সহন কৰা, মেয়া কওঁ; মই কাৱাৰ পাছেতা তুিম িব প কিৰ থাকা। ৪

মই লাকৰ নামত অিভেযাগ কিৰম ন? মই িকয় অসিহ ু নহম? ৫

তামােলােক মাৈল চাইছা আৰু আচিৰত মািনছা, আৰু িনজৰ মখুত হাত

িদছা। ৬ যিতয়া মই মাৰ ক ৰ িবষেয় ভােবা, তিতয়া মই িব ল হওঁ,

আৰু াসেত মাৰ শৰীৰ কঁেপ। ৭ েবাৰ িকয় জীয়াই থােক? িকয় ব ৃ

হয়, আৰু মতাশালীও হয়? ৮ িসহঁতৰ বংশ িসহঁতৰ স খুত িসহঁতৰ

লগত থােক; িসহঁতৰ স ান‐স িতেবাৰ িসহঁতৰ চ ৰ আগত িথেৰ থােক।

৯ িসহঁতৰ ঘৰেবাৰ ভয় নােপাৱাৈক শাি েৰ থােক, আৰু িসহঁতৰ ওপৰত
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ঈ ৰৰ দ ৰ আঘােতা নপেৰ। ১০ িসহঁতৰ ষাঁড় গৰেুবােৰ সংগম কিৰেল

সেয় িন ল নহয়; িসহঁতৰ গাই জেগ, িবনচ নকেৰ। ১১ িসহঁেত িনজ

িনজ িশ েবাৰক মৰৰ জাকৰ দেৰ বািহৰৈল উিলয়াই িদেয়; আৰু িসহঁতৰ

স ানেবােৰ নাচ‐গান কেৰ। ১২ িসহঁেত খ ৰী আৰু বীণা বজাই গান

গায়, আৰু বাঁহীৰ শ ত উ াস কেৰ। ১৩ িসহঁেত েখেৰ িনজ িনজ িদন

কটায়; পাছত এক িনিমষেত িচেয়ালৈল নািম যায়। (Sheol h7585) ১৪

তথািপ িসহঁেত ঈ ৰক কয়, “তুিম আমাৰ পৰা দূৰ হাৱা; িকয়েনা আিম

তামাৰ পথ জািনব নােখােজাঁ। ১৫ স শি মান জনােনা কান য,

আিম তওঁৰ সৱা কিৰম? আৰু তওঁৰ আগত াথনা কিৰেলই আমাৰ

বা িক লাভ হ’ব? ১৬ চাৱা, িসহঁতৰ ম ল িসহঁতৰ হাতৰ াৰাই নহয়;

েবাৰৰ ম ণা মাৰ পৰা দূৰ হওঁক। ১৭ েবাৰৰ দীপ না িকমানবাৰ

মউুৱা হয়? িকমানবাৰ না িসহঁতৰ িবপদ িসহঁতৈল ঘেট? িকমানবাৰ

না ঈ েৰ িনজ াধত শ িবলাই িদেয়? ১৮ িকমানবাৰ িসহঁত বতাহৰ

আগত খৰৰ িনিচনা, আৰু ধমুহুাই উড়াই িনয়া ঘলুাৰ িনিচনা হয়? ১৯

তামােলােক কাৱা, “ঈ েৰ তাৰ স ানেবাৰৈল তাৰ অধম সাঁিচ থয়”।

সেয় ভাগ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁ তােকই িতফল িদয়ক। ২০ তাৰ

িনজ চ েৱই তাৰ স নাশ চাওক, আৰু স শি মান জনাৰ াধ

িসেয়ই পান কৰক। ২১ িকয়েনা, তাৰ মাহ কইটা ওৰ পিৰেল হ’ল, িস

মৰাৰ পাছত, তাৰ ভািব‐বংশৰ লগত তাৰ িক স ক? ২২ িয জনাই

উ বাসীসকলেৰা িবচাৰ কেৰ, এেন জনা ঈ ৰেকই কােনাবাই ান

িশ া িদব পােৰ ন? ২৩ সকেলােৱ ভােব শাি েৰ আৰু িনি ে থািকম,

কােনােৱ স ণূ বলত মেৰ। ২৪ তাৰ গাখীৰৰ পা েবাৰ গাখীেৰেৰ

পিৰপণূ, আৰু তাৰ হাড়েবাৰৰ মগজু ৰসযু । ২৫আন কােনােৱ মনত

িততা লািগ মেৰ; িস কিতয়াও ম লৰ আ াদ নাপায়। ২৬ িসহঁত েয়া

এেকলেগ ধিুলত শােৱ, আৰু পােক িসহঁত েয়ােকা ঢােক। ২৭ চাৱা,

মই তামােলাকৰ মনৰ ভাব জািনেছাঁ; আৰু মাৰ িবৰেু অ ায়ৈক িযেবাৰ

ম ণা কিৰছা, সইেবাৰেকা মই জািনেছাঁ। ২৮ িকয়েনা তামােলােক

কছা, “ সই ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ ক’ত? আৰু সই জনেবােৰ বাস কৰা ত ুেটা

ক’ত? ২৯ তামােলােক পিথকিবলাকক সাধা নাই ন? ৩০ ই িবপদৰ

িদনত ৰ া পায়, আৰু াধৰ িদনত তাক আঁতৰাই িনয়া হয়, এই বিুল

তওঁেলােক কাৱা িববৰণ তামােলােক নাজানা ন? ৩১ তাৰ আচৰণৰ

কথা তাৰ মখুৰ আগত কােন ক’ব? আৰু তাৰ কমৰ িতফল তাক কােন

িদব? ৩২ তথািপ তাক মদামৈল িনয়া হ’ব, আৰু লােক তাৰ মদামত

পৰ িদ থািকব। ৩৩আৰু উপত কাৰ চপৰােবাৰ তাৈল লঘু যন বাধ

হব; যেনৈক তাৰ আেগেয় অেলখ মা হ গিছল, তেনৈক তাৰ পাছেতা

সকেলা মা হ যাব। ৩৪ তে তামােলােক কেন অনথক শা না িদছা!

তামােলাকৰ উ ৰেবাৰ কৱল িমছােহ।”

২২ তিতয়া তমনীয়া ইলীফেজ পনুৰায় উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২

মা হ জােনা ঈ ৰৰ উপকাৰী হব পােৰ? বা িৱক ানী মা হ

িনজেৰইেহ উপকাৰী হয়। ৩ তুিম ধািমক হেল স শি মান জনাৰ িকবা

িহত হব ন? তুিম িস আচৰণ কিৰেল তওঁৰ িক লাভ হব? ৪ তওঁৈল

তামাৰ িক ভয়, তাৰ কাৰেণেহ তওঁ জােনা তামাক অ েযাগ কেৰ?

তাৰ িনিমে েহ জােনা তওঁ তামাৰ লগত িবচাৰত সামাব? ৫ তামাৰ

তা অিধক নহয় ন? তামাৰ অপৰাধ অসীম নহয় ন? ৬ িকয়েনা

তুিম অকাৰণেত িনজ ভাইৰ পৰা ব ক ল’লা, আৰু ব হীনৰ পৰাও ব

কািঢ় ল’লা। ৭ তুিম তৃ াতুৰ লাকক পানী িনিদলা, আৰু ু ধাতুৰ লাকৰ

আহাৰ আটক কিৰলা। ৮ িক ু দশখন পৰা মী জনােৰই আিছল; আৰু

ময দাৱান জনাই তাত বাস কিৰিছল। ৯ তুিম িবধৱাসকলক দা হােত

িবদায় িদলা; আৰু িপতহৃীনসকলৰ বা ভঙা হ’ল। ১০ এই হতুেক

তামাৰ চািৰওফােল ফা আেছ; আৰু আকি ক ােস তামাক িব ল

কিৰেছ। ১১ তুিম আ াৰ দখা নাই ন? তামাক তল িনওঁতা ঢল‐

পানী জােনা দখা নােপাৱা? ১২ ঈ ৰ িনেচই ওখত থকা গত নাই

ন? সকেলাতৈক ওপৰত থকা তৰােবাৰ চাৱা, সইেবাৰ িকমান ওখত

আেছ? ১৩ তুিম কছা, “ঈ েৰ িক জােন? ঘন মঘৰ মােজিদ তওঁ জােনা

িবচাৰ কিৰব পােৰ? ১৪ ঘন মেঘ আঁৰ কিৰ ধৰাত, তওঁ দিখবৈল

নাপায়, কৱল আকাশ‐ম ল ফুিৰ থােক।” ১৫ তুিম পৰুিণ পথেক ধিৰ

থািকবা ন, িয পেথেৰ জনেবােৰ খাজকােঢ় ‐ ১৬ িসহঁতক অকালেত

ধিৰ িনয়া হিছল; আৰু িসহঁতৰ িভি মলূ বান‐পানীেয় উটাই িনিছল।

১৭ সই সময়ত িসহঁেত ঈ ৰক কিছল, “আমাৰ পৰা দূৰ হাৱা;” আৰু

“স শি মান জনাই আমাৰ অেথ িক কিৰব পােৰ?” ১৮ তথািপ তওঁ

িসহঁতৰ ঘৰেবাৰ উ ম উ ম েব েৰ পিৰপণূ কিৰিছল; িক ু েবাৰৰ

আলচ মাৰ পৰা দূৰত থােক। ১৯ তােক দিখ ধািমকসকেল আন

কেৰ; আৰু িনে াষী লােক িসহঁতক খঁেজিলয়াই, ২০আৰু কয়, “আমাৰ

িবৰেু উঠােবাৰ িন েয় িবন হল; আৰু িসহঁতৰ চুৰ স ি অি েয়

াস কিৰেল।” ২১ এিতয়া তুিম তেৱঁ সেত পিৰচয় কিৰ শাি লাভ কৰা;

তােক কিৰেল তামাৰ ম ল হব। ২২ তওঁৰ মখুৰ পৰা ব ৱ া হণ কৰা,

আৰু তওঁৰ বাক েবাৰ তামাৰ দয়ত ৰাখা। ২৩ যিদ তুিম স শি মান

জনাৈল ঘৰূা, আৰু তামাৰ ত ুৰ পৰা অধম দূৰ কৰা, তে তুিম পনুৰায়

উ িত লাভ কিৰবা। ২৪ তামাৰ ব মলূ ধন ধিূলত ৰাখা, আৰু ওফীৰৰ

সাণ জিুৰৰ িশলেবাৰৰ মাজত পেলাৱা; ২৫ তােত স শি মান জনা

তামাৰ ব মলূ ধন হ’ব, আৰু তওঁ তামাৰ উ ল ৰপূ ৰপূ হব। ২৬

িকয়েনা তিতয়া তুিম স শি মান জনাত আন কিৰবা, আৰু ঈ ৰৈল

মখু তুিলবা। ২৭ তুিম তওঁৰ আগত াথনা কিৰেল তওঁ িনব; তােত

তওঁ তামাৰ স িস কিৰব। ২৮ তুিম কােনা িবষয় মনত ি ৰ

কিৰেল, সেয় তামাৈল িস হ’ব; আৰু তামাৰ পথত পাহৰ পিৰব।

২৯ িবপদৰ কালত তুিম কবা, উ িত হব; আৰু অেধামখুক তওঁ িন াৰ

কিৰব। ৩০ তওঁ িনে াষী নােহাৱা জনেকা উ াৰ কিৰব; এেন িক, িস

তামাৰ হাতৰ যােগিদ পিব তাৰ উ াৰ পাব।”

২৩ তিতয়া ইেয়ােব পনুৰায় উ ৰ কিৰ কেল, ২ এিতয়াও মাৰ

কাতেৰাি িবৰু ী; মাৰ কঁকিনতৈকেয়া মই খাৱা কাব

ৰতুৰ। ৩অস, মই তওঁক ক’ত পাম, তাক জনা হেল, আৰু তওঁৰ তাৈল

যাব পৰা হেল, কেন ভাল আিছল। ৪ তিতয়া মাৰ গাচৰ তওঁৰ আগত

মই জনােলােহঁেতন, আৰু মাৰ মখু নানা যিু েৰ পণূ কিৰেলােহঁেতন; ৫

তওঁ িয িয বাক ৰ াৰাই মাক উ ৰ িদব, তাক মই জািনেলাঁেহঁেতন, আৰু

তওঁ মাৈল িক িক কব, তােকা বিুজেলােহঁেতন। ৬ তওঁ মহাপৰা েমেৰ

মাৰ লগত িবেৰাধ কিৰেলেহঁেতন ন? নকিৰেলেহঁেতন, িক ু তওঁ

মাৈল মেনােযাগেহ কিৰেলেহঁেতন। ৭ তিতয়া সই ঠাইত সৰল লােক

তওঁৰ লগত বাদা বাদ কিৰব পািৰেলেহঁেতন; তােত মাৰ িবচাৰেক

মাক ায় িদব পািৰেলেহঁেতন। ৮ চাৱা, মই পবূ ফালৈল যাওঁ, িক ু

তওঁ তাত নাই; আৰু পি ম ফালৈল যাওঁ, তােতা তওঁক দখা নাপাওঁ।

৯ তওঁ কায কৰা সময়ত মই উ ৰ ফালৈল যাওঁ, িক ু মই তওঁক দখা

নাপাওঁ; তওঁ দি ণ ফােল িনজেক লু ৱায়, িক ু মই তওঁক নেদেখাঁ।

১০ িক ু মই িয পথ ধিৰেছাঁ, তাক তওঁ জােন; তওঁ মাক পৰী া কৰা

হেল, মই সাণৰ দেৰ ওলােলােহঁেতন। ১১ মই তওঁৰ ভিৰৰ খাজত

ভিৰ িদ িদ আিহেছাঁ; এফলীয়া নােহাৱাৈক মই তওঁৰ পথত চিলেছাঁ।

১২ তওঁৰ মখুৰ আ াৰ পৰা মই আঁতিৰ যাৱা নাই; তওঁৰ মখুৰ বাক

মাৰ আৱশ কীয় আহাৰতৈকেয়া ব মলূ ান কিৰেলাঁ। ১৩ িক ু তওঁ

এক মনৰ লাক, তওঁক কােন ঘৰুাব পােৰ? তওঁৰ িয ই া, তােকই

তওঁ কেৰ। ১৪ মাৈল িয িনৰিূপত, িন েয় তাক তওঁ িস কিৰব;

আৰু এেন অেনক কথা তওঁৰ মনত আেছ। ১৫ এই িনিমে মই তওঁৰ

সা ােত ব া ল হওঁ। মই িবেবচনা কিৰেল তওঁৰ পৰা ভয় পাওঁ। ১৬

িকয়েনা ঈ েৰই মাৰ মন ভ কিৰেল, আৰু স শি মান জনাই মাক

ব া ল কিৰেল; ১৭ কাৰণ মই আ াৰৰ কাৰেণ ব া ল নহওঁ, আৰু ঘাৰ

অ কােৰ ঢকা মাৰ মখুৰ কাৰেণ মই িব ল নহওঁ।

২৪ স শি মান জনাৰ াৰাই িকয় সময় িনৰিূপত নহয়? তওঁক

জনােলােক িকয় তওঁৰ িদন দিখবৈল নাপায়? ২ কােনা

কােনােৱ মািটৰ সীমাৰ িচন লৰায়, আৰু মৰৰ জাকক বেলেৰ ল

চৰায়। ৩ িসহঁেত িপতহৃীনিবলাকৰ গাধ খিদ ল যায়, আৰু িবধৱাৰ

গৰু ব ক লয়। ৪ িসহঁেত দিৰ িবলাকক বাটৰ পৰা খিদ িদেয়, আৰু
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দশৰ খীয়ািবলাক এেকবােৰ লকুাই থািকব লগীয়া হয়। ৫ চাৱা,

কােনােৱ অৰণ ত থকা বনৰীয়া গাধৰ িনিচনাৈক, িনজৰ আহাৰ যে েৰ

িবচাৰা কামৈল ওলাই যায়; অৰেণ িসহঁতৰ স ানসকলৰ িনিমে িসহঁতক

আহাৰ িদেয়। ৬ িসহঁেত খাবৰ িনিমে পথাৰত প ৰ যাগ শস কােট;

আৰু জনৰ শষতীয়া া া িট চপায়। ৭ িসহঁেত ব ৰ অভাৱত উদং

গােৰ ৰািত কটায়, আৰু জাৰত গাত লবৈল িসহঁতৰ এেকা নাই। ৮

িসহঁেত প তৰ বৰষণুত িতেত, আৰু আ য় নথকাত বৰ বৰ িশলত

আঁেকাৱাল মািৰ ধেৰ। ৯ কােনােৱ িপতহৃীন কঁচুৱাক মাকৰ বু ৰ

পৰা কািঢ় লয়, আৰু খীয়াৰ পৰা ব ক লয়। ১০ তােত িসহঁেত ব ৰ

অভাৱত উদং গােৰ ফুেৰ, আৰু ভাকেত থািক ডাঙিৰ কিঢ়য়ায়। ১১

িসহঁেত সই েবাৰৰ বৰৰ ওচৰত তল পেৰ, আৰু া াশালত

া া িট গচিক িপয়াহত আতুৰ হ থােক। ১২জনপণূ নগৰৰ মাজত

লাকিবলােক কঁকাই, আৰু সাংঘািতকৰেূপ আঘাত পাৱােলাকৰ ােণ

িচঞেৰ; তথািপ ঈ েৰ এই অ ায়ৈল মন িনিদেয়। ১৩আৰু কােনােৱ

পাহৰৰ িবে াহী হয়, তাৰ আওভাও নাজােন, আৰু তাৰ পথেতা নচেল।

১৪ নৰবধীেয় দাকেমাকািলেত উেঠ; িস খী‐দিৰ ক মািৰ পলাই; আৰু

ৰািত িস চাৰৰ িনিচনা হয়। ১৫ কােৰা চ েৱ মাক নেদিখব, এইবিুল

পৰ ীগামীৰ চ েৱ সি য়া কালৈল বাট চাই থােক; িস কয়, ‘ কােনােৱ

চ েৰ মাক দখা নাই”। িস িনজৰ মখু ঢািক ৰােখ। ১৬ কােনা কােনােৱ

আ াৰত ঘৰেবাৰত িসি িদেয়; িসহঁেত িদনত ৱাৰ ব কিৰ সামাই

থােক; পাহৰ িক, িসহঁেত নাজােন। ১৭ িকয়েনা িসহঁত সকেলােৰ িনিমে

ভাত মতুৃ ায়া ৰপূ; কাৰণ িসহঁেত মতুৃ ায়াৰ ভয়ানক কথা জােন।

১৮ এেন লাক পানীৰ সাঁতত বেগেৰ উিট যায়; িসহঁতৰ আিধপত ৰ ভাগ

দশত অিভশ হয়; িসহঁেত া াবাৰীৰ বাটৰ ফালৈল মখু ঘৰূায়। ১৯

অনাবিৃ আৰু জেহ যেনৈক িহমৰ পানী ৱাই িনেয়, তেনৈক িচেয়ােল

পাপীেবাৰক াস কেৰ। (Sheol h7585) ২০ িযজেন স ান নাপেজাৱা

বাঁজী িতেৰাতাক লেুট, আৰু িবধবাৈল কােনা অ হ নকেৰ, ২১ এেন

লাকক মাত‐ৃগেভও পাহেৰ, পােক তাক সে ােষেৰ খায়; কােনও তাক

সাঁৱৰণ নকেৰ; এইদেৰ অধািমকতা গছৰ িনিচনাৈক ভািগ যায়। ২২

তওঁ িনজ পৰা মৰ াৰাই বলৱ সকলৰ আয়সু দীঘল কেৰ; এেন ৱা

লােক িনজীম বিুল িনৰাশ হেয়া শয াৰ পৰা উেঠ। ২৩ তওঁ িসহঁতক

িনভেয় থািকবৈল িদয়াত, িসহঁত অিত শাি েৰ থােক; আৰু তওঁৰ চ

িসহঁতৰ পথৰ ওপৰত থােক। ২৪ িসহঁতৰ উ িত হয়, আেকৗ অলপেত

নাইিকয়া হয়; এেন িক, িসহঁতক নত কিৰ, আন সকেলাৰ দেৰ িনয়া হয়,

আৰু ধানৰ থাকৰ দেৰ কটা হয়। ২৫ এেন ৱা যিদ নহয়, তে কােন

মাক িমছলীয়া বিুল মাণ কিৰব? আৰু কােন মাৰ বাক অসাথক বিুল

ক’ব?”

২৫ তােত চুহীয়া িব দাদেদ পনুৰায় উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২ ভু আৰু

ভয়ানকতা তওঁৰ লগত আেছ; তওঁ িনজৰ উ ানেবাৰত শাি

ৰােখ। ৩ তওঁৰ বািহনীসকলৰ সংখ া আেছ ন? আৰু তওঁৰ দীি কাৰ

ওপৰত কািশত নহয়? ৪ তে ঈ ৰৰ আগত মা হ কেনৈক ধািমক

হ’ব পােৰ? আৰু িতেৰাতাৰ পৰা জ াজেন কেনৈক িচ হ’ব পােৰ? ৫

চাৱা, তওঁৰ আগত চ ও দীি মান নহয়, আৰু তৰােবােৰা িন ল নহয়।

৬ তেনহেল পাকৰপূ ম ষ িকমান কম পিৰমােণ িচ হয়! আৰু কীট

ৰপূ ম ষ ‐স ান িকমান কম পিৰমােণ পিব হয়!

২৬ তিতয়া ইেয়ােব পনুৰায় উ ৰ কিৰ কেল, ২ “তুিম লক বৰ

সহায় কিৰলা! আৰু বল নথকা বা ক বৰ িন াৰ কিৰলা! ৩আৰু

ানহীনক বৰ পৰামশ িদলা! আৰু মলূ কথা বৰ ভালৈক বজুালা! ৪

তুিম না কাৰ আগত কথা কলা? কাৰ িন াস না তামাৰ মখুৰ পৰা

ওলাল?” ৫ িব দেদ উ ৰ কিৰ ক’ ল, “িয সকল স িত মতৃ, অবেহিলত,

উি , িযসকেল জল সমহূৰ তলত িনবাস কেৰ ‐‐‐ ৬ তওঁৰ আগত

িচেয়াল অনাবতৃ, আৰু িবনাশৰ ঠাইৰ ঢাকিন নাই। (Sheol h7585) ৭ তওঁ

শূ ৰ ওপৰত উ ৰৰ আকাশ িব ৰ কেৰ, আৰু পিৃথবীক শূ ত ওেলামাই

থয়। ৮ তওঁ িনজৰ ঘন মঘত জল ব কেৰ; তথািপ জলৰ ভৰত মঘ

নাফােট। ৯ তওঁ পিূণমাৰ চ ৰ মখূ ঢািক িদেয়, আৰু তাৰ ওপৰত তওঁৰ

মঘ িব াৰ কেৰ। ১০ িয ঠাইত আ াৰ আৰু পাহৰ লগ লািগেছ, সই

ঠাইেক তওঁ সীমা কিৰ সমু ৰ ওপৰত চ াকাৰ ৰখা আঁেক, ১১ তওঁৰ

ধমিকত আকাশ‐ম লৰ েবাৰ কঁেপ, আৰু িবচুি হয়, ১২ তওঁ িনজৰ

পৰা েমেৰ সাগৰেকা আ ালন কৰায়, আৰু িনজ বিু েৰ ৰাহবক ডাখৰ

ডাখৰ কেৰ। ১৩ তওঁৰ আ াৰ াৰাই আকাশ‐ম ল িবভুিষত হয়; আৰু

তওঁৰ হােত পলাই যাৱা নাগেটাক খিুচ মািৰেল। ১৪ চাৱা, এইেবাৰ

তওঁৰ কাযেবাৰৰ কিণকা মােথান, আৰু আিম তওঁৰ িবষেয় কেন সৰু

ফুচফুচিন িনেছা! িক ু তওঁৰ পৰা মৰ গ ন কােন বিুজব পােৰ?

২৭ পাছত ইেয়ােব পনুৰায় কথা উ াপন কিৰ ক’ ল, ২ িয ঈ েৰ

মাৰ িবচাৰ অ া কিৰেল, িয স শি মান জনাই মাৰ াণত

িততা লগােল, সই জীৱ ঈ ৰৰ নােমেৰ শপত খাই কেছাঁ, ৩ িকয়েনা

এিতয়াও িন াস‐ াস মাত স ণূৰেূপ আেছ, আৰু মাৰ নাকত ঈ েৰ

িদয়া াণ‐বায়ু আেছ; ৪ মাৰ ওঁেঠ অধম কথা কিতয়াও নকয়, আৰু মাৰ

িজভাই ভা না কথা কাশ নকেৰ। ৫ মই য তামােলাকৰ কথা ৰপূ

বিুল ীকাৰ কিৰম, এেন কথা মাৰ পৰা দূৰ হওক। মই নমেৰামােন

মাৰ িস তা মাৰ পৰা দূৰ নকিৰম। ৬ মাৰ ধািমকতা মই ধিৰ ৰািখম,

এিৰ িনিদম; মাৰ আয়সুৰ িদনৈলেকা মাৰ অ েৰ মাক নােদােষ। ৭

মাৰ শ ূ জনৰ দেৰ হওক, আৰু মাৰ িবৰেু উঠা জন অধিম দেৰ

হওক। ৮ িকয়েনা, যিতয়া অধিমৰ াণ ঈ েৰ হৰণ কিৰ িনব, তিতয়া

িস ধন লাভ কিৰেলও তাৰ িক আশা থািকব? ৯ তাৰ স ট ঘিটেল,

ঈ েৰ কাতেৰাি িনব ন? ১০ িস জােনা স শি মান জনাত আন

পায়? বা সদায় ঈ ৰৰ আগত াথনা কেৰ? ১১ ঈ েৰ কেনৈক ব ৱহাৰ

কেৰ, সই িবষেয় মই তামােলাকক িশ া িদওঁ, আৰু স শি মানৰ

কায‐ ণালী মই লু ৱাই নাৰােখাঁ। ১২ চাৱা, তামােলাক সকেলােৱই

দিখলা; তে তামােলােক িকয় এেন স ণূ অসাৰ কথা কাৱা? ১৩

জন লােক ঈ ৰৰ পৰা িয ভাগ পায়, আৰু অত াচাৰীেবােৰ িয অংশ

স শি মান জনাৰ পৰা ভাগ কেৰ, সেয় এই, ১৪ তাৰ পা‐নািত

বািঢ়েল তেৰাৱালৰ িনিমে েহ বােঢ়, আৰু তাৰ স ান‐স িতেয় পট

ভৰাই খাবৈল নাপায়। ১৫ তাৰ অৱিশ েবাৰক মহামাৰীৰ াৰাই পিুত

থৱুা যাব, আৰু তাৰ িবধৱািবলােক িবলাপ নকিৰব। ১৬ যিদ িস ধিুলৰ

িনিচনাৈক ৰপূ দ’মায়, আৰু িপ া কােপাৰেকা বাকাৰ দেৰ সৰহৈক যু ত

কেৰ, ১৭ তে যু ত কৰক, িক ু ধািমক লােকেহ িপি ব, আৰু িনে াষী

লােক সই ৰপূ ভাগ বাঁিট ল’ব। ১৮ িস িনজৰ ঘৰ পাকৰ দেৰ সােজ,

আৰু খিত‐ৰখীয়া টিঙৰ দেৰ িন াণ কেৰ। ১৯ িস ধনী হ ব, িক ু তাক

মদাম িদয়া নাযাব; িস চ মলামা েক নাইিকয়া হয়। ২০ নানা ােস

তাক ঢল পানীৰ দেৰ আ ণ কেৰ। ৰািত ধমুহুাই অক ােত তাক উড়ুৱাই

িনেয়। ২১ পবূৰ বতােহ তাক তুিল িন ানা ৰ কেৰ, আৰু িনজ ঠাইৰ পৰা

তাক দূৈৰত পলাই িদেয়। ২২ িকয়েনা ঈ েৰ দয়া নকিৰ তাৈল কাঁড়

মািৰ থািকব, িস তওঁৰ ভয়ত পলাই ফুিৰব। ২৩ লােক তাক দিখ হাত‐

তািল িদব, আৰু িছ িছ কিৰ তাৰ ঠাইৰ তাক খিদ িদব।

২৮ িন েয় ৰপূৰ আকৰ আেছ আৰু িয সাণ খপা যায়; সই সাণৰ

ঠাইও আেছ। ২ লাহা মািটৰ পৰা উিলওৱা হয়, আৰু িশল গলাই

তাম উিলয়ায়। ৩ মা েহ অ কাৰ শষ কেৰ, িনেচই তিলৈলেক খাে ,

আ াৰ আৰু মতুৃ ায়াৰ িশল িবচািৰ উিলয়ায়। ৪ িসহঁেত আকৰ খাি গ

মা হ থকা ঠাইৰ পৰা দূৈৰ হয়, আৰু ওপৰত ফুৰা লােক িসহঁতৰ গম

নাপায়; িসহঁেত মা হৰ পৰা ৈৰত ওলিম জিুল থােক। ৫ িয পিৃথবীৰ পৰা

শস উৎপ হয়, তাৰ তল ভাগ জইুৰ াৰাই ল ভ কৰাৰ িনিচনা। ৬

তাৰ িশলেবাৰ নীলকা বাখৰ থকা ঠাই, আৰু িড় সাণ তাত আিছল। ৭

সই পথ িহংসক প ীেয় নাজােন, আৰু শনৰ চ েৱও তাক নেদেখ। ৮

গ ী িহং ক জ ু েবােৰ তাত খাজ িদয়া নাই, আৰু িসংহও সই ফােলিদ

যাৱা নাই। ৯ মা েহ অিত টান িশলত হাত িদেয়; িস প তেবাৰ মেূল

সেত লিুটয়াই পলায়। ১০ িস িশলৰ মােজ মােজ নলা কােট, আৰু তাৰ

চ েৱ সকেলা িবধৰ ব মলূ ব দখা পায়। ১১ িস জিুৰেবাৰ পানী
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এেটাপাও সৰিকব নাৱাৰাৈক ভেট, আৰু পেুত থকা ব পাহৰৈল

উিলয়ায়। ১২ িক ু ান ক’ত পাৱা যায়? আৰু িবেবচনাৰ ঠাই বা

ক’ত? ১৩ ম ষ ই তাৰ মলূ নাজােন, আৰু জীিৱতসকলৰ দশত তাক

পাৱা নাযায়। ১৪ অগাধ জেল কয়, এইিট মাত নাই, আৰু সাগেৰ কয়,

মাৰ ইয়ােতা নাই। ১৫ সাণ িদওঁ তাক পাৱা নাযায়, আৰু তাৰ বচ

বিুল ৰপূেকা জিুখ িদব নাৱািৰ। ১৬ ওফীৰৰ বণ আৰু ব মলূ বদূয ,

আৰু নীলকা বাখৰও জাখত তাৰ সমান নহয়। ১৭ সাণ আৰু আিচ তাৰ

তুল হ’ব নাৱােৰ, আৰু তাৰ সলিন সাণৰ অল াৰেবাৰেকা িদব

নাৱািৰ। ১৮ তাৰ আগত পাৱাল আৰু িটকেৰা নাম লব নাৱািৰ, এেন

িক, প ৰাগ বাখৰৈৎকেয়া ানৰ মলূ অিধক। ১৯ চ দশীয় গােমদক

বাখৰও তাৰ তুল নহয়, আৰু জাখত সােণা তাৰ সমান নহয়। ২০

তে ান ক’ৰ পৰা আেহ? আৰু িবেবচনাৰ ঠাই বা ক’ত? ২১ এইেটা

সকেলা াণীৰ চ ৰ পৰা , আৰু আকাশৰ প ীৰ পৰাও অদশৃ । ২২

িবনাশ আৰু মতুৃ েৱ কয়, আিম িনজ কােণ সই িবষেয় ঘু ক‐ঘানাকৈকেহ

িনেছাঁ। ২৩ তাৰ পথ ঈ েৰেহ জােন, আৰু তাৰ ঠাই তওঁৰেহ জনা

আেছ। ২৪ িকয়েনা তওঁ পিৃথবীৰ অ ৈলেক দেখ, আৰু আকাশ‐ম লৰ

তলৰ আটাই ঠাইৈলেক তওঁৰ চ যায়। ২৫ তওঁ যিতয়া বায়ৰু ৰু

িনৰপূণ কিৰেল, যিতয়া পিৰমান অ সােৰ জল সমহূ জিুখ জিুখ িদেল,

২৬ যিতয়া তওঁ বিৃ ৰ িনয়ম িনৰপূণ কিৰেল, আৰু িমঘ‐গ নৰ সেত

ওেলাৱা িবজলুীৰ পথ ি ৰ কিৰেল, ২৭ তিতয়া তওঁ ানক দিখেল,

আৰু কাশ কিৰেল, তওঁ তাক াপন কিৰেল, আৰু তাৰ তদ ও কিৰেল;

২৮আৰু তওঁ ম ষ ক কেল, চাৱা, ভুৈল ভয় ৰখাই ান, আৰু কম

ত াগ কৰাই িবেবচনা।

২৯ পাছত ইেয়ােব আেকৗ কথা উ াপন কিৰেল আৰু ক’ ল, ২

অস, আগৰ মাহ কইটাত, িয কালত মাৰ ওপৰত ঈ েৰ দিৃ

ৰািখিছল, ৩ িয কালত মাৰ মৰূৰ ওপৰত তওঁৰ দীপ িল আিছল,

আৰু মই তওঁৰ পাহৰৰ বলত অ কাৰৰ মাজেতা ফুিৰিছেলাঁ, সই

কালত মই যেনৈক আিছেলাঁ, ৪ িয কালত ঈ ৰৰ ব ু তাই মাৰ ত ু

ৰািখিছল, ৫ সই কালত স শি মান জনা মাৰ লগত থািকিছল,

আৰু মাৰ পা‐জীিবলাক মাৰ চািৰওফােল আিছল, ৬ িয কালত মই

গাখীৰৰ ওপৰতেহ খাজ কািঢ়িছেলাঁ, আৰু িশেল মান িনিমে তলৰ

সাঁত বাৱাইিছল; মাৰ সই পণূ যৗৱনৰ কালত মই যেনৈক আিছেলাঁ,

তেনৈক এিতয়াও মই থকা হেল, কেন ভাল আিছল! ৭ যিতয়া মই

নগৰৈল গ ৰাজ ৱাৰত উপি ত হিছেলাঁ, চকত মাৰ আসন যু ত

কিৰিছেলাঁ, ৮ তিতয়া ডকাসকেল মাক দিখ লকুাইিছল, আৰু ব ৃ সকল

উিঠ িথয় হিছল; ৯ ধান লাকসকেল কথা কবৈল এিৰ, িনজ িনজ

মাখত হাত িদিছল; ১০ ডাঙৰীয়ািবলােক তালতু িজভা লগাই মেন মেন

আিছল। ১১ িকয়েনা লােক কােণেৰ িন মাক ধ বিুলিছল, আৰু চ েৰ

দিখ মাৰ পে সা িদিছল। ১২ কাৰণ কাতেৰাি কৰা দিৰ ক মই

উ াৰ কিৰিছেলাঁ, আৰু সহায় নথকা িপতহৃীনক মই ৰ া কিৰিছেলাঁ।

১৩ িবন হবলগীয়া মা হৰ আশী াদ মাৰ ওপৰত পিৰিছল; মই বাঁৰী

িতেৰাতাৰ মন উ ািসত কিৰিছেলাঁ। ১৪ মই ধািমকতাক িপি িছেলাঁ, আৰু

ধািমকতাই মাক িপি িছল, আৰু মাৰ ায়পৰায়ণতা ণ মাৰ দমা

চালা আৰু পা িৰ ৰপূ আিছল। ১৫ মই অ ৰ চ আিছেলাঁ; আৰু খাৰাৰ

ভিৰ আিছেলাঁ। ১৬ মই দিৰ িবলাকৰ িপতৃ আিছেলাঁ। আৰু মই িচিন

নােপাৱা মা হেৰা িবচাৰ লিছেলাঁ। ১৭ মই ৰাচাৰী লাকৰ জামু দাঁত

ভািঙিছেলাঁ, আৰু তাৰ িচকাৰ তাৰ দাঁতৰ মাজৰ পৰা উিলয়াইিছেলা। ১৮

তিতয়া মই ভািবিছেলাঁ য, মই িনজ বাঁহত মিৰম, মাৰ িদন বািলৰ দেৰ

অসংখ হব; ১৯আৰু পানী সামাবৈল মাৰ িশপা মকুিল হ থািকব, আৰু

িনয়ৰ মাৰ ডালত ওেৰ ৰািত পিৰ লািগ থািকব; ২০ মাৰ নাম‐ময দাও

মাত সেতজ হ থিকব, আৰু মাৰ ধ মাৰ হাতত সদায় নতুেন থািকব।

২১ লাকিবলােক মাৈল কাণ পািত বাট চাইিছল, আৰু পৰামশ িনবৈল

িনমাত হ থািকিছল। ২২ মাৰ কথাৰ শষত িসিবলাকৰ কােনও উ ৰ

নকিৰিছল; মাৰ বাক িসিবলাকৰ ওপৰত িনয়ৰৰ দেৰ পিৰিছল। ২৩

বৰষণুৈল অেপ া কৰাৰ দেৰ িসিবলােক মাৈলেকা অেপ া কিৰিছল,

আৰু শষতীয়া বৰষণুৈল মখু মলাৰ দেৰ িসিবলােক মখু মিলিছল।

২৪ িসিবলাক িনৰাশ হেল মই িসিবলাকৈল িমিচিকয়াই হাঁিহিছেলাঁ, আৰু

িসিবেলােক মাৰ মখুৰ দীি না চােল। ২৫ মই িসিবলাকৰ িনিমে পথ

মেনানীত কিৰ ধান হ বিহিছেলা, আৰু স দলৰ মাজত ৰজাৰ দেৰ

থািকিছেলাঁ, আৰু শাকাতুৰৰ মাজত শা নাকাৰীৰ দেৰ আিছেলাঁ।

৩০ িক ু এিতয়া িযিবলাকৰ বােপকহঁতক, মাৰ মৰৰ জাক ৰখা

ৰৰ লগেতা থবৈল মই হয় ান কিৰিছেলাঁ, মাতৈক কম

বয়সীয়া সই মা হিবলােক মাক হাঁেহ। ২ িযিবলাকৰ শি ন হল, এেন

লাকৰ হাতৰ বলত না মাৰ িক উপকাৰ হব? ৩ িসহঁত অ ৰ অভাৱত

ভাকত ীণ হয়; িসহঁেত ব কালৰ পৰা উ আৰু ংস হাৱা মৰভূুিম

কামিুৰ খায়। ৪আৰু জােপাহাৰ কাষত িসহঁেত ম ু শাক িছেঙ, আৰু

ৰাতম গছৰ মলূ িসহঁতৰ খাৱা ব । ৫ িসহঁতক মা হৰ মাজৰ পৰা

খিদ িদয়া হয়; চাৰৰ পােছ পােছ িচঞৰাৰ দেৰ লােক িসহঁতৰ পাছেতা

িচঞেৰ। ৬ িসহঁেত উপত কাৰ ভয়ানক ঠাইত থািকব লগা হয়, মািটৰ

গাতত আৰু িশলৰ মাজত বাস কিৰব লগা হয়। ৭ িসহঁেত জােপাহা

গছেবাৰৰ মাজত গাধৰ দেৰ িচঞেৰ, আৰু কাঁইট গছৰ তলত গাট খায়।

৮ িসহঁত মখূৰ স ান, এেন িক নীহ মা হৰ স িত; িসহঁতক দশৰ মাজৰ

পৰা কাবাই খিদ িদয়া হল। ৯ এিতয়া মই িসহঁতৰ গানৰ িবষয় হেছাঁ,

এেন িক িসহঁতৰ গ ৰ িবষেয়া হেছাঁ। ১০ িসহঁেত মাক িঘণ কেৰ, আৰু

মাৰ পৰা আতৰত থােক, আৰু মাৰ আগত থু পলাবৈল ভয় নকেৰ।

১১ িকয়েনা ঈ েৰ তওঁৰ ধ ৰ জাঁৰ এিৰ িদেল আৰু মাক খ িদেল;

সই কাৰেণ িসহঁেত মাৰ আগত িনজ িনজ মখুৰ লাগাম পলাই িদেয়।

১২ মাৰ সাঁফােল নীহ লাকিবলাক উেঠ; িসহঁেত মাৰ ভিৰ ঠিল ঠিল

িদেয়, আৰু মাৰ িবৰু িনজ িনজ িবনাশক গড় নেৰ। ১৩ িসহঁেত মাৰ

বাট ব কিৰ পলায়; িন: সহায় লােকও মাৰ িবনাশৰ চ া কেৰ। ১৪

গড় ভািঙ উিলওৱা বহল বােটিদ যেনৈক শ আেহ, িসহঁেতও তেনৈক

আেহ; সই ভঙাইিদ সামাই িসহঁেত মাক আ মণ কেৰ। ১৫ নানা ােস

মাক ধিৰেছ; বতাহৰ দেৰ মাৰ মান‐ময দা সইেবােৰ উড়ুৱাই িনেছ;

আৰু মাৰ ম ল মঘৰ িনিচনাৈক নাইিকয়া হেছ। ১৬ স িত মাৰ

অ ৰত মাৰ দয় মখুত ৱীভূত হেছ, আৰু মাৰ শৰ িদেন মাক

ধিৰেছ। ১৭ ৰািত হাড়েবাৰ মাৰ গাৰ পৰা লিক পৰা যন লােগ, আৰু

িযেবােৰ মাক কােমােৰ, সইেবােৰ টাপিন নাযায়। ১৮ ৰাগ বল

হাৱাত মাৰ ব ৰপূ হেছ; সেয় মাৰ গাৰ চালাৰ িডিঙৰ িনিচনাৈক

মাত আট খাই ধিৰেছ। ১৯ ঈ েৰ মাক বাকাত পলাই িদেছ, মই

ধিুল আৰু ছাঁই যন হেছাঁ। ২০ মই তামাৰ আগত কাতেৰাি কেৰাঁ,

িক ু তুিম মাক উ ৰ িনিদয়া; মই িথয় হ থােকাঁ, িক ু তুিম মাৈল চাই

থাকা মােথান। ২১ তুিম মাৈল িন য় হ উিঠছা, আৰু তুিম তামাৰ হাতৰ

বেলেৰ মাক তাড়না কিৰছা, ২২ তুিম মাক বতাহত তুিল িদ ফুৰাইছা,

আৰু ধমুহুাত মাক লীন িনয়াইছা। ২৩ িকয়েনা মই জােনা, য, তুিম মাক

মতুৃ ৈল িনছা, আৰু সকেলা জীয়া লাকৰ িনৰিূপত ঘৰৈল মাক ল গছা।

২৪ তথািপ পিৰবৈল ধেৰাঁেত কােন না হাত নেমেল? আৰু আপদত থকা

লত ৰ া পাবৰ িনিমে কােন িনিচঞেৰ? ২৫ গিতত পৰা লাকৰ

িনিমে মই ন নকিৰিছেলাঁ ন? আৰু দীনহীনৰ িনিমে মনত খ

নাপাইিছেলাঁ ন? ২৬ মই ম লৈল বাট চাওঁেত চাওঁেত অম লেহ ঘিটল,

আৰু পাহৰৈল অেপ া কেৰাঁেত কেৰাঁেত আ াৰেহ হল। ২৭ মাৰ অ ৰ

খিত নােহাৱাৈক পিুৰেছ; খৰ িদনসমহু মাৰ ওচৰত উপি ত হেছ।

২৮ মই িবনা ৰ’ দ ক’লা হ ফুিৰেছা, আৰু সমাজৰ মাজত িথয় হ সহায়

পাবৈল িমনিত কিৰেছাঁ। ২৯ মই িশয়ালেবাৰৰ ভাই, আৰু উট প ীৰ ব ু

হেলাঁ। ৩০ মাৰ গাৰ ছাল ক’লা হ এৰাই পিৰেছ, আৰু তাপত মাৰ

হাড়েবাৰত পাৰিণ ধিৰেছ। ৩১ সই দিখ মাৰ বীণাৰ মাত শাকৰ

শ ত পিৰণত হেছ, আৰু মাৰ বাঁহীৰ ৰ সলিন হ নকাৰীসকলৰ

মাত হেছ।
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৩১ মই মাৰ চ েৰ সেত িনয়ম াপন কিৰেলাঁ; তে মই ছাৱালীৈল

কেনৈক চাৱা হেলাঁ? ২ িকয়েনা উ বাসী ঈ েৰ িদয়া ভাগ িক?

আৰু ওপৰত থকা স শি মান জনাৰ পৰা পাৱা অংশ িক? ৩ সেয়

জােনা অধিমেবাৰৰ িনিমে আপদ, আৰু কমীেবাৰৰ িনিমে গিত

নহয়? ৪ তে তওঁ মাৰ কােনা পথ নেদেখ ন? আৰু মাৰ আটাই

খাজ তওঁ গণনা নকেৰ ন? ৫ মই যিদ িমছাত চিলেলাঁ, আৰু মাৰ ভিৰ

ব না পথৈল লৰ ধিৰেল, ৬ (ঈ েৰ মাৰ িস তা জািনবৰ িনিমে ,

মাক িঠক তজতু জাখক; ) ৭ মই যিদ অবােট খাজ চলােলাঁ, মাৰ মন

যিদ চ ৰ পােছ পােছ চিলল, আৰু মাৰ হাত খনত যিদ কােনা দাগ

লািগ আেছ, ৮ তে মই িসিচেল অে খাওক, এেন িক, মাৰ পথাৰত

গজা শস েবােৰা উঘলা হওক। ৯ মই যিদ পৰৰ িতেৰাতাত মাহ গেলাঁ,

আৰু চুবৰুীয়াৰ ৱাৰৰ িৰত যিদ মই লকুাই থািকেলাঁ, ১০ তে মাৰ

িতেৰাতাই অ ৰ িনিমে জাঁত ঘৰুাওক, আৰু অ লােক তাইক ভাগ

কৰক। ১১ িকয়েনা সেয় গিহত কায, আৰু িবচাৰক ািবলােক দ িদব

লগীয়া অপৰাধ; ১২ কাৰণ সেয় িবনাশৰ গাতৈলেক দিহ থকা অি ;

সেয় মাৰ স িবন কিৰেলেহঁেতন। ১৩ মাৰ ব ী িক বটীেয় মাৰ

আগত অিভেযাগ কিৰলত, মই যিদ িসহঁতৰ িবচাৰৈল হয় ান কিৰেলাঁ,

১৪ তে ঈ ৰ উিঠেল মই িক কিৰম? আৰু তওঁ বজু‐িবচাৰ লেল, মই

তওঁক িক উ ৰ িদম? ১৫ মাক গভত িন াণ কৰা জনাই জােনা তােকা

িন াণ কৰা নাই? আৰু এেন জনাই জােনা আমাক গভত গঠন কৰা নাই?

১৬ মই যিদ খীয়া লাকক িসহঁতৰ ই া পৰূ কিৰবৈল িনবাৰণ কিৰেলাঁ,

আৰু িবধৱাৰ চ জলকা লগােলাঁ, ১৭ যিদ বা মাৰ খাৱা মিুঠ অকেলই

খােলা, আৰু িপতহৃীন ল’ৰাই তাৰ অলেপা খাবৈল নাপােল, ১৮ (এেন

নহয়, মাৰ ডকা কালৰ পৰা এেন ৱা লৰাই বােপকৰ লগত থকাৰ দেৰ

মাৰ লগত ডাঙৰ‐দীঘল হয়, আৰু মই মাতৰৃ গভত থকােৰ পৰা িবধৱাৰ

পথদশক; ) ১৯ যিদ মই কােনাক ব ৰ অভাৱত মিৰব লগা দিখেলাঁ, বা

খীয়াক গাত লবৈল কােপাৰ নাইিকয়া দিখেলাঁ, ২০ তাৰ ককােল যিদ

মাক আশী াদ নকৰােল, আৰু মাৰ মৰৰ নামৰ পৰা িস ফল নাপােল,

২১আৰু নগৰৰ ৱাৰত মাৰ ফিলয়া মা হ দিখ, যিদ মই িপতহৃীনৰ

অিহেত হাত ডািঙেলাঁ, ২২ তে মাৰ বািবচনীৰ হাড়ৰ পৰা মাৰ কা

খিহ পৰক, আৰু মাৰ বা হাড়ডালৰ পৰা ভািগ পৰক। ২৩ িকয়েনা

ঈ ৰৰ পৰা আপদ আিহব বিুল মই ভয় কিৰিছেলাঁ, আৰু মই তওঁৰ

মহ ৰ কাৰেণ সইৰপূ কম কিৰব নাৱািৰেলাঁ, ২৪ মই যিদ বণক মাৰ

িব াস‐ভূিম কিৰেলাঁ, আৰু “তুিম মাৰ আ য়” এেন কথা যিদ সাণক

কেলাঁ, ২৫ মাৰ স ি অিধক বিুল যিদ আন কিৰেলাঁ, আৰু িনজ

হােতেৰ অেনক লাভ পাইেছাঁ, বিুল যিদ মই উ াস কিৰেলাঁ, ২৬ মই

য ক দীি িদয়া, বা চ ক উ লৰেূপ আকাশত গমন কৰা দিখ, ২৭

যিদ মাৰ মন পেুত মাহ গল, আৰু সই েয়ােৰা উে েশ মাৰ মেুখ

হাতত চুমা খােল, ২৮ তে ইও, িবচাৰক ািবলােক দ িদব লগীয়া

অপৰাধ হলেহঁেতন; িকয়েনা সেয় হাৱা হেল মই উ বাসী ঈ ৰৰ আগত

অ ীকাৰ কিৰেলােহঁেতন। ২৯ মাক িঘণাওঁতাৰ আপদত মই যিদ আন

কিৰেলাঁ, আৰু িস শাত পৰা দিখ মই উ াস হেলাঁ, ৩০ (এেন নহয়,

তাক মৰাবৈল শাও িদয়াৰ াৰা মাৰ মখুেকা পাপ কিৰবৈল মই িদয়া

নাই; ) ৩১ তওঁ িদয়া মাংস খাই তৃ নােহাৱা কান আেছ? এই বিুল

মাৰ ত ুৰ মা হেবােৰ যিদ কাৱা নাই, ৩২ (িবেদশীেয় বাটত ৰািত

কেটাৱা নাই, িক ু মই পিথকৰ অেথ ৱাৰ মিল থিছেলাঁ, ) ৩৩ মই

অেনক লাক সমহূক ভয় কৰাৰ, আৰু ধান ধান বংশৰ ঘণৃা আশ া

কৰাৰ কাৰেণ মেন মেন থািক ৱাৰৰ বািহৰৈল নৈগ, ৩৪ িনজ িহয়াত

মাৰ অধম লু ৱাই ৰািখ, যিদ মই আদমৰ িনিচনাৈক মাৰ অপৰাধ

ঢািক থেলাঁ, ‐ ৩৫ অস, মাৰ কথা িনবৈল এজন থকা হেল কেন ভাল

আিছল! চাৱা, এইয়া মাৰ চিহৰ িচন, স শি মান জনাই মাক উ ৰ

িদয়ক; অস, মাৰ িতবাদীেয় িলখা দাষৰ প মাৰ ইয়াত থকা হেল,

কেন ভাল আিছল! ৩৬ অৱেশ মই তাক মাৰ কা ত বেলােহঁেতন,

আৰু ৰাজমু ট বিুল মাৰ মৰূত িপি েলােহঁেতন, ৩৭ তওঁৰ আগত মাৰ

খাজৰ সংখ া দনােলােহঁেতন, আৰু ৰাজেকাঁৱৰৰ দেৰ তওঁৰ ওচৰৈল

গেলােহঁেতন। ৩৮ মাৰ মািটেয় যিদ মাৰ অিহেত িচঞঁৰ মােৰ, আৰু তাৰ

আটাই িসৰলেুবােত যিদ কাে , ৩৯ মই যিদ ধন িনিদয়াৈক সই মািটৰ

ফল ভাগ কিৰেলাঁ, বা তাৰ গৰাকীিবলাকৰ াণ হািন কিৰেলাঁ, ৪০ তে

মাৰ ঘ ঁৰ সলিন কাঁইট, আৰু যৱৰ সলিন বন গজক। ইেয়াবৰ বাক

সমা ।

৩২ ইেয়ােব িনজৰ দিৃ ত িনজেক ধািমক বিুল মনাত, সই িতিনজেন

তওঁক উ ৰ িদবৈল এিৰেল। ২ এিতয়া ৰামৰ গা ীৰ বজূীয়া

বৰেখলৰ পু ইলী ৰ াধ িল উিঠল; ইেয়ােব ঈ ৰক ধািমক নাপািত

িনজেক পতােৎহ তওঁৰ ওপৰত ইলী ৰ াধ িল উিঠল। ৩আৰু

ব ু িতিন জেন ইেয়াবক উ ৰ িদব নাৱািৰও তওঁক দাষী কৰাত,

তওঁলাকৈলেকা ইলী ৰ াধ িল উিঠল। ৪ তওঁিবলাক ইলী ৈৎক

বয়সত ডাঙৰ দিখ, ইলী েৱ ইেয়াবক কথা কবৈল বাট চাইিছল। ৫ পােছ

সই িতিনজন লাকৰ মখুত উ ৰ নােহাৱা দিখ, ইলী ৰ াধ িল

উিঠল। ৬ তােত বজূীয়া বৰেখলৰ পু ইলী েৱ উ ৰ কিৰ কেল, মই

ডকা, তামােলাক বঢ়ুা; এই িনিমে , মই তামােলাকৰ আগত মাৰ

মত জনাবৈল, ভয় কিৰ কাঁচ খাই আিছেলাঁ। ৭ মই মনেত কিছেলাঁ,

ব িদিনয়া লােকই কওক, আৰু অিধক বয়সীয়া লােকই ান িশ া

িদয়ক। ৮ িক ু ম ষ ৰ অ ৰতআ া আেছ, স শি মান জনাৰ িন ােস

িসহঁতক িবেবচনা কেৰ। ৯ বৰ বৰ লাক য ানী, এেন নহয়; আৰু

ব ৃ িবলােকই য িবচাৰ বেুজ, িসও নহয়। ১০ এই হতুেক মই কওঁ,

মাৈল কাণ পাতা; মইও মাৰ মত কাশ কেৰাঁ। ১১ চাৱা, যিতয়াৈলেক

তামােলােক কথা িবচািৰিছলা, তিতয়াৈলেক মই তামােলাকৰ বাক ৈল

বাট চাইিছেলাঁ, তামােলাকৰ হতুবাদৈল কাণ পািতিছেলাঁ। ১২ মই

তামােলাকৈল মন িদ আিছেলাঁ, িক ু চাৱা, ইেয়াবক ঘটুৱাব পৰা, বা

তওঁৰ উ ৰ কািটব পৰা, তামােলাকৰ মাজত কােনা নািছল। ১৩

সাৱধান, তামােলােক নকবা য, “ তওঁত আিম ান পােলাঁ; তওঁক

পৰাজয় কৰা ঈ ৰৰেহ সাধ , মা হৰ অসাধ ;” ১৪ িকয়েনা তওঁ মাৰ

অিহেত কথা কাৱা নাই; আৰু মইও তামােলাকৰ কথােৰ তওঁক উ ৰ

িনিদম। ১৫ তামােলােক তধা লািগল, উ ৰ িনিদেয় আৰ;ু তওঁিবলাকৰ

কবৈলেক কথা নাইিকয়া হল। ১৬ মই আৰু িকয় বাট চাম? তওঁিবলােক

কথা নকয়; তওঁিবলােক ঠৰ লািগ ৰল, উ ৰ িনিদেয় আৰ।ু ১৭ মইও

িনজৰ পে উ ৰ িদম; মইও িনজৰ মন জনাম। ১৮ িকয়েনা মই কথােৰ

পিৰপণূ, মাৰ অ ৰত থকা আ াই মাক বল কিৰেছ। ১৯ চাৱা, মাৰ

পট ব কিৰ থাৱা া া ৰসৰ িনিচনা। সেয় নতুন ৰসৰ মাটৰ দেৰ

ফািট যাওঁ যাওঁ হেছ। ২০ মই উপশম পাবৰ িনিমে কথা কম; মই

মখু মিল উ ৰ কিৰম। ২১ মই কােৰা মখুৈল নাচাম, আৰু মই কােকা

খচুােমাদ নকিৰম। ২২ িকয়েনা মই খচুােমাদ কিৰব নাজােনা; কিৰেল,

মাৰ সিৃ ক াই শীে মাক ইহেলাকৰ পৰা ল যাব।

৩৩ িয হওক, হ ইেয়াব, িমনিত কেৰাঁ, মাৰ কথা না, আৰু মাৰ

সকেলা বাক ৈল কাণ পাতা। ২ চাৱা, মই এিতয়া মখু মিলেলাঁ;

মাৰ মখুত থকা িজভাই কথা কেছ। ৩ মাৰ বাক ই মাৰ মনৰ সৰলতা

কাশ কিৰব, মাৰ ওঁেঠ িয জােন, তাক অকপটভােব কব। ৪ ঈ ৰৰ

আ াইেহ মাক িন াণ কিৰেল, আৰু স শি মান জনাৰ িন ােসেহ

মাক জীৱন িদেছ। ৫ তুিম যিদ পাৰা, তে মাক উ ৰ িদয়া; মাৰ

আগত কথা কাৱা, উিঠ িথয় হাৱ। ৬ চাৱা, ঈ ৰৰ দিৃ ত মইও তামাৰ

িনিচনা; মইও মিৃ কােৰ িনি ত হেছাঁ। ৭ চাৱা, মাৰ ভয়ানকতাই

তামাক ভয় নলগাব, আৰু মাৰ কথাৰ ভােৰা তামাৈল গধৰু নহব।

৮ বা িৱক তুিম মাৰ কােণ নাৈক কথা কলা; তুিম কথা কাৱা মই

িনেলাঁ। ৯ তুিম কলা, “মই িচ, মই িনৰপৰাধী, মই িন ল , মাত

কােনা দাষ নাই। ১০ চাৱা, তওঁ মাৰ অিহেত িছ িবচােৰ, তওঁ

মাক শ যন ান কেৰ; ১১ তওঁ মাৰ ভিৰ াত ব কিৰেছ; তওঁ

মাৰ সকেলা পথত চ িদেয়। ১২ চাৱা, মই তামাক উ ৰ িদওঁ, এই

িবষয়ত তামাৰ কথা ায় নহয়; িকয়েনা ম ষ ৈৎক ঈ ৰ মহান। ১৩

তুিম তওঁেৰ সেত িকয় িববাদ কিৰছা? িকয়েনা তওঁ িনজৰ কাযেবাৰৰ
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এিটেৰা নেদখৱুায়। ১৪ তথািপ ঈ েৰ এক কােৰ কথা কয়, এেন িক,

ই কােৰও কথা কয়; িক ু মা েহ তাৈল মন িনিদেয়। ১৫ যিতয়া

মা হিবলাক ঘাৰ িন াত ম হ শয াত পিৰ টাপিন যায়, তিতয়া তওঁ

সেপানত ৰািতৰ দশনত কথা কয়। ১৬ এই দেৰ, মা হক ‐কাযৰ

পৰা এৰৱুাবৰ িনিমে , মা হৰ পৰা অহংকাৰ ৰািখবৰ িনিমে , ১৭

গাৰ পৰা তাৰ জীৱা া ৰ া কিৰবৰ িনিমে , আৰু অ ৰ াৰাই িবন

নােহাৱাৈক তাৰ াণ ৰািখবৰ িনিমে , ১৮ তওঁ সই সময়ত মা হৰ

কাণ মকুিল কিৰ িদেয়, আৰু িসিবলাকক িদয়া িশ া মাহৰ মােৰ। ১৯ িস

িনজ শয াত বদনাৰ াৰাই শাি পায়, আৰু তাৰ হাড়েবাৰৰ মাজত যন

সদায় যু লািগেছ, এেন শাি ভাগ কেৰ, ২০ তােত তাৰ ােণ আহাৰ

িঘণ কেৰ, আৰু া খাদ ৈল তাৰ জীৱা াৰ অৰিুচ জে । ২১ তাৰ

মাংস য় পায় অদশৃ হয়, আৰু আেগেয় নেদখা হাড়েবাৰ জ জকৈক

ওলাই পেৰ; ২২এেন িক, তাৰ জীৱা গাতৰ ওচৰ চােপ, আৰু তাৰ ােণ

সংহাৰকেবাৰৰ িৰ পায়। ২৩ মা হক যথাথ পথ দখৱুাবৰ িনিমে , তাৰ

পে যিদ হাজাৰৰ িভতৰত এজন ত মধ থােক, ২৪ তে তওঁ

তাৈল কৃপা কিৰ কব, “গাতৈল যাৱাৰ পৰা তাক মু কৰা, মই ায়ি

পােলাঁ। ২৫ তাৰ গা লৰাৈৎকেয়া িচকণ হব; িস পনু াৰ যৗৱনকাল পাব।

২৬ িস ঈ ৰৰ আগত াথনা কিৰেল, তওঁ তাৈল স হব; তােত িস

তওঁৰ মখু আনে েৰ দিখব, আৰু তওঁ মা হক তাৰ ধািমকতা ওেলাটাই

িদব। ২৭ িস মা হৰ আগত গীত গাই কব, “আিম পাপ কিৰেলাঁ, ায়ৰ

িবপৰীেত চিলেলাঁ; তথািপ মই তাৰ উিচত ফল পাৱা নাই। ২৮ গাতৈল

যাৱাৰ পৰা তওঁ মাৰ জীৱা া মু কিৰেল, আৰু মাৰ াণ পাহৰত

আনি ত হব।” ২৯ চাৱা, মা হক জীৱন ৰপূ পাহেৰেৰ আেলািকত

কিৰবৰ িনিমে , তাৰ াণ িবনাশক গাতৰ পৰা ওেলাটাই আিনবৈল, ৩০

ঈ েৰ ম েষ সেত এই সকেলা ব ৱহাৰ বাৰ, এেন িক, িতিন বাৰ

কেৰ। ৩১ হ ইেয়াব, মন িদয়া, মাৰ কথা না; মেন মেন থাকা, মেয়ই

কওঁ। ৩২ যিদ তামাৰ িকবা কব লগা আেছ, তে মাক উ ৰ িদয়া;

কাৱা, িকয়েনা মই তামাক িনেদাষী কিৰবৈল বা া কেৰাঁ। ৩৩ যিদ

নাইেহ, তে মাৈল কাণ পািত, মেন মেন থাকা; মই তামাক ান িশ া

িদওঁ।

৩৪ পােছ ইলী েৱ আৰু উ ৰ কিৰ কেল, ২ হ ানী লাকিবলাক,

মাৰ কথা না; হ িব েলাকিবলাক, মাৈল কাণ পাতা। ৩

িকয়েনা জীবাই যেনৈক আহাৰৰ আ াদ লয়, তেনৈক কােণ কথাৰ

পৰী া কেৰ। ৪আহাঁ, িয ায়, তাক আিম বািচ লওঁহঁক; িয ভাল, তাক

আমাৰ মাজত িন য় কেৰাঁহক। ৫ িকয়েনা ইেয়ােব কিছল, য, মই

ধািমক, তথািপ ঈ েৰ মাৰ িবচাৰ অ া কিৰেল; ৬ মই ায়ৱান

হেলও, িমছলীয়া বিুল গিণত হেছাঁ, িবনােদােষ মাৰ গাত িচিকৎসা কিৰব

নাৱাৰা ঘা লািগেছ। ৭ পানী িপ তৃ হাৱাৰ দেৰ িব প কিৰ তৃ হাৱা,

৮ ৰাচাৰীেবাৰৰ লগত ফুৰা, আৰু ৰ স ী হাৱা, ইেয়াবৰ িনিচনা

কান আেছ? ৯ িকয়েনা তওঁ কিছল, “ঈ ৰৰ লগত ণয় ৰািখেল,

মা হৰ এেকা লাভ নহয়।” ১০ এেতেক হ িব লাকিবলাক মাৈল কাণ

পাতা; ঈ েৰ য কম কিৰব, আৰু স শি মান জনাই য অ ায় কিৰব,

এইেয় তওঁৰ পৰা ৰা থাকক। ১১ িকয়েনা তওঁ মা হৰ কমৰ দেৰ তাক

ফল িদেয়, আৰু যাৰ যেন আচৰণ, তাৰ তেন দশা ঘটাই। ১২ বা িৱক

ঈ েৰ কম নকেৰ। স শি মান জনাই ায়ৰ িবপৰীত নকেৰ। ১৩

তওঁক পিৃথবীৰ ওপৰত মতা কােন িদেল? আৰু গােটইখন জগত

কােন াপন কিৰেল? ১৪ যিদ তওঁ িনেজই িনজেতই মন িদ থােক, যিদ

িনেজ িদয়া আ া আৰু িন াস িনজৈল চপাই িনেয়, ১৫ তে সকেলা

ম এেকবােৰ মিৰ যাব, আৰু ম ষ পনুৰায় ধিুল লীন হ যাব। ১৬ যিদ

তামাৰ িবেবচনা থােক, তে এই কথা না, আৰু মাৰ বাক ৈল কাণ

পাতা। ১৭ ায় িঘণ কেৰাঁতাজেন জােনা শাসন কিৰব পােৰ? তুিম ধািমক

আৰু পৰা মী জনাক জােনা দাষী কিৰব পাৰা? ১৮ ৰজাক জােনা “তুিম

অধম,” এই বিুল কব পািৰ? আৰু স া লাকিবলাকক, “ তামােলােক

,” এই বিুল জােনা কব পািৰ? ১৯ তে , িয জনাই অধ সকলক

মখুৈল নাচায়, আৰু দিৰ তৈক ধনীেকা উ ম বিুল ান নকেৰ, এেন

জনাক িকমান কম পিৰমােণ তাক কব পািৰ! িকয়েনা সকেলােৱই তওঁৰ

হােতেৰ কৰা ব । ২০ িসিবলাক িনিমষেত, এেন িক মাজ িনশােতই

মেৰ; লাকিবলােক কঁিপ কঁিপ পৰেলাকৈল গমণ কেৰ, আৰু পৰা মী

িবলাকক িবনাহােত কািঢ় িনয়া হয়। ২১ িকয়েনা তওঁ মা হৰ কথাত

চ িদেয়, আৰু তাৰ সকেলা গিত দেখ। ২২ য’ত ৰাচাৰীেবাৰ লকুাই

থািকব পােৰ, এেন ৱা অ কাৰ িক মতুৃ ছায়া নাই। ২৩ িয লত ম ষ

িবচাৰৰ অেথ ঈ ৰৰ ওচৰৈল যাব, এেন লত তওঁ তাৰ িবষেয় বৰ িচ া

কিৰব লগীয়া হয়। ২৪ তওঁ অ স ান নকিৰ পৰা মীিবলাকক খ

খ কিৰ, আৰু তওঁিবলাকৰ ঠাইত আন লাকক াপন কেৰ। ২৫ এই

হতুেক তওঁ তওঁিবলাকৰ কাযেবাৰ জােন, আৰু ৰািতেত সকেলা লিুটয়াই

পলায়, তােত তওঁিবলাক চুণীকৃত হয়। ২৬ তওঁ সকেলােৰ দখােত

তওঁিবলাকক জন বিুল হাৰ কেৰ; ২৭ িকয়েনা তওঁিবলােক তওঁ

পােছ পােছ যাবৈল এিৰ, আৰু তওঁৰ এিট পথেকা নামািন, ২৮ দিৰ ৰ

কাতেৰাি তাৰ আগত উপি ত কেৰ, আৰু িখত িবলাকৰ কাতেৰাি

তওঁৰ কাণত পলায়। ২৯ তওঁ শাি িদেল কােন তওঁক দাষ িদব

পােৰ? ৩০ অধিম লােক যন ৰাজ নকেৰ; আৰু জািবলাকক ফা ত

পলাবৈল যন কােনা নাথােক, এই িনিমে , জািতৰ পৰাই হওক, বা

মা হৰ পৰাই হওক, তওঁ মখু ঢািকেল কােন তওঁৰ দশন পাব পােৰ?

৩১ “মই শাি ভাগ কিৰেলাঁ, মই আৰু অধম আচৰণ নকেৰাঁ;” ৩২ িয

নেদেখাঁ, তাক মাক দখৱুাই িদয়া; যিদ মই অ ায় কিৰেলাঁ, তে

মই আৰু নকেৰাঁ, “এই বিুল ঈ ৰৰ আগত কাৱা উিচত ন? ৩৩ ঈ েৰ

িদয়া িতফল তামাৰ ই াৰ দেৰ হয়েন য, তুিম তাক অ া কিৰলা?

িকয়েনা মেনানীত কৰা কায তামাৰ হ, মাৰ নহয়; এই হতুেক তুিম িয

জানা, তাক কাৱা। ৩৪ বিু মান লােক মাক কব, এেন িক, মাৰ কথা

না েত ক ানৱােন কব, ৩৫ “ইেয়ােব ানশূ কথা কেছ, আৰু

তওঁৰ বাক িবেবচনাযু ।” ৩৬ ইেয়ােব েলাকৰ দেৰ উ ৰ িদয়াৰ

কাৰেণ তওঁৰ পৰী া শষৈলেক হেলই ভাল। ৩৭ িকয়েনা তওঁ িনজৰ

পাপত িবে াহ লগ লগাইেছ, তওঁ আমাৰ মাজত হাত‐তািল িদেছ, আৰু

ঈ ৰৰ িবৰেু অেনক কথা কেছ।

৩৫ পাছত ইলী েৱ আৰু উ ৰ কিৰ কেল, ২ “ মাৰ িক উপকাৰ? বা

মই পাপ কৰা লাভতৈক মাৰ িক অিধক লাভ? ৩ এই বিুল য

তুিম কছা, ইয়াক তুিম ায় বিুল ভািবছা ন? বা ঈ ৰৰ ধািমকতাৈক

মাৰ ধািমকতা অিধক, এই বিুল কছােন? ৪ মই তামাক আৰু তামাৰ

লগৰ তামাৰ ব ু িবলাকেকা উ ৰ িদওঁ, ৫ তুিম চ তুিলআকাশৰ ফালৈল

চাৱা, তামাতৈক ওখত থকা গগণ‐ম লৈল িনৰী ণ কৰা। ৬ তুিম পাপ

কিৰেল, তওঁৰ িক হািন কিৰব পাৰা? আৰু তামাৰ অপৰাধ অিধক হেল

তুিম তওঁ িক কিৰবা? ৭ তুিম ধািমক হেল, তওঁক িক িদব পাৰা? বা তওঁ

তামাৰ হাতৰ পৰা িক হণ কিৰব? ৮ তামাৰ তাই তামাৰ িনিচনা

মা হৰেহ হািন কিৰব পােৰ, আৰু তামাৰ ধািমকতা ম ষ স ানৰেহ

উপকাৰী হব পােৰ। ৯ অিধক উপ ৱ পাৱাত লাকিবলােক কাতেৰাি

কেৰ, আৰু বলৱান িবলাকৰ বা ৰ কাৰেণ উপকাৰ পাবৈল িচঞঁেৰ। ১০

িয জনাই ৰািত গীত গাৱাই, ১১ িয জনাই পিৃথবীৰ প েবাৰতৈক আমাক

বিছৈক িশ া িদেছ, আৰু িয জনাই আমাক আকাশৰ চৰাই‐িচিৰকিটতৈক

বিছ ানী কিৰেছ মাৰ সই সিৃ ক া ঈ ৰ ক’ত? এই বিুল িসিবলাকৰ

কােনও নকয়। ১২ তিতয়া িসিবলােক েবাৰৰ অহ াৰৰ কাৰেণ

কাতেৰাি কেৰ, িক ু তওঁ উ ৰ িনিদেয়। ১৩ বা িৱক ঈ েৰ অসাৰ

কথা েন, আৰু স শি মান জনাই তাক নাচাবও। ১৪ তে তুিম

তওঁক নেদেখা বিুল কেল, তওঁ জােনা িনব, তামাৰ গাচৰ তওঁৰ

আগত আেছ, তুিম তওঁৈল বাট চাই থািকবা। ১৫ িক ু তওঁ তওঁৰ

কাপত শাি িনিদেয়, আৰু তওঁ অপৰাধৈল বৰৈক মন িনিদেয়; ১৬ এই

িনিমে ইেয়ােব অসাৰ কথা কবৈল মখু মিলেছ, অেনক ানশূ কথা

কেছ।
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৩৬ ইলী েৱ আৰু কথা কেল, ২ আৰু অলপমান ধয ধৰা, মই

তামাক বজুাওঁ, িকয়েনা ঈ ৰৰ পে মাৰ আৰু কথা আেছ;

৩ মই ৈৰৰ পৰা মাৰ ান সং হ কিৰম, আৰু মই মাৰ সিৃ কতাৰ

ধািমকতা‐ ণৰ বণনা কিৰম। ৪ িকয়েনা মাৰ কথা িন েয় িমছা নহয়;

ানত িস জন তামাৰ লগেত আেছ। ৫ চাৱা, ঈ ৰ পৰা মী, তথািপ

তওঁ কােকা হয় ান নকেৰ; তওঁ বিু ৰ বলেতা পৰা মী। ৬ তওঁ ৰ

াণ ৰ া নকেৰ, িক ু খীয়ািবলাকৰ পে ায় িবচাৰ কেৰ। ৭ তওঁ

ধািমকেলাকৰ পৰা চ ঘৰুাই; িক ু িসংহাসনত বহা ৰজািবলাকৰ লগত,

তওঁ স িতকালৈলেক তওঁিবলাকক ব ৱাই, তাত তওঁিবলাকৰ উ িত

হয়। ৮আৰু যিদ তওঁিবলাকক িশকিলেৰ ব া হয়, আৰু তওঁিবলাক

খৰ লজতু বা খায়, ৯ তে তওঁ তওঁিবলাকক তওঁিবলাকৰ

কম আৰু অপৰাধ দখৱুাই, তওঁিবলােক য অহংকাৰ কিৰেল, তাক

তওঁিবলাকক জনায়। ১০ িশ া হণ কিৰবৈল তওঁ তওঁিবলাকৰ কাণ

মকুিল কেৰ, আৰু অধম‐পথৰ পৰা ঘিুৰবৈল তওঁিবলাকক আ া িদেয়।

১১ যিদ তওঁিবলােক তওঁৰ কথা েন, আৰু তওঁৰ সৱা কেৰ, তে

তওঁিবলােক তওঁিবলাকৰ িদন েখ স েদ িনয়ায়, আৰু তওঁিবলাকৰ

বছৰ কইটা সে ােষেৰ কটায়। ১২ িক ু যিদ তওঁিবলােক েন

তে অ াঘাতত িবন হয়, আৰু ানৰ অভাৱত াণত াগ কেৰ। ১৩

অধমিচ ীয়ােবােৰ াধ সাঁিচ থয়; ঈ েৰ িসহঁতক বাি েলও িসহঁেত

কাতেৰাি নকেৰ। ১৪ িসহঁত ডকা কালেত মেৰ, আৰু াচাৰীেবাৰৰ

মাজত িসহঁতৰ াণ ন হয়। ১৫ তওঁ গিতত পৰা জনক তাৰ গিতৰ

াৰাই উ াৰ কেৰ, আৰু উপ ৱৰ াৰাই তওঁিবলাকৰ কাণ মকুিল কেৰ।

১৬ তওঁ তামাক স টৰ মখুৰ পৰা, শ নােহাৱা বহল ঠাইৈল উিলয়াই

আিনেছ; আৰু তামাৰ মজ অিত তলীয়া আহােৰেৰ সেজাৱা হব; ১৭

িক ু তুিম ৰ িবচােৰেৰ পিৰপণূ হেল, তামাক িবচাৰ আৰু ায় দ ই

ধিৰব। ১৮ সাৱধান, ােধ তামাক িন া পথৈল িনিনয়ক, আৰু মিু ৰ

অিধক মলূ ই তামাক অবােট ল নাযাওক। ১৯ তামাৰ ধন, আৰু শি

সম বল, তুিম খত নপিৰবৈল জােনা যেথ হব? ২০ িয ৰািতত

লাকিবলাকক িনজ িনজ ঠাইত উ কৰা হয়, এেন ৰািতৈল তুিম বা া

নকিৰবা। ২১ সাৱধান, তুিম অধমৈল মখু নকিৰবা; িকয়েনা তুিম খ

ভাগতৈক তােকই মেনানীত কিৰছা। ২২ চাৱা, ঈ েৰ িনজ পৰা মত

মহৎ কায কেৰ; তওঁৰ িনিচনা িশ া িদওঁতা কান আেছ? ২৩ কােন

তওঁৰ িনিমে তওঁৰ পথ িনৰপূণ কিৰেল? বা তুিম অ ায় কিৰলা, এই

বিুল তওঁক কােন কব পােৰ? ২৪ ঈ ৰৰ িয কাযৰ িবষেয় মা েহ গানৰ

াৰাই কী ন কিৰেল, তুিম সই কাযৰ মিহমাৰ শংসা কিৰবৈল মনত

ৰািখবা। ২৫ সকেলা মা েহ তাক িনৰী ণ কেৰ; ম ই দূৈৰৰ পৰা

তাৈল দিৃ কেৰ। ২৬ চাৱা, ঈ ৰ মহান, আৰু আমাৰ ানৰ অগম ;

তওঁৰ বছৰৰ সংখ াৰ অ স ান কৰা অসাধ । ২৭ িকয়েনা তওঁ জনৰ

কিণকােবাৰ আকষণ কেৰ; সইেবােৰই তওঁৰ ভাপৰ পৰা জিৰ জিৰ

পেৰ; ২৮ সইেবাৰক আকােশ বৰষায়, মা হৰ ওপৰত অিধকৈক টােপ

টােপ পলায়। ২৯ বা িৱক তওঁৰ মঘৰ িব াৰণ, আৰু তওঁৰ ত ুৰপূ

মঘৰ গ ন কােন বিুজব পােৰ? ৩০ চাৱা, তওঁ িনজৰ চািৰওফােল

িনজৰ পাহৰ িব াৰ কেৰ; আৰু তওঁ সাগৰৰ তিল ঢােক। ৩১ িকয়েনা

তওঁ এইেবাৰৰ াৰাই লাকিবলাকক শাসন কেৰ, আৰু চুৰ পিৰমােণ

খাৱা ব দান কেৰ। ৩২ তওঁ িবজলুীেৰ িনজৰ অ িল ভৰায়, ল ত

লািগবৈল তওঁ তাক আ া িদেয়। ৩৩ তাৰ মহা শ ই তওঁৰ িবষেয়

স াদ িদেয়, প েবাৰেকা তওঁৰ আগমণৰ কথা জনায়।

৩৭ ইয়ােতা মাৰ দয় কঁিপেছ, আৰু বু ঢপ ঢপ কিৰেছ। ২

না, না, সইয়া তওঁৰ গ নৰ িন, সয়া তওঁৰ মখুৰ পৰা

ওেলাৱা শ । ৩ সয়া তওঁ আকাশ‐ম লৰ তলৰ আটাই ঠাইৈলেক

পঠাই, আৰু পিৃথবীৰ অ ৈলেক তওঁ িবজলুী মােৰ। ৪ তাৰ পাছত

গাজিন মােৰ, তওঁ িনজৰ মহৎ শে েৰ গ ন কেৰ; যিতয়া তওঁৰ মাত

না যায়, তিতয়াই তওঁ সইেবাৰক নথমায়। ৫ ঈ েৰ িনজ মােতেৰ

আচিৰতৰেূপ গ ন কেৰ; তওঁ আমাৰ বাধৰ অগম মহৎ কাযেবাৰ

কেৰ। ৬ িকয়েনা তওঁ িহমক কয়, ‘তুিম পিৃথবীত পৰা’, সইদেৰ তওঁ

বৰষণুক বৰিষবৈল কয়, ‘তী ৰপূ ধিৰ বৰষণু বষা’। ৭ তওঁ জা সকেলা

মা েহ তওঁৰ কায ণালী জািনবৰ বােব তওঁ েত ক মা হৰ হাত ব

কেৰ। ৮ তিতয়া জ ু েবাৰ চাঙত সামায়; আৰু িনজ িনজ বাস ানত

থােক। ৯ দি ণৰ কাঁঠািলৰ পৰা ধমুহুা আেহ, আৰু উ ৰৰ পৰা জাৰ

উপি ত হয়। ১০ ঈ ৰৰ িন াসৰ াৰাই বৰফ হয়, আৰু বহল জল সমহূ

ঠক হ যায়। ১১ এেন িক, তওঁ ঘন মঘত পানী জমা হ’ব িদেয়, তওঁ

িনজৰ িবজলুী থকা মঘ িব াৰ কেৰ। ১২ গােটই ভু‐ম লত সইেবােৰ

যন তওঁৰ আ া অ সােৰ কায কেৰ, এই কাৰেণ সইেবােৰ তওঁৰ

পিৰচালনৰ াৰাই ঘিুৰ ফুেৰ। ১৩ তওঁ এইেবাৰ হ’বৈল সিৃ কেৰ, সয়া

শাি ৰ বােবই হওক, বা িনজ পিৃথবীৰ বােবই হওক, নাইবা িব তাৰ

বােবই হওক, তওঁ তাক হ’ব িদেয়। ১৪ হ ইেয়াব, তুিম ইয়াৈল কাণ

পাতা; িথেৰ থািক ঈ ৰৰ আচিৰত কম িবেবচনা কৰা। ১৫ ঈ েৰ

কেনৈক মঘক িনয় ণ কেৰ, আৰু কেনৈক িনেজ িবজলুী কািশত কেৰ,

তাক তুিম জানােন? ১৬ কেনৈক আকাশত মঘ ভািহ থােক, ঈ ৰৰ

িব য়কৰ কায ণালীেবাৰ তুিম জানােন, ানত কান িনখতু জানােন?

১৭ যিতয়া দি ণ বায়ৰু াৰাই পিৃথৱী িন হয়, তিতয়া ব কেনৈক

গৰম যন বাধ হয় তুিম জানােন? ১৮ তুিম জােনা সাঁচত ঢলা দপণৰ

দেৰ দঢ়ৃ আকাশ‐ম লক তওঁৰ লগত িব াৰ কিৰব পাৰা? ১৯আিম

তওঁক িক ক’ম, সয়া আমাক জেনাৱা; িকয়েনা আমাৰ যিু ৰ উে েশ

আিম এেকা উিলয়াব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ মন অ কাৰত আ ।

২০ মই কথা কওঁ বিুল তওঁৰ আগত জেনাৱা হব ন? বা কাল াসত

পিৰবৈল কােনাবাই জােনা ই া কিৰব? ২১ স িত মা েহ আকাশত

মহা‐ তজ ী জ ািত দখা নাপায়; িক ু বতাহ চিলেল আকাশ িন ল

হয়। ২২ উ ৰৰ পৰা ৱণময় জ ািত আেহ; ঈ ৰত ভয়ানক ভাৱ

আেছ। ২৩ স শি মান জনা আমাৰ ত ৰ অগম , তওঁ পৰা মত

মহান; তওঁ ায় িবচাৰ আৰু ধািমকতাৰ িবপৰীত কােনা ৰেূপ নকেৰ।

২৪এই কাৰেণ মা েহ তওঁৈল ভয় ৰােখ; িক ু িযসকল লােক িনজৰ

মনেত ানী বিুল ভােব, তেনেলাকৈল তওঁ মেনােযাগ িনিদেয়।

৩৮ তিতয়া িযেহাৱাই ধমুহুােটাৰ মাজৰ পৰা ইেয়াবক উ ৰ কিৰ

ক’ ল, ২ “িযজেন এই ানশূ বােক েৰ ঈ ৰৰ ম ণা আ াৰ

কিৰেছ, এইেটা কান? ৩ তুিম এিতয়া বীৰৰ দেৰ কঁকাল বা া; িকয়েনা

মই তামাক সাঁেধা, তুিম মাক কাৱা। ৪ িয সময়ত মই পিৃথবীৰ মলূ

াপন কিৰেলাঁ, তিতয়া তুিম ক’ত আিছলা? যিদ তামাৰ বাধ আেছ,

তে কাৱা। ৫ কােন তাৰ পিৰমাণ িনৰপূণ কিৰেল? বা কােন তাৰ

ওপৰত পিৰমাণ‐জৰী পািৰেল? যিদ জানা তে কাৱা। ৬ সই কালত

তাৰ মলুেবাৰ িকহৰ ওপৰত ব ওৱা হল? বা কােন তাৰ চুকৰ িশল াপন

কিৰেল? ৭ যিতয়া ভাতীয় তৰােবােৰ এেকলেগ গান কিৰিছল, তিতয়া

ঈ ৰৰ স ান সকেল জয় িন কিৰিছল ন? ৮ গভৰ পৰা বািহৰ হাৱাৰ

দেৰ সমু যিতয়া বািহৰ হিছল, তিতয়া কােন ৱাৰৰ সেত সমু ক

নীৰৱ কিৰিছল? ৯ যিতয়া মই মঘক তাৰ ব ৰেূপ িনমান কিৰিছেলাঁ,

আৰু ঘাৰ অ কাৰক, তাক মিৰওৱা পটী ৰপূ কিৰিছেলাঁ, ১০আৰু

যিতয়া মই তাৰ বােব িবিধ িনৰপূণ কিৰিছেলাঁ, ডাং আৰু ৱাৰ লগাই

কিছেলা‐ ১১ ‘তুিম ইয়াৈলেক আিহব পাৰা, ইয়াতৈক বিছ নহয়; ইয়ােত

তামাৰ গ ী ঢৗেবাৰ মাৰ যাব।’ ১২ তুিম িচৰকাল আছা ন, তামাৰ

জীৱনৰ িদন আৰ িণৰ পৰা আেছ ন, তুিম ভাতক আ া িদিছলা ন?

আৰু অৰণুক তাৰ উদয় ান জনাইিছলা ন? ১৩ সইদেৰ পিৃথবীৰ চািৰও

চুক ধিৰিছলা ন, তাৰ পৰা েবাৰক জাকািৰ পলাইিছলা ন? ১৪ ছাব

মৰা মািটৰ দেৰ পিৃথবীৰ ৰপূ পিৰৱ ন হয়, আৰু সকেলা ব এখন িচ ‐

িবিচ ব ৰ দেৰ কাশ পায়। ১৫আৰু েবাৰৰ পৰা পাহৰ আতেৰাৱা

হয়, আৰু িসহঁতৰ উধবা ভ হয়। ১৬ তুিম জােনা সমু ৰ উৎপ ঠাইৈল

গিছলা? বা অগাধ জলৰ ানত জােনা ফুিৰিছলা? ১৭ মতুৃ পৰুীৰ

ৱাৰ তামাৈল অনাবতৃ আিছল ন? বা মতুৃ ছায়াৰ ৱাৰ দিখিছলা ন?

১৮ তুিম পিৃথবীৰ ৰ বজু পালা ন? এই সকেলা যিদ জানা, তে

কাৱা। ১৯ পাহৰ থকা ঠাইৈল যাৱা বাট ক’ত‐ সইদেৰ আ াৰৰ ঠাইেয়
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বা ক’ত? ২০ িয ঠাইৰ পৰা পাহৰ আৰু আ াৰ আেহ, সই ঠাইৈল তুিম

তাক উভতাই িনব পািৰবা ন, বা তুিম জানা ন, িকদেৰ সই ঠাইৰ পৰা

আেহ? ২১ তুিম যিতয়া জি িছলা, িনি ভােব জািনিছলা! আৰু তামাৰ

িদনৰ সংখ া অিধক! ২২ যত িহম স য় কৰা হয়, সই ভঁৰালত তুিম

েবশ কিৰছা ন, তুিম সই িশলাবিৃ ৰ ভঁৰাল দিখিছলা ন? ২৩ এই

ব েবাৰ মই স ট সময়ৰ বােব, ৰণ বা যু িদনৰ বােব ধিৰ ৰােখা;

২৪ িক িনয়েমেৰ িবজলুীৰ পাহৰ ভাগবতৰা হয়, বা িক িনয়েমেৰ পবূৰ

বায়ু পিৃথবীত িবয়িপ পেৰ? ২৫ াৱন সিৃ কাৰী বৰষণুৰ বােব কােন

পানী বাৱাই িনয়া নলা তয়াৰ কিৰেল, বা কােন িবজলুী‐ ঢেৰকিনৰ

বােব পথ ত কিৰেল, ২৬ বৰষণু নােহাৱা কাৰেণ িয ঠাইত কােনা

ব ি নাথােক, আৰু য’ত এজেনা মা হ নাই, সই পিৰত ভূিম, ২৭

সই অ বৰ মািট আৰু জনশণূ অ লৰ উে েশ , কােন কামল ঘাঁহ

গজাই তােল? ২৮ বৰষণুৰ জােনা িপতৃ আেছ? িনয়ৰৰ িব সমহু জােনা

কােনাবাই সৱ কিৰেল? ২৯ কাৰ গভৰ পৰা বৰফ বািহৰ হ’ল? কােন

আকাশত বগা তুষাৰপাত জ িদেল? ৩০জল সমহূ িনেজ গাট খায় আৰু

িশলৰ িনিচনা হয়, প ৃ তলৰ গভীৰত িস িহমৈল ৰপূা িৰত হয়। ৩১ তুিম

জােনা কৃি কা ন ৰ হাৰ গাঁিথব পাৰা? বা মগৃশীষ ন ৰ বা জােনা

সােলাকাব পাৰা? ৩২আৰু ৰািশেবাৰক জােনা িনজ িনজ ঋতুত উিলয়াব

পাৰা? বা তুিম স শীষক জােনা তাৰ অ চৰ বােৰ সেত বাট দখৱুাই

িনব পাৰা? ৩৩ তুিম আকাশ‐ম লৰ িনয়মেবাৰ জানা ন? পিৃথবীৰ

ওপৰত তুিম সইেবাৰৰ অিধকাৰ াপন কিৰব পাৰা ন? ৩৪ ঢল পানীেৰ

তামাক ঢািকবৰ বােব তুিম মঘৈলেক তামাৰ মাত িনয়াব পাৰা ন? ৩৫

তুিম িবজলুীেবাৰক যা বিুল পঠাব পাৰা ন? সইেবােৰ জােনা তামাক

ক’ব ন, ‘এইয়া আিম’? ৩৬ ঘন মঘক কােন ান িদেল? পপীয়া তৰা

কােন বিু িদেল? ৩৭ এেন দ তা কাৰ আেছ, িযেয় মঘ সমহূক গণনা

কিৰব পােৰ? কােন আকাশৰ পৰা বৰষণু বষাব পােৰ? ৩৮ যিতয়া

ধিুলেবাৰ গ গাট খায়, আৰু চপৰােবাৰ টানৈক লগ লােগ, সই সময়ত

কােন আকাশৰ জলৰ মাটেবাৰ বািক িদেয়? ৩৯ তুিম িসংিহনীৰ িনিমে

মগৃয়া কিৰবা ন? বা তাইৰ সৰু পাৱািলক স ু হাৱাৈক খাবৈল িদবা

ন? ৪০ যিতয়া ডকা িসংহেবােৰ িনজ িনজ চাঙত চাপ ল থােক, আৰু

আঁৰত খাপ িদ থােক তিতয়া তুিম সইেবাৰৰ হপাঁহ পলৱুাব পাৰা ন?

৪১ যিতয়া ঢাঁৰা‐কাউৰীৰ পাৱািল বােৰ ঈ ৰৰ িৰত িচঞঁেৰ, আৰু

আহাৰৰ অভাৱত ফুেৰ তিতয়া সইেবাৰৰ বােব কােন আহাৰ যাগায়?

৩৯ তুিম জােনা প তৰ বনৰীয়া ছাগলীেবাৰৰ জগা কাল জানা?

হিৰণীেয় পাৱািল কিতয়া জগায়, তাক জােনা তুিম িঠকৈক ক’ব

পাৰা? ২ িসহঁেত কইমাহ গভধাৰণ কেৰ, তাক তুিম িনণয় কিৰব পাৰা

ন? বা িসহঁেত জেগাৱা সময় তুিম জানা ন? ৩ িসহঁেত আঠু পািৰেহ

গভৰ পৰা পাৱািল উিলয়ায়, আৰু তিতয়াই িনজৰ বদনা জাকািৰ

পলায়। ৪ িসহঁতৰ পাৱািলেবাৰ অৰণ েত শি শালী আৰু ডাঙৰ‐দীঘল

হয়; িসহঁতৰ বািহৰৈল ওলাই যায় আৰু পনুৰ ওচৰৈল উভিট নােহ। ৫

বনৰীয়া গাধক কােন াধীন কিৰ এিৰ িদেল? কােন বনৰীয়া গাধৰ বা

সােলাকােল? ৬ মই অৰণ ক তাৰ ঘৰ কিৰেলাঁ, আৰু লাণা ভুিমক তাৰ

িনবাসৰ ঠাই কিৰেলাঁ। ৭ িস নগৰৰ কালাহল হয় ান কেৰ; চলাওঁতাৰ

ডািব‐ িক িনবৈল নাপায়। ৮ চাৰণভুিমৰ দেৰ িস প তমালাত ঘিূৰ

ফুেৰ; িস খাবৰ বােব সকেলা িবধৰ কঁচা বৰণীয়া বন িবচািৰ ফুেৰ। ৯

মঠেন তামাৰ তলত খািটবৈল মাি হব ন? তামাৰ দানা পা ৰ ওচৰত

থািকব ন? ১০ তুিম জাঁট‐জৰী লগাই মঠনক সীৰলতু ৰািখব পাৰা

ন? িস তামাৰ পােছ পােছ উপত কাত ম টািনব ন? ১১ তাৰ বল

অিধক হাৱাৰ কাৰেণ তুিম তাক িব াস কিৰবা ন? তামাৰ কাম তাক

গটাই িদবা ন? ১২ িস তামাৰ খিতৰ শস ঘৰৈল আিনব বিুল, তামাৰ

খলাত ধান চপাব বিুল, তুিম তাত ত য় কিৰব পাৰা ন? ১৩ উট চৰাইৰ

ডউকাই উ াস কেৰ, িক ু তাইৰ ডউকা আৰু পািখ মৰমীয়াল ন? ১৪

তাই মািটত িনজৰ কণী পািৰ এিৰ থ যায়, আৰু ধিুলত উম পাবৈল িদেয়।

১৫ কােনাবাই তাক ভিৰেৰ ভািঙ পলাব বিুল, বা বনৰীয়া জ ু েৱ তাক

গচিকব বিুল তাইৰ তাৈল মনত নপেৰ। ১৬ পৰৰ পাৱািলৰ িনিচনাৈক

তাই িনজৰ পাৱািলেবাৰৈল িন য় ব ৱহাৰ কেৰ, আৰু কণী পৰা িবফল

হেলও তাই মনত খ নাপায়। ১৭ িকয়েনা ঈ েৰ তাইক ানহীন কিৰেল,

আৰু তাইক বিু ৰ ভাগ িনিদেল। ১৮ িক ু যিতয়া তাই ডউকা কাবাই

কাবাই লৰ মােৰ, তিতয়া তাই ঘাঁৰাত উঠা জনেকা হয় ান কেৰ। ১৯

ঘাঁৰাক জােনা তুিম বল িদলা? লিৰ থকা কশেৰেৰ তাৰ িডিঙ জােনা

তুিম ভুিষত কিৰলা? ২০ তাক ফিৰঙৰ দেৰ জিপওৱা জােনা তুিম কিৰলা?

তাৰ নাকৰ ফােৰাহিনৰ শ অিত ভয়ানক। ২১ িস উপত কাত ভিৰ

মােৰ, আৰু িনজৰ বলত উ াস কেৰ, িস অ –শে েৰ ‐সি ত হাৱা

স ৰ স খূৈল ওলায় যায়। ২২ িস ভয়ক হাঁেহ, আৰু আতংিকত নহয়;

িস তেৰাৱালৰ মখু পৰা উলিত নােহ। ২৩ তূেণ তাৰ িবৰেু পা েদশত

শ কেৰ; িচকিমকীয়া বৰছা আৰু যািঠেয় তাৰ ওপৰত শ কেৰ। ২৪ িস

াধত ভয়ানক মিু ধিৰ মািট াস কেৰ; িশঙা‐ িন িনেল, িস িথয় হ

িথেৰ নাথােক। ২৫ িশঙা িন যিতয়া েন িস িহঁ িহঁ শ কেৰ; িস ৈৰৰ

পৰা যু ৰ গা পায়, িস সনাপিতসকলৰ গ ন আৰু িসংহনাদ েন।

২৬ তামাৰ বিু েৰই জােনা শেন ওপৰৈল উড়া মােৰ, আৰু তােত িস

জােনা দি ণ ফালৈল িনজৰ ডউকা মেল? ২৭ ঈগল প ীেয় জােনা

তামাৰ আ াত ওপৰৈল উেঠ, আৰু অিত ওখ ঠাইত বাহ সােজ? ২৮ িস

িশলত বাস কেৰ, তােতই তাৰ বাহ; িস িথয় প তৰ িটঙত আৰু গম

ঠাইত থােক। ২৯ সই ঠাইেৰ পৰা িস আহাৰ মেন; তাৰ চ েৱ ৈৰৰ

পৰা তাক দেখ। ৩০ তাৰ পাৱািলেবােৰ তজ িপেয়; য’ ত বধ কৰা শৱ

থােক, ত’ ত িসও থােক।”

৪০ িযেহাৱাই ইেয়াবক আৰু উ ৰ কিৰ ক’ ল, ২ দাষ ধেৰাঁতাই

জােনা স শি মান জনাৰ লগত িববাদ কিৰব? ঈ ৰৰ লগত

বাদা বাদ কেৰাঁতাই তাৰ উ ৰ িদয়ক। ৩ তােত ইেয়ােব িযেহাৱাক উ ৰ

কিৰ ক’ ল, ৪ “ চাৱা, মই নীহ, তামাক িক উ ৰ িদম? মই মাৰ মখুত

হাত িদওঁ। ৫ মই এেবিল ক’ লাঁ, আৰু উ ৰ িনিদওঁ; এেন িক, েবিল

ক’ লা, িক ু পনুৰায় নকওঁ।” ৬ তিতয়া িযেহাৱাই ধমুহুােটাৰ মাজৰ পৰা

ইেয়াবক উ ৰ িদ ক’ ল, ৭ “তুিম বীৰৰ দেৰ কঁকাল বা া; মই তামাক

সােধাঁ, তুিম মাক কাৱা। ৮ মই ায় িবৰু বিুল তুিম সঁচাই ক’বা

ন? বা িনজেক ধািমক কিৰবৰ অেথ মাক দাষী কিৰবা ন? ৯ তামাৰ

জােনা ঈ ৰৰ িনিচনা বা আেছ? তুিম জােনা তওঁৰ দেৰ মঘ‐গ নৰ

িনিচনা শ কিৰব পাৰা? ১০ তেনহেল তুিম তাপ আৰু মিহমােৰ

িবভুিষত হাৱা, ভাব আৰু গৗৰৱৰপূ ব পিৰধান কৰা; ১১ তুিম িনজ

াধৰপূ বিৃ বৰেষাৱা, েত ক অহ াৰীেক চাৱা আৰু তওঁেলাকক নত

কৰা। ১২ েত ক অহ াৰীেক চাৱা আৰু তওঁেলাকক নীহ অৱ াৈল

পেলাৱা, েবাৰক িসহঁতৰ িনজ িনজ ঠাইত গচিক পেলাৱা; ১৩

িসহঁতক এেকবােৰ ধিুলেৰ ঢািক থাৱা, িসহঁতৰ মখু পতু ঠাইত বাি

ৰাখা। ১৪ তিতয়া তামাৰ সাঁ হােত তামাক ৰ া কিৰব বিুল মইও

তামাৰ িবষেয় ীকাৰ কিৰম। ১৫ ই তামাৰ লগত বেহেমাৎ নােমেৰ িয

জ ু িজেলাঁ, তাক চাৱা; িস গৰৰু দেৰ ঘাঁহেহ খায়। ১৬ চাৱা, তাৰ বল

তাৰ কঁকালত আেছ, তাৰ শি তাৰ পটৰ পশীত আেছ। ১৭ িস িনজৰ

নজ এৰচ গছৰ ডালৰ দেৰ লৰায়; তাৰ তিপনাৰ পশীেবাৰ জালৰ দেৰ

গঁথা। ১৮ তাৰ হাড়েবাৰ িপতলৰ নলীৰ িনিচনা, তাৰ অি েবাৰ লাহাৰ

ডাং সদশৃ। ১৯ ঈ ৰৰ সিৃ ৰ মাজত িস ধান; িযজনা সিৃ ক াই তাক

সিৃ কিৰেল, একমা সইজনা ঈ েৰেহ তাক পৰাভূত কিৰব পািৰব।

২০ প তেবােৰ তাৰ বােব আহাৰ উৎপ কেৰ; তােত আটাই বনৰীয়া

জ ু েৱ ধমািল কেৰ। ২১ িস প মিনৰ তলত শােৱ, নলিন আৰু িপটিনৰ

আঁৰত িস আ য় লয়। ২২ প ম গছেবােৰ তাক ছাঁ িদ ধেৰ; নদীৰ বাইিচ

গছেবাৰ তাৰ চািৰওফােল থােক। ২৩ চাৱা, ন বািঢ় বাগিৰ গেলও িস

াস নাপায়; য ন ওফি তাৰ মখুৰ ওচৰ পােলও, িস িনি হ থােক।

২৪ িস চাই থােকাঁেত জােনা কােনাবাই তাক ধিৰব পােৰ? কােনা ফা

লগাই তাৰ নাক জােনা িবি ব পােৰ?
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৪১ তুিম জােনা বৰশীেৰ িলিবয়াথন জ ুক তুিলব পাৰা? বা ৰিচেৰ

তাৰ িজভা বাি ব পাৰা? ২ তুিম তাৰ নাকত নাকী লগাব পাৰা

ন? বা বৰশীেৰ তাৰ কৱািৰ িব াব পাৰা ন? ৩ িস জােনা তামাৰ

আগত বৰৈক কােবৗ কা িত কিৰব? বা তামাক জােনা কামল কথা

ক’ব? ৪ তুিম তাক িচৰকালৈলেক তামাৰ দাস কিৰ ল’বৰ কাৰেণ, িস

তামাৰ লগত কােনা চুি কিৰব ন? ৫ চৰাই এিটৰ লগত ওমলাৰ

দেৰ তুিম তাৰ লগেতা উমিলবা ন? বা তামাৰ দাসীেবাৰৰ বােব তুিম

তাক বাি ৰািখবা ন? ৬ মাছমৰীয়াহঁেত তাক বচা‐িকনা কিৰব ন?

িসহঁেত মৈুদিবলাকৰ মাজত তাক জােনা ভাগ বাঁিট িদব? ৭ তুিম জােনা

তাৰ ছাল শেলেৰ, বা তাৰ মৰূ মাছ খাচা কােলেৰ জােনা পৰু কিৰব

পািৰবা? ৮ তাৰ গাত হাত িদ চাবােচান; হাত িদেল, সই যুঁজক ঁৱিৰ

আেকৗ তেন নকিৰবা। ৯ চাৱা, তাক ধিৰবৈল আশা কৰা বথৃা? তাক

দিখেলই মা হ পিৰ নাযাব ন? ১০ এেন িহং িলিবয়াথনক জাকাব

পৰা সািহয়াল কােনা নাই; তেনহেল মাৰ আগত িথয় হ’ব পৰা কান

আেছ? ১১আেগেয় কােন মাক িকবা িদিছল, যাৰবােব মই য িকবা

ওভতাই িদম? আকাশ‐ম লৰ তলত থকা সকেলা মােৰই। ১২ মই

িলিবিথয়ানৰ ভিৰৰ িবষেয় নেকাৱাৈক মেন মেন নাথােকাঁ, নাইবা তাৰ

মহাবল আৰু গাৰ ৰ গঠনৰ িবষেয় মই নােকাৱাৈক নাথােকাঁ। ১৩

তাৰ ওপৰৰ আ াদন কােন চাব পােৰ? কােন তাৰ শি শালী বমৰ

মাজৈল কােন সামাব পােৰ? ১৪ তাৰ মখুৰ ৱাৰ খলপা কােন মিলব

পােৰ? তাৰ দাঁতৰ চািৰওফােল ভয় থােক। ১৫ তাৰ িপিঠভাগ ঢালৰ

শাৰীেৰ গঢ়া; সইেবাৰ মাহৰ মৰাৰ দেৰ দঢ়ৃৰেূপ লেগাৱা আেছ। ১৬

সইেবাৰ এটাৰ লগত আনেটা এেনদেৰ লগলািগ আেছ, তাৰ িভতৰৈল

বায়ওু সামাব নাৱােৰ। ১৭ সইেবাৰ ইেটােৱ িসেটাৰ লগত সংযু ;

এেকলেগ সংল , সইেবাৰক পথৃক কিৰব নাৱািৰ। ১৮ তাৰ হাঁিচেয়

দীি কাশ কেৰ; তাৰ চ অৰণুৰ িপৰিঠৰ িনিচনা। ১৯ তাৰ মখুৰ পৰা

িল থকা জাঁৰ বািহৰ হয়; জইুৰ িফিৰঙিট ওলায়। ২০ উতিল থকা

কটিলৰ পৰা গৰম ভাপ ওেলাৱাৰ দেৰ, তাৰ নাকৰ পৰা ধাঁৱা ওলাই।

২১ তাৰ িন ােস এঙাৰ লায়, তাৰ মখুৰ পৰা অি িশখা বািহৰ হয়।

২২ তাৰ িডিঙত বল থােক, আৰু ােস তাৰ আগত নািচ থােক। ২৩

তাৰ গাৰ ওলিম থকা ভাগ ডাঠৈক লগা, সেয় তাৰ গাত আট খাই ধৰা,

লৰাব নাৱািৰ। ২৪ তাৰ কিলজা িশলৰ িনিচনা টান, (িস ভয়হীন); এেন

িক, জাত িশলৰ তল চলাৰ িনিচনা টান। ২৫ যিতয়া িস িনেজ িথয় হয়,

তিতয়া বলৱানসকেলও ভয় পায়, আৰু াসৰ কাৰেণ িবতত হয়। ২৬

যিদ কােনাবাই তেৰাৱােলেৰ তাক আঘাত কেৰ, তিতয়াও তাৰ এেকা

নহব, বা তাৈল যাঠী, কাঁড়, বা শল মািৰেল সকেলা িমছা হব। ২৭ িস

লাহাক খৰৰ িনিচনা দেখ, আৰু িপতলক পচা কাঠ যন ান কেৰ। ২৮

ধ ৰ কাঁেড় তাক খদাব নাৱােৰ; িফ াৰ িশলেবােৰা তাৰ আগত তুঁহৰ

দেৰেহ হয়। ২৯ িস গদাক ঘলুা যন মােন, আৰু সশে ঘিূৰ ঘিূৰ অহা

বৰছাৰ শ ত িস হাঁেহ, ৩০ তাৰ তল ভাগ ঘৰ থকা খালাৰ িনিচনা; িস

বাকাৰ ওপেৰিদ যাওঁেত মৰণা মৰা য যন হয়। ৩১ িস অগাধ জলক,

উতেলাৱা কৰািহৰ পানী যন কেৰ, আৰু সমু ক গি তল যন কেৰ।

৩২ িস িনজৰ পাছফােল থকা বাট িচকিমকীয়া কেৰ, আৰু অগাধ জলক

তাৰ পকাচুলীয়া যন বাধ হয়। ৩৩ ভয়হীন ৰেূপ জন কৰা, তাৰ তুল

কােনা জ ু েৱই পিৃথবীত নাই। ৩৪ িস সকেলা উ পদাথৈল চাই থােক;

িস সকেলা অহংকাৰী াণীৰ ওপৰত ৰজা।

৪২ তিতয়া ইেয়ােব িযেহাৱাক উ ৰ িদ ক’ ল, ২ “মই জােনা য,

তুিম সকেলা কিৰব পাৰা; কােনা স তামাৰ অসাধ নহয়।

৩ তুিম মাক কাৱা, ‘ কােন িবনা ােনেৰ ঈ ৰৰ ম ণা ৰািখব

পােৰ? সইদেৰ মই বজুা, মই নজনা, মাৰ বাধৰ অগম অিত আচিৰত

কথা মই ক’ লাঁ। ৪ িমনিত কেৰাঁ; না, মই কথা কওঁ, মই তামাক

সােধাঁ, তুিম মাক কাৱা। ৫ পেূবত তামাৰ িবষেয় মই কােণেৰেহ

িনিছেলা, িক ু এিতয়া িনজ চ েৰ তামাক দিখেলাঁ। ৬ এই হতুেক

মই িনজেক িঘণাইেছাঁ, ধিুল আৰু ছাঁইত বিহ মই খদ কিৰেছাঁ।” ৭

িযেহাৱাই ইেয়াবক কথা কাৱাৰ পাছত, তওঁ তমনীয়া ইলীফজক ক’ ল,

“ তামাৈল আৰু তামাৰ জন ব ু ৈল মাৰ াধ িলত হেছ; কাৰণ

মাৰ দাস ইেয়ােব কাৱাৰ দেৰ তামােলােক মাৰ িবষেয় যথাথ কথা

কাৱা নাই। ৮ এই হতুেক তামােলােক সােতাটা ভতৰা, আৰু সাঁেতাটা

মতা মৰ‐ছাগ ল, মাৰ দাস ইেয়াবৰ ওচৰৈল গ িনজৰ বােব হামবিল

উৎসগ কৰা; তােত মাৰ দাস ইেয়ােব তামােলাকৰ কাৰেণ াথনা

কিৰব। কাৰণ তামােলাকৰ অ ানতাৰ দেৰ মই যােত তামােলাকক

িতফল িনিদয়াৈক থািকব পািৰম, তাৰবােব তওঁকেহ হণ কিৰম;

িকয়েনা তামােলােক মাৰ দাস ইেয়ােব কাৱাৰ দেৰ মাৰ িবষেয় যথাথ

কথা কাৱা নাই।” ৯ তিতয়া তমনীয়া ইলীফজ, চুহীয়া িব দাদদ, আৰু

নামাথীয়া চাফৰ গ’ল আৰু িযেহাৱাই তওঁেলাকক আ া িদয়াৰ দেৰ

তওঁেলােক যিতয়া কিৰেল; তিতয়া িযেহাৱাই ইেয়াবক হণ কিৰেল।

১০ যিতয়া ইেয়ােব তওঁৰ ব ু সকলৰ বােব াথনা কিৰেল, তিতয়া

িযেহাৱাই তওঁৰ দশাৰ পিৰৱ ন কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই ইেয়াবক

আগতৈক ণ স ি িদেল। ১১ পাছত তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়ক আৰু

বােয়ক‐ভনীেয়কসকল, আৰু তওঁ আগৰ িচনািক লাকসকল ইেয়াবৰ

ওচৰৈল আিহ তওঁৰ ঘৰত তওঁেৰই সেত ভাজন কিৰেল, আৰু তওঁৰ

বােব খ কাশ কিৰেল, আৰু িযেহাৱাই তওঁৈল ঘেটাৱা সকেলা আপদৰ

িবষেয় তওঁক শা না িদেল, আৰু িতজেন তওঁক এেডাখৰ এেডাখৰ

ৰপূ, আৰু এেকাটা সাণৰ আঙুিঠ িদেল। ১২ এইদেৰ িযেহাৱাই ইেয়াবৰ

থম অৱ াতৈক শষ অৱ া অিধক আশী াদযু কিৰেল; তােত তওঁৰ

চধ হাজাৰ মৰ‐ছাগ আৰু ছাগলী, ছয় হাজাৰ উট, এক হাজাৰ হাল বলধ,

আৰু এক হাজাৰ গাধী হ’ল। ১৩ তওঁৰ সােতাটা পেুতক, আৰু িতিন

জনী জীেয়েকা হ’ল। ১৪ তওঁৰ বৰ জনীৰ নাম িযমীমা, ি তীয় জনীৰ

নাম কচীয়া, আৰু ততৃীয় জনীৰ নাম কৰণ‐হ কূ ৰািখেল। ১৫ ইেয়াবৰ

জীেয়ক কইজনীৰ িনিচনা ৰী যৱুতী গােটই দশত পাৱা নগ’ল,

আৰু বােপেক তওঁেলাকৰ ভােয়ক‐ককােয়কসকলৰ লগত তওঁেলাকেকা

উ ৰািধকাৰ িদেল। ১৬ ইয়াৰ পাছত ইেয়ােব এশ চি শ বছৰ জীয়াই

থািক িনজৰ পা‐নািত আিদ চািৰ পৰুষুৈলেক দিখেল। ১৭ এইদেৰ

ইেয়ােব ব ৃ হ স ণূ আয়সু পাই াণ ত াগ কিৰেল।
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১ ধ সই লাক, িয সকলৰ পৰামশ মেত নচেল, পাপীিবলাকৰ

পথত িথয় নহয়, িন কেবাৰৰ সমােবশত নবেহ; ২ িক ু িযেহাৱাৰ

ব ৱ াত স ু হয়, আৰু িদেন ৰািতেয় তওঁৰ ব ৱ া ধ ান কেৰ। ৩ সই

লাক বাৱতী পানীৰ দাঁিতত ৰাৱা গছৰ িনিচনা, িয গেছ বতৰত ফল

িদেয়, আৰু যাৰ পাত জঁয় নপেৰ; সই লােক সকেলা কমেত সফলতা

লাভ কেৰ। ৪ েবাৰ তেন ৱা নহয়; িসহঁত বতােহ উৰৱুাই িনয়া তুঁহৰ

িনিচনা। ৫ এই কাৰেণ েবােৰ ায় িবচাৰত িথয় হ’ব নাৱািৰব, আৰু

পাপীেলােক ধািমকসকলৰ সভাত থািকব নাৱািৰব। ৬ কাৰণ িযেহাৱাই

ধািমকসকল চলা পথত সতক দিৃ ৰােখ, িক ু েবাৰৰ পথৰ অ হ’ব

স নাশ।

২ িকয় অি ৰ হ জািত সমেূহ িযেহাৱাৰ িবৰু াচৰণ কিৰেছ? িকয় লাক

সমেূহ অনথক ষড়য কিৰেছ? ২ িযেহাৱা আৰু তওঁৰ অিভিষ জনাৰ

িবৰেু পিৃথবীৰ ৰজাসকল এেকলেগ িথয় হেছ, শাসনকতাসকেল

এেকলেগ গাপন ষড়য কিৰেছ; ৩ তওঁেলােক কেছ, “আহাঁ আিম

তওঁেলাকৰ ব ন িছিঙ পলাওঁ, আমাৰ ওপৰৰ পৰা তওঁেলাকৰ

িশকিলেবাৰ পলাই িদওঁ।” ৪ িযেহাৱাই গৰ িসংহাসনত বিহ হাঁিহেছ;

িযেহাৱাই তওঁেলাকক িব প কিৰেছ। ৫ তওঁ াধ কিৰ তওঁেলাকক

ধমক িদব, তওঁৰ চ ােধ তওঁেলাকৰ মনত ভয় জ াব। ৬

িযেহাৱাই কেছ, “মেয়ই মাৰ পিব িচেয়ান প তত মাৰ ৰজাক

অিভেষক কিৰেলাঁ।” ৭ ৰজাই ক’ব, িযেহাৱাই িয িনেদশ িদেছ, মই তাক

ঘাষণা কিৰম; িযেহাৱাই মাক কেছ, “তুিম মাৰ পু , আিজেয়ই মই

তামাক িপতৰৃেূপ জ িদেলাঁ। ৮ তুিম মাৰ ওচৰত িবচাৰা, তােত মই

তামাক অিধকাৰৰ অেথ জািতেবাৰ িদম, পিৃথবীৰ সকেলা সীমা তামাৰ

অিধকাৰৈল আিহব। ৯ লাহাৰ দ েৰ তুিম তওঁেলাকক ভািঙ পলাবা;

মাৰৰ মািটৰ পা ৰ দেৰ তুিম তওঁেলাকক চূণ‐িবচূণ কিৰবা।” ১০

গিতেক, হ ৰজাসকল, এিতয়া তামােলােক ােনেৰ বিুজ চিলবা; হ

পিৃথবীৰ শাসনকতাসকল, সাৱধান হাৱা। ১১ ভেয়েৰ সেত িযেহাৱাৰ

সৱা কৰা; উ ািসত হ ক ন কৰা। ১২ তামােলােক তওঁৰ পু ক

স ােনেৰ চুমা খাৱা, নহেল তওঁ তামােলাকৰ ওপৰত ু হ’ব,

তামােলাক িনজৰ পথেত িবন হবা; িকয়েনা তওঁৰ াধ িনিমষেত

িল উিঠব পােৰ। ধ সইসকল, িযসকেল তওঁত আ য় লয়।

৩ হ িযেহাৱা চাৱা, মাৰ শ ৰ সংখ া িকমান বািঢ়েছ! মাৰ িবৰেু

অেনেকই উিঠেছ! ২ অেনেক মাক কেছ, “ঈ েৰ তামাক সহায়

নকেৰ।” ( চলা) ৩ িক ু , হ িযেহাৱা, তুিমেয়ই মাৰ চািৰওফােল ঢাল

হ আছা; তুিমেয়ই মাৰ গৗৰৱ; তুিম মাৰ মৰূ উ ত ৰািখছা। ৪ মই

িচঞঁিৰ িচঞঁিৰ িযেহাৱাক মােতা; তােত তওঁ মাক তওঁৰ পিব প তৰ

পৰা উ ৰ িদেয়। ( চলা) ৫ মই ই পিৰেলা আৰু টাপিন গেলাঁ; পনুৰ

সাৰ পােলাঁ; িকয়েনা িযেহাৱাই মাক ৰ া কেৰ। ৬ মাৰ িবৰেু মাৰ

চািৰওফােল হাজাৰ হাজাৰ লাক সি ত হ আেছ, িক ু মই তওঁেলাকৈল

ভয় নকেৰাঁ। ৭ হ িযেহাৱা উিঠ আহাঁ! হ মাৰ ঈ ৰ, মাক উ াৰ

কৰা; তুিম মাৰ শ েবাৰৰ গালত আঘাত কৰা; েবাৰৰ দাঁত ভাঁিঙ

পেলাৱা। ৮ পিৰ াণ িযেহাৱােত আেছ; তামাৰ লাকসকলৰ ওপৰত

তামাৰ আশী াদ নািম আহঁক। ( চলা)

৪ হ মাৰ ধািমকতাৰ ঈ ৰ, মই যিতয়া তামাক মােতা, তিতয়া

তুিম মাক উ ৰ িদয়া। িবপেদ যিতয়া মাক হঁিচ ধিৰেল, িক ু

তুিমেয় মাক বহল ঠাই িদলা; মাক কৃপা কৰা; মাৰ াথনা না। ২ হ

ম ষ , িকমান কালেনা তামােলােক মাৰ স ানক অস ান কিৰবা?

িকমান কালেনা তামােলােক অসাৰেক ভাল পাই থািক অসত ৰ পােছ

পােছ দৗিৰবা? ( চলা) ৩ িক ু তামােলােক জািন থাৱা, িযেহাৱাই

িনজৰ ভ সকলক তওঁৰ িনজৰ কাৰেণ পথৃক কিৰেল। মই মািতেল,

িযেহাৱাই মাৰ াথনা েন। ৪ তামােলােক মনৰ ব া লতাত পাপ

নকিৰবা; িনজৰ শয াত ই তাক দৈক মনেত িচ া কিৰ চাবা আৰু

িনজম িদ থািকবা। ( চলা) ৫ তামােলােক যাগ বিল উৎসগ কৰা, আৰু

িযেহাৱাত ভাৰসা ৰাখা। ৬ অেনেক কয়, “অহ! আিম যিদ অলপমান

ম লেক দখা পােলােহঁেতন!” হ িযেহাৱা, তামাৰ মখুৰ দীি আমাৰ

ওপৰত িতফিলত হওঁক। ৭ চুৰ শস আৰু নতুন া াৰস উৈভনদী

হ’ ল যেনৈক আন হয়, তােতাৈকেয়া অিধক আন িদ তুিম মাৰ

অ ৰ পণূ কিৰ ৰািখছা। ৮ মই শাি েৰ ই টাপিন যাম। কাৰণ, হ

িযেহাৱা, কৱল তুিমেয়ই মাক িনৰাপ া িদ িনৰাপেদ ৰািখছা।

৫ হ িযেহাৱা, মাৰ কথাৈল কাণ পাতা; মাৰ মিুনয়াহ না। ২ হ

মাৰ ৰজা, মাৰ ঈ ৰ, তুিম মাৰ কাতেৰাি ৰ ৰ না; িকয়েনা মই

তামাৰ ওচৰেত াথনা কিৰেছাঁ। ৩ হ িযেহাৱা, িত ৰািতপৱুােত তুিম

মাৰ মাত িনবৈল পাৱা; ৰািতপৱুাই মই তামাৰ স খুত মাৰ িনেবদন

উৎসগ কিৰ বাট চাই থােকা। ৪ তুিম তাত সে াষ পাওঁতা ঈ ৰ

নােহাৱা; লােক তামাৰ লগত থািকব নাৱােৰ। ৫ িযসকল অহংকাৰী

লাক, তওঁেলাক তামাৰ চ ৰ স খুত িথয় হ’ব নাৱািৰব; সকেলা ম

কৰা লাকক তুিম ঘণৃা কৰা। ৬ িযসকেল িমছা কথা কয় তওঁেলাকক

তুিম িবন কিৰবা; িযেহাৱাই ৰ পাতকাৰী আৰু ছলনাকাৰীক ঘণৃা কেৰ।

৭ িক ু মই তামাৰ অসীম মৰ যােগিদ তামাৰ গহৃত সামাম, মই

ভেয়েৰ সেত তামাৰ পিব মি ৰৰ ফালৈল চাই মাৰ মৰূ নত কিৰম।

৮ হ িযেহাৱা, মাৰ অেনক শ থকাৰ কাৰেণ তুিম মাক তামাৰ িনজ

ধািমকতাৰ পথত চলাই িনয়া; তামাৰ পথ মাৰ স খুত সৰল কিৰ িদয়া।

৯ মাৰ শ েবাৰৰ মখুত সত তা নাই। িসহঁতৰ দয়ত ংসৰ মেনাভাৱ

থােক। িসহঁতৰ িডিঙৰ নলীেবাৰ যন মকুিল মদাম, িসহঁেত কপটভােৱ

িজভােৰ শংসাৰ কথা কয়। ১০ হ ঈ ৰ, তুিম িসহঁতক িনজৰ দাষৰ

ভাৰ বহন কিৰবৈল িদয়া; িসহঁত িনজ িনজ পৰামশেত পিতত হওঁক।

িসহঁতৰ অিধক অপৰাধৰ কাৰেণ তুিম িসহঁতক খদাই িদয়া; িকয়েনা

িসহঁেত তামাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেছ। ১১ িক ু িযসকেল তামাত আ য়

লয়, তওঁেলাক আনি ত হওঁক; তওঁেলােক আনে েৰ িচৰকাল গীত‐

গান কৰক, তওঁেলাকৰ ওপৰত তামাৰ িনৰাপ া সািৰত কৰা যােত

তামাৰ নামক িযসকেল ম কেৰ, তওঁেলােক তামাত আন পায়।

১২ িকয়েনা হ িযেহাৱা, িযসকল ধািমক, তুিম তওঁেলাকক আশীবাদ

কৰা; তামাৰ দয়ােৰ তুিম তওঁেলাকক ঢালৰ িনিচনাৈক আৱিৰ ৰািখছা।

৬ হ িযেহাৱা, তুিম খঙত মাক ধমিক িনিদবা; তামাৰ াধত মাক

শাসন নকিৰবা। ২ হ িযেহাৱা, মাক কৃপা কৰা, িকয়েনা মই বল;

হ িযেহাৱা মাক কৰা, িকয়েনা মাৰ হাড়েবাৰ ভয়েত কঁিপেছ। ৩

মাৰ ােণা ভয়েত ব া ল হেছ; হ িযেহাৱা, এইদেৰ িকমান কালৈল হ

থািকব? ৪ হ িযেহাৱা, মাৈল ঘিূৰ চাৱা, মাৰ াণ ৰ া কৰা; তামাৰ

অসীম েমেৰ মাক উ াৰ কৰা। ৫ মতুৃ হ’ ল তামাক সাঁৱৰণ কৰা

নহয়; িচেয়ালত কােন তামাৰ শংসা কিৰব? (Sheol h7585) ৬ মই

কঁকাই কঁকাই া হ পিৰেছা; গােটই িনশা কাি ‐কাি মই মাৰ

শয া চ ৰ পানীেৰ িতয়াও; মাৰ িবচনা িতিত যায়। ৭ খেত মাৰ চ ৰ

দিৃ কিম গেছ; শ েবাৰৰ কাৰেণ মাৰ চ বল হেছ। ৮ হ

কায কৰা লাকিবলাক, তামােলাক সকেলােৱই মাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হ

যাৱা; িকয়েনা িযেহাৱাই মাৰ ন িনেছ। ৯ িযেহাৱাই মাৰ িনেবদন

িনেল; তওঁ মাৰ াথনা হণ কিৰেছ। ১০ মাৰ সকেলা শ েবাৰ

লি ত হ’ব আৰু ভয়েত ব া ল হ’ব; িসহঁত ঘিূৰ যাব আৰু হঠাৎ লাজত

পিৰব।

৭ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই তামােতই আ য় লেছাঁ! মাৰ পােছ

পােছ খিদ অহােবাৰৰ পৰা মাক ৰ া কৰা, মাক উ াৰ কৰা। ২

নহ’ ল, িসংহৰ দেৰ তওঁেলােক মাক িছ ‐িভ কিৰব, িসহঁেত মাক

ডাখৰ ডাখৰ কিৰব, িক ু মাক ৰ া কিৰবৈল কােনা নাথািকব। ৩ হ

মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, যিদ মই এেন কােনা কম কিৰ আেছাঁ, যিদ অ ায়ৰ

কােনা কায মাৰ হাতত লািগ আেছ, ৪ যিদ মাৰ ব ু ৰ িত মই অপকাৰ

কিৰ আেছাঁ, বা িবনা কাৰণেত মই মাৰ শ ৰ পৰা িকবা ব লেছাঁ,



সামস ীত 318

৫ তেনহেল শ েৱ মাৰ পােছ পােছ খিদ গ মাক ধৰক, িসহঁেত

মাক মািটত পলাই ভিৰেৰ গচকক, মাৰ মান‐স ান ধিূলত িমলাই

িদয়ক। ( চলা) ৬ হ িযেহাৱা, তুিম ােধেৰ উঠা, মাৰ শ েবাৰৰ

াধৰ িবৰেু িনজেক তুিল ধৰা, মাৰ অেথ তুিম সাৰ পাৱা; হ মাৰ

ঈ ৰ, তুিম এক সাধ‐িবচাৰ ধায কিৰছা। ৭ সকেলা জািতৰ সমহূ লাক

তামাৰ চািৰওফােল গাট খাওঁক; তুিম উ ৈল উলিট গ পনুৰ লাক

সকলৰ ওপৰত ৰাজ কৰা। ৮ িযেহাৱাই লাকসকলৰ িবচাৰ কেৰ; হ

িযেহাৱা, মাৰ ধািমকতাৰ কায আৰু মাত থকা সততা অ সােৰ তুিম

মাৰ িবচাৰ কৰা, হ মাৰ সে াপিৰ জনা। ৯ হ মাৰ ধািমক ঈ ৰ,

তুিম মন আৰু দয় পৰী া কিৰ থাকা; তুিম ৰ তা শষ কৰা, িক ু

ধািমক লাকক ি ৰ অৱ াত ৰাখা। ১০ ঈ ৰ মাৰ ঢাল; িযসকলৰ

অ ৰত সততা আেছ, তওঁেলাকক তওঁ ৰ া কেৰ। ১১ ঈ ৰ এজন

ায়িবচাৰক, তওঁ িতিদেন অ ায়ৰ িতবাদ কেৰাঁতা ঈ ৰ। ১২

কােনােৱ যিদ মন পালটন নকেৰ, তে তওঁ িনজৰ তেৰাৱাল ধৰাব;

তওঁ িনজৰ ধ িভৰাই কাঁড় িদ ল ি ৰ কিৰেছ। ১৩ তওঁ অ ‐শ

যু ত কিৰ ৰািখেছ; িনজৰ ল মৰণা েবাৰ তয়াৰ কিৰেছ। ১৪ ভািৱ

চাৱা, কেনৈক এজেন তাক গভধাৰণ কেৰ; সবনাশক গভত ল সৱ

বদনা ভােগ আৰু িতকাৰক িমছাক সৱ কেৰ। ১৫ তওঁেলােক মািট

খাি দ গাত কেৰ, আৰু িনেজই খ া গাতত িনেজ পেৰ। ১৬ তওঁেলােক

কৰা ষড়য েবাৰৰ ংস িনজৰ মৰূৰ ওপৰৈলেক ঘিূৰ আেহ, তওঁেলােক

িয অিন কেৰ, সয়া িনজৰ মৰূৰ ওপৰৈলেক নািম আেহ। ১৭ সেয়

মই িযেহাৱাৰ ধািমকতাৰ ধ বাদ কিৰম, তওঁ ায় িবচাৰ কেৰ; মই

সে াপিৰ িযেহাৱাৰ শংসাৰ গান কিৰম।

৮ হ আমাৰ ভু িযেহাৱা, গােটই পিৃথবীেত তামাৰ নাম কেন

মহৎ! তুিম তামাৰ গৗৰৱ আকাশম লৰ ওপৰত াপন কিৰলা। ২

িশ আৰু িপয়াহ খাৱা কঁচুৱাৰ মখুৰ শংসােৰ তামাৰ শ েবাৰৰ

কাৰেণ তুিম এক কাঁঠ াপন কিৰলা, যােত তামাৰ শ আৰু িতেশাধ

লাৱাসকলক তুিম কিৰব পাৰা। ৩ যিতয়া মই তামাৰ হােতেৰ সিৃ

কৰা আকাশৰ ফােল চাওঁ আৰু তাত তুিম াপন কৰা চ আৰু তৰােবাৰৈল

চাওঁ, ৪ তিতয়া মই ভােৱা, মা হেনা িক য, তুিম তওঁেলাকৰ িবষেয়

িচ া কৰা? মা হৰ স ােনই বা িক, তুিম য তওঁেলাকৰ বজু‐িবচাৰ

লাৱা? ৫ িকয়েনা তুিম তওঁেলাকক তামাতৈক অলপেহ সৰু কিৰ জন

কিৰলা, গৗৰৱ আৰু ময দাৰপূ মু েটেৰ তওঁেলাকক িবভুিষত কিৰলা।

৬ তামাৰ হােতেৰ সিৃ কৰা সকেলা ব ৰ ওপৰত তুিম মা হক গৰাকী

পািতলা; সকেলােক তুিম মা হৰ ভিৰৰ তলত ৰািখলা; সইেবাৰ ‐ ৭

মৰ‐ছাগ, ষাঁড় আিদেক ধিৰ পথাৰৰ সকেলা প ৰ জাক, ৮আকাশত

উিৰ ফুৰা প ীেবাৰ, সমু ৰ মাছেবাৰ আৰু সাগৰৰ সাঁতত ঘিূৰ ফুৰা

অ া সকেলা াণী। ৯ হ িযেহাৱা, আমাৰ ভু, গােটই পিৃথবীেত

তামাৰ নাম কেন মহৎ!

৯ হ িযেহাৱা, মই মাৰ সম দেয়েৰ তামাৰ ধ বাদ কিৰম, আৰু

তামাৰ সকেলা আচিৰত কাযেবাৰ বণনা কিৰম। ২ মই তামাক

ল আনি ত হ উ াস কিৰম; হ সে াপিৰ জনা, মই তামাৰ নামত

শংসাৰ গান কিৰম! ৩ মাৰ শ েবাৰ যিতয়া উলিট গ’ল, তিতয়া

তওঁেলাক তামাৰ স খুত উজিুট খাই িবন হ’ল। ৪ তামাৰ িসংহাসনত

বিহ, তুিম ায় িবচাৰ কিৰছা। িকয়েনা তুিমেয়ই মাৰ িবচাৰ কিৰ মাৰ

পে ৰায় িদছা। ৫ তুিম আন জািতেবাৰক ধমিক িদছা, েবাৰক িবন

কিৰছা; তওঁেলাকৰ নাম তুিম িচৰকালৈলেক মিচ পলালা। ৬ শ েবাৰ

িচৰিদনৰ কাৰেণ ংসৰ ভ াৱেশষৰ দেৰ হ’ল; তাৰ নগৰেবাৰ তুিম

উভািল পলালা, সইেবাৰৰ নাম তুিম মিচ পলালা। ৭ িক ু িযেহাৱাই

িচৰকাল ৰাজ কেৰ; তওঁ সাধ‐িবচাৰৰ কাৰেণ িনজৰ িসংহাসন াপন

কিৰেছ। ৮ তওঁ ধািমকতােৰ জগতৰ িবচাৰ কেৰ, তওঁ সৎভােৱ

জািতেবাৰৰ শাসন কেৰ। ৯ উপ ৱ পাৱাসকলৰ কাৰেণ িযেহাৱা উ

গ ৰপূ হ’ব; তওঁেলাকৰ সংকটৰ সময়ত তওঁ গ হয়। ১০ িযসকেল

তামাক জােন, তওঁেলােক যন তামাত ভাৰসা ৰােখ, িকয়েনা হ

িযেহাৱা, িযসকেল তামাক িবচােৰ, তওঁেলাকক তুিম পিৰত াগ নকৰা।

১১ িযেহাৱা িচেয়ানত আেছ। তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ শংসাৰ

গীত গাৱা; জািতেবাৰৰ মাজত তওঁ কৰা কাযেবাৰ ঘাষণা কৰা। ১২

িকয়েনা িযজেন ৰ পাতৰ িতেশাধ লয়, ঈ েৰ তওঁক পাহিৰ নাযায়;

পীিড়তসকলৰ ন তওঁ কিতয়াও নাপাহেৰ। ১৩ হ িযেহাৱা, মাক

কৃপা কৰা; চাৱা, িঘণাওঁতা সকলৰ াৰা মই কেন উপ ৱ পাইেছা।

মতুৃ ৰ ৱাৰৰ পৰা মাক ৰ া কৰা। ১৪ মই তামাৰ শংসা চাৰ কিৰম;

িচেয়ান জীয়াৰীৰ ৱাৰত তামাৰ াৰা পাৱা উ াৰত মই আন কিৰম!

১৫আন জািতেবাৰ িনেজ খ া গাতত ডুিবল; তওঁেলােক লু ৱাই পািত

থাৱা জালত তওঁেলাকেৰই ভিৰ লািগল। ১৬ ায় িবচাৰ কিৰ িযেহাৱাই

িনজৰ পিৰচয় িদেল; তওঁ েবাৰক তওঁেলাকৰ হােত কৰা কামৰ

ফা ত পলায়। (িহগােয়ান, ( চলা) ১৭ িয জািতেয় ঈ ৰক পাহিৰ যায়,

তেন েবাৰৰ মতুৃ হ’ব আৰু িচেয়ালৈল ( মদামৈল) ঘিূৰ যাব; (Sheol

h7585) ১৮অভাৱীসকলক িচৰিদন পাহিৰ যাৱা নহ’ব, অসহায়সকলৰ

আশা কিতয়াও অস ণূ হ নাথািকব। ১৯ হ িযেহাৱা, তুিম উঠা; মা হক

তামাৰ ওপৰত জয়ী হ’বৈল িনিদবা; তামাৰ স খুত আন জািতেবাৰৰ

িবচাৰ হওঁক। ২০ হ িযেহাৱা, তওঁেলাকৰ মন আতি ত হওঁক; আন

জািতেবােৰ জানক য, তওঁেলাক কৱলমা মা হ। ( চলা)

১০ হ িযেহাৱা, তুিম িকয় দূৈৰত ৰ আছা? স টৰ সময়ত িকয় তুিম

িনজেক লু ৱাই ৰাখা? ২অহংকাৰৰ কাৰেণ েলােক দিৰ ক

িনযািতত কেৰ; তওঁেলাকৰ িনজৰ ‐পিৰক নাত তওঁেলাক িনেজই

ধৰা পৰক; ৩ েলােক িনজৰ মনৰ ই াত অহংকাৰ কেৰ; লভুীয়া

লােক িনজৰ লাভৰ বােব িযেহাৱাক অিভশাপ িদেয় আৰু তওঁক হয় ান

কেৰ। ৪ েলােক িনজৰ সমথনত গ কিৰ কয়; “ঈ েৰ ইয়াক িবচািৰ

নাপাব;” তওঁেলাকৰ িচ ােবাৰ এেয় য, “ঈ ৰ বিুল কােনা নাই।” ৫

সকেলা সময়েত তওঁেলাক সফলতাৰ পথত আগবািঢ় যায়; তামাৰ ায়

িবচাৰ ইমান ওপৰত আেছ য, সয়া তওঁেলাকৰ চ ৰ দিৃ ৰ বািহৰত;

তওঁেলােক িনজৰ সকেলা শ েক তু কেৰ। ৬ তওঁেলােক মনেত কয়,

“এেকােৱই মাক লৰচৰ কিৰব নাৱািৰব। আমাৰ সকেলা পৰুষুেত কােনা

কােল িবপদ নহ’ব।” ৭ তওঁেলাকৰ মখু অিভশাপ, ছলনা আৰু অত াচাৰী

কথােৰ পিৰপণূ; তওঁেলাকৰ িজভাৰ তলত অ ায় আৰু অপৰাধৰ কথা

থােক। ৮ গাৱঁৰ ওচৰত তওঁেলােক গাপেন খাপ পািত বিহ থােক;

সই গাপন ঠাইেত তওঁেলােক িনে াষীক হত া কেৰ; কােনাবাই

অসহায়ৰ ওপৰত গাপেন ল ৰািখ খাপ িদ থােক। ৯ তওঁেলােক পতু

ঠাইত খাপ পািত িসংহৰ দেৰ তী াত থােক; তওঁেলােক তী া কিৰ

থােক যােত অসহায় দিৰ জনক ধিৰব পােৰ; তাৰ পাছত তওঁেলােক

দিৰ জনক ধিৰ চাঁেচাৰাই ল িনজৰ জালত পলায়। ১০ তওঁেলােক

চাপিৰ ঁজা হ অসহায়জনক তওঁেলাকৰ শি ত আৱ কেৰ। ১১

তওঁেলােক িনজৰ মনেত ভােৱ, “ঈ েৰ পাহিৰেল; তওঁ িনজৰ মখু

লু ৱাই থেছ; তওঁ কিতয়াও আমাক দখা নাপাব।” ১২ হ িযেহাৱা,

উঠা; হ ঈ ৰ তামাৰ হাত তুিল ধৰা; িনযািতত সকলক পাহিৰ নাযাবা।

১৩ েবােৰ ঈ ৰক িকয় তু বিুল ভােৱ? তওঁেলােক িকয় মেন মেন

ভােৱ য, “ তওঁ আমাৰ ওচৰত কােনা িহচাব িনিবচািৰব?” ১৪ িক ু ,

হ ঈ ৰ, তুিম হ’ ল দখা পাৱা; অৱেশ ই তুিম খ‐ক আৰু স টৈল

চ িদয়া, তুিম তামাৰ হােতেৰই ইয়াৰ ব ৱ া ল’ব পাৰা; অসহায়জেন

তামাৰ ওচৰেত িনজক সমপণ কেৰ; তুিমেয়ইেতা অনাথক সহায় কেৰাঁতা

জনা ১৫ আৰু অসৎ লাকৰ মতাৰ বা তুিম ভািঙ পেলাৱা;

তওঁেলাকৰ সকেলা অ ায় কাযৰ শষ পয িহচাব িবচাৰ কৰা। ১৬

িযেহাৱা িচৰকালৰ ৰজা; তওঁৰ দশৰ পৰা জািতেবাৰ ংস হ যাব। ১৭

হ িযেহাৱা, ন লাকৰ অ ৰৰ ই াৰ কথা তুিম িনবা; তুিম তওঁেলাকৰ

দয়ত সাহস িদবা, তুিম তওঁেলাকৰ াথনাৈল কাণ িদবা; ১৮ এই

পিৃথৱীৰ লােক তওঁেলাকক যন পনুৰ ভয় দখৱুাব নাৱািৰব; তাৰবােব

তুিমেয়ই অনাথ আৰু িনয ািতত লাকসকলৰ প ত িথয় হ’ব পাৰা।
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১১ মই িযেহাৱােত আ য় লেছাঁ। তামােলােক কেনৈক মাক ক’ব

পাৰা, “প ীৰ দেৰ উিৰ প তৈল পলাই যাৱা?” ২ িকয়েনা

চাৱা! অ ৰৰ লাকক আ াৰৰ পৰা আহত কিৰবৰ কাৰেণ েবােৰ

িনজৰ ধ িভৰাই লেছ, তওঁেলােক তাত কাঁড় লগাইেছ। ৩ যিদ

িভি মলূেবাৰ ংস কৰা হয়, তে ধািমকসকেল িক কিৰব পািৰব? ৪

িক ু িযেহাৱা, তওঁৰ পিব মি ৰত আেছ; তওঁৰ িসংহাসন গেত

আেছ। তওঁ মা হৈল চাই থােক, তওঁৰ চ েৱ মা হক পৰী া কেৰ। ৫

িযেহাৱাই ধািমক আৰু সকেলােক পৰী া কেৰ; িক ু িযেবাৰ ,

অত াচাৰি য়, তেনেলাকক তওঁ ঘণৃা কেৰ। ৬ তওঁ লাকৰ ওপৰত

ল অি আৰু গ ক বষাব; তওঁৰ পা ৰ পৰা দ কিৰ িনয়া বতাহ

তওঁেলাকৰ ভাগত হ’ব। ৭ িযেহাৱা ধািমক, আৰু ধািমকতা তওঁ ভাল

পায়; সৎ লােক তওঁৰ মখু দখা পাব।

১২ হ িযেহাৱা সহায় কৰা; তামাৰ ভ সকল নােহাৱা হ’ল;

িব াসীসকল ম ষ ৰ মাজৰ পৰা অদশৃ হ গ’ল। ২ মা েহ

মা হৰ ওচৰত িমছা কথা কয়; তওঁেলােক তলমদনকাৰী ওঁঠ আৰু ছলনা

ভৰা ই মনৰ অ েৰেৰ কথা কয়। ৩ তওঁেলাকৰ তলেমাদী ওঁঠ আৰু

ভীষণ গিবত িজভাক যন িযেহাৱাই কািট পলায়; ৪ সই সকেল কয়,

“আমাৰ িজভােৰই আিম জয় কিৰম; আমাৰ ওঁঠ যিতয়া আমাৰ িনজেৰই,

কান আমাৰ ওপৰত ভু হ’ব?” ৫ িযেহাৱাই কেছ, “ খীসকলৰ উপ ৱ

আৰু অভাৱীসকলৰ কঁকিনৰ কাৰেণ মই এিতয়া জািগ উিঠম। িনৰাপ া

কামনা কৰা সকলক মই িনৰাপেদ ৰািখম।” ৬ িযেহাৱাৰ িত ােবাৰ

িব । সইেবাৰ যন মািটত বেহাৱা এক অি শালত শাধন কৰা ৰপূ;

সাতবাৰৈক িব কৰা ৰপূ। ৭ হ িযেহাৱা, তুিমেয়ই আমাক িনৰাপেদ

ৰািখবা। এই কালৰ লাকসকলৰ হাতৰ পৰা িচৰকাল আমাক ৰ া

কিৰবা। ৮ লাকসকলৰ মাজত যিতয়া তা আদৰণীয় হয়, েবােৰ

তিতয়া িবনা বাধাই চািৰওফােল ঘিূৰ ফুেৰ।

১৩ হ িযেহাৱা, আৰু িকমান কাল? তুিম িচৰকােলই মাক পাহিৰ

থািকবা নিক? মাৰ পৰা িকমান িদনৈল তুিম তামাৰ মখু

লু ৱাই ৰািখবা? ২ িকমান িদনৈলেনা মই মাৰ মনৰ মাজত খৰ বাজা

বহন কিৰ িতিদেন অ ৰত বদনা ল থািকব লািগব? িকমান িদনৈল

তুিম মাৰ শ ক মাৰ ওপৰত উ ত কিৰ ৰািখবা? ৩ হ মাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা, মাৈল দিৃ কৰা, মাক উ ৰ িদয়া! মাৰ চ আেলািকত কৰা,

নহেল মই মতুৃ িন াত টাপিন যাম। ৪ মাৰ শ েৱ তিতয়া ক’ব, “মই

জয়ী হেলাঁ;” মই অি ৰ হাৱাত শ েবােৰ আন কিৰব। ৫ িক ু মই

তামাৰ দঢ়ৃ মত ভাৰসা কিৰেছাঁ; তুিম মাক পিৰ াণ কিৰবা আৰু মাৰ

মন আনি ত হ’ব। ৬ মই িযেহাৱাৰ উেদেশ গান গাম, িকয়েনা তওঁ

মাৈল ম ল আচৰণ কিৰেছ।

১৪ এজন অ ানীেয়, তওঁৰ অ ৰত কয়, “ঈ ৰ বিুল কােনা

নাই।” তওঁেলাক হেছ, তওঁেলােক জঘ কাযেবাৰ কেৰ;

তওঁেলাকৰ মাজত সৎ কায কেৰাঁতা কােনা নাই; ২ িযেহাৱাই গৰ পৰা

তলৈল মা হৰ ফােল ল কিৰ থােক; তওঁ চাব িবচােৰ, কৃতাথত

কােনা ানী আেছ ন নাই; তওঁ চাব িবচােৰ, ঈ ৰক িবচাৰা কােনা

ানী আেছ ন নাই। ৩ তওঁ দিখেল, সকেলােৱই অপেথ গ’ল; সকেলা

উ ৃ ল হ’ল; সৎকম কেৰাঁতা কােনা নাই, এজেনা নাই। ৪ িযসকেল

তাৰ কায কেৰ, তওঁেলাক িক ইমােনই ানশূ য, মা েহ িনজৰ

আহাৰ খাৱাৰ িনিচনাৈক তওঁেলােক মাৰ লাকসকলক খাই পলায়

আৰু তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত াথনাও নকেৰ?” ৫ ঈ ৰ তওঁৰ

ভ সকলৰ স ত থােক। সেয় সই লাকসকল তাত ভীষণ ভয়ৰ মাজত

থািকব। ৬ তাৰ কায কৰা িয তামােলাক, তামােলােক খীয়াৰ

পিৰক না ব থ কিৰবা, িক ু িযেহাৱা তওঁেলাকৰ আ য়। ৭ অহ!

ই ােয়লৰ উ াৰ িচেয়ানৰ মাজৰ পৰা আহক! িযেহাৱাই যিতয়া তওঁৰ

লাকসকলৰ অৱ া পনুৰ পিৰবতন কিৰব, তিতয়া যােকাবৰ বংশই

আন কিৰব; ই ােয়লীয়াসকল উ ািসত হ’ব।

১৫ হ িযেহাৱা তামাৰ আবাস‐ত ুত বাস কৰাৰ যাগ কান?

তামাৰ পিব প তত বসিত কৰাৰ যাগ কান? ২ সই

সকেলই যাগ , িযসকেল সৎ জীৱন কটায়, ায় কম কেৰ, সত ভৰা

অ েৰেৰ কথা কয়; ৩ িযসকলৰ িজভাই পৰচ া নকেৰ, ব ু ৰ িত

নকেৰ, চুবৰুীয়াৰ িবৰেু ‐ব ৱহাৰ নকেৰ, ৪ িয সকলৰ দিৃ ত েলাক

ঘণৃনীয়, িক ু িযেহাৱাক ভয় কৰা লাকসকল আদৰণীয়, িয জেন িনজৰ

িত হ’ লও শপত ৰ া কেৰ, ৫ িয জেন দ নেলাৱাৈক ধাৰ িদেয়,

আৰু ভঁিট ল িনে াষীৰ িত নকেৰ। িয সকেল এইেবাৰ কম কেৰ,

তওঁেলাক সকেলা সময়েত ি েৰ থািকব।

১৬ হ ঈ ৰ, তুিম মাক ৰ া কৰা, িকয়েনা মই তামােতই আ য়

লেছাঁ। ২ মই িযেহাৱাক ক’ লাঁ, “তুিমেয়ই মাৰ ভু; তামাৰ

বািহেৰ মাৰ আন কেতা ম ল নাই।” ৩ পিৃথবীত িয সকল পিব লাক

থােক তওঁেলাক মহান; তওঁেলাকৰ ওপৰেত মাৰ আন স ণূ হয়। ৪

িযসকেল আন দৱতাক মেনানীত কেৰ, তওঁেলাকৰ অিধক যাতনা হ’ব,

তওঁেলাকৰ দৱতাৰ উে েশ অনা তজৰ িয পয় নেবদ , মই তাক

উৎসগ নকিৰম; দৱতাৰ নােমা মাৰ ওঁঠত নলম। ৫ িযেহাৱা, তুিমেয়ই

মাৰ আিধপত ৰ মেনানীত ভাগ আৰু মাৰ পান‐পা ; মাৰ ভিৱষ ত

তামাৰ হাতেত আেছ। ৬ মাৰ সীমাৰ মাজত িয ঠাই পিৰেছ, সেয়

মেনাহৰ ঠাই, অৱেশ ই মাৰ এক মেনােমাহা আিধপত আেছ। ৭ িয

জনাই মাক বিু িদেয়, মই সই িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰম; ৰািতও

মাৰ দেয় মাক িশ া িদেয়। ৮ মই িযেহাৱাক সদায় মাৰ স খূত

ৰােখাঁ; তওঁ মাৰ সাঁহােত থকাত মই অি ৰ নহম। ৯ এই কাৰেণ মাৰ

মন আনে েৰ ভৰা, মাৰ দেয় উ াস কেৰ; মাৰ শৰীৰ িনৰাপেদ

থািকব। ১০ িকয়েনা তুিম মাৰ াণ িচেয়ালত ত াগ নকিৰবা, তামাৰ

ভ জনক গাতত য় পাবৈল িনিদবা। (Sheol h7585) ১১ তুিম মাক

জীৱনৰ পথ িশকাইছা; তামাৰ উপি িতত আেছ পিৰপণূ আন ; তামাৰ

সাঁ‐হাতত আেছ অন খ।

১৭ হ িযেহাৱা, তুিম ায় কথা না; মাৰ কাতেৰাি ৈল মেনােযাগ

িদয়া; ছলনাকাৰী ওঁেঠেৰ নকৰা মাৰ াথনাৈল কাণ পাতা। ২

মাৰ ওপৰত তামাৰ িবচাৰ যন ায হয়; িয সত , তাক তামাৰ

চ েৱ দখক। ৩ যিদ তুিম মাৰ দয় পৰী া কৰা; ৰািত মাৰ কাষৈল

আহাঁ; যিদ মাক খিপ পিুৰ পৰী াও কৰা, তুিম মাত এেকা তা

িবচািৰ নাপাবা; মই িস া কিৰেলাঁ, মাৰ মেুখ অপৰাধ নকেৰ। ৪

মা েহ িযেবাৰ কায কেৰ, সয়া নকিৰ, মই তামাৰ ওঁঠৰ বাক ৰ সহায়ত

উ ৃ ল পথৰ পৰা মই িনজেক পথৃক কিৰ ৰািখেছাঁ। ৫ তামাৰ পথেত

মই মাৰ ভিৰ ি েৰ ৰািখেছা; মাৰ ভিৰ িপছল খাৱা নাই। ৬ হ ঈ ৰ,

মই তামাৰ ওচৰত াথনা কিৰেছাঁ, িকয়েনা তুিম মাক উ ৰ িদবা;

মাৰ াথনাৈল কাণ পাতা, মাৰ কথা না। ৭ তামাৰ গভীৰ ম,

আ যভােৱ কাশ কৰা; হ াণকতা, শ ৰ হাতৰ পৰা ৰ া পাবৰ

কাৰেণ িয সকেল তামাত আ য় লয়, তুিম তওঁেলাকক তামাৰ সাঁ‐

হােতেৰ ৰ া কৰা। ৮ চ ৰ মিণৰ দেৰই তুিম মাৰ ৰ ক হাৱা; তুিম

মাক তামাৰ ডউকাৰ ছাঁত লু ৱাই ৰাখা; ৯ িয সকেল মাৰ ওপৰত

উৎপীড়ন কেৰ, সই লাকসকলৰ পৰা, িযসকেল াণ‐নাশৰ কাৰেণ

মাক ঘিৰ ৰািখেছ, সই শ েবাৰৰ পৰা, তুিম মাক তামাৰ ডউকাৰ

তলত লু ৱাই ৰাখা। ১০ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ দয়ত থকা মমতাৰ

ৱাৰ ব কিৰ ৰািখেছ, তওঁেলােক মেুখেৰ অহংকাৰৰ কথা কয়; ১১

তওঁেলােক মাক িবচািৰেল আৰু এিতয়া মাক চািৰওফােল ঘিৰ ধিৰেছ;

তওঁেলােক মাৰ ওপৰত চাকা দিৃ ৰািখেছ, যােত মাক মািটত পলাব

পােৰ। ১২ তওঁেলাক িচকাৰ িছৰা‐িছৰ কিৰবৈল আ হী হাৱা িসংহৰ

িনিচনা; গাপেন খাপ পািত থকা ডকা িসংহৰ সদশৃ। ১৩ হ িযেহাৱা,

তুিম উঠা, তওঁেলাকক আ মণ কৰা, তওঁেলাকক দিলয়াই পেলাৱা;

তামাৰ তেৰাৱালৰ াৰাই লাকৰ পৰা মাৰ জীৱন ৰ া কৰা। ১৪ হ

িযেহাৱা, মত ৰ লাকসকলৰ পৰা তামাৰ িনজ হােতেৰ মাক ৰ া কৰা;

সই মত লাকসকলৰ পৰা মাক ৰ া কৰা, িযসকলৰ জীৱনৰ অংশ
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কৱল এই পিৃথৱীেত আেছ। তামাৰ ব মলূ স েদেৰ তওঁেলাকৰ

উদৰ পৰূ হওঁক, তওঁেলাকৰ স ানৰ সংখ া অেনক হওঁক, িশ সকলৰ

কাৰেণ তওঁেলােক িনজৰ ধন‐স দ ৰািখ যাওঁক। ১৫ িক ু মই হ’ ল

ধািমকতাৰ েণ তামাৰ মখু দখা পাম; মই যিতয়া সাৰ পাম, তামাৰ

িতমিূত দিখ মই পিৰতৃ হম।

১৮ হ িযেহাৱা, তুিমেয়ই মাৰ বল; মই তামাক অিত ীিত কেৰাঁ। ২

িযেহাৱাই মাৰ িশলা, মাৰ আ য়ৰ কাঁঠ আৰু মাৰ উ াৰকতা;

তওঁ মাৰ ঈ ৰ, মাৰ গ, মই তওঁেত আ য় লেছাঁ; তওঁ মাৰ ঢাল,

মাৰ াণৰ িশং, মাৰ উ আ য় ান। ৩ িযেহাৱা শংসাৰ যাগ ;

মই তওঁৰ আগত াথনা কেৰাঁ; তােত মাৰ শ েবাৰৰ হাতৰ পৰা মই

উ াৰ পাওঁ। ৪ মতুৃ ‐জৰীত মই বা খাই পিৰিছেলাঁ, পৰকালৰ ংসৰ

াতত মই জজিৰত হিছেলা। ৫ িচেয়ালৰ জৰীেয় মাক মৰাই ধিৰিছল,

মাৰ বােব মতুৃ ৰ ফা পতা হিছল। (Sheol h7585) ৬ স টৰ কালত

মই িযেহাৱাক মািতেলা, সহায় িবচািৰ মাৰ ঈ ৰৰ ওচৰত কাতেৰাি

জনােলাঁঁ; তওঁ িনজ মি ৰৰ পৰা মাৰ মাত িনেল, মাৰ কাতেৰাি

তওঁৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু তওঁৰ কাণত পিৰল। ৭ তিতয়া পিৃথৱী

কঁিপ উিঠল, জাকাৰ খাবৈল ধিৰেল; পবতৰ িভি মলূেবাৰ জাকাৰিণত

কঁিপ উিঠল; িকয়েনা তওঁৰ াধত সইেবাৰ কঁিপ উিঠল। ৮ তওঁৰ

নাকৰ পৰা ধাঁৱা ওলাই ওপৰৈল উিঠল, তওঁৰ মখুৰ পৰা াসকাৰী

জইু ওলাই আিহল; তওঁৰ মখুৰ জইুৰ পৰা আঙঠা ওলাই িল থািকল।

৯ তিতয়া তওঁ আকাশম ল মকুিল কিৰ তলৈল নািম আিহল; তওঁৰ

ভিৰৰ তলত আিছল ঘন ক’লা মঘ। ১০ তওঁ কৰবূত উিঠ উিড় আিহল,

বায়ৰুপূ ডউকাত উিঠ শীে উিৰ আিহল। ১১ তওঁ অ কােৰেৰ িনজেক

চািৰওফােল ঢািক ৰািখেল; চািৰওফােল থকা আকাশৰ ঘন ক’লা বৰষণুৰ

মঘেবাৰক তওঁ ত ুৰেূপ াপন কিৰেল। ১২ তওঁৰ স খুৰ দীি ময়

উপি িতৰ পৰা ক’লা মঘেবাৰ ভদ কিৰ, িশলাবিৃ আৰু িল থকা

আঙঠা পিৰবৈল ধিৰেল। ১৩ িযেহাৱাই িনেজও আকাশত গ ন কিৰেল;

সে াপিৰ জনাৰ মাত না গ’ল। ১৪ তওঁ কাঁড় মািৰ শ েবাৰক

থানবান কিৰেল, আৰু ব বষণৰ াৰা তওঁেলাকক ব া ল কিৰেল।

১৫ হ িযেহাৱা, তামাৰ ধমক আৰু তামাৰ নাকৰ িন াসৰ ভাৱত

সাগৰৰ তিল দখা গ’ল; পিৃথবীৰ মলূেবাৰ অনাবতৃ হ’ল। ১৬ তওঁ

ওপৰৰ পৰা হাত আগবঢ়াই মাক ধিৰেল, মহাজল সমহূৰ পৰা মাক

তুিল আিনেল। ১৭ মাৰ শি শালী শ েবাৰৰ পৰা তওঁ মাক উ াৰ

কিৰেল, িয সকেল মাক ঘণৃা কেৰ, তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰাও মাক উ াৰ

কিৰেল; তওঁেলাক মাতৈক অিতশয় শি শালী আিছল। ১৮ িবপদৰ

কালত তওঁেলােক মাক আ মণ কিৰিছল, িক ু িযেহাৱাই মাক ধিৰ

ৰািখেল। ১৯ তওঁ মাক এক বহল ঠাইৈল উিলয়াই আিনেল; তওঁ মাক

উ াৰ কিৰেল, কাৰণ তওঁ মাৰ ওপৰত স ু আিছল। ২০ িযেহাৱাই

মাৰ ধািমকতা অ সােৰ মাক পৰু াৰ িদেল, মাৰ হাতৰ কায

অ সােৰ মাক ফল িদেল। ২১ িকয়েনা মই িযেহাৱাৰ পথেত চিলেলাঁ,

কম কিৰ মই মাৰ ঈ ৰক নিৰেলা। ২২ তওঁৰ সকেলা ব ৱ া মাৰ

স খুত আেছ, মই তওঁৰ িবিধেবাৰ মাৰ পৰা ৰ কৰা নাই। ২৩ তওঁৰ

দিৃ ত মই িস আিছেলাঁ, পাপ‐অপৰাধৰ পৰা মই িনজেক আঁতৰাই

ৰািখেলাঁ। ২৪এই কাৰেণ িযেহাৱাই মাৰ ধািমকতা অ সােৰ, তওঁৰ

দিৃ ত মাৰ হাতৰ িচ কায অ সােৰ মাক পৰু াৰ িদেল। ২৫ হ

িযেহাৱা তুিম িব জনৰ সেত িব ব ৱহাৰ কৰা; িনেদাষীজনৰ সেত

িনেদাষ ব ৱহাৰ কৰা। ২৬ তুিম িচ লাকৰ সেত িচ ব ৱহাৰ কৰা,

িটল লাকৈল িন ু ৰ ব ৱহাৰ কৰা। ২৭ কাৰণ তুিম খীসকলক ৰ া

কৰা, িক ু গ ী চ ক তলৈল নমাই আনা। ২৮ িকয়েনা মাৰ জীৱন‐

দীপ তুিমেয়ই লাই ৰাখা; হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মাৰ অ কাৰক

পাহৰ কিৰ িদয়া। ২৯ তামাৰ সহায়েত মই স দলৰ ওপৰত জিপয়াই

পিৰব পােৰাঁ, মাৰ ঈ ৰৰ সহায়ত মই জাঁপ মািৰ নগৰৰ গড় পাৰ হ’ব

পােৰাঁ। ৩০ ঈ ৰৰ পথ হেল িস ; িযেহাৱাৰ বাক িনভাজ বিুল মািণত;

তওঁ তওঁত আ য় লাৱা লাকসকলৰ ঢাল। ৩১ িযেহাৱাৰ বািহেৰ কান

ঈ ৰ আেছ? আমাৰ ঈ ৰৰ বািহেৰ কান আ য় িশলা আেছ? ৩২ ঈ েৰ

শি েৰ সেত মাৰ কঁকালত টঙািল বাে ; তওঁ মাৰ পথ িনঃ টক

কেৰ। ৩৩ মাৰ ভিৰ হিৰণীৰ ঠঙৰ সদশৃ বগী কেৰ; ওখ ওখ ঠাইত

তওঁ মাক িনৰাপেদ ৰােখ। ৩৪ তওঁ মাৰ হাতক ৰণ কিৰবৈল িশকায়;

তােত মাৰ বা েৱ িপতলৰ ধ েকা িভৰাব পােৰ। ৩৫ তুিম তামাৰ

পিৰ াণৰ ঢাল মাক িদলা; তামাৰ সাঁহােত মাক ধিৰ ৰািখেছ; তামাৰ

সাহাযৰ কামলতাই মাক মহান কিৰেছ। ৩৬ তুিম মাৰ ভিৰৰ তলৰ

ঠাই বহল কিৰলা; তােত মাৰ ভিৰ িপছিল নগল। ৩৭ মাৰ শ েবাৰৰ

পাছত খিদ গ মই তওঁেলাকক ধিৰেলাঁ; তওঁেলাক িবন নােহাৱা

পয মই উলিট নািহেলাঁ। ৩৮ মই তওঁেলাকক এেনৈক আঘাত কিৰেলাঁ,

যােত তওঁেলাক পনুৰ উিঠব নাৱােৰ। তওঁেলাক মাৰ ভিৰৰ তলত

পিতত হ’ল। ৩৯ তুিমেয়ই মাৰ কঁকালত যু কিৰবৈল বলৰপূ কিট‐ব ন

িদলা; তুিম মাৰ িবৰেু উঠােবাৰক মাৰ তলতীয়া কিৰলা। ৪০ তুিম

মাৰ শ েবাৰক মাৰ পৰা িপিঠ িদ পলাবৈল িদলা; িযসকেল মাক িঘণ

কিৰিছল, মই তওঁেলাকক সংহাৰ কিৰেলাঁ। ৪১ তওঁেলােক সহায়ৰ বােব

কাতেৰাি কিৰেল, িক ু তওঁেলাকক ৰ া কিৰবৈল কােনা নািছল;

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত িচঞিৰেল, িক ু তওঁ উ ৰ িনিদেল। ৪২

মই তওঁেলাকক িড় কিৰ মািৰেলাঁ, বতাহত উিড় যাৱা ধিুলৰ িনিচনা

কিৰেলাঁ। বাটৰ বাকামািটৰ দেৰ তওঁেলাকক পলাই িদেলাঁ। ৪৩

লাকসকলৰ িবে াহৰ পৰা তুিম মাক ৰ া কিৰলা; তুিম মাক আন

জািতেবাৰৰ অিধপিত পািতলা। মই িযসকলক িচিন নাপাওঁ, তওঁেলােকা

মাৰ অধীন হ’ল। ৪৪ মাৰ কথা না মা েক তওঁেলােক মাৰ বশ তা

ীকাৰ কিৰেল; িবেৰাধী মেনাভাৱ ল িবেদশীসকেলা মাৰ বশীভুত হল।

৪৫ িবেদশীসকল িনৰাশ হ’ল; তওঁেলােক কঁিপ কঁিপ গৰ পৰা ওলাই

আিহল। ৪৬ িযেহাৱা জীিৱত! মাৰ আ য়‐িশলাৰ শংসা হওঁক, মাৰ

পিৰ াণৰ ঈ ৰ গৗৰৱাি ত হওঁক। ৪৭ তেৱঁই আন জািতেবাৰক মাৰ

অধীন কিৰ বশীভুত কিৰেল, তওঁ মাৰ প হ তওঁেলােক পাবলগীয়া

িতকাৰ সািধেল। ৪৮ মই মাৰ শ েবাৰৰ হাতৰ পৰা ৰ া পােলাঁ!

অৱেশ ই, মাৰ িবৰেু উঠােবাৰৰ ওপৰত তুিম মাক তুিল ধিৰলা!

উপ ৱকাৰী লাকৰ পৰাও তুিম মাক উ াৰ কিৰলা। ৪৯ হ িযেহাৱা,

সেয় আন জািতেবাৰৰ মাজত মই তামাৰ ধ বাদ কিৰম, তামাৰ

নামৰ উে েশ শংসাৰ গান কিৰম। ৫০ িযেহাৱাই িনেজ াপন কৰা

ৰজাক মহাজয় দান কেৰ; িনজৰ অিভিষ জনৰ িত, দায়দু আৰু তওঁৰ

বংশধৰসকলৈল, তওঁ িচৰকালৈলেক তওঁৰ অসীম ম দখৱুায়।

১৯ গগণ‐ম েল ঈ ৰৰ মিহমা কাশ কেৰ; আকাশ‐ম েল তওঁৰ

হাতৰ কম দখৱুায়। ২ িদনৰ পাছত িদন সইেবাৰৰ পৰা কথা

ওলাই আেহ; ৰািতৰ পাছত ৰািত সইেবােৰ ান চাৰ কেৰ। ৩ িক ু

তাৰ কােনা কথা নাই, কােনা ভাষা নাই; তাৰ শ ও না নাযায়। ৪

তথািপও সইেবাৰৰ মাত সম পিৃথবীেত িবয়িপ যায়; সইেবাৰৰ কথা

জগতৰ শষ সীমাৈলেক িবয়িপ যায়; আকাশ‐ম লত তওঁ সূযৰ বােব

এটা ত ু াপন কিৰেল। ৫ সূযই দৰাৰ দেৰ িনজৰ শাৱিন কাঁঠাৰ পৰা

ওলাই আেহ; িনজৰ পথত বীৰৰ দেৰ আনে েৰ লৰ মােৰ। ৬ সেয়

আকাশৰ এটা মৰূত উদয় হ ঘিূৰ তাৰ িসেটা মৰূ পায়ৈগ; তাৰ তাপৰ

পৰা কােনা ব েৱই লকুাই নাথােক ৭ িযেহাৱাৰ ব ৱ া িস , সেয়

মা হৰ াণক জগাই তােল; িযেহাৱাৰ বাক িব াসেযাগ , সেয় সাধাৰণ

লাকক ান দান কেৰ। ৮ িযেহাৱাৰ আেদশেবাৰ যথাথ, সেয় মা হৰ

দয়ত আন দান কেৰ; িযেহাৱাৰ আ া , সেয় অ দিৃ ক

দীি ময় কেৰ। ৯ িযেহাৱা িবষয়ক িয ভয়, সেয় িচ আৰু িচৰ ায়ী;

িযেহাৱাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ স ণূভােৱ সত আৰু ধািমক। ১০ সইেবাৰ

সাণতৈক, এেনিক িনভাঁজ সাণতৈকেয়া বা নীয়; সইেবাৰ মৗতৈকও

সাৱাদ, এেনিক ৰহঘৰাৰ পৰা জিৰ জিৰ ওেলাৱা মৗতৈকেয়া সাৱাদ।

১১ তােৰাপিৰ সইেবােৰ তামাৰ দাসক সাৱধান কেৰ; সইেবাৰ পালন

কিৰেল পৰম লাভ হয়। ১২ কােন িনজৰ ভুলেবাৰ গিমব পােৰ? মাক

পতু পাপৰ পৰা িচ কৰা। ১৩ গ ীকৃত পাপৰ পৰাও তামাৰ দাসক

ধিৰ ৰাখা; সইেবােৰ যন মাৰ ওপৰত অিধকাৰ নকেৰ; তােত মই িস
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হ’ম, আৰু মহা অপৰাধৰ দায়ৰ পৰা মু হ’ম। ১৪ হ মাৰ িযেহাৱা,

মাৰ আ য়‐িশলা আৰু মাৰ মিু ক া, মাৰ মখুৰ বাক আৰু মাৰ মনৰ

িচ া তামাৰ দিৃ ত া হওঁক।

২০ স টৰ কালত িযেহাৱাই তামাক উ ৰ িদয়ক, যােকাবৰ ঈ ৰৰ

নােম তামাক ৰ া িদয়ক, ২ তওঁৰ পিব ানৰ পৰা তওঁ

তামাক সহায় কৰক; তওঁ িচেয়ানৰ পৰা তামাক শি দান কৰক।

৩ তামাৰ সকেলা উৎসগৰ কথা তওঁ সাঁৱৰণ কৰক; তামাৰ হাম‐

বিলেবাৰ তওঁ হণ কৰক। ( চলা) ৪ তামাৰ সকেলা মনৰ ই া তওঁ

পৰূ কৰক। তামাৰ সকেলা পিৰক না তওঁ িস কৰক। ৫ তামাৰ

িবজয়ত আিম যন আন ‐ িন কিৰম; আমাৰ ঈ ৰৰ নামত আিম িনচান

তুিলম; িযেহাৱাই তামাৰ সকেলা াথনা সা ল কৰক। ৬ এিতয়া মই

জােনা, িযেহাৱাই তওঁৰ অিভিষ জনক সহায় কিৰব, তওঁৰ সাঁ হাতৰ

িবজয়সূচক পিৰ ােণেৰ সেত, তওঁ িনজৰ পিব গৰ পৰা অিভিষ

জনাৰ মাতত উ ৰ িদব। ৭ অেনেক তওঁেলাকৰ ৰথত, অেনেক তওঁৰ

ঘাঁৰাত অহংকাৰ কেৰ; িক ু আিম হেল অহংকাৰ কেৰাঁ আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ নামত। ৮ তওঁেলাক পিৰব আৰু পতন হ’ব। িক ু আিম হেল

মৰূ দািঙ িথয় হ থািকম। ৯ হ িযেহাৱা, ৰজাক উ াৰ কৰা; আিম াথনা

কৰা কালত আমাক উ ৰ িদয়া।

২১ হ িযেহাৱা, তামাৰ শি ত ৰজাই আন কেৰ! তুিম তওঁক

উ াৰ কিৰেল, তওঁ কেন আনি ত হয়! ২ তুিম তওঁৰ মনৰ

বা া পৰূ কিৰলা, তুিম তওঁৰ ওঁঠৰ িনেবদন অ া নকিৰলা। ( চলা) ৩

তুিম তওঁৈল ম লৰ নানা আশী াদ আিনলা, তুিম তওঁৰ মৰূত িনভাঁজ

সাণৰ িকৰীিট িদলা। ৪ তওঁ তামাৰ পৰা দীঘায়ু জীৱন িবচািৰেল; তােত

তুিম তওঁক তাক িদলা; তুিম তওঁক অেনক আয়সু িদলা। ৫ তামাৰ

সাহায ত তওঁৰ গিৰমা মহান হয়; তুিম তওঁৰ ওপৰত ময াদা আৰু

তাপ ৰািখছা; ৬ তুিম তওঁক িচৰ ায়ী আশী াদ দান কিৰছা; তামাৰ

উপি িতৰ আনে েৰ তুিম তওঁক আন দান কিৰছা। ৭ িকয়েনা ৰজাই

িযেহাৱাৰ ওপৰেত ভাৰসা কেৰ; সে াপিৰ জনাৰ দয়াই তওঁক লৰচৰ

নকিৰব। ৮ তামাৰ হােতই তামাৰ সকেলা শ েবাৰক িবচািৰ পাব;

তামাৰ সাঁ হােত তামাক িঘণ কৰাসকলক িবচািৰ পাব। ৯ তামাৰ

কাশৰ কালত তুিম তওঁেলাকক এক অি ময় জইুশালৰ িনিচনা কিৰবা;

িযেহাৱাই িনজৰ াধত তওঁেলাকক াস কিৰব; অি েয় তওঁেলাকক

দহন কিৰব। ১০ পিৃথবীৰ বু ৰ পৰা তওঁেলাকৰ বংশধৰসকলক তুিম

ংস কিৰ পলাবা; ম ষ ৰ মাজৰ পৰা তওঁেলাকৰ স ান সকলক

উ কিৰবা। ১১ যিদ তওঁেলােক তামাৰ িবৰেু ম ণা কেৰ, যিদ

অপকমৰ পিৰক না কেৰ, তওঁেলাক সফল হ’ব নাৱািৰব। ১২ িকয়েনা

তুিম তওঁেলাকৰ মখুৰ ফােল ল কিৰ যিতয়া তামাৰ ধ ত কাঁড়

জিুৰবা, তিতয়া তুিম তওঁেলাকক পলাই যাবৈল বাধ কিৰবা। ১৩ হ

িযেহাৱা, তুিম িনজ পৰা েমেৰ উঠা! আিম তামাৰ পৰা মৰ গীত গাম

আৰু শংসাৰ গান কিৰম।

২২ হ মাৰ ঈ ৰ, হ মাৰ ঈ ৰ, তুিম িকয় মাক ত াগ কিৰলা?

মাক সহায় কৰাৰ পৰা, মাৰ কঁকিন নাৰ পৰা িকয় তুিম

আঁতৰত থাকা? ২ হ মাৰ ঈ ৰ মই িদনত তামাৰ আগত াথনা কেৰাঁ,

িক ু তুিম উ ৰ িনিদয়া, ৰািতও াথনা কেৰাঁ; মই চুপ হ নাথােকা!

৩ িক ু তুিম হেল পিব , ই ােয়লৰ শংসাৰ িসংহাসনত তুিম বিহ

আছা। ৪ তামাৰ ওপৰেত আমাৰ পবূপৰুষুসকেল ভাৰসা কিৰিছল;

তওঁেলােক ভাৰসা কিৰেল আৰু তুিম তওঁেলাকক উ াৰ কিৰলা। ৫

তওঁেলােক তামাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল আৰু উ াৰ পােল; তামাৰ

ওপৰত ভাৰসা কিৰ তওঁেলাক লাজত নপিৰল। ৬ িক ু মই কৱল

এটা পাক মােথান, মা হ নহওঁ; মা েহ মাক িন া কেৰ, লাক সকেল

মাক তু ান কেৰ। ৭ িযসকেল মাক দেখ, তওঁেলাক সকেলােৱই

মাক হাঁেহ; তওঁেলােক মাক মখু ভঙুচায় আৰু মৰূ জাকািৰ কয়, ৮

“ তওঁেতা িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কেৰ, তে তেৱঁ তওঁক উ াৰ

কৰক; িযেহাৱােয়ই তওঁক উ াৰ কৰক, কাৰণ তওঁ তওঁৰ ওপৰত

স ু !” ৯ িক ু িয জনাই মাক মাতৃ গভৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, সই

জনা তুিমেয়ই; মই যিতয়া মাৰ মাতৰৃ িপয়াহ খাইিছেলা, তুিমেয়ই মাক

ৰি ত ৰািখ তামাৰ ওপৰত িনভৰশীল কিৰলা। ১০ জ ৰ িপছেৰ

পৰা মাক তামাৰ হাতত িদয়া হ’ল; মাৰ মাতৰৃ গভেৰ পৰাই তুিম

মাৰ ঈ ৰ থ’ লা। ১১ তুিম মাৰ ওচৰৰ পৰা দূৈৰত নাথািকবা; িকয়েনা

মাৰ আপদ ওচৰ চািপ আিহেছ; মাৰ সহায়কাৰী কােনা নাই। ১২

মাৰ চািৰওফােল যন অেনক ভতৰাই বিৰ ধিৰেছ; বাচানৰ শি শালী

ভতৰােবােৰ যন মাক আ িৰ ৰািখেছ। ১৩ ু ধাত িসংহই যেনৈক

গ ন কেৰ, তেনৈক তওঁেলােক মাৈল মখু মিলেছ। ১৪ মাক পানীৰ

দেৰ ঢািল পেলাৱা হ’ল, মাৰ গােটই হাড়ৰ জাৰা লিৰল; মাৰ অ ৰ

মমৰ িনিচনা হ মাৰ বু েত গিল গিল গেছ; ১৫ মািটৰ পা ৰ কান

টু ৰা এটাৰ দেৰ মাৰ শি কাই আিহেছ; মাৰ িজভা তালতু লািগ

ধিৰেছ; তুিম মাক মতুৃ ৰ ধিুলত ৱাই ৰািখছা। ১৬ িকয়েনা ৰেবাৰ

মাৰ চািৰওফােল আেছ, কায কৰা লাক সকেল মাক বিৰ আেছ;

মাৰ হাত‐ভিৰেবাৰ কাঁচ খাই গেছ। ১৭ মাৰ আটাইেবাৰ হাড় মই

লিখব পােৰাঁ; সই লাকসকেল মাৈল এেকথেৰ চাইেছ; উ াসৰ দিৃ েৰ

চাইেছ। ১৮ িনজৰ মাজত তওঁেলােক মাৰ কােপাৰ‐কািন ভাগ বাঁিট

লেছ; মাৰ ব ৰ অেথ িচিঠ খলাইেছ। ১৯ িক ু তুিম হ’ ল, হ িযেহাৱা,

দূৈৰত নাথািকবা! হ মাৰ শি , মাক সহায় কিৰবৈল শীে আহাঁ। ২০

তেৰাৱালৰ পৰা মাৰ াণ ৰ া কৰা; সই ৰেবাৰৰ হাতৰ পৰা মাৰ

এেকিট মােথান ব মলূ জীৱনক তুিম উ াৰ কৰা! ২১ সই িসংহৰ মখুৰ

পৰা তুিম মাক পিৰ াণ কৰা! তুিম মাক সই সকেলা বনৰীয়া ষাঁড়ৰ

িশঙৰ পৰা ৰ া কিৰলা। ২২ ভাইসকলৰ আগত মই তামাৰ নাম চাৰ

কিৰম; সমাজৰ মাজত তামাৰ ণা কীতন কিৰম। ২৩ তামােলাক

িযসকেল িযেহাৱাক ভয় কৰা, তওঁৰ শংসা কৰা, হ যােকাবৰ সমদুায়

বংশধৰ, তামােলােক তওঁৰ গৗৰৱ‐ শংসা কৰা; ই ােয়লৰ সমদুায়

বংশধৰ, তামােলােক ভেয়েৰ সেত তওঁৰ আগত িথয় হাৱা। ২৪ তওঁ

খীৰ খ দিখ হয় ান নকিৰেল, ঘণৃাৰ চ েৰ নাচােল; িযেহাৱাই

তওঁৰ ওচৰৰ পৰা িনজৰ মখু নাঢািকেল, বৰং কাতেৰাি ৰ সময়ত তওঁ

তাক িনেল। ২৫ মহা সমাজৰ মাজত মাৰ িয শংসা, সয়া তামাৰ

পৰাই আেহ; তামাৈল ভয় ৰােখাঁতাসকলৰ স খুেত মই মাৰ স

পৰূণ কিৰম। ২৬ খী লাকসকেল খাই তৃ হব; িয সকেল িযেহাৱাক

িবচােৰ তওঁেলােক তওঁৰ ণ কী ন কিৰব। তওঁেলাকৰ দয়েবাৰ

িচৰকাল জীিৱত হ থাকক! ২৭ পিৃথবীৰ শষ সীমাত থকা লাকসকেলও

িযেহাৱাক সাঁৱৰণ কিৰ উলিট আিহব; আন জািতেবাৰৰ সকেলা ফেদ

তওঁক িণপাত কিৰব। ২৮ িকয়েনা ৰাজ িযেহাৱােৰই, সকেলা জািতৰ

ওপৰত তেৱঁই শাসন কেৰ। ২৯ পিৃথবীৰ অহংকাৰী লাকসকেলও

তিতয়া তওঁৰ স খুত ভাজন কিৰ িণপাত কিৰব; িনজৰ াণ ৰ া

কৰাৰ মতা নথকা, তেন ধিুলৈল নািম যাবলগীয়া লাকসকেলও তওঁক

িণপাত কিৰব। মই তওঁেলাকৰ কাৰেণ জীয়াই থািকম। ৩০ ভিৱষ ত

বংশধৰসকেল তওঁৰ সৱা কিৰব; ভাবীবংশৰ লাকসকলৰ ওচৰত

িযেহাৱাৰ িবষেয় কাৱা হ’ব। ৩১ িযসকলৰ এিতয়াও জ হাৱা নাই,

তওঁেলাকৰ ওচৰেতা িযেহাৱাৰ উ াৰ কাযৰ কথা ঘাষণা কৰা হ’ব; ক’ব

য তেৱঁই এই কায কিৰেল।

২৩ িযেহাৱা মাৰ ৰ ক, মাৰ অভাৱ নহব। ২ তওঁ মাক মলীয়া

ঘাঁহিন পথাৰত ৱায়; আৰু য’ত শাি আেছ, এেন পানীৰ

কােষ কােষ মাক চলায়। ৩ তওঁ মাৰ াণ পনুৰায় কেৰ; িনজ

নামৰ িনিমে তওঁ মাক ধমপথত চলায়। ৪ এেন িক, মই মতুৃ ছায়াৰ

উপত কােয়িদ চিলেলও, মই কােনা আপদৈল ভয় নকেৰাঁ, িকয়েনা তুিম

মাৰ স ত আছা; তামাৰ লাখিুট আৰু লািঠেয় মাক শা না িদেয়। ৫

তুিম মাৰ শ েবাৰৰ সা ােত মাৰ স খুত মজ সজাইছা; তুিম মাৰ

মৰূ তেলেৰ িতয়াইছা; মাৰ পান‐পা উপিচ পিৰেছ। ৬অৱেশ ম ল

আৰু দয়া আয়সুৰ সকেলা কালত মাৰ পাছত যাওঁতা হ’ব, আৰু মই

িচৰকালৈলেক িযেহাৱাৰ গহৃত বাস কিৰবৈল পাম।
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২৪ পিৃথৱী আৰু তাৰ সকেলােৱই িযেহাৱাৰ, জগত আৰু তাত বাস

কৰাসকল তওঁেৰই। ২ িকয়েনা তেৱঁই সমু ৰ ওপৰত ভূিমৰ

ভঁিট াপন কিৰেল, পানীৰ ওপৰত তাক দঢ়ৃ কিৰ ধিৰ ৰািখেল। ৩

িযেহাৱাৰ প তেটাৈল কােন উিঠ যাব পােৰ? তওঁৰ পিব ানত বা

কােন িথয় হ’ব পােৰ? ৪ কৱল সই জেনই পােৰ, িয জনৰ হাত িচ

আৰু অ েৰা িন ল; িযজেন িমছা কথাৈল িনজৰ মন নেমেল, আৰু ছল

কিৰ িমছা শপত নাখায়। ৫ তওঁেলােকই িযেহাৱাৰ পৰা আশী াদ

পাব; তওঁেলােকই িনজ পিৰ াণকতা ঈ ৰৰ পৰা ধািমকতা পাব। ৬

এই লাকসকেলই িযেহাৱাক িবচােৰ, যােকাবৰ ঈ ৰৰ সা াত পাবৈল

িবচােৰ; তওঁেলােকই যােকাবৰ বংশ। ( চলা) ৭ হ নগৰৰ ৱাৰেবাৰ,

তামােলাকৰ মৰূেবাৰ ওপৰৈল তালা, হ পৰুিণ িদনৰ ৱাৰেবাৰ,

ওপৰৈল দাং খাই উঠা, তাপী ৰজাই যন িভতৰৈল সামাব পােৰ। ৮

সই তাপী ৰজা কান? তওঁ িযেহাৱা, িযজন পৰা মী আৰু মহান,

তওঁ িযেহাৱা, িযজন যু ত মহান। ৯ হ নগৰৰ ৱাৰেবাৰ, তামােলাকৰ

মৰূেবাৰ ওপৰৈল তালা, হ পৰুিণ িদনৰ ৱাৰেবাৰ, ওপৰৈল দাং খাই

উঠা, তাপী ৰজাই যন িভতৰৈল সামাব পােৰ। ১০ সই তাপী ৰজা

কান? তওঁ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, তওঁ গৗৰৱৰ ৰজা। ( চলা)

২৫ হ িযেহাৱা, মই মাৰ াণ তামাৈল তুিল ধিৰেছাঁ! ২ হ মাৰ

ঈ ৰ, মই তামােতই ভাৰসা কিৰেছাঁ; তুিম মাক লাজত পিৰবৈল

িনিদবা; মাৰ শ েবাৰক মাৰ ওপৰত উ াস কিৰবৈল িনিদবা। ৩

তামাৈল অেপ া কৰাসকলক তুিম লাজত পিৰবৈল িনিদবা; িক ু িয

সকেল অকাৰেণ িব াসঘাটকতা কেৰ তওঁেলােকই লাজত পিৰব। ৪ হ

িযেহাৱা, তামাৰ পথেবাৰ মাক জেনাৱা; তামাৰ পথত চিলবৈল মাক

িশেকাৱা। ৫ তামাৰ সত তাত মাক পিৰচািলত কৰা আৰু মাক িশ া

িদয়া; িকয়েনা তুিমেয়ই মাৰ াণকতা ঈ ৰ; ওেৰ িদনেটা মই তামাৈল

অেপ া কেৰাঁ। ৬ হ িযেহাৱা, তামাৰ দয়া আৰু অসীম মৰ কথা

তুিম পাহিৰ নাযাবা, িকয়েনা সই সকেলা অনািদ কালৰ পৰা আেছ। ৭

মাৰ যৗৱন কালৰ পাপ আৰু অপৰাধেবাৰ তুিম সাঁৱৰণ নকিৰবা; হ

িযেহাৱা, তুিম তামাৰ অসীম মৰ াৰাই আৰু তামাৰ ম লদায়ক

েণেৰই মাক সাঁৱৰণ কৰা। ৮ িযেহাৱা ম লময় আৰু সৎ; সেয় তওঁ

পাপী লাকক তওঁৰ পথৰ িবষেয় িশ া িদেয়। ৯ তওঁ ন লাকক ায়

পথত চলায়, তওঁৰ পথৰ িবষেয় িশ া িদেয়। ১০ িযসকেল িযেহাৱাৰ

ব ৱ া আৰু িবিধেবাৰ পালন কেৰ, তওঁেলাকৈল তওঁৰ সকেলা পেথই

অসীম ম আৰু িব তােৰ পিৰপণূ। ১১ হ িযেহাৱা, মাৰ অপৰাধ

অিত ৰতুৰ; তামাৰ নামৰ েণেৰই মাৰ অপৰাধ মা কৰা। ১২

কান সই লাক, িয জেন িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ? তওঁেলােক মেনানীত

কিৰবলগীয়া পথ িযেহাৱাই তওঁেলাকক িশকাব। ১৩ তওঁেলােক উ িতৰ

মােজিদ িনজৰ জীৱন কটাব; তওঁেলাকৰ বংশধৰসকেল দশ অিধকাৰ

কিৰব। ১৪ িয সকেল িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ, িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ লগত

ব ু কেৰ; আৰু তওঁ াপন কৰা িবিধেবাৰ তওঁেলাকক জনায়। ১৫

মাৰ চ িচৰকাল িযেহাৱাৰ ফালৈল; িকয়েনা তেৱঁই মাৰ ভিৰ জালৰ

পৰা মু কিৰব। ১৬ মাৰ ফােল ঘিূৰ চাৱা, মাক কৃপা কৰা; িকয়েনা

মই অকলশৰীয়া আৰু ঃিখত। ১৭ মাৰ দয়ৰ যাতনাৰ পৰা মাক

মু কৰা; মাৰ নানা শৰ পৰা মাক উ াৰ কৰা। ১৮ মাৰ খ আৰু

স টৈল দিৃ কৰা, মাৰ সকেলা পাপ মা কৰা। ১৯ মাৰ শ েবাৰৈল

চাৱা, তওঁেলাক সংখ াত অেনক; তওঁেলােক িকমান ভীষণ ঘণৃােৰ মাক

িঘণ কেৰ। ২০ মাৰ াণৰ ৰ া িদয়া, মাক উ াৰ কৰা; মাক লাজত

পিৰবৈল িনিদবা, কাৰণ মই তামােতই আ য় লেছাঁ। ২১ মাৰ সততা

আৰু ায় কাযই মাক ৰ া কৰক; কাৰণ মই তামাৈলেকা অেপ া

কিৰেছাঁ। ২২ হ ঈ ৰ, ই ােয়লক তওঁেলাকৰ সকেলা খ‐ক ৰ পৰা

মু কৰা।

২৬ হ িযেহাৱা, মাৰ িবচাৰ কৰা, িকয়েনা মই িনজ িস তাত চিলেছাঁ,

অলৰভােৱ মই িযেহাৱাত ভাৰসা কিৰেছাঁ। ২ হ িযেহাৱা, তুিম

মাক পৰী া কিৰ মাৰ তাৰ মাণ চাৱা; মাৰ দয় আৰু মনক

খিপ চাৱা। ৩ কাৰণ তামাৰ অসীম দয়া মাৰ চ ৰ আগত আেছ, মই

তামাৰ িব তাত চলা‐ফুৰা কেৰাঁ। ৪ ৱ ক লাকসকলৰ লগত মই

বহা নাই। অসৎ লাকসকলৰ সেত মই িমলা‐িমছা কৰা নাই। ৫ মই

েবাৰৰ সমাজক ঘণৃা কেৰাঁ; লাকৰ লগত নবেহা। ৬ হ িযেহাৱা,

মই মাৰ িনেদাষীতাত হাত ধাওঁ, আৰু তামাৰ য েবদী দি ণ কেৰাঁ,

৭ যােত মই উ েৰ শংসাৰ গীত গাই তামাক ধ বাদ জনাব পােৰাঁ;

তামাৰ আচিৰত কমেবাৰ চাৰ কিৰব পােৰাঁ। ৮ হ িযেহাৱা, িয গহৃত

তুিম িনবাস কৰা, তামাৰ গৗৰৱ সই ঠাইত থােক, মই তামাৰ িনবাস

গহৃক ভাল পাওঁ। ৯ পাপীেবাৰৰ লগত মাৰ াণ ল নাযাবা; ৰ পাতী

ম ষ েবাৰৰ লগত মাৰ জীৱন িনিনবা। ১০ তওঁেলাকৰ হাতত তাৰ

পিৰক না আেছ; তওঁেলাকৰ সাঁহাত উৎেকােচেৰ ভৰা। ১১ িক ু মই

হেল িনজ িস তাত চেলাঁ; মাক মু কৰা; মাক কৃপা কৰা। ১২ মাৰ

ভিৰ সমান ঠাইত িথয় হ আেছ; মহা‐সমাজেবাৰৰ মাজত মই িযেহাৱাৰ

ধ বাদ কিৰম।

২৭ িযেহাৱা মাৰ দীি , মাৰ পিৰ াণ; মই কাক ভয় কিৰম? িযেহাৱা

মাৰ জীৱন ৰ ক কাঁঠ, মই কাৰ বােব াসযু হম? ২

েবােৰ যিতয়া মাৰ মাংস খাবৈল ওচৰৈল আেহ, তিতয়া মাৰ সই

শ আৰু িবেৰাধীেবাৰ উজিুত খাই পেৰ। ৩ স ৰ দেলও যিদ মাৰ

িবৰেু ছাউিন পােত, মাৰ দেয় ভয় নকিৰব; মাৰ িবৰেু যিদ যু ও

আৰ হয়, তিতয়াও মই সাহেসেৰ থািকম। ৪ িযেহাৱাৰ ওচৰত মই

এটা িবষয় যাচনা কিৰেছাঁ, মই তােকই অে ষণ কিৰম: মই যন িযেহাৱাৰ

সৗ য দখা পাবৈল, আৰু তওঁৰ মি ৰত ধ ান কিৰবৈল মাৰ গােটই

জীৱন কাল িযেহাৱাৰ গহৃত বাস কিৰব পােৰাঁ। ৫আপদৰ কালত তওঁ

মাক িনজ আ য়ত পেুত ৰািখব, িনজৰ ত ুত মাক লু ৱাই ৰািখব;

তওঁ মাক িশলৰ ওপৰত তুিল থব। ৬ িয শ েবােৰ মাক চািৰওফােল

বিৰ ধিৰেছ, তওঁেলাকতৈক মাৰ মৰূ উ ত হব; মই তওঁৰ ত ুত আন

জয় িনেৰ বিল উৎসগ কিৰম। মই িযেহাৱাৰ উে েশ গীত‐গান কিৰম!

৭ হ িযেহাৱা, মই মািতেল, তুিম না। মাক কৃপা কৰা, মাক উ ৰ

িদয়া! ৮ মাৰ দেয় তামাৰ এই কথােক ক’ ল, “আহাঁ, তামােলােক

মাৰ সা াৎ পাবৈল িবচাৰা।” হ িযেহাৱা, মই তামাৰ সা াৎ পাবৈল

িবচােৰা। ৯ তামাৰ মখু মাৰ পৰা লু ৱাই নাৰািখবা; াধত তুিম

তামাৰ দাসক দূৰ নকিৰবা। তুিমেয়ই মাৰ সহায় হ আিহছা; হ মাৰ

পিৰ াণৰ ঈ ৰ, মাক নিৰবা, মাক পিৰত াগ নকিৰবা! ১০ মাৰ িপত‐ৃ

মাতেৃয় মাক ত াগ কিৰেলও, িযেহাৱাই মাক তুিল লব। ১১ হ িযেহাৱা,

মাৰ শ েবাৰৰ কাৰেণ, তুিম মাক তামাৰ পথ িশেকাৱা; তুিম মাক

সমান পথত চেলাৱা। ১২ মাৰ িবেৰাধীেবাৰৰ ই াত তুিম মাক সমপণ

নকিৰবা; িকয়েনা িমছা সা ীেবাৰ মাৰ িবৰেু উিঠেছ; তওঁেলাকৰ

াসত অত াচাৰ ওলাই আেহ। ১৩ মই িব াস কেৰাঁ য, জীিৱতসকলৰ

দশত মই িযেহাৱাৰ ম ল দখা পাম! ১৪ তুিম িযেহাৱাৈল অেপ া কৰা;

সবল হাৱা; তামাৰ অ ঃকৰণ সািহয়াল হওঁক; পনুৰায় কওঁ, িযেহাৱাৈল

অেপ া কৰা।

২৮ হ িযেহাৱা, মই তামাৰ ওচৰত াথনা কিৰেছাঁ; হ মাৰ িশলা,

মাৈল আওকাণ নকিৰবা। কাৰণ, তুিম যিদ মেন মেন থাকা,

তে মদামৰ গাতৈল নািম যাৱােবাৰৰ দেৰ মাৰ দশা হ’ব। ২ সহায়ৰ

কাৰেণ মই যিতয়া তামাৰ আগত কাতেৰাি কেৰাঁ, তামাৰ মহা

পিব ানৰ ফালৈল হাত দােঙা, তিতয়া তুিম মাৰ িনেবদন না।

৩ িযসকল , িযসকেল তাৰ কায কিৰ ফুেৰ, িযসকেল চুবৰুীয়াৰ

লগত মেুখেৰ শাি ৰ কথা কয়, অথচ অ ঃকৰনত ই া পিুহ ৰােখ,

সইসকলৰ লগত তুিম মাক টািন িনিনবা। ৪ তওঁেলাকৰ কায আৰু

কমৰ তা অ সােৰ, তুিম তওঁেলাকক িতফল িদয়া; তওঁেলাকৰ

হাতৰ কায অ সােৰ তওঁেলাকক িতফল িদয়া। তওঁেলােক পাবলগীয়া

িয আেছ, তােকই তওঁেলাকক িদয়া। ৫ িকয়েনা তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

কায বা তওঁৰ হােত কৰা কমৈল মেনােযাগ িনিদেয়; সেয়, িযেহাৱাই

তওঁেলাকক িবন কিৰব, আৰু পনুৰায় গঢ় িনিদব। ৬ সকেলা শংসা
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িযেহাৱােৰই; তওঁ মাৰ কা িতৰ ৰ িনেল। ৭ িযেহাৱাই মাৰ বল

আৰু মাৰ ঢাল; মাৰ দেয় তওঁেত ভাৰসা কেৰ। সইবােবই মই সহায়

পাইেছাঁ। সইবােবই মাৰ অ ৰ আন ত ভিৰ পিৰেছ; মই মাৰ গীেতেৰ

তওঁৰ ধ বাদ কেৰাঁ। ৮ িযেহাৱা তওঁৰ লাকসকলৰ বল; তেৱঁই তওঁৰ

অিভিষ জনৰ পিৰ াণৰ গ। ৯ হ িযেহাৱা, তামাৰ লাকসকলক তুিম

ৰ া কৰা, তামাৰ স ি ক তুিম আশী াদ কৰা; তুিম তওঁেলাকৰ

ৰখীয়া হাৱা আৰু িচৰকাল তওঁেলাকক ব িনয়া।

২৯ হ ঈ ৰৰ স ান সকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ গৗৰৱ কী ন

কৰা, িযেহাৱাৰ গৗৰৱ আৰু পৰা ম কী ন কৰা, ২ িযেহাৱাৰ

নামৰ গৗৰৱ কী ন কৰা; পিব সমােৰাহত িযেহাৱাৰ আৰাধনা কৰা। ৩

জল সমহূৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ ৰ না যায়; গৗৰৱাি ত ঈ েৰ ব িনেৰ

গজন কেৰ, িযেহাৱা মহাজল সমহূৰ ওপৰত িবদ মান। ৪ িযেহাৱাৰ ৰ

মতাপণূ; িযেহাৱাৰ ৰ মিহমােৰ পিৰপণূ। ৫ িযেহাৱাৰ েৰ এৰচ

গছেবাৰ ভােঙ; িযেহাৱাই িলবােনানৰ এৰচ গছেবাৰ ভািঙ পলায়। ৬

তওঁ িলবােনানৰ পবতমালাক দামিুৰৰ দেৰ ডও িদ নচুৱায়; িচিৰেয়ানক

নচুৱায় যবুা ব ষাঁড়ৰ দেৰ। ৭ িযেহাৱাৰ েৰ িবজলুীৰ চমক সিৃ কেৰ।

৮ িযেহাৱাৰ েৰ মৰু া ৰ কঁপাই তােল; কােদচৰ মৰু া ৰ িযেহাৱাই

কঁপাই তােল। ৯ িযেহাৱাৰ ৰত হিৰণীেবােৰ পাৱািল িদেয়, ডাল‐

পাতেবাৰ পিৰ গ বনক ন কেৰ, িক ু তওঁৰ মি ৰত সকেলােৱ কয়,

“ গৗৰৱ!” ১০ িযেহাৱা জল াৱনত িসংহাসনত অিধি ত আিছল, িযেহাৱা

িচৰকালৈলেক ৰজা ৰেূপ িসংহাসনত অিধি ত হ আেছ। ১১ িযেহাৱাই

তওঁৰ লাকসকলক শি দান কৰক! িযেহাৱাই তওঁৰ লাকসকলক

শাি িদ আশী াদ কৰক!

৩০ হ িযেহাৱা, মই তামাৰ শংসা কিৰম; িকয়েনা তুিমেয়ই মাক

উঠাই আিনলা। মাৰ শ েবাৰক তুিম মাৰ ওপৰত আন

কিৰবৈল িনিদলা। ২ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই সহায়ৰ বােব তামাৰ

আগত কাতেৰাি কৰাত, তুিম মাক কিৰলা। ৩ হ িযেহাৱা, তুিম

মাৰ াণ িচেয়ালৰ পৰা তুিল আিনলা, তুিম মাক গাতৈল যাব িনিদ

জীয়াই ৰািখলা। (Sheol h7585) ৪ হ িযেহাৱাৰ ভ গণ, তামােলােক

তওঁৰ উে েশ শংসাৰ গান কৰা, তওঁৰ পিব নামৰ ধ বাদ কৰা। ৫

িকয়েনা তওঁৰ াধ খে কীয়া, তওঁৰ দয়া হ’ ল আজীৱন কালৈলেক;

ৰািতৰ দীঘসময়ত ন থািকব পােৰ, িক ু ৰািতপৱুােত আন আেহ।

৬ খৰ িদনত মই কিছেলাঁ, “ মাক কােনও লৰাব নাৱািৰব।” ৭ হ

িযেহাৱা, তামাৰ অ েহেৰই তুিম মাক শি শালী প ত ৰেূপ াপন

কিৰলা; িক ু , যিতয়া তুিম তামাৰ মখু লু ৱাই ৰািখিছলা, তিতয়া

মই ভীষণ ব া ল হিছেলাঁ। ৮ হ িযেহাৱা, মই তামােকই িচঞঁিৰ

মািতিছেলাঁ, মাৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত দয়া িবচািৰ মই িমনিত কিৰ কিছেলাঁ:

৯ “ মাৰ মতুৃ ত বা মই গাতৈল নািম যাৱাত জােনা িকবা লাভ আেছ?

ধিুলেয় জােনা তামাৰ শংসা নাইবা তামাৰ িব তােৰ চাৰ কিৰব?

১০ হ িযেহাৱা, না, মাক কৃপা কৰা, হ িযেহাৱা, মাৰ সহায় হাৱা।”

১১ শাক অৱ াৰ পৰা তুিম মাক নতৃ ৰ উৎসৱৈল আিনলা; শাকৰ চট

কােপাৰ খিুল তুিম মাক আন ৰ ব িপ ালা, ১২ যােত মাৰ অ ৰ

নীৰেৱ নাথােক বৰং তামাৰ উে েশ শংসাৰ গীত গায়; হ মাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা, মই অন কালৈলেক তামাৰ ধ বাদ কিৰম।

৩১ হ িযেহাৱা, মই তামােতই আ য় লেছাঁ; মাক কিতয়াও লাজত

পিৰবৈল িনিদবা; তামাৰ ধািমকতাৰ েণেৰ মাক ৰ া কৰা। ২

মাৈল কাণ পাতা, মাক শীে উ াৰ কৰা; মাক ৰ া কিৰবৈল তুিমেয়ই

মাৰ আ য়‐িশলা হাৱা, মাৰ দঢ়ৃ কাঁঠ হাৱা। ৩ তুিম মাৰ িশলা,

আৰু মাৰ গ; এই হতুেক তামাৰ নামৰ কাৰেণ তুিম মাৰ পথ‐দশক

হ মাক চলাই িনবা। ৪ মাৰ কাৰেণ গাপেন পতা জালৰ পৰা তুিম

মাক উ াৰ কৰা; কাৰণ তুিমেয়ইেতা মাৰ আ য়। ৫ হ িযেহাৱা, হ

মাৰ িব ঈ ৰ, তুিমেয়ই মাক মু কিৰলা; মই তামাৰ হাতত মাৰ

আ া শাধাই িদেছাঁ; ৬ িযসকেল অসাৰ মিূতেবাৰৰ সৱা‐পজূা কেৰ, মই

তওঁেলাকক িঘণ কেৰাঁ; িক ু মই িযেহাৱাত ভাৰসা কেৰাঁ। ৭ তামাৰ

গভীৰ মত মই আন কিৰম, উ ািসত হ’ম; িকয়েনা তুিম মাৰ খৈল

দিৃ কিৰলা; মাৰ দশাত তুিম িচি ত থ’ লা ৮ তুিম মাক শ ৰ হাতত

শাধাই িনিদলা; বহল ঠাইত তুিম মাৰ ভিৰ ৰািখলা। ৯ হ িযেহাৱা,

মাক কৃপা কৰা, িকয়েনা মই অিত ক ৰ মাজত আেছাঁ; খত মাৰ চ

সামাই গেছ; মাৰ দহ আৰু াণ বল হ গেছ। ১০ মই শাকেত মাৰ

জীৱন পাৰ কিৰেলাঁ, মিুনয়াহ কািঢ় কািঢ় মাৰ বছৰ কইটাৰ অ হেছ;

মাৰ দূখৰ কাৰেণ মাৰ শি লাপ পাইেছ, আৰু মাৰ অি েবাৰ কাই

গেছ। ১১ মাৰ সকেলা শ ৰ ওচৰত মই ঘণৃাৰ পা , চুবৰুীয়াৰ ওচৰত

মই অত িন নীয়, মাৰ পিৰিচতসকলৰ ওচৰত মই শ াৰ িবষয়

হেছাঁ; বাটত মাক দিখেল মা হেবাৰ পলাই যায়। ১২ মতৃ ব ি ক

পাহিৰ যাৱাৰ দেৰ, মা হেবােৰ মাক পাহিৰ গেছ; মই যন এটা ভগা

পা ৰ দেৰ হ’ লা। ১৩ মাৰ স ে িদয়া অেনকৰ অপবাদ মাৰ কাণত

পিৰেছ, মাৰ চািৰওফােল ভীষণ ভয় আেছ। তওঁেলােক মাৰ িবৰেু

এেকলেগ পৰামশ কিৰেছ, মাৰ াণ ল’বৈল ষড়য কিৰেছ। ১৪ িক ু ,

হ িযেহাৱা, মই তামােতই ভাৰসা কিৰেছাঁ; মই কওঁ, “তুিমেয়ই মাৰ

ঈ ৰ।” ১৫ তামাৰ হাতেতই মাৰ সকেলা সময় আেছ, মাৰ শ আৰু

তাড়নাকাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা তুিম মাক উ াৰ কৰা। ১৬ তামাৰ দাসৰ

িত তামাৰ মখু উ ল কৰা; তামাৰ অসীম মত মাক ৰ া কৰা। ১৭

হ িযেহাৱা, মই তামাক মািতেছা, তুিম মাক লাজত পিৰবৈল িনিদবা;

লাক বৰং লাজত পৰক, িচেয়ালত নীৰেৱ থাকক। (Sheol h7585) ১৮

অহংকাৰ আৰু তু ভাব ল িযসকেল ধািমকসকলৰ িবৰেু দপ কথা কয়,

সই িমছলীয়া ওঁঠেবাৰ বাবা হওঁক। ১৯ অহ! তামাৰ ম ল িকমান

য মহান! িয ম ল তুিম তামাক ভয় কেৰাঁতা লাকসকলৰ বােব স য়

কিৰ থছা; তামাত আ য় লাৱা সকেলােৰ স খুেত তুিম সই ম ল

িস কিৰ থাকা। ২০ তুিম তওঁেলাকক তামাৰ উপি িতৰ আ য় ানত

ৰািখ, মা হৰ ম ণাৰ পৰা লু ৱাই ৰাখা; িবতকমলূক িজভােবাৰৰ পৰা

তামাৰ িনৰাপদ আ য় ানত তুিম তওঁেলাকক আঁতৰাই ৰাখা। ২১

িযেহাৱা ধ হওঁক; যিতয়া মই ঘিৰ থকা এখন নগৰৰ মাজত আিছেলাঁ,

তওঁ মাৈল আ যজনক ভােৱ তওঁৰ গভীৰ ম দখৱুােল। ২২ মই

আতি ত হ যিদও কিছেলাঁ, “ তামাৰ দিৃ ৰ পৰা মই িবিছ হ পিৰেলা”;

তথািপও মই তামাৰ আগত সহায়ৰ বােব কাতেৰাি কৰাত, তুিম মাৰ

কা িত িনলা। ২৩ হ িযেহাৱাৰ ভ লাকসকল, তামােলােক তওঁক

ম কৰা; িযেহাৱাই িব াসীসকলক ৰ া কেৰ, িক ু অহংকাৰীেবাৰক

তওঁ অিধক িতফল িদেয়। ২৪ তামােলাক িযসকেল িযেহাৱাৈল অেপ া

কৰা, তামােলাক বলৱ হাৱা, তামােলাকৰ দয় সািহয়াল হওঁক।

৩২ ধ সই লাক, িয লাকৰ অপৰাধ মা কৰা হয়; িয লাকৰ

পাপ ঢকা হয়। ২ ধ সই ব ি , িয ব ি ৰ অপৰাধ িযেহাৱাই

গণনা নকেৰ, আৰু িয ব ি ৰ মনত কােনা ছলনা নাই। ৩ মই যিতয়া

পাপ ীকাৰ নকিৰ মেন মেন আিছেলাঁ, তিতয়া ওেৰ িদনেটা কঁকাই

থকাত মাৰ অি েবাৰ য় পাইিছল। ৪ িকয়েনা তিতয়া িদেন ৰািতেয়

মাৰ ওপৰত তামাৰ হাত গধৰু হ আিছল, মাৰ গাৰ শি জহকালৰ

তাপত যেনৈক হয়, তেনৈকেয় কাই গিছল। ( চলা) ৫ তিতয়া মই

তামাৰ আগত মাৰ পাপ স কািঢ়েলাঁ; মাৰ অপৰাধ মই আৰু লু ৱাই

নাৰািখেলাঁ; মই ক’ লা, “িযেহাৱাৰ আগত মই মাৰ অপৰাধ স কািঢ়ম”;

তােত মাৰ পাপৰ দাষ তুিম মা কিৰলা। ( চলা) ৬ সইবােব েয়াজনৰ

সময়ত িতজন িব াসীেয় তামাৰ আগত াথনা কৰক; িবপদ মহা‐

জল াৱনৰ দেৰ আিহেলও সইজনৰ ওচৰ নাপাব। ৭ তুিম মাৰ ান;

তুিম মাক স টৰ পৰা উ াৰ কেৰাঁতা; মিু ৰ জয় িনেৰ তুিম মাক

আৱিৰ ৰােখাঁতা। ( চলা) ৮ মই তামাক বিু িদম; তুিম যাবলগীয়া পথ

মই তামাক িশকাম; তামাৰ ওপৰত মই দিৃ ৰািখ পৰামশ িদম। ৯

তামােলাক ঘাঁৰা বা খছৰৰ িনিচনা নহবা, িসহঁতৰ বজুন শি নাই;

মখুত লাগাম আৰু দনা ভূষণৰেূপ লগাই িসহঁতক বশ কৰা হয়, নহেল,

িসহঁত তামােলাকৰ ওচৰৈল নািহব। ১০ েলাকৰ যাতনা অিধক; িক ু

িযজেন িযেহাৱাত িনভৰ কেৰ, িযেহাৱাৰ অসীম দয়াই তওঁক আৱিৰ
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ৰােখ। ১১ হ ধািমক লাকসকল, তামােলােক িযেহাৱােত আন কৰা;

উ াস কৰা; যাৰ অ ৰ , তামােলাক সকেলােৱ আন ‐ িন কৰা।

৩৩ হ ধািমক লাকসকল, িযেহাৱাত আন ‐ িন কৰা, তওঁৰ

শংসা কৰা সাধু লাকেৰই কাম। ২ বীণােৰ সেত িযেহাৱাৰ

ধ বাদ কৰা, দহ ণীয়া নবল য েৰ তওঁৰ শংসা কৰা। ৩ তওঁৰ

উে েশ এিট নতুন গীত গাৱা; দ তােৰ বাদ ‐য বজাই জয়‐ িন কৰা।

৪ িযেহাৱাৰ বাক সত ; তওঁৰ সকেলা কাযত তওঁ িব াসেযাগ । ৫

তওঁ ধািমকতা আৰু ায়িবচাৰ ভাল পায়; সম পিৃথৱী িযেহাৱাৰ দয়ােৰ

পিৰপণূ। ৬ িযেহাৱাৰ বাক ৰ াৰাই আকাশ‐ম ল িনমাণ কৰা হ’ল,

তাত থকা সকেলা বািহনী তওঁৰ মখুৰ ােসেৰ িনিমত হ’ল। ৭ তওঁ

সমু ৰ জল সমহূক বটলত গাটাই ৰখাৰ দেৰই জমা কিৰেল; মহাসাগৰৰ

গভীৰ জলৰািশক ভঁৰালেবাৰত ৰািখেল। ৮ গােটই পিৃথবীেয় িযেহাৱাৈল

ভয় ৰাখক; জগতৰ সকেলােৱ তওঁৰ আগত সমীহ কিৰ িথয় হওক। ৯

িকয়েনা তওঁ ক’ ল আৰু সকেলােবাৰ সিৃ হ’ল, তওঁ আ া িদেল আৰু

সকেলা িতি ত হ’ল। ১০ িযেহাৱাই জািতেবাৰৰ পিৰক না িন ল

কেৰ, তওঁ লাক সমহূৰ স েবাৰ ব থ কেৰ। ১১ িযেহাৱাৰ পিৰক না

িচৰকালৈলেক িথেৰ থােক; তওঁৰ মনৰ স পৰুষুা েম ায়ী। ১২

ধ সই জািত, িয জািতৰ ঈ ৰ িযেহাৱা; সই লাকসকলক তওঁ িনজৰ

আিধপত ৰ অেথ মেনানীত কিৰেল। ১৩ িযেহাৱাই গৰ পৰা তলৈল

দিৃ পাত কেৰ; তওঁ সকেলা ম ষ স ানক িনৰী ণ কেৰ। ১৪ পিৃথৱী

িনবাসী সকেলা লাকৰ ওপৰত তওঁ িনজৰ বাস ানৰ পৰা দিৃ ৰােখ।

১৫ তেৱঁই তওঁেলাক সকেলােৰ দয়ৰ িন াণক া; তওঁেলাকৰ সকেলা

কাযই তওঁ িনৰী ণ কেৰ। ১৬ বহৃৎ স দল থািকেলও ৰজাই তাৰ াৰা

ৰ া নাপায়; মহাশি ৰ াৰাও কােনা যা া ৰ া নাপায়। ১৭জয়ৰ

অেথ ঘাঁৰাৰ ওপৰত িনভৰ কৰা এক িমছা আশা; মহা‐শি থািকেলও

ঘাঁৰাই তাৰ বেলেৰ ৰ া কিৰব নাৱােৰ। ১৮ িযসকেল িযেহাৱাৈল ভয়

ৰােখ, িযসকেল তওঁৰ অসীম দয়াৰ ওপৰত আশা ৰােখ, িযেহাৱাৰ দিৃ

তওঁেলাকৰ ওপৰত থােক, ১৯ যােত মতুৃ ৰ পৰা তওঁেলাকৰ াণ ৰ া

কিৰব পােৰ; আকালৰ সময়ত তওঁেলাকক জীয়াই ৰািখব পােৰ; ২০

আমাৰ ােণ িযেহাৱাৈল অেপ া কেৰ; তঁেৱই আমাৰ সহায় আৰু আমাৰ

ঢাল। ২১আমাৰ দেয় তওঁেতই আন কেৰ; কাৰণ আিম তওঁৰ পিব

নামত ভাৰসা কিৰেছাঁ। ২২ হ িযেহাৱা, আমাৰ ওপৰত তামাৰ অসীম

ম থাকক, িকয়েনা তুিমেয়ই আমাৰ আশাভূিম হছা।

৩৪ মই সকেলা সময়েত িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰম; তওঁৰ শংসা

মাৰ মখুত থািকব। ২ মাৰ ােণ িযেহাৱােতই গৗৰৱ কেৰ;

তােক িন ন লােক আন কৰক। ৩ তামােলােক মােৰ সেত

িযেহাৱাৰ মিহমা কী ন কৰা; আহাঁ, আিম এেকলেগ তওঁৰ নামৰ শংসা

কেৰাঁহক। ৪ মই িযেহাৱাক িবচািৰেলা, তােত তওঁ মাক উ ৰ িদেল;

মাৰ সকেলা ভয়ৰ পৰা তওঁ মাক উ াৰ কিৰেল। ৫ তওঁৰ ফােল

যিতয়া লাকসকেল চায়, তওঁেলাক তিতয়া জ ািত ান হ উেঠ।

তওঁেলাকৰ মখু লাজত কিতয়াও িববণ নহব। ৬ এই খীেয় াথনা

কৰাত িযেহাৱাই িনেল, সকেলা স টৰ পৰা তওঁক পিৰ াণ কিৰেল।

৭ িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখাঁতাসকলৰ চািৰওফােল িযেহাৱাৰ দূেত ছাউিন

পােত আৰু তওঁেলাকক উ াৰ কেৰ। ৮ িযেহাৱা য ম লময় তাক

তামােলােক আ াদন কিৰ চাৱা; তওঁত আ য় লাৱা লাক ধ । ৯ হ

িযেহাৱাৰ পিব লাকসকল, তামােলােক তওঁৈল ভয় ৰাখা; িকয়েনা

িযসকেল তওঁৈল ভয় ৰােখ, তওঁেলাকৰ এেকােৰ অভাৱ নহয়। ১০ ডকা

িসংহেবাৰৰ আহাৰৰ অভাৱ হয়, িসহঁেত ভাকত ক পায়: িক ু িযসকেল

িযেহাৱাক িবচােৰ, তওঁেলাকৰ ম লৰ অভাৱ নহয়। ১১ হ স ান সকল

আহাঁ, তামােলােক মাৰ বাক না; মই তামােলাকক িযেহাৱাৰ ভয়

িশকাম। ১২ তামােলাকৰ মাজত কােন এই জীৱন ভাগ কিৰব িবচােৰ?

খ ভাগ কিৰবৰ কাৰেণ কােন দীঘায়ু িবচােৰ? ১৩ তুিম তাৰ পৰা

তামাৰ িজভা আৰু ছলনা বাক ৰ পৰা তামাৰ ওঁঠক ৰাখা। ১৪ তুিম

তাৰ পৰা আঁতিৰ কম কৰা; তুিম শাি িবচাৰা আৰু তাৰ পােছ পােছ

খিদ যাৱা। ১৫ িযেহাৱাৰ দিৃ ধািমকসকলৰ ওপৰত থােক; তওঁৰ কাণ

তওঁেলাকৰ কাতেৰাি িনবৈল মকুিল থােক। ১৬ িযসকেল তাৰ

কায কেৰ, িযেহাৱা তওঁেলাকৰ িবৰেু , তওঁ পিৃথবীৰ পৰা তওঁেলাকৰ

ৰণ মিছ পলাব। ১৭ ধািমক লােক সহায়ৰ কাৰেণ কাতেৰাি কিৰেল

িযেহাৱাই েন; িযেহাৱাই সকেলা স টৰ পৰা তওঁেলাকক ৰ া কেৰ।

১৮ িযেহাৱা ভ িচ ীয়াসকলৰ ওচৰ; খিদত মন হাৱাসকলক তওঁ

পিৰ াণ কেৰ। ১৯ ধািমক লাকৰ িবপদ অেনক হেলও, সই সকেলােৰ

পৰা িযেহাৱােয়ই তওঁক উ াৰ কেৰ। ২০ িযেহাৱাই তওঁৰ সকেলা অি

ৰ া কেৰ; তাৰ মাজৰ এডািলও ভ নহয়। ২১ লাকৰ মতুৃ তাৰ

হাতত; ধািমক লাকক িঘণাওঁতাসকল দি ত হব। ২২ িযেহাৱাই তওঁৰ

দাসেবাৰৰ াণ মু কেৰ; তওঁত আ য় লাৱা সকলৰ কােনােৱই

দি ত নহব।

৩৫ হ িযেহাৱা, িযসকেল মােৰ সেত িববাদ কেৰ, তুিমও

তওঁেলাকেৰ সেত িববাদ কৰা; িযসকেল মাৰ িবৰেু যু কেৰ,

তুিমও তওঁেলাকেৰ িবৰেু যু কৰা। ২ তুিম ঢাল আৰু ফলক ধাৰণ কৰা,

মাৰ সহায়ৰ অেথ উঠা। ৩ মাৰ পােছ পােছ িযসকেল খিদ আিহেছ, তুিম

বৰছা আৰু যাঁিঠ ল তওঁেলাকৰ পথ ৰু কৰা; তুিম মাৰ াণক কাৱা,

“মেয়ই তামাৰ পিৰ াণ।” ৪ িযসকেল মাৰ াণ িবচােৰ, তওঁেলাক

লি ত আৰু অপমািনত হওঁক; িযসকেল মাৰ সবনাশৈল পিৰক না

কেৰ, তওঁেলাক উলিট যাওঁক, হতাশ হওঁক। ৫ তওঁেলাক বতাহৰ

স খুত উৰৱুাই িনয়া তুঁহৰ িনিচনা হওঁক; িযেহাৱাৰ দূেত তওঁেলাকক

খিদ যাওঁক। ৬ তওঁেলাকৰ পথ অ কাৰ আৰু িপছল হওঁক। িযেহাৱাৰ

দূেত তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ যাওঁক। ৭ িকয়েনা তওঁেলােক

অকাৰেণ মাৰ কাৰেণ গাতত পেুত জাল পািতেল; িবনা কাৰণেত মাৰ

াণ নাশৰ অেথ গাত খাি েল। ৮ হঠাত তওঁেলাকৰ ওপৰৈল িবনাশ

আহঁক; তওঁেলােক গাপেন পতা িনজৰ জালত িনেজই ধৰা পৰক; সই

িবনাশত তওঁেলাক পিতত হওঁক। ৯ তােত মাৰ াণ িযেহাৱাত উ ািসত

হব, তওঁৰ পিৰ াণত আনি ত হব। ১০ মাৰ সকেলা অি েয় কব, “ হ

িযেহাৱা, তামাৰ তুল কান আেছ?” তুিমেয়ই বলীক তওঁতৈক বলৱান

জনৰ পৰা, খী‐দিৰ ক তওঁেলাকৰ লু ঠণকাৰীৰ পৰা উ াৰ কৰা। ১১

অত াচাৰী িবে ষপৰায়ণ িমছা সা ীেবাৰ উিঠেছ; মই িয কথা নাজােনা,

তওঁেলােক মাক সই িবষেয় সােধ। ১২ তওঁেলােক উপকাৰৰ সলিন

মাৰ অপকাৰ কেৰ; তােত মাৰ াণ অনাথ হয়। ১৩ িক ু মই হেল,

তওঁেলাক নিৰয়া পৰা সময়ত চট কােপাৰ িপি িছেলাঁ, লেঘােনেৰ িনজৰ

াণক খ িদিছেলাঁ; মাৰ াথনা মাৰ বু ৈলেক উলিট আিহিছল, মই

উ ৰ নাপােলাঁ। ১৪ মাৰ িনজ ভাই বা িনজ ব ু ৰ দেৰই তওঁেলাকৰ

কাৰেণ মই শাক কাশ কিৰেলাঁ; মই মাতহৃাৰাৰ দেৰ শাকাত হ মৰূ

তল কিৰ ফুিৰেলাঁ। ১৫ িক ু মই যিতয়া উজিুট খােলা, তিতয়া তওঁেলাক

আনি ত হ একেগাট হ’ল; তওঁেলাক মাৰ িবৰেু একেগাট হ’ল; মাৰ

অ ােত সই অত াচাৰীেবােৰ মাক চূণ কিৰেল, া হ নাথািকল।

১৬ তওঁেলােক ভি হীনভােৱ মাক িব প কিৰেল; তওঁেলােক মাৈল

দাঁত কৰেচ। ১৭ হ ভু, তুিম িকমান কালৈল চাই থািকবা? তওঁেলাকৰ

ংস কাযৰ পৰা মাক উ াৰ কৰা; িসংহেবাৰৰ পৰা মাৰ জীৱন ৰ া

কৰা। ১৮ মই মহা‐সমাজত তামাৰ ধ বাদ কিৰম; অসংখ লাকৰ

মাজত তামাৰ ণ‐ শংসা কিৰম। ১৯ মাৰ িব াসঘাটক শ েবাৰক

মাৰ ওপৰত আন কিৰবৈল িনিদবা; অকাৰেণ িযসকেল মাক ঘণৃা

কেৰ, মাৰ িবৰেু চ িটিপয়াবৈল িনিদবা। ২০ িকয়েনা তওঁেলােক

শাি জনক কথা নকয়, িক ু দশত শা ভােৱ বাস কৰা লাকসকলৰ

িবৰেু তওঁেলােক ছলনাভৰা কথা ক না কেৰ। ২১ মাৰ িবৰেু

তওঁেলােক িনজ মখু বহলৈক মিল কয়, “অহঃ অহঃ আিম িনজ চ েৰই

দিখেছাঁ।” ২২ হ িযেহাৱা তুিম এই সকেলা দিখছা, িনমােত নাথািকবা;

হ ভু, তুিম মাৰ পৰা আঁতৰ নহবা! ২৩ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, জািগ

উঠা, মাৰ পে সাৰ পাৱা; মাৰ কাৰেণই সাৰ পাৱা। ২৪ হ মাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা, তামাৰ ধািমকতা অ সােৰ মাৰ িবচাৰ কৰা; তওঁেলাকক
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মাৰ ওপৰত আন কিৰবৈল িনিদবা। ২৫ তওঁেলাকক মনত এই

কথা কবৈল িনিদবা, “অহঃ, আমাৰ অ েৰ িয িবচািৰেছ, সেয় হেছ।”

তওঁেলাকক কবৈল িনিদবা, “আিম তওঁক স ণূ ংস কিৰেলাঁ।” ২৬

মাৰ স টত িযসকল আনি ত হয়, তওঁেলাক সকেলােৱই লি ত হ

িব ল হওঁক; িযসকেল মাৰ িবৰেু িনজেক তুিল ধেৰ, লাজ আৰু অপমান

তওঁেলাকৰ ব হওঁক। ২৭ িযসকেল মাৰ ধািমকতাত সে াষ পায়,

তওঁেলােক আন িন কিৰ উ ািসত হওঁক; তওঁেলােক সদায় কওঁক,

“িযেহাৱা মহান; িযেহাৱাই িনজ দাসৰ ম লত আন পায়।” ২৮ তােত

মাৰ িজভাই তামাৰ ধািমকতাৰ কথা কব; ওেৰ িদন তামাৰ শংসা

কিৰব।

৩৬ পােপ েলাকৰ দয়ৰ গভীৰতাত থািক কথা কয়; েলাকৰ

চ ৰ আগত ঈ ৰৰ িত ভয় নাই। ২ তওঁেলােক িনজৰ দিৃ ত

িনজেক শংসা কিৰ কয় য, তওঁেলাকৰ পাপ ঈ েৰ নধিৰব আৰু ঘণৃাৰ

চ েৰও নাচাব। ৩ তওঁেলাকৰ মখুৰ কথা আৰু ছলনাপণূ; তওঁেলােক

িবেবচনা আৰু সদাচৰণ এিৰেল। ৪ তওঁেলােক িনজৰ শয াত তাৰ

পিৰক না কেৰ; অ ায় পথত চিলবৈল ি ৰ কেৰ আৰু কাযক িঘণ

নকেৰ। ৫ হ িযেহাৱা, তামাৰ দয়া আকাশম ল পয , আৰু তামাৰ

িব তা মঘৈলেক। ৬ তামাৰ ধািমকতা পৰা মী প তসমহূৰ িনিচনা;

তামাৰ শাসন ণালীেবাৰ যন গভীৰ মহাসাগৰৰ িনিচনা। হ িযেহাৱা,

তুিম ম ষ আৰু প সকেলােক ৰ া কেৰাঁতা। ৭ হ ঈ ৰ, তামাৰ

গভীৰ ম কেন ব মলূ ! সকেলা ম ষ ই যন তামাৰ ডউকাৰ ছাঁয়াত

আ য় লয়। ৮ তওঁেলােক যন তামাৰ গহৃৰ চুৰ আহাৰ খাই তৃ হয়;

তুিম তামাৰ আন ‐নদীৰ পানী তওঁেলাকক িপবৈল িদয়া। ৯ িকয়েনা

তামাৰ লগত জীৱনৰ ভুমকু আেছ; তামাৰ দীি েত আিম পাহৰ দেখা।

১০ িয সকেল তামাক জােন, তওঁেলাকৰ িত যন তামাৰ ম সদায়

থােক, িয সকলৰ দয় সৎ তওঁেলােক যন তামাৰ পিৰ াণ পায়। ১১

মাক অহ াৰীেবাৰৰ ভিৰৰ তলত নেপলাবা; সকলৰ হােত যন

মাক দূৰৈল খিদ পঠাব নাৱােৰ। ১২ িয সকেল কায কিৰ ফুেৰ,

চাৱা তওঁেলাক পিতত হ’ল; উিঠব নাৱাৰাৈক তওঁেলাকক পেলাৱা

হ’ল।

৩৭ তুিম েবাৰৰ কাৰেণ অি ৰ নহবা; কায কৰােবাৰক দিখ

িহংসা নকিৰবা। ২ িকয়েনা তওঁেলাক ঘাঁহৰ দেৰ শীে ই কাই

যাব, সউজীয়া তণৃৰ িনিচনাৈক জঁয় পিৰব। ৩ িযেহাৱাত ভাৰসা ৰাখা আৰু

কম কৰা; দশত বাস কৰা আৰু িনৰাপেদ থাকা। ৪ িযেহাৱাত আন

কৰা; তােত তওঁ তামাৰ মনৰ বা া পণূ কিৰব। ৫ তামাৰ পথ িযেহাৱাত

সমপণ কৰা; তওঁত ভাৰসা ৰাখা; তােত তেৱঁই সকেলা কিৰব। ৬

তেৱঁই তামাৰ সততা দীি ৰ দেৰ উ ল কিৰ তুিলব; তামাৰ ায়

কায পৰীয়াৰ ৰ’দৰ িনিচনাৈক কাশ কিৰব। ৭ িযেহাৱাৰ আগত শা

হাৱা; ধেযেৰ তওঁৈল অেপ া কৰা। িয মা েহ িনজৰ পিৰক নােৰ

কৃতকায হবৈল কম কেৰ, তাত তুিম অসে া নহ’বা; ৮ াধ এৰা,

কাপ ত াগ কৰা; বজাৰ নকিৰবা, কৱল হািনেহ হয়। ৯ িক ু েবাৰ

উ হব, িক ু িযেহাৱাৈল অেপ া কৰা লােক হেল দশ অিধকাৰ

কিৰব। ১০ িক ু অলপেত েলাক শষ হ যাব; তুিম যে েৰ িবচািৰেলও

তওঁেলাকৰ ঠাইত তওঁেলাকক পাৱা নাযাব। ১১ িক ু ন সকেল দশ

অিধকাৰ কিৰব; চুৰ আশীবাদ পাই তওঁেলাক আনি ত হব। ১২ ই

ধািমকেলাকৰ িবৰেু ম ণা কেৰ; তওঁেলাকৰ িবৰেু দাঁত কৰঁেচ। ১৩

ভুেৱ তওঁেলাকক দিখ হাঁিহেছ; িকয়েনা তওঁ দিখেছ য, তওঁেলাকৰ

শষ িদন চািপ আিহেছ। ১৪ খী‐দিৰ ক িবনাশ কিৰবৈল আৰু সৎ পথত

চলাসকলক বধ কিৰবৈল, েবােৰ িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াইেছ আৰু

িনজৰ িনজৰ ধ িভৰাইেছ। ১৫ িক ু তওঁেলাকৰ তেৰাৱাল তওঁেলাকৰ

িনজৰ বু েত সামাব, আৰু তওঁেলাকৰ ধ ভঙা হব। ১৬ েলাকৰ

চুৰ ধনৰািশতৈকেয়া, ধািমকৰ অলপ স ি েয়ই ভাল। ১৭ িকয়েনা

েবাৰৰ বা ভঙা হব। িক ু িযেহাৱাই ধািমকসকলক ধিৰ ৰািখব। ১৮

িস লাকৰ সকেলা িদন িযেহাৱাই জােন, আৰু তওঁেলাকৰ আিধপত

িচৰকালৈলেক থািকব। ১৯ স টৰ সময়ত তওঁেলাক লাজত নপিৰব, আৰু

আকালৰ সময়ত তওঁেলাক তৃ হব। ২০ েবাৰ িবন হব, িযেহাৱাৰ

শ েবাৰ পথাৰৰ তণৃৰ শাভাৰ সদশৃ হব; তওঁেলাক অদশৃ হ যাব;

ধাঁৱাৰ িনিচনাৈক তওঁেলাক নােহাৱা হ’ব। ২১ ই ধােৰ লয়, িক ু

তাক পিৰেশাধ নকেৰ; িক ু ধািমক লাক দয়াৱান আৰু দানশীল। ২২

িযেহাৱাৰ আশী াদ পাৱাসকল পিৃথবীৰ অিধকাৰী হব, িক ু িয সকলক

তওঁ অিভশাপ িদেয়, তওঁেলাক উ হব। ২৩ িযেহাৱাই আমাৰ খাজৰ

গিত ি ৰ কেৰ; তওঁ তওঁৰ পথত সে াষ পায়। ২৪ তওঁ উজিুত খাই

পিৰেলও িনেচইৈক পিতত নহব; িকয়েনা িযেহাৱাৰ হােতই তওঁক ধিৰ

ৰািখেছ। ২৫ মই যৱুক আিছেলাঁ, এিতয়া বঢ়ুা হ’ লা; িক ু মই ধািমকক

ত াগ কৰা, নাইবা তওঁেলাকৰ বংশধৰসকেল িভ া কৰা, এেন কিতয়াও

দখা নাই। ২৬ ধািমকসকল সদায় দয়াল,ু আৰু তওঁেলােক ধােৰ িদেয়;

তওঁেলাকৰ বংশই আশী াদ পায়। ২৭ তুিম তাৰ পৰা আতিৰ আহাঁ

আৰু ভাল কম কৰা; তুিম িচৰকাল জীয়াই থািকবা। ২৮ িকয়েনা িযেহাৱাই

ায় িবচাৰ ভাল পায়, তওঁৰ ভ সকলক তওঁ পিৰত াগ নকেৰ; অন

কালৈলেক তওঁেলাকক ৰ া কৰা হ’ব; িক ু েবাৰৰ বংশক হেল ংস

কৰা হ’ব। ২৯ ধািমকসকল পিৃথবীৰ অিধকাৰী হব; তওঁেলাক তাত

স িতকালৈলেক বাস কিৰব। ৩০ ধািমকৰ মেুখ ানৰ কথা চাৰ

কেৰ, তওঁেলাকৰ িজভাই ায় কথা কাশ কেৰ। ৩১ তওঁেলাকৰ

ঈ ৰৰ ব ৱ া তওঁেলাকৰ দয়ত আেছ; তওঁেলাকৰ ভিৰ িপছিল

নাযায়। ৩২ েলােক ধািমক লাকৈল খাপ পািত থােক, তওঁেলাকক বধ

কিৰবৈল িবচােৰ। ৩৩ িক ু িযেহাৱাই েলাকৰ হাতত তওঁেলাকক এিৰ

িনিদব, িবচাৰত তওঁেলাকক দাষী নকিৰব। ৩৪ িযেহাৱাৰ অেপ াত

থাকা, তওঁৰ পথত চলা; তােত তওঁ পিৃথবীৰ অিধকাৰী হবৈল তামাক

উ ত কিৰব। েবাৰ উ হ’ ল তুিম তাক দিখবৈল পাবা। ৩৫ মই

েলাকৰ অত াচাৰ বিৃ পাৱা দিখেলাঁ, সউজ গছৰ দেৰ বািঢ় যাৱা

দিখেলাঁ। ৩৬ িক ু মই পনুৰ যিতয়া ওচেৰিদ পাৰ হ গ’ লা, তওঁেলাক

নােহাৱা হ’ল; মই িবচািৰেলাঁ, িক ু তওঁেলাকক পাৱা নগ’ল। ৩৭ িস

লাকৰ জীৱনৈল ল কৰা, সৎ লাকসকলক িনৰী ণ কৰা; িকয়েনা

শাি ি য় লাকৰ বংশৰ কল াণ হয়। ৩৮ িক ু পাপী লাক স ণূৈক

ংস হ’ব; েলাকৰ বংশ ংস হ’ব। ৩৯ ধািমকসকলৰ পিৰ াণ

িযেহাৱাৰ পৰা আেহ; স টৰ কালত তেৱঁই তওঁেলাকৰ আ য়। ৪০

িযেহাৱাই তওঁেলাকক সহায় আৰু ৰ া কেৰ; লাকসকলৰ হাতৰ

পৰা তেৱঁই তওঁেলাকক উ াৰ কিৰ পিৰ াণ িদেয়, িকয়েনা তওঁেলােক

তওঁেত আ য় লেছ।

৩৮ হ িযেহাৱা, তামাৰ াধত মাক ধমিক িনিদবা; তামাৰ চ

কাপত মাক শাি িনিদবা। ২ িকয়েনা তামাৰ কাঁড়েবােৰ

মাক িবি েছ, তামাৰ হােত মাক বৰৈক হঁিচ ধিৰেছ। ৩ তামাৰ

াধৰ কাৰেণ মাৰ শৰীৰত ক’ তা তা নাই; মাৰ পাপৰ কাৰেণ

মাৰ অি েবাৰত া নাই। ৪ মাৰ মৰূৰ ওপৰৈলেক মাৰ অেনক

অপৰাধেবাৰ উিঠেছ; সইেবাৰ মাৰ বােব বব নাৱাৰা অিত গধৰু বাজাৰ

িনিচনাও হেছ। ৫ মাৰ অ ানতাৰ কাৰেণ মাৰ ঘাঁেবাৰ গিল গ ময়

হেছ। ৬ মই খ পাই বৰ ঁজা হ পিৰেছা, ওেৰ িদনেটা শাকাতুৰ হ

ফুিৰেছাঁ। ৭ মাৰ কঁকালত লা‐ পাৰাৰ িবষ হেছ, মাৰ শৰীৰৰ ক’ তা

তা নাই। ৮ মই বৰ ল আৰু ভািগ পিৰেছাঁ; মনৰ ব া লতাত মই

কঁকাই আেছাঁ। ৯ হ িযেহাৱা, মাৰ সকেলা কামনা‐বাসনা তুিম জানা;

মাৰ মিুনয়াহ তামাৰ পৰা লকুাই থকা নাই। ১০ মাৰ বু ধপধপাইেছ;

মাৰ শি নােহাৱা হ গেছ; এেন িক মাৰ চ ও অ কাৰ হ গেছ।

১১ মাৰ এই অৱ া দিখ, ব ু ‐বা ৱ আৰু সংগীসকেল মাৰ আপদৰ

পৰা আঁতৰত িথয় হ থােক, মাৰ চুবৰুীয়াসকেলও আঁতৰত থােক। ১২

িযসকেল মাৰ াণ িবচােৰ, তওঁেলােক মাৈল ফা পািতেছ, িযসকেল

মাৰ অিন কিৰবৈল িবচােৰ, তওঁেলােক ংসৰ কথা কয়; তওঁেলােক

ওেৰ িদনেটা কৱল ছলনা কিৰবৈলেক িচ া কিৰ থােক। ১৩ মই কলা

মা হৰ িনিচনা হ’ লা, এেকােক েনা; মই মখু মিলব নাৱাৰা বাবা
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মা হৰ িনিচনা হ’ লা। ১৪ িয মা েহ েন, যাৰ মখুত কােনা উ ৰ

নাই, মই এেন মা হৰ িনিচনাই হ’ লা। ১৫ হ িযেহাৱা, মই তামাৈলেহ

অেপ া কিৰ আেছাঁ; হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিমেয়ই উ ৰ িদবা। ১৬

মই াথনা কিৰ কওঁ, “ যিতয়া মাৰ ভিৰ িপছিল যায়, মাৰ িবৰেু

িযসকেল অহংকাৰ কেৰ, তুিম তওঁেলাকক মাৰ ওপৰত আন কিৰবৈল

িনিদবা।” ১৭ মইেতা ায় পিৰেয়ই গ’ লা; মাৰ শ সদায় মাৰ লগেত

আেছ। ১৮ মাৰ অপৰাধ মই ীকাৰ কিৰেছাঁ; মাৰ পাপৰ কাৰেণ মই

ঃিখত হেছাঁ। ১৯ িযসকল অকাৰণেত মাৰ শ হেছ, তওঁেলাক

শি শালী। িযসকেল অকাৰেণ মাক ঘণৃা কেৰ, তওঁেলাক অেনক। ২০

মাৰ উপকাৰৰ সলিন তওঁেলােক মাৈল অপকাৰেহ কেৰ; যিদও মই

সৎকম কেৰাঁ, তওঁেলাক মাৰ িবেৰাধী। ২১ হ িযেহাৱা, মাক ত াগ

নকিৰবা। হ মাৰ ঈ ৰ, মাৰ ওচৰৰ পৰা তুিম আঁতৰত নাথািকবা। ২২

হ মাৰ িযেহাৱা, মাৰ পিৰ াণকতা; মাক সহায় কিৰবৈল তুিম শীে

আহাঁ।

৩৯ মই কিছেলাঁ, “মই মাৰ পথত সাৱধােন চিলম; যােত মাৰ

িজভােৰ মই পাপ নকেৰাঁ; যিতয়াৈলেক তা মাৰ আগত

থােক, তিতয়াৈলেক মাৰ মখুত সাপা িদ ৰািখম।” ২ মই মখু ব

কিৰ মেন মেন আিছেলাঁ; িয ভাল, তােকা নক’ লা। তােত মাৰ মনৰ

বজাৰ অিধকতৰ বিৃ পােল। ৩ মই মাৰ অ ালাত দিহেছা। মই

যিতয়া মেন মেন এইেবাৰ কথা ভািৱ আিছেলাঁ, তিতয়া অ ৰত যন জইু

িলবৈল ধিৰিছল; তাৰ পাছত মই মাৰ িজভােৰ কথা ক’ লাঁ, ৪ “ হ

িযেহাৱা, মাৰ জীৱনৰ শষ গিত মাক জেনাৱা; মাৰ আয়সু িকমান

িদনৈলেক আেছ, তাক মাক জািনবৈল িদয়া; মাৰ জীৱন য কেন

অলপিদনীয়া, তাক মাক াত কৰা। ৫ চাৱা, তুিম মাৰ িদনেবাৰ

এেবেগতীয়া কিৰলা; তামাৰ দিৃ ত মাৰ জীৱনকাল এেকা নােহাৱাৰ

িনিচনা; বা িৱক, সকেলা মা হ এক িন াস মােথান। ( চলা) ৬ বা িৱক

িতজন মা েহ ছাঁ ৰেূপ অহা যাৱা কেৰ; তওঁেলােক অনথক ৰেূপ

কৱল ৰামৰুা কেৰ; তওঁেলােক ধন দমাই থয়, িক ু কােন তাক ভাগ

কিৰব, তাক নাজােন। ৭ “ হ ভু, তেনহেল মই িকহৈল অেপ া কিৰম?

মাৰ আশা তামাৰ ওপৰেত। ৮ মাৰ সকেলা অপৰাধৰ পৰা তুিম মাক

উ াৰ কৰা; িবেবকহীন লাকৰ ওচৰত তুিম মাক ঘণৃাৰ পা নকিৰবা।

৯ মই মেন মেন আেছাঁ; মখু নেমিলম; িকয়েনা তুিমেয়ই এই সকেলা ক

হ’বৈল িদছা। ১০ মাৰ ওপৰৰ পৰা তামাৰ শাি তুিম দূৰ কৰা; তামাৰ

হাতৰ আঘাতত মই ায় শষ হ গেছাঁ। ১১ তুিম যিতয়া অপৰাধৰ

কাৰেণ মা হক ধমিক িদ শাসন কৰা, তিতয়া পােক ন কৰাৰ দেৰ

তুিম তওঁেলাকৰ সৗ য ন কিৰ িদয়া। বা িৱক সকেলা মা হ এক

িন াস মােথান। ( চলা) ১২ হ িযেহাৱা, মাৰ াথনা না, আৰু মাৰ

কাতেৰাি ৈল কাণ পাতা; মাৰ চ েলা দিখ িনৰেৱ নাথািকবা! মাৰ

সকেলা পবূপৰুষুসকলৰ িনিচনাৈক মই তামাৰ স খুত পৰেদশত বাস

কৰা িবেদশীৰ দেৰ আেছাঁ। ১৩ মাৰ ওপৰৰ পৰা তামাৰ কেঠাৰ দিৃ

আঁতৰাই িনয়া, যােত মই যাৱাৰ আেগেয় অথাৎ মতুৃ ৰ আেগেয়, পনুৰ

হাঁিহব পােৰাঁ।”

৪০ মই ধযেৰ িযেহাৱাৈল অেপ া কিৰিছেলাঁ; তােত তওঁ মাৈল

কাণ পািত মাৰ কাতেৰাি িনেল। ২ তওঁ মাক িবনাশৰ

গাতৰ পৰা তুিল আিনেল, পি ল জলাশয়ৰ পৰা তুিলেল। িশলৰ ওপৰত

মাৰ ভিৰ ৰািখেল আৰু মাৰ গিত ি ৰ কিৰেল। ৩ তওঁ মাৰ মখুত

এিট নতুন গীত িদেল, আমাৰ ঈ ৰৰ উে েশ শংসাৰ গীত িদেল;

অেনক লােক তােক দিখ ভয় খাব আৰু তওঁেলােক িযেহাৱাত ভাৰসা

কিৰব। ৪ ধ সই লাক, িয লােক িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কেৰ;

িযজেন অহংকাৰীেবাৰৰ ফােল ঘেূৰ, নাইবা িমছা দৱতােবাৰৰ পাছত

চিল অপেথ যাৱাসকলৰ িদেশ ঘেূৰ। ৫ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিম

তামাৰ অেনক আচিৰত কায কিৰছা, আমাক ল তামাৰ পিৰক না

অেনক, তামাৰ লগত কােকা তুলনা কিৰব নাৱািৰ, মই যিদ সইেবাৰ

ঘাষণা আৰু বণনা কেৰাঁ, গণনা কিৰব নাৱাৰাৈক অেলখ হ’ব। ৬ তুিম

বিলদান আৰু নেবদ ত সে াষ নােপাৱা; তুিম মাক িনবৈল ৱণ শি

িদলা; হাম‐বিল আৰু পাপাথক বিল তুিম িবচাৰা নাই। ৭ তিতয়া মই

ক’ লা, “এইয়া মই আিহেছাঁ; পু ক খনত মই অহাৰ িবষেয় িলখা আেছ।

৮ হ মাৰ ঈ ৰ, তামাৰ ই াত চলােতই মাৰ আন ; তামাৰ সকেলা

ব ৱ া মাৰ অ ৰতআেছ।” ৯ মই মহা‐সমাজত তামাৰ মিু ৰ ভবা া

চাৰ কেৰাঁ; হ িযেহাৱা, চাৱা, তুিমেয়ই জানা মই য ওঁঠ ব কিৰ

ৰখা নাই। ১০ তামাৰ উ াৰৰ সহায়ৰ কথা মই মাৰ দয়ত লু ৱাই

ৰখা নাই; তামাৰ িব তা আৰু পিৰ াণৰ কথা মই চাৰ কিৰেলাঁ;

তামাৰ দয়া আৰু সত তা মই মহাসমাজৰ পৰা পেুত ৰখা নাই। ১১

হ িযেহাৱা, তুিম মাৰ পৰা তামাৰ দয়া ধিৰ নাৰািখবা; তামাৰ ম

আৰু িব তাই মাক সদায় ৰ া কৰক। ১২ িকয়েনা অসংখ িবপেদ

মাক বিৰ ধিৰেছ; মাৰ অপৰাধেবােৰ মাক খিদ অতিকেত ধিৰেছ; মই

অপৰাধেবাৰ দখা নােপাৱা হ’ লা; সইেবাৰ মাৰ মৰূৰ চুিলতৈকেয়া

অিধক হ’ল; মাৰ সাহস নােহাৱা হেছ। ১৩ হ িযেহাৱা, মাক উ াৰ

কিৰবৈল ই ুক হাৱা; হ িযেহাৱা, মাক সহায় কিৰবৈল খৰ কৰা। ১৪

িযসকেল মাৰ াণ িবনাশ কিৰবৈল িবচােৰ, তওঁেলাক লি ত আৰু

অপমািনত হওঁক; িযসকেল মাৰ সবনাশ কামনা কেৰ, তওঁেলােক

অপমান পাই ঘিূৰ যাওঁক। ১৫ িযসকেল মাক দিখ কয়, “ভাল হেছ,

ভাল হেছ,” তওঁেলােক িনেজ লাজ পাই হতভ হওঁক। ১৬ িক ু তামাক

িবচৰাসকেল তামােতই আনি ত আৰু উ ািসত হওঁক; তামাৰ পিৰ াণ

ভালেপাৱাসকেল সকেলা সময়েত কওঁক, “িযেহাৱা মহান।” ১৭ িক ু মই

হেল খী আৰু দিৰ ; তথািপ মাৰ বােব িযেহাৱাই িচ া কেৰ, হ মাৰ

ঈ ৰ, তুিম পলম নকিৰবা; তুিমেয়ইেতা মাৰ সহায়, আৰু উ াৰকতা।

৪১ ধ সই লাক, িয লােক খী‐দিৰ ৈল িচ া কেৰ; িযেহাৱাই

তওঁেলাকক স টৰ কালত উ াৰ কেৰ। ২ িযেহাৱাই তওঁেলাকক

ৰ া কিৰ জীয়াই ৰােখ; তওঁেলাক দশত খী হ’ব; তুিম তওঁেলাকক

শ েবাৰৰ ই াত সমপণ নকিৰবা। ৩ তওঁেলাক অ হ শয াত

পিৰ থািকেল, িযেহাৱাই তওঁেলাকক সহায় কেৰ; নিৰয়া অৱ াত তুিম

তওঁেলাকৰ সকেলা ৰাগ কৰা। ৪ মই ক’ লা, “ হ িযেহাৱা, মাক

কৃপা কৰা, মাক কৰা, িকয়েনা মই তামাৰ িবৰেু পাপ কিৰেলাঁ।”

৫ মাৰ শ েবােৰ মাৰ িবৰেু িহংসা কিৰ কয়, “িস কিতয়া মিৰব?

কিতয়া তাৰ নাম লু হব?” ৬ তওঁেলাকৰ কােনােৱ মাক চাবৈল

আিহেল, অনথক কথােবাৰ কয়; তওঁেলাকৰ দয় তােৰ ভিৰ থােক

আৰু বািহৰৈল গ তাক ক ফুেৰ। ৭ মাক ঘণৃা কৰা সকেলােৱ এেকলেগ

িমিল মাৰ িবৰেু ফুচফুচায়; তওঁেলােক মাৰ অিন কিৰবৈল একি ত

হ আেলাচনা কেৰ। ৮ তওঁেলােক ভােৱ য মাক িকবা ভয়ানক বয়া

ব েৱ ধিৰেছ; সেয় মই য’ত পিৰ আেছাঁ, তাৰ পৰা পনুৰায় িঠম।” ৯

মাৰ িয অ ৰ িম , িযজনক মই িব াস কিৰিছেলাঁ আৰু িয জেন মাৰ

লগত আহাৰ কিৰিছল, মাৰ সই ব ু েৱও মাৰ িবৰেু ভিৰ দািঙেল।

১০ িক ু হ িযেহাৱা, তুিম মাৰ িত কৃপা কৰা; মাক তালা যােত

মই তওঁেলাকক িতফল িদব পােৰাঁ। ১১ ইয়াৰ াৰা মই জািনম য

তুিম মাৰ ওপৰত স ু , িকয়েনা মাৰ শ মাৰ ওপৰত জয়ী হ’ব

নাৱািৰেল। ১২ তুিম মাৰ সততাৰ কাৰেণ মাক ধিৰ ৰািখলা; তুিম

অন কালৰ কাৰেণ মাক তামাৰ স খুত উপি ত কিৰলা। ১৩ ধ

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, অনািদ কালৰ পৰা অন কাল পয । আেমন,

আৰু আেমন।

৪২ হিৰণীেয় যেনৈক জিুৰৈল অিত হািবয়াহ কেৰ, তেনৈক হ ঈ ৰ,

মাৰ াণ তামাৰ বােব আ ল হেছ। ২ ঈ ৰৰ কাৰেণ, জীৱ

ঈ ৰৰ কাৰেণ মাৰ াণ তৃ াতুৰ হেছ; মই কিতয়া আিহ ঈ ৰৰ

সা ােত উপি ত হ’ম? ৩ মাৰ চ েলা িদেন‐ৰািতেয় মাৰ আহাৰ হ’ল,

িকয়েনা লাকসকেল ওেৰ িদনেটা মাক কয়, “ তামাৰ ঈ ৰ ক’ত আেছ?”

৪ কাে ানত যিতয়া মাৰ অ ৰা া ভািগ পেৰ, তিতয়া এইেবাৰ কথা

মই সাঁৱৰণ কেৰাঁ পব পালন কৰা লাক সমহূক ল মই কেনৈক আন ‐

িন আৰু ধ বােদেৰ ঈ ৰৰ গহৃৈল গিছেলাঁ। ৫ হ মাৰ মন, তুিম িকয়
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িনৰাশ হছা? িকয় মাৰ অ ৰত ব া ল হছা? ঈ ৰত ভাৰসা কৰা;

কাৰণ মই পনুৰায় তওঁৰ িত কিৰম। তেৱঁই মাৰ সহায়, মাৰ ঈ ৰ।

৬ মাৰ াণ মাৰ অ ৰত িনৰাশ হেছ; সইবােব মই য নৰ দশৰ পৰা,

হেমাণ িগিৰ‐ ণী আৰু িমিচয়ৰ প তৰ পৰা তামাৰ কথা ভািবেছাঁ। ৭

তামাৰ জল পাতৰ শ ত জল সমেূহ জল সমহূক মািতেছ; তামাৰ

সকেলা ঢৗ আৰু তৰ েবাৰ মাৰ ওপেৰিদ ব গেছ। ৮ িযেহাৱাই িদনত

তওঁৰ গভীৰ মক মাৰ ওপৰত আেদশ কেৰ আৰু ৰািত তওঁৰ গীত

মাৰ স ী হয়; মাৰ জীৱনদাতা ঈ ৰৈল মাৰ াথনা। ৯ মই মাৰ িশলা

ঈ ৰক কম, “িকয় তুিম মাক পাহিৰলা? মই িকয় শ ৰ উপ ৱৰ কাৰেণ

িবষ মেনেৰ ফুিৰেছা?” ১০ মাৰ শ েবােৰ যিতয়া মাক ঠা া কিৰ ক

থােক য “ তামাৰ ঈ ৰ ক’ত আেছ” তিতয়া মাৰ এেন হ’য় যন মাৰ

শৰীৰৰ অি েবাৰ ড়া হ গেছ। ১১ হ মাৰ াণ, তুিম িকয় িনৰাশ

হছা? িকয় মাৰ অ ৰত ব া ল হছা? ঈ ৰত ভাৰসা কৰা; কাৰণ মই

পনুৰায় তওঁৰ িত কিৰম। তওঁ মাৰ সহায়, আৰু মাৰ ঈ ৰ।

৪৩ হ ঈ ৰ, মাৰ িবচাৰ কৰা; ঈ ৰ ভয়হীন জািতৰ িবৰেু মাৰ

পে কথা কাৱা; ছল আৰু অ ায়কাৰী মা হৰ পৰা মাক ৰ া

কৰা। ২ িকয়েনা তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ, মাৰ গ; তুিম মাক িকয় ত াগ

কিৰলা? মই িকয় শ ৰ উপ ৱৰ কাৰেণ িবষ মেনেৰ ফুিৰেছাঁ? ৩

তামাৰ দীি আৰু সত তাক পঠাই িদয়া; সইেবােৰই মাৰ পথদশক

হওঁক; সইেবােৰই মাক তামাৰ সই পিব প তৈল আৰু তামাৰ

আবাসৈল ল যাওঁক। ৪ তােত মই ঈ ৰৰ য ‐ বদীৰ ওচৰৈল যাম, মাৰ

পৰম আন ৰ ঈ ৰৰ ওচৰৈল যাম; হ ঈ ৰ, হ মাৰ ঈ ৰ, মই বীণােৰ

তামাৰ ধ বাদ কিৰম। ৫ হ মাৰ মন, তুিম িকয় িনৰাশ হছা? িকয়

মাৰ অ ৰত ব া ল হছা? ঈ ৰত ভাৰসা কৰা; কাৰণ মই পনুৰায়

তওঁৰ িত কিৰম। তেৱঁই মাৰ সহায়, মাৰ ঈ ৰ।

৪৪ হ ঈ ৰ, আিম আমাৰ িনজৰ কােণেৰ িনেলাঁ; পবূকালত আমাৰ

পবূপৰুষু সকলৰ িদনত তুিম িয িয কায কিৰিছলা, সই স ে

আমাক তওঁেলােক ক’ ল। ২ তুিম তামাৰ িনজৰ হােতেৰই আন

জািতেবাৰক খিদ িদিছলা; সই ঠাইত তুিম আমাৰ লাকসকলক াপন

কিৰলা। তুিম সই সকেলা লাকক নাশ কিৰলা, িক ু আমাৰ লাকসকলক

তুিম মু কিৰ িব ািৰত কিৰলা। ৩ তওঁেলােক িনজৰ তেৰাৱালৰ

াৰাই সই দশ অিধকাৰ কৰা নািছল, িনজৰ বা ৰ শি ত জয় লাভ

কৰা নািছল; িক ু তামাৰ সাঁ হাত, তামাৰ বা , আৰু তামাৰ মখুৰ

দীি েয়েহ তাক কিৰিছল; িকয়েনা আমাৰ লাকসকলৰ ওপৰত তামাৰ

অ হ আিছল। ৪ তুিমেয়ই মাৰ ৰজা, তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ; যােকাবৰ

জয়ৰ বােব তুিমেয়ই আ া কৰা। ৫আমাৰ শ েবাৰক আিম তামাৰ

াৰােয়ই তলৈল ঠিল পঠাম; আমাৰ িবপে উঠাসকলক আিম তামাৰ

নামত ভিৰৰ তলত গছিকম। ৬ মই িনজৰ ধ ৰ ওপৰত ভাৰসা নকেৰাঁ,

মাৰ তেৰাৱােল মাক ৰ া কিৰব নাৱােৰ। ৭ িক ু তুিমেয়ই শ েবাৰৰ

পৰা আমাক ৰ া কিৰলা, আৰু আমাক ঘণৃা কৰা সকলক তুিম লাজত

পলালা। ৮ ঈ ৰৰ নামেত আিম সকেলা সময়েত গব কিৰ আিহেছাঁ;

িচৰকাল আিম তামাৰ নামৰ ধ বাদ কিৰ থািকম। ( চলা) ৯ িক ু তুিম

এিতয়া আমাক ত াগ কিৰলা, আমাক অপমািনত কিৰলা; আমাৰ স

সমহূৰ লগত তুিম যা া নকৰা। ১০ শ ৰ স খুৰ পৰা তুিম আমাক পাছ

ঁ িক আিহবৈল বাধ কিৰলা; আমাক শ েবােৰ আমাক লটু কিৰেছ। ১১

তুিম আমাক কািটবৈল িনয়া মৰ‐ছাগৰ দেৰ কিৰলা; জািতেবাৰৰ মাজত

আমাক িসঁচৰিত কিৰলা। ১২ তুিম তামাৰ লাক সমহূক, িবনামেূল ই

বিচলা, তওঁেলাকৰ িবিনময়ত তুিম অিধক ধন িনিবচািৰলা। ১৩ ওচৰ‐

চুবৰুীয়াৰ আগত তুিম আমাক িন াৰ িবষয় কিৰছা; চািৰওফালৰ লাক

সকলৰ ওচৰত আমাক িব প আৰু তু ানৰ পা কিৰছা। ১৪ অ া

জািতেবাৰৰ মাজত তুিম আমাক দ ৃ া কিৰছা; লাক সকলৰ মাজত

আমাক হাঁিহয়াতৰ পা কিৰছা। ১৫ ওেৰ িদনেটা মাৰ অপমান মাৰ

আগেত আেছ, আৰু মাৰ মখুৰ লােজ মাক ঢািকেছ; ১৬ মাক িন া

আৰু তু ান কৰাসকলৰ কথাৰ কাৰেণ, শ আৰু িতিহংসাকাৰী

সকলৰ কাৰেণ, ১৭আমাৈল এই সকেলা ঘিটল; তথািপ আিম তামাক

পাহৰা নাই, অথবা তামাৰ ব ৱ াৰ িবষেয় িব াস‐ঘাতকতা কৰা নাই।

১৮ তামাৰ পৰা আমাৰ মন ঘৰূা নাই; তামাৰ পথৰ পৰাও আমাৰ ভিৰ

আঁতিৰ যাৱা নাই। ১৯ তথািপও তুিম আমাক িশয়ালেবাৰৰ ঠাইত িড়

কিৰলা, মতুৃ ায়ােৰ আমাক ঢািক ধিৰলা। ২০ আমাৰ ঈ ৰক যিদ

আিম পাহিৰেলাঁ, নাইবা আমাৰ হাত যিদ আন কােনা দৱতাৰ ফােল

আগবঢ়াইেছা, ২১ তে ঈ েৰ জােনা তাক নাজািনব? িকয়েনা তওঁ

মনৰ গাপনীয় সকেলা কথাই জােন। ২২ িক ু তথািপও তামাৰ কাৰেণই

আিম গােটই িদনেটা হত হেছাঁ; আিম বধ কিৰব লগীয়া মৰ‐ছাগৰ

িনিচনা গিণত হেছাঁ। ২৩ হ িযেহাৱা, সাৰ পাৱা, তুিম িকয় টাপিনয়াই

আছা? জািগ উঠা, িচৰকালৈলেক আমাক ত াগ নকিৰবা! ২৪ তুিম িকয়

তামাৰ মখু ঢািক ৰািখছা? আমাৰ শ আৰু উপ ৱ িকয় পাহিৰছা? ২৫

আমাৰ াণ ধিূলৈলেক নািম হেছ, আমাৰ শৰীৰ মািটত লািগ গেছ। ২৬

উিঠ আহা, আমাক সহায় কৰা; তামাৰ গভীৰ ম অ সােৰ তুিম আমাক

মু কৰা।

৪৫ মাৰ দয় ভাল ৰ ভাৱধাৰােৰ ভিৰ পিৰেছ; ৰজাৰ উে েশ

মই কিবতা ৰিচেছা; মাৰ িজভা লখকৰ কলমৰ দেৰ হ উিঠেছ।

২ মা হৰ স ান সকলতৈক তুিম পৰম ৰ; তামাৰ ওঁঠেযািৰ অ েহেৰ

পিৰপণূ; ঈ েৰ িচৰকালৈলেক তামাক আশী াদ কিৰেল। ৩ হ বীৰ,

তামাৰ তেৰাৱাল কঁকালত বাি লাৱা; গৗৰৱ আৰু মিহমাৰ সাজত

তুিম িবভূিষত হাৱা। ৪ ধািমকতাযু সত আৰু ন তাৰ পে তুিম

িনজৰ গৗৰৱত িবজয়ীৰ দেৰ যা া কৰা; তামাৰ সাঁ হােত তামাক

ভয় জে াৱা কায িশকাওঁক। ৫ তামাৰ ধ ৰ কাঁড়েবাৰ চাকা; ৰজাৰ

শ েবাৰৰ বু ত সই কাঁড়েবােৰ িবি যায়; জািতেবাৰ তামাৰ ভিৰৰ

তলত পিৰ যায়; ৬ ঈ েৰ তামাক িদয়া িসংহাসন িচৰ ায়ী, অন

কালৈলেক থােক; তামাৰ ৰাজকীয় ৰাজদ ায়শাসনৰ দ । ৭ তুিম

ধািমকতাক ভাল পাৱা আৰু তাক ঘণৃা কৰা; সইবােব ঈ েৰ, তামাৰ

ঈ েৰ, তামাৰ সংগীসকলতৈক অিধক বিচ আন ৰ তেলেৰ তামাক

অিভেষক কিৰেল। ৮ গ ৰস, অগৰু আৰু দালিচিনৰ সকেলা গ ত

তামাৰ ব গ হেছ। হাতী‐দাঁেতেৰ িনমাণ কৰা অ ািলকাৰ পৰা

তাঁৰযু বাদ য ৰ বাদ ই তামাক আন িদেয়। ৯ তামাৰ স ানীত

মিহলাসকলৰ মাজত ৰাজক াও আেছ; তামাৰ সাঁহােত সাণ আৰু

ওফীৰেৰ িবভূিষতা ৰাণী িথয় হ আেছ। ১০ হ ক া, মন িদ কাণ পািত

না; তামাৰ লাকসকলক তুিম পাহিৰ যাৱা; তামাৰ িপতৃ গহৃৰ কথা

পাহিৰ যাৱা। ১১ তিতয়ােহ ৰজাই তামাৰ সৗ য ত ই া কাশ

কিৰব; িকয়েনা তেৱঁই তামাৰ ভু; তওঁৰ আগত ণাম কৰা। ১২ তূৰ

নগৰৰ লাকসকেল তামাৰ অ হ িবচািৰ উপহােৰেৰ সেত উপি ত

হব; ধনীসকেলও সকেলা স েদেৰ সেত তামাৰ অ হ িবচািৰব। ১৩

ৰাজ াসাদত ৰাজক াক সি ত কৰা হ’ব; তওঁৰ ব সাণৰ সূতােৰ

বাৱা হেছ। ১৪ নানা বৰঙীয়া ফুলাম বে েৰ িবভূিষত কিৰ তওঁক ৰজাৰ

আগৈল িনয়া হব; তাইৰ পাছত তাইৰ অিববািহতা সংগীসকেলও অ সৰণ

কিৰব। ১৫আন আৰু উ ােসেৰ তওঁেলাকক ল অনা হব; তওঁেলাক

ৰজাৰ ৰাজ সাদত আিহ সামাব। ১৬ তামাৰ পবূপৰুষুসকলৰ ঠাই

তামাৰ পু সকেল ল’ব; লাকসকলৰ মাজত তুিম তওঁেলাকক গােটই

পিৃথবীত ৰাজ মাৰ কিৰবা। ১৭ মই তামাৰ নাম পৰুষুা েম সাঁৱৰণ

কিৰম; সইকাৰেণ লাকসকেল িচৰকালৈলেক তামাৰ ধ বাদ কিৰব।

৪৬ ঈ ৰ আমাৰ আ য় আৰু বল, স টৰ সময়ত িবচাৰা মাে পাব

পৰা ঈ ৰ। ২ এই বােবই মই ভয় নকিৰম ‐ যিদও পিৃথবীৰ

পিৰব ন হয়, প তেবাৰ কঁিপ উিঠ সাগৰৰ বু ত পেৰ, ৩ যিদও

জল সমেূহ ত ন‐গ ন কেৰ আৰু ফেন‐ফুটুকােৰ ভিৰ পেৰ, যিদও

প তেবােৰ আেলাড়ন কিৰ কঁিপ উেঠ। ( চলা) ৪ এখন নদী আেছ; তাৰ

ঁিতেবােৰ ঈ ৰৰ নগৰক আন ময় কিৰ তােল, আন ময় কিৰ তােল

সে াপিৰ জনা থকা সই পিব ান। ৫ ঈ ৰ সই নগৰৰ মাজত থােক;

সেয় তাই িবচিলত নহ’ব। অিত পৱুােতই ঈ েৰ তাইক সহায় কিৰব। ৬
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জািতেবােৰ হ চ কিৰেছ; আৰু ৰাজ েবাৰ উ হেছ; তওঁ গজন কিৰ

উিঠেছ আৰু পিৃথৱী ৱীভূত হ’ল। ৭ বািহনীসকলৰ সবশি মান িযেহাৱা

আমাৰ স ত আেছ; যােকাবৰ ঈ ৰ আমাৰ আ য় ান। ( চলা) ৮আহাঁ,

িযেহাৱাৰ কায‐কলাপ চাৱা, তওঁ পিৃথবীত ংস আিনেছ। ৯ তওঁ

পিৃথবীৰ সকেলা যু ব কেৰ, তওঁ ধ ভােঙ, বৰছা ডাখৰ ডাখৰ কেৰ,

ৰথেবাৰ জইুত পােৰ। ১০ িযেহাৱাই কেছ, “ তামােলাক া হাৱা,

মই য ঈ ৰ, ইয়ােক জানা! সকেলা জািতেয় মােকই গৗৰৱাি ত কিৰব,

পিৃথৱীেয় মােকই গৗৰৱাি ত কিৰব।” ১১ বািহনীসকলৰ সবশি মান

িযেহাৱা আমাৰ স ত আেছ; যােকাবৰ ঈ ৰ আমাৰ আ য় ান। ( চলা)

৪৭ হ সমদুায় জািত, তামােলােক হাত তািল িদয়া; আনে েৰ ঈ ৰৰ

উে েশ জয় িন কৰা। ২ সে াপিৰ িযেহাৱা িব য়জনক; সম

পিৃথবীৰ ওপৰত তেৱঁই মহান ৰজা। ৩ তওঁ লাক সমহূক আমাৰ

অধীন কিৰেল, জািতেবাৰক আমাৰ ভিৰৰ তল কিৰেল। ৪ তেৱঁই আমাৰ

আিধপত মেনানীত কিৰেল; সই অিধপত তওঁৰ মৰ পা যােকাবৰ

গৗৰৱৰ িবষয়। ( চলা) ৫ ঈ েৰ জয়‐ িনৰ মােজেৰ উ গমন কিৰেল;

িযেহাৱাই িশঙা‐ িনৰ মােজেৰ উ গমন কিৰেল। ৬ তামােলােক ঈ ৰৰ

উে েশ শংসাৰ গান কৰা, শংসাৰ গান কৰা; তামােলােক আমাৰ

ৰজাৰ উে েশ শংসাৰ গান কৰা, শংসাৰ গান কৰা। ৭ িকয়েনা

ঈ ৰ গাটই পিৃথবীৰ ৰজা; তামােলােক তওঁৰ উে েশ এক িবেশষ

উপলি েৰ শংসাৰ গান কৰা। ৮ সকেলা জািতেবাৰৰ ওপৰত ঈ েৰ

ৰাজ কেৰ; তওঁৰ পিব িসংহাসনত তওঁ বিহ থােক। ৯ জািত সমহূৰ

ৰাজপু সকল গাট খাইেছ; অ াহামৰ ঈ ৰৰ লাকৰ দেৰই গাট খাইেছ;

িকয়েনা পিৃথবীৰ ঢালেবাৰ ঈ ৰৰ; তেৱঁই সবােতাৈক মহান।

৪৮আমাৰ ঈ ৰৰ নগৰত, তওঁৰ পিব প তত, িযেহাৱা মহান

আৰু অতীব শংসাৰ যাগ , ২ উ ৰ া ত ি ত সই িচেয়ান

প ত; ওখ িটলাৰ ওপৰত মহান ৰজাৰ সই নগৰ দিখবৈল ৰ;

গােটই পিৃথবীেক আন িদেয়। ৩ ঈ েৰ সই চহৰৰ অ ািলকােবাৰৰ

মাজত িনজক গ ৰেূপ কাশ কিৰেছ। ৪ ৰজাসকেল একেগাট হ’ল

আৰু এেকলেগ আ ৱাই গ’ল। ৫ তওঁেলােক সই নগৰ দিখ আতংিকত

হ’ল; তওঁেলাক িব ল হ পলাই গ’ল। ৬ সই ঠাইত ভয়েত তওঁেলাকৰ

কঁপিন উিঠিছল, সৱকািৰনী মিহলাৰ দেৰ য ণা হিছল। ৭ যেনৈক পবূ

িদশৰ বতােহ তচীচৰ জাহাজেবাৰ ভািঙ পলায়, তেনৈক তওঁেলাকক

ভািঙেল। ৮ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নগৰত, আমাৰ ঈ ৰৰ নগৰত;

আিম িয িনিছেলাঁ, তােক দিখেলাঁ; দিখেলাঁ, ঈ েৰ নগৰখন িচৰকালৰ

কাৰেণ াপন কিৰব। ( চলা) ৯ হ ঈ ৰ, তামাৰ মি ৰৰ িভতৰত, আিম

তামাৰ গভীৰ মৰ কথা ধ ান কেৰাঁ। ১০ হ ঈ ৰ, তামাৰ শংসাৰ

দেৰই তামাৰ নাম পিৃথৱীৰ শষ সীমা পয আেছ। তামাৰ সাঁ হাত

ধািমকতােৰ পিৰপণূ। ১১ তামাৰ ায় িবচাৰৰ কাৰেণ িচেয়ান প েত

আন কৰক, িযহূদাৰ নগৰেবাৰ উ াস কৰা। ১২ তামােলােক িচেয়ানৰ

চািৰওফােল ঘৰূা, আহাঁ, তাৰ কাঁঠেবাৰ গণনা কৰা। ১৩ তাৰ াচীৰেবাৰ

ল কৰা; তাৰ ৰাজ‐অ ািলকােবাৰ ঘিূৰ চাৱা যােত তামােলােক সই

কথা তামােলাকৰ ভাৱী স ান সকলক ক’ব পাৰা। ১৪ এই ঈ ৰ, আমাৰ

অন কালৰ ঈ ৰ; তওঁ িচৰকালৈলেক আমাৰ পথদশক হ’ব।

৪৯ হ সমদুায় জািত, তামােলােক এইকথা না; হ জগত‐িনবাসী,

কাণ পাতা। ২ উ ‐নীচ, ধনী‐ খীয়া সকেলােৱ না। ৩ মাৰ

মেুখ ানৰ কথা কব; মাৰ অ ৰৰ গভীৰ িচ া বিু দায়ক। ৪ মই

িশ াযু দ ৃ া েবাৰৈল মেনােযাগ িদম; বীণােৰ সেত গীত গাই তাৰ

গভীৰ িবষেয় ব াখ া কিৰম। ৫ মাৰ তাড়নাকাৰীেবাৰৰ অপৰােধ যিতয়া

মাক বিৰ ধেৰ, সই স টৰ কালত মই িকয় ভয় কিৰ থািকম? ৬ সই

সকল হেছ লাক, িযসকেল ধন‐স ি ত ভাৰসা কেৰ আৰু চুৰ

ধনৰ বােব অহংকাৰ কেৰ। ৭ কােনও কােকা কােনা কােৰ িনজক

মতুৃ ৰ পৰা মু কিৰব নাৱােৰ। নাইবা কােনও মিু ৰ কাৰেণ ঈ ৰক

অিধক এেকা িদব নাৱােৰ, যােত মা হ িচৰকাল জীয়াই থািকব পােৰ। ৮

কাৰণ মা হৰ জীৱনৰ ায়ি ৰ মলূ অিধক; মা েহ কিতয়াও তাৰ

পযা মলূ িদব নাৱােৰ, ৯ যােত তওঁ সদায় জীয়াই থািকব পািৰব

আৰু কিতয়াও মদামৰ গাতৈল নাযাব। ১০আিম দখা পাওঁ য ানী

লাকেৰা মতুৃ হয়; িনেবাধ আৰু িবেবকহীন লাকৰ দেৰই তওঁেলাক

িবন হয়। তওঁেলােক িনজৰ ধন‐স দ আনৰ কাৰেণ এিৰ থ যায়।

১১ তওঁেলাকৰ মদাম, তওঁেলাকৰ ঘৰ‐বাৰী িচৰ ায়ী, তওঁেলাকৰ

আবাসেবাৰ পৰুষুা েম থািকব, সেয় িনজৰ নােমেৰই তওঁেলােক

মািটৰ নাম িদেয়। ১২ িক ু মা হ ঐ যশালী হ’ লও, িচৰ ায়ী নহয়;

তওঁেলাক প েবাৰৰ দেৰই িবন হ যাব। ১৩ িযসকেল িনজৰ াচুযতাত

ভাৰসা কেৰ, আৰু তওঁেলাকৰ পাছত িযসকল লােক তওঁেলাকৰ কথাত

হয়ভৰ িদ চেল, সই হঠকাৰীসকলৰ দশাও তেন ৱা হ’ব। ( চলা)

১৪ তওঁেলাক িচেয়ালৰ কাৰেণ িনযু হাৱা মৰ‐ছাগৰ জাক ৰপূ;

মতুৃ েয়ই তওঁেলাকৰ ৰখীয়া হ’ব; তওঁেলাক িচেয়ালৈল নািম যাব।

তওঁেলাকৰ ৰপূ িচেয়ালত ন হ’ব; তওঁেলাকৰ বাস ান বিুল এেকা

নাথািকব। (Sheol h7585) ১৫ িক ু িচেয়ালৰ হাতৰ পৰা ঈ েৰ মিু ৰ

মলূ িদ মাৰ াণ মু কিৰব; মাক তওঁৰ িনজৰ ওচৰত হণ কিৰ

ল’ব। ( চলা) (Sheol h7585) ১৬ যিতয়া কােনা মা হ ধনী হয়, ভয়

নাখাবা; তওঁৰ পিৰয়ালৰ গৗৰৱ যিতয়া বিৃ পায়, তুিম ভয় নকিৰবা।

১৭ িকয়েনা তওঁেলােক মৰণৰ কালত এেকােক ল নাযাব; তওঁেলাকৰ

ধন‐স দ তওঁেলাকৰ লগত নািম নাযাব। ১৮ যিদও জীৱন কালত

তওঁেলােক িনজক খী বিুল ভােৱ, িকয়েনা তামােলাকৰ িনজৰ ভাল

অৱ া হ’ ল, মা েহ তামােলাকক খী বিুল শংসা কেৰ; ১৯ তথািপও

িনজৰ পবূপৰুষুসকলৰ ওচৰৈল তওঁেলাক যাবই লািগব, িযসকেল পনুৰ

কিতয়াও পাহৰ দিখবৈল নাপাব। ২০ িক ু মা হ ঐ যশালী হ’ লও

িচৰ ায়ী নহয়; তওঁেলাক প েবাৰৰ দেৰই িবন হ যাব।

৫০ পৰা মী ঈ ৰ িযেহাৱাই কথা কেল, সূযৰ উদয় ানৰ পৰা

অ যাৱা ানৈলেক পিৃথবীৰ সকেলােক তওঁ মািতেল। ২

িচেয়ানৰ পৰা, পিৰপণূ সৗ যৰ ঠাইৰ পৰা, ঈ েৰ দীি কাশ কিৰেল।

৩আমাৰ ঈ ৰ আিহেছ, তওঁ নীৰৱ হ নাথািকব; তওঁৰ আেগ আেগ

াসকাৰী অি আিহব, তওঁৰ চািৰওফােল অিতশয় ধমুহুা বব। ৪ তওঁ

িনজৰ লাকসকলৰ ায় িবচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ, তওঁ ওপৰৰ আকাশ‐

ম লক আৰু পিৃথবীক মািতেছ। ৫ “ মাৰ সই িব াসী ভ সকলক মাৰ

ওচৰত একেগাট কৰা, িযসকেল উৎসগৰ াৰাই মাৰ লগত এক িনয়ম

াপন কিৰেল।” ৬আকাশ‐ম েল তওঁৰ ধািমকতা ঘাষণা কিৰেছ;

িকয়েনা ঈ ৰ িনেজই িবচাৰকতা। ( চলা) ৭ হ মাৰ লাকসকল, না,

মই কথা ক’ম; হ ই ােয়ল, মই তামাৰ িবপে সা িদম; মই ঈ ৰ,

তামােৰই ঈ ৰ। ৮ তামাৰ উৎসগৰ বােব মই তামাক দাষী কৰা

নাই; তামাৰ হামবিলেবাৰ সদায় মাৰ স খুত আেছ। ৯ তামাৰ ঘৰৰ

পৰা ভতৰা মই নলওঁ; তামাৰ গঁৰালৰ ছাগলীও মই হণ নকেৰাঁ। ১০

িকয়েনা সকেলা বনৰীয়া জ ু মােৰই, অসংখ পাহাৰেবাৰৰ ওপৰত ঘিূৰ

ফুৰা প েবাৰ মােৰই। ১১ এেনিক, পাহাৰৰ সকেলা প ীক মই জােনা;

পথাৰত চিৰ ফুৰা সকেলা াণীও মােৰই। ১২ “ মাৰ ভাক লািগেলও

মই তামাক নক’ম; িকয়েনা জগত আৰু তাত থকা সকেলা মােৰই। ১৩

ভতৰাৰ মাংস মই ভাজন কিৰম ন? মই ছাগলীেবাৰৰ তজ পান কিৰম

ন? ১৪ ঈ ৰৰ উে েশ ধ বাদৰ বিল উৎসগ কৰা; সে াপিৰ জনাৰ

উে েশ তামাৰ স েবাৰ পৰূণ কৰা। ১৫ স টৰ কালত মাৰ আগত

াথনা কৰা; মই তামাক উ াৰ কিৰম আৰু তুিম মাক গৗৰৱাি ত

কিৰবা।” ১৬ িক ু ঈ েৰ লাকক এই কথা কেছ, “ মাৰ শাসন‐

িবিধৰ কথােবাৰ কবৈল অথবা মাৰ ব ৱ াৰ কথা মখুত আিনবৈল তামাৰ

িক অিধকাৰ আেছ? ১৭ কাৰণ তুিমেতা মাৰ শাসন ঘণৃা কৰা; মাৰ

কথােবাৰ পাছফােল পলাই থাৱা। ১৮ চাৰক দিখেল তুিম তাৰ লগত

ব ু কৰা; তুিম ব িভচাৰীেবাৰৰ সহেযাগী হ থাকা। ১৯ কথাৰ

কাৰেণ তামাৰ মখু খালা ৰাখা, তামাৰ িজভাই ছলনাৰ বশত থািক কথা

কয়। ২০ তুিম বিহ বিহ িনজৰ আ ীয়ৰ িবৰেু কথা ক থাক; এেক মাতৰৃ



সামস ীত329

িনজৰ ভাইৰ িবৰেু িন া কৰা। ২১ এই সকেলােবাৰ তুিম কিৰছা, িক ু

মই মেন মেন আিছেলাঁ; তুিম ভািৱছা, মই তামােৰই িনিচনা এজন। িক ু

এিতয়া মই তামাক ধমিক িদম আৰু তামাৰ স খুত তামাৰ সকেলা

দাষ ল আিনম। ২২ তামােলাক িযসকেল ঈ ৰক পাহিৰ গছা, তাক

এবাৰ ভািৱ চাৱা; নহ’ ল মই তামােলাকক িছিৰ ডাখৰ ডাখৰ কিৰ

পলাম; তামােলাকক উ াৰ কিৰবৈল কােনা নাথািকব। ২৩ িয মা েহ

জীৱনত ধ বাদৰ বিল উৎসগ কেৰ, তেৱঁই মাক গৗৰৱাি ত কেৰ; িয

মা েহ সিঠক পথত চেল, মই তওঁক ঈ ৰৰ পিৰ াণ দিখবৈল িদম।

৫১ হ ঈ ৰ, তামাৰ অসীম ম অ সােৰ মাক কৃপা কৰা, তামাৰ

চুৰ দয়া অ সােৰ মাৰ পাপ মাচন কৰা। ২ মাৰ সকেলা

অধম তুিম ধইু পেলাৱা; মাৰ পাপৰ পৰা মাক িচ কৰা। ৩ মাৰ

পাপেবাৰ মই িনেজ জািনেছাঁ; মাৰ পাপ সদায় মাৰ আগত আেছ। ৪

তামাৰ িবৰেু , কৱল তামােৰই িবৰেু মই পাপ কিৰেলাঁ; তামাৰ

দিৃ ত িয বয়া মই তােক কিৰেলাঁ; তুিম তামাৰ বাক ত ধািমক, তামাৰ

িবচাৰ িনখুঁত। ৫ চাৱা, অধমেত মাৰ জ হল; মাৰ মাতেৃয় মাক

পাপেত গভধাৰণ কিৰেল। ৬ তুিম দয়ৰ মাজত সত তাক চাব িবচাৰা;

সেয়, তুিমেয়ই মাৰ গাপন দয়ত িশ া িদবা। ৭ এেচাব বেনেৰ তুিম

মাক পিব কৰা আৰু মই িচ হ’ম; মাক ধাৱা, তােত মই িহমতৈকেয়া

বগা হ’ম। ৮ মাক আন আৰু উ াসৰ িন িনবৈল িদয়া; তুিম িড়

কৰা মাৰ অি েবাৰক উ ািসত হবৈল িদয়া। ৯ মাৰ পাপ সমহূৰ পৰা

তুিম তামাৰ মখু ঢাকা; মাৰ সকেলা অপৰাধ মাচন কৰা। ১০ হ ঈ ৰ,

তুিম মাৰ িভতৰত অ ৰ সিৃ কৰা; মাৰ অ ৰত এক নতুন আৰু

ি ৰ আ া াপন কৰা। ১১ তামাৰ স খুৰ পৰা মাক দূৰ নকিৰবা;

তামাৰ পিব আ া মাৰ পৰা িনিনবা। ১২ তামাৰ পিৰ াণৰ আন

মাক পনুৰায় দান কৰা; তামাৰ উদাৰ আ া িদ মাক ধিৰ ৰাখা। ১৩

তিতয়া মই পাপীেবাৰক তামাৰ পথৰ িবষেয় িশ া িদম, তােত পাপী

লাক তামাৰ ফােল ঘিূৰব। ১৪ হ ঈ ৰ, হ মাৰ পিৰ াণৰ ঈ ৰ,

ৰ পাতৰ দাষৰ পৰা তুিম মাক উ াৰ কৰা; তােত মাৰ িজভাই তামাৰ

উ াৰৰ গীত উ েৰ গাব। ১৫ হ ভু, মাৰ ওঁঠ মকুিল কৰা; মাৰ

মেুখ তামাৰ শংসা চাৰ কিৰব। ১৬ িকয়েনা তুিম বিলদানত স ু

নােহাৱা; হাৱা হ’ ল মই তাক িদেলােহঁেতন; হামবিলেতা তুিম স ু

নােহাৱা। ১৭ ভ মন ঈ ৰৰ হণীয় বিল, ইয়াক িদয়া; হ ঈ ৰ, ভ

আৰু অ তাপী মনক তুিম অ া নকিৰবা। ১৮ তামাৰ মংগলময় ই ােৰ

তুিম িচেয়ানৰ ম ল কৰা; িযৰচূােলমৰ াচীৰ তুিম পনুৰ িন াণ কৰা। ১৯

তিতয়া ধািমকতাৰ বিল উৎসগ, হামবিল উৎসগ আৰু পণূা িত হামবিল

উৎসগত তুিম আনি ত হ’বা। তাৰ পাছত তামাৰ য েবদীৰ ওপৰত

লাকসকেল দামিুৰ উৎসগ কিৰব।

৫২ হ বীৰ, তুিম মত িকয়গ কিৰছা?ঈ ৰৰদয়া িচৰকালৈলেক

থােক। ২ তুিম ংসৰ পিৰক না কিৰছা; হ ছলনাকাৰী,

তামাৰ িজভা চাকা খৰুৰ িনিচনা; ৩ তুিম ভাল কামতৈক বয়া কামেহ

ভাল পাৱা, সত কথাতৈক িমছা কথা কবৈলেহ ভাল পাৱা। ( চলা) ৪ হ

ছলনাকাৰী িজভা, িয কথাই ংস আেন, তুিম তােক ভাল পাৱা। ৫

িক ু ঈ েৰ তামাক িচৰকালৰ বােব িবন কিৰব; তওঁ তামাক ধিৰ

তামাৰ ত ুৰ পৰা টািন আিন িছৰািছৰ কিৰব; জীিৱতসকলৰ দশৰ পৰা

তামাক উঘািল পলাব। ( চলা) ৬ ধািমকসকেল তােক দিখ ভয় কিৰব;

তওঁেলােক তামাক এই কথা ক হাঁিহব, ৭ “ চাৱা, সৗ জেন ঈ ৰৰ

আ য়ত িনভৰ নকিৰেল, িক ু চুৰ ধনত ভাৰসা কিৰেল, তাৰ কাযৰ

াৰাই লাভ কৰা স ি ত আ য় ল’ ল।” ৮ িক ু মই হ’ ল, ঈ ৰৰ

গহৃত কঁচাপতীয়া িজত গছৰ িনিচনা; মই সকেলা সময়েত ঈ ৰৰ মৰ

ওপৰত ভাৰসা কেৰাঁ। ৯ হ ঈ ৰ, তুিম িয সকেলা কায কিৰছা, তাৰ

বােব মই িচৰকালৈলেক তামাৰ ধ বাদ কিৰম; তামাৰ ভ সকলৰ

স খুত মই তামাৰ নাম অেপ া কিৰম; কাৰণ এইেয় ভাল।

৫৩ িনেবােধ িনজৰ মনেত ক’ ল, “ঈ ৰ বিুল কােনা নাই।”

তওঁেলাকৰ ভাৱ নীিত ; তওঁেলােক জঘ কায কেৰ;

তওঁেলাকৰ মাজত এজেনা সৎকম কৰা লাক নাই। ২ ঈ েৰ গৰপৰা

মানৱজািতৈল দিৃ কেৰ, তওঁ চাব িবচােৰ, ানী লাক আেছ ন নাই;

ঈ ৰক িবচােৰাতা কােনা আেছ ন নাই। ৩ তওঁেলাক সকেলােৱই

আঁতিৰ গ’ল, সকেলােৱই এেকলেগ অপিব হ’ল; সৎকম কেৰাঁতা কােনা

নাই, এজেনা নাই। ৪ “িযসকেল অপৰাধ কাযত িল হয়, তওঁেলাক িক

এেকােৱই বেুজ নিক? তওঁেলােক মাৰ লাকসকলক লটুপাত কেৰ।

তওঁেলােক ঈ ৰৰআগত াথনা নকেৰ। ৫আগেত িয ঠাইত তওঁেলাকৰ

কােনা ভয় কৰাৰ কাৰণ নািছল, তাত এিতয়া তওঁেলাকৰ অিতশয় ভয়

হ’ল; ঈ েৰ তওঁেলাকৰ িবৰেু অহা সকলক িসচঁিৰত কিৰেল। সেয়

তওঁেলাকক লাজত পেলাৱা হ’ব, িকয়েনা ঈ েৰ তওঁেলাকক অ া

কিৰেল। ৬ ই ােয়লৰ পিৰ াণ িচেয়ানৰ মাজৰ পৰাই আহঁক! িযেহাৱাই

যিতয়া িনজৰ জাসকলৰ ভিৱষ ত পনুৰ াপন কিৰব, তিতয়া যােকাবৰ

বংশই উ াস কিৰব আৰু ই ােয়ল আনি ত হ’ব।

৫৪ হ ঈ ৰ, তামাৰ নামৰ াৰাই মাক উ াৰ কৰা; তামাৰ

পৰা েমেৰ মাৰ দাষ মাচন কৰা। ২ হ ঈ ৰ, মাৰ াথনা

না, মাৰ মখুৰ কথাৈল কাণ িদয়া। ৩ িকয়েনা অ জািতৰ লাকসকল

মাৰ িবৰেু উিঠেছ, দয়হীন লােক মাৰ াণ লবৈল িবচািৰেছ;

তওঁেলােক িনজৰ স খুত ঈ ৰক ঠাই িনিদেয়। ( চলা) ৪ িক ু ঈ ৰ

মাৰ সহায়কতা; ঈ েৰই মাৰ জীৱন ধিৰ ৰােখ। ৫ তওঁ মাৰ শ েবাৰৰ

অপৰাধৰ িতেশাধ ল’ব; তামাৰ িব তাত তুিম তওঁেলাকক িবন

কৰা। ৬ মই িনজ ই ােৰ তামাৰ উে েশ বিল উৎসগ কিৰম; হ

িযেহাৱা, মই তামাৰ নামৰ ধ বাদ কিৰম; িকয়েনা সেয় উ ম। ৭

কাৰণ তওঁ মাক মাৰ সকেলা স টৰ পৰা উ াৰ কিৰেল; মাৰ চ েৱ

শ েবাৰৰ ওপৰত মাক জয়ী হাৱা দিখেল।

৫৫ হ ঈ ৰ, মাৰ াথনা না, মাৰ িনেবদনৰ সময়ত িনজেক

লু ৱাই নাৰািখবা। ২ মাৈল মেনােযাগ কৰা, মাক উ ৰ িদয়া;

৩ শ ৰ কথাৰ কাৰেণ, ৰ অত াচাৰৰ বােব, তওঁেলােক মাৈল

আকি ক দশা মািত আিনেছ, তওঁেলােক ােধেৰ মাক িনযাতন

চলাইেছ। ৪ মাৰ দয়ত অত য ণা পাইেছ, মতুৃ ৰ আশ াই মাক

বিৰ ধিৰেছ। ৫ ভয় আৰু কঁপিনেয় মাক আ মণ কিৰেছ; আতি ত হ

ভয়ািভভূত হেছাঁ। ৬ মই কেলাঁ, কেপৗৰ দেৰ মাৰ ডউকা থকা হেল!

তিতয়া মই উিড় গ িব াম লেলােহঁেতন, ৭ চাৱা, সেয় হাৱা হেল, মই

দূৰৈল উিৰ গেলােহঁেতন; গ অৰণ ত বাস কিৰেলােহঁেতন। ( চলা) ৮

চ বতাহ আৰু ধমুহুাৰ পৰা, শীে মই আ য় ানৈল গেলােহঁেতন। ৯

হ’ ভু, তওঁেলাকক ংস কৰা, তওঁেলাকৰ ভাষা িবশ ৃ ল কৰা; মই

িহং তা, শ তা নগৰৰ িভতৰত দিখেছাঁ। ১০ তওঁেলােক িদেন‐ৰািতেয়

গড়ৰ ওপেৰিদ নগৰ িম ফুেৰ; অপৰাধ আৰু তা তাৰ িভতৰত আেছ।

১১ ইয়াৰ িভতৰত ম তা আেছ; পথেবাৰৰ পৰা উপ ৱ আৰু তাৰণা

েচ। ১২ কােনা শ েৱ য মাক িন া কিৰেছ, এেন নহয়; কৰা

হেল, মই তাক সিহেলােহঁেতন; মাক িঘণাওঁতাই য মাৰ িবৰেু গ

কিৰেছ, এেন নহয়; কৰা হেল, মই তাৰ পৰা িনজেক লু ৱােলােহঁেতন।

১৩ িক ু িয তুিম, এজন আমাৰ দেৰই মা হ; মাৰ স ী মাৰ ণয়ৰ

ব ু , তুিমেয়ই তাক কিৰছা। ১৪ আিম এেক‐লেগ মধৰু সহেযািগতা

কিৰিছেলাঁ; লাক সকলৰ সেত আিম ঈ ৰৰ গহৃৈল গিছেলাঁ। ১৫ মতুৃ েৱ

তওঁেলাকক অক াৎ আ মণ কৰক, জীয়াই জীয়াই িচেয়ালৈল নািম

যাওঁক; িকয়েনা তওঁেলাকৰ বাস ান আৰু মনত তা আেছ। (Sheol

h7585) ১৬ মই হেল ঈ ৰৰ আগত াথনা কিৰম; তােত িযেহাৱাই মাক

উ াৰ কিৰব। ১৭ গধিূল, ৰািতপৱুা আৰু পৰীয়া সময়েতা মই অিভেযাগ

কিৰ ন কিৰম; তােত তওঁ মাৰ মাত িনব। ১৮ িকয়েনা মাৰ

িবৰেু যু কিৰবৈল অেনক আিছল; মাৰ িবৰেু হাৱা যু ৰ পৰা তওঁ

মাৰ াণ িনৰাপেদ ৰািখেল। ১৯ ঈ ৰ, িয জন অৱেশষ অনািদ কালেৰ

পৰা আেছ; তওঁ িনব আৰু তওঁেলাকক উ ৰ িদব। ( চলা) িয মা হৰ

পিৰব ন নাই; তওঁেলােক ঈ ৰক ভয় নকেৰ। ২০ মাৰ ব ু েৱ িনজেৰ

সেত শাি েৰ থকাসকলৰ িবৰেু হাত উঠােল; তওঁ িনেজ কৰা িনয়মিট
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উল ন কিৰেল। ২১ তওঁৰ মখু মাখনৰ িনিচনা কামল, িক ু তওঁৰ

অ ৰ িবে াহী; তওঁৰ কথােবাৰ তলৰ দেৰ তেলতীয়া, সইেবাৰ খাপৰ

পৰা ওেলাৱা তেৰাৱালৰ িনিচনা। ২২ িযেহাৱাত তামাৰ সকেলা িচ াৰ

ভাৰ সমপণ কৰা, তওঁ তামাক িতপালন কিৰব; তওঁ ধািমক লাকক

কিতয়াও পিৰবৈল িনিদেয়। ২৩ িক ু , হ ঈ ৰ, তুিমেয়ই তওঁেলাকক

িবনাশৰ গাতৈল নমাই আিনবা; ৰ পাত কৰা আৰু ছলনাকাৰী মা হেবােৰ

আধা বয়েসা নাপাব; িক ু মই হ’ ল, তামাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰম।

৫৬ হ ঈ ৰ, মাক কৃপা কৰা; িকয়েনা মা েহ মাক াস কিৰবৈল

িবচািৰেছ; িস ওেৰ িদনেটা যু কিৰ মাক উপ ৱ কিৰেছ। ২

মাৰ শ েবােৰ ওেৰ িদনেটা মাক াস কিৰবৈল িবচািৰেছ; িকয়েনা

মাৰ িবৰেু অহংকাৰ কিৰ যু কৰা লাক অেনক। ৩ যিতয়াই মাৰ

ভয় লােগ; তিতয়াই মই তামাত ভাৰসা কিৰম। ৪ মই ঈ ৰত িনভৰ

কিৰ তওঁৰ বাক ৰ শংসা কিৰম; মই ঈ ৰত ভাৰসা কিৰেলাঁ, ভয়

নকেৰাঁ; মাংসই মাক িক কিৰব পােৰ? ৫ িসহঁেত ওেৰ িদনেটা মাৰ

বাক অথা ৰ কেৰ; িসহঁতৰ সকেলা স মাৰ িবৰেু অিন জনক। ৬

িসহঁেত গাট খাই লকুাই থােক; িসহঁেত মাৰ াণৈল অেপ া কিৰ থকাৰ

দেৰ, মাৰ ভিৰৰ খাজৈল ল কেৰ। ৭ অধমৰ াৰাই িসহঁেত ৰ া

পাব ন? হ ঈ ৰ, ােধেৰ জািতেবাৰক িনপাত কৰা। ৮ তুিম মাৰ

মণৰ লখ লছা; তুিম মাৰ চ ‐ লা তামাৰ পাত ব কিৰ ৰাখা;

সইেবাৰ তামাৰ বিহত নাই ন? ৯ সই িদনা, মই াথনা কৰা কালত

মাৰ শ েবাৰ িবমখু হ’ব; ঈ ৰ য মাৰ ফলীয়া, তাক মই জািনেছাঁ। ১০

মই ঈ ৰত িনভৰ কিৰ তওঁৰ বাক ৰ শংসা কিৰম; মই িযেহাৱাত িনভৰ

কিৰ তওঁৰ বাক ৰ শংসা কিৰম। ১১ মই ঈ ৰত ভাৰসা কিৰেলাঁ, ভয়

নকেৰাঁ; মা েহ মাক িক কিৰব পােৰ? ১২ হ ঈ ৰ, তামাৰ উে েশ

িস কিৰবলগীয়া স েবাৰ মাৰ গাত আেছ; তামাৰ উে েশ মই

ধ বাদাথক বিল উৎসগ কিৰম। ১৩ িকয়েনা তুিম মাৰ াণ মতুৃ ৰ

পৰা উ াৰ কিৰলা; জীিৱতিবলাকৰ দীি ত ঈ ৰৰ সা ােত অহা‐ যাৱা

কিৰবৈল, তুিম জােনা পতনৰ পৰা মাৰ ভিৰ ৰ া নকিৰলা?

৫৭ হ ঈ ৰ, মাক কৃপা কৰা, মাক কৃপা কৰা; িকয়েনা মাৰ

ােণ তামােতই আ য় লেছ; এেন িক, এই আপদেবাৰ শষ

নহয়মােন, মই তামাৰ ডউকাৰ ছাঁত আ য় লম। ২ মই সে াপিৰ

ঈ ৰৰ আগত াথনা কিৰম, মাৰ কাযসাধক ঈ ৰক িনেবদন কিৰম।

৩ মাক াস কিৰব খাজা জেন িন া কৰা সময়ত, তওঁ গৰ পৰা

পঠাই মাক পিৰ াণ কিৰব; ( চলা) ঈ েৰ িনজ দয়া আৰু সত তা পঠাই

িদব। ৪ মাৰ জীৱন শ েবাৰৰ মাজত আেছ, সই লাকসকলৰ দাঁত

বৰছা আৰু কাঁড় ৰপূ, আৰু িযেবাৰৰ িজভা চাকা তেৰাৱাল ৰপূ, এেন

অি ‐িশখা ৰপূ ম ষ স ানেবাৰৰ মাজত মই ইেছাঁ। ৫ হ ঈ ৰ,

গৰ ওপৰৈলেক তুিম উ ত হাৱা; গােটই পিৃথবীৰ ওপৰত তামাৰ

গৗৰৱ হওক। ৬ িসহঁেত মাৰ ভিৰৈল জাল পািতেল; মাৰ াণ নত

হেছ। িসহঁেত মাৰ স খুত গাত খািনেল; িসহঁত িনেজই তাৰ িভতৰত

পিৰল। ( চলা) ৭ হ ঈ ৰ, মাৰ মন ি ৰ হ’ল, মাৰ মন ি ৰ হ’ল,

মই গীত গাম, এেন িক, শংসাৰ গান কিৰম। ৮ হ মাৰ দয়, সাৰ

পাৱা; হ নবল আৰু বীণা, সাৰ পাৱা; মই ভাতক জগাম। ৯ হ

ভু, জািতিবলাকৰ মাজত মই তামাৰ ধ বাদ কিৰম; লাক সকলৰ

মাজত মই তামাৰ শংসাৰ গান কিৰম। ১০ িকয়েনা তামাৰ দয়াৰ

মহ গৈলেক, আৰু তামাৰ সত তা আকাশৈলেক। ১১ হ ঈ ৰ, গৰ

ওপৰৈলেক তুিম উ ত হাৱা; গােটই পিৃথবীৰ ওপৰত তামাৰ গৗৰৱ

হওক।

৫৮ তামােলােক বা িৱকেত ধমৰ কথা কবলগীয়া সময়ত নীৰৱ হ

থকা নাই ন? হ শাসকসকল, তামােলােক জােনা ায় ভােৱ

ায় িবচাৰ কৰা? ২ বৰং তামােলাকৰ মনত অ ায় আৰু তাৰ কায

আেছ; তামােলােক পিৃথবীত িনজ হাতৰ উপ েৱেৰ অপৰাধ কিৰছা। ৩

েবাৰ গভত থকােৰ পৰা িবপথগামী; তওঁেলােক জ হাৱা মাে

িমছা কথা ক িবপথগামী হয়। ৪ সাপৰ িবষৰ িনিচনা তওঁেলাকৰ িবষ;

তওঁেলাক কলা কালসপৰ িনিচনাৈক িনজ কাণ ব কিৰ ৰািখেছ, ৫

সই সােপ যা কৰৰ ম ৰ ৰ েন, কােনা অ িবধা নহয় িযমােনই

দ তাপণূ হেলও তওঁেলাক সই সপৰ িনিচনা। ৬ হ ঈ ৰ, তওঁেলাকৰ

মখুৰ িভতৰেতই দাঁত ভািঙেপেলাৱা; হ িযেহাৱা, ডকা িসংহেবাৰৰ

ধান দাঁত ভািঙ বািহৰ কৰা। ৭ বগাই ব যাৱা পানীৰ দেৰ তওঁেলাক

অদশৃ হওঁক; যিতয়া তওঁেলােক ধ ৰ কাঁড় পানাই, তিতয়া সই

কাঁড়েবাৰ আগ িছগা যন হওক। ৮ শামকুৰ গিতৰ িনিচনাৈক তওঁেলাক

অদশৃ হওক, য দিখবৈল নােপাৱা, মিহলাৰ অসময়ত ওপজা স ানৰ

িনিচনা হওক। ৯ তামােলাকৰ পা েবাৰত কাঁইট খিৰৰ জইুৰ তাপ

নাপাওঁেতই, তওঁ সইেবাৰক ঘিূণ বতােহেৰ উড়াই িনব। ১০ ঈ েৰ

যিতয়া তওঁেলাকৰ ওপৰত িতেশাধ লাৱা ধািমক লােক দিখব,

তিতয়া তােক দিখ তওঁেলােক আন কিৰব। তওঁ িনজৰ ভিৰ ৰ

তেজেৰ ধবু। ১১ তােক দিখ লাকসকেল ক’ব, “সচাঁৈকেয় ধািমক জেন

পৰু াৰ পাব; বা িৱক পিৃথবীত িবচাৰ কিৰবৈল ঈ ৰ আেছ।”

৫৯ হ মাৰ ঈ ৰ, শ েবাৰৰ পৰা মাক উ াৰ কৰা; মাৰ িবৰেু

উঠা সকলৰ পৰা মাক ওখ ঠাইত তুিল থাৱা। ২অধমচাৰীেবাৰৰ

পৰা মাক ৰ া কৰা; ৰ পাতী মা হৰ পৰা মাক ৰ া কৰা। ৩ িকয়েনা

চাৱা, তওঁেলােক মাৰ াণৈল খাপ িদ আেছ; হ িযেহাৱা, মাৰ কােনা

দাষ বা পাপ নাই তথািপও বলৱ েবােৰ মাৰ িবৰেু গাট খাইেছ। ৪

তওঁেলােক মাক িবনা‐ দােষ আ মণ কিৰবৈল, দৗিৰ দৗিৰ আিহ যু ত

হেছ; তুিম মাৰ উপকাৰৈল জািগ উঠা, মাৈল দিৃ কৰা। ৫ হ ঈ ৰ

িযেহাৱা, তুিম সবশি মান ই ােয়লৰ ঈ ৰ, তুিমেয়ই সকেলা জািতক

শাি িদবৈল উঠা; কােনা নীিতপৰায়ণ পাপীক দয়া নকিৰবা। ( চলা) ৬

তওঁেলােক গধিূল পৰত উভিট আিহ ৰৰ দেৰ গজন কেৰ; নগৰৰ

চািৰওফােল মণ কেৰ। ৭ চাৱা, তওঁেলােক মেুখেৰ আেবগ কাশ

কেৰ, তওঁেলাকৰ ওঁঠত তেৰাৱাল আেছ; িকয়েনা তওঁেলােক ক’য়,

“ কােন আমাৰ কথা িন পাব?” ৮ িক ু , হ িযেহাৱা, তুিম তওঁেলাকক

হাঁহা; তুিম সকেলা জািতেক উপহাস কিৰবা। ৯ ঈ ৰ িযেহাৱা মাৰ ব’ল,

মই তামাৈল অেপ া কিৰম; িকয়েনা হ ঈ ৰ তুিম মাৰ উ গ।

১০ মাৰ ঈ ৰ দয়াল,ু তওঁৰ িত া আৰু িব তা মাৰ সংগী; মাৰ

শ েবাৰৰ পৰাজয়, ঈ েৰ মাক দিখবৈল িদব। ১১ মাৰ লাকসকেল

যন পাহিৰ নাযায়, তাৰ বােবই তওঁেলাকক বধ নকিৰবা। হ ভু, আমাৰ

ঢাল; তুিম তামাৰ শি েৰ গাট গাট কিৰ তওঁেলাকক হীন অৱ াৈল

আনা। ১২ তওঁেলাকৰ পাপ, মখুৰ আৰু ওঁঠৰ কথা, তওঁেলােক শাও

িদয়া আৰু িমছা কথা কাৱাৰ কাৰেণ; তওঁেলােক তওঁেলাকৰ অহংকাৰত

ধৰা পৰক। ১৩ তুিম াধত তওঁেলাকক সংহাৰ কৰা যােত তওঁেলাক

আৰু নাথােক; যােকাবৰ মাজত ঈ েৰ য শাসন কেৰ, পিৃথবীৰ সীমাৈলেক

য শাসন কেৰ, তাক তওঁেলােক জানক। ( চলা) ১৪ তওঁেলােক গধিূল

পৰত উভিট আিহ ৰৰ দেৰ ৰাও কাঢ়ক; নগৰত চািৰওফােল মণ

কৰক। ১৫ তওঁেলােক আহাৰৰ কাৰেণ ইফােল িসফােল ফুিৰব; যিদ তৃ

নহয়, তেনহেল িবৰি ত উজাগেৰ থািকব। ১৬ িক ু মই হেল তামাৰ

পৰা মৰ গীত গাম; এেন িক, ৰািতপৱুােত উ েৰেৰ তামাৰ দয়াৰ

গীত গান কিৰম; িকয়েনা তুিম মাৰ উ গ, স টৰ কালত তুিম মাৰ

আ য় ান। ১৭ হ মাৰ বল, মই তামাৰ উে েশ শংসাৰ গীত গান

কিৰম; িকয়েনা ঈ ৰ মাৰ উ গ, আৰু তওঁ মাৰ দয়ালু ঈ ৰ।

৬০ হ ঈ ৰ, তুিম আমাক ত াগ কিৰলা, ভািঙ চূৰ‐মাৰ কিৰলা; তুিম

ু হলা; আমাক পনুৰায় াপন কৰা। ২ তুিম দশ খনত কঁপিন

তুিল তাক িবিচ কিৰলা; তাৰ ফাটেবাৰ ভাল কৰা, িকয়েনা সইেবাৰ

জাকাৰিণ খাইেছ। ৩ তুিম তামাৰ জাসকলক িনিদ িকছুমান কেঠাৰ

ক ভাগ কিৰবৈল িদলা; তুিম আমাক ঢলংপলং কৰাওঁতা া াৰেসা

খাবৈল িদলা; ৪ িয সকেল তামাক ভয় কেৰ তওঁেলাকৰ বােব তুিম

এখন পতাকা িদয়া; যােত তওঁেলােক ধ ৰ পৰা পলাব পােৰ। ( চলা) ৫

তােত তামাৰ ি য়সকেল উ াৰ পাব; তুিম তামাৰ সাঁ হােতেৰ আমাক
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উ াৰ কৰা আৰু আমাক উ ৰ িদয়া। ৬ ঈ েৰ িনজৰ পিব ঠাইত ক’ ল,

“মই উ াস কিৰম; মই িচিখম ভাগ বাঁিট িদম, আৰু চুে াতৰ উপত কা

জিুখ িদম। ৭ িগিলয়দ মােৰই আৰু মনিচও মােৰই; ই িয়ম মাৰ

িশেৰাৰ ক; িযহূদা মাৰ িবচাৰ‐দ ; ৮ মাৱাব মাৰ ালন‐পা ; মই

ইেদামৈল মাৰ জাতা দিলয়াই িদম; হ দশ, তুিম জয় িন কৰা।” ৯

কােন মাক সই দঢ়ৃ নগৰৰ িভতৰৈল ল যাব? কােন মাক ইেদামৈল

ল যাব?” ১০ হ ঈ ৰ, তুিম আমাক ত াগ কৰা নাই ন? হ’ ঈ ৰ,

তুিমেতা আমাৰ স সমহূৰ লগত যু ৈল নােযাৱা। ১১ শ ৰ িবৰেু

আমাক সহায় কৰা; িকয়েনা মা হৰ সহায় বথৃা। ১২ ঈ ৰৰ সহায়ৰ

াৰাইেহ আিম জয়জয়কাৰ হ’ম; িকয়েনা তেৱঁই আমাৰ শ েবাৰক

িব প কিৰব।

৬১ হ ঈ ৰ, মাৰ ন না; মাৰ াথনাৈল কাণ িদয়া। ২ মাৰ

মন খত যিতয়া ভািঙ পেৰ, মই পিৃথবীৰ অ ত থািকেলও তাৰ

পৰা তামাক মািতম; তুিম মাক মাতৈক ওখ িশলেটাৈল ল যাৱা য’ত

মাৰ িনৰাপ া আেছ। ৩ িকয়েনা তুিম মাৰ আ য়, শ ৰ পৰা ৰ া

কেৰাঁতা দঢ়ৃ গ। ৪ মই যন িচৰকালৈলেক তামাৰ ত ুত বাস কিৰবৈল

পাম; তামাৰ ডউকাৰ আঁৰত মই যন আ য় পাম। ( চলা) ৫ িকয়েনা হ

ঈ ৰ, তুিমেয়ই মাৰ স েবাৰ িনলা। তামাৰ নাম া কৰাসকলৰ

আিধপত তুিম মাক িদলা। ৬ তুিম ৰজাৰ আয়সু দীঘাযু় কিৰবা; তওঁ

বয়স ব পৰুষুৈলেক থািকব। ৭ তওঁ ঈ ৰৰ সা ােত িচৰকাল বাস

কিৰব; তওঁৰ ৰ াৰ অেথ দয়া আৰু সত তা ব ৱহাৰ কৰা। ৮ তােত, মই

িচৰকালৈলেক তামাৰ শংসাৰ গান কিৰম; িতিদেন িনজৰ স িস

কিৰম।

৬২ মাৰ ােণ িনৰ েৰ কৱল ঈ ৰৈলেহ অেপ া কেৰ; তওঁৰ

পৰাই মাৰ পিৰ াণ হয়। ২ কৱল তেৱঁই মাৰ িশলা আৰু মাৰ

পিৰ াণ; তওঁ মাৰ উ গ, মই অিতৈক লৰচৰ নহম। ৩ এজন মা হক

তামােলােক িকমান িদনৈলেক মািৰবৰ বােব আ মণ কিৰ থািকবা? তওঁ

হািল থকা দৱাল আৰু পেৰাঁ পেৰাঁ হাৱা বৰৰ িনিচনা। ৪ তওঁেলােক

কৱল তওঁৰ স ানীয় উ পদৰ পৰা পলাবৈলেহ ম ণা কিৰেছ;

তওঁেলােক িমছা কথাত সে াষ পায়; মেুখেৰ আশী াদ কেৰ, িক ু

অ েৰেৰ তওঁেলােক শাও িদেয়। ( চলা) ৫ হ মাৰ অ ৰ, িনৰ েৰ

কৱল ঈ ৰৈলেহ অেপ া কৰা; িকয়েনা তেৱঁই মাৰ আশা ৰাপণ

কেৰ। ৬ কৱল তেৱঁই মাৰ িশলা আৰু মাৰ পিৰ াণ; তওঁ মাৰ উ

গ, মই লৰচৰ নহম। ৭ ঈ ৰ মাৰ পিৰ াণ আৰু মাৰ গৗৰৱ; মাৰ

শি , মাৰ দঢ়ৃ িশলা আৰু আ য় ঈ ৰতেহ আেছ। ৮ হ লাকসকল,

সকেলা সময়েত িব াস কৰা; তামােলােক সদায় তওঁত িনভৰ কৰা;

তামােলাকৰ মনৰ সকেলা অশাি ৰ কথা তওঁৰ আগত কাৱা; কাৰণ

ঈ েৰই আমাৰ আ য় ল। ( চলা) ৯ অৱেশ সামা লাকসকল অসাৰ

আৰু মা ৱ লাকসকল িমছা; তওঁেলাক তজতু দাং খাব; ভাপতৈকেয়া

তওঁেলাক এেকবােৰ ওজনহীন। ১০ তামােলােক িনদয় ব বহাৰ আৰু

ব না কৰা সকলক িব াস নকিৰবা; বথৃা ধনী হ’বৈল আশা নকিৰবা,

ধন‐স ি বািঢ়েল তাৈল মন িনিদবা। ১১ ঈ েৰ এবাৰ ক’ ল; মই ইয়াক

বাৰ িনেলাঁ, য পৰা ম ঈ ৰৰেহ। ১২ হ ভু, িত া আৰু িব তা

তামাৰ অধীন; িকয়েনা তুিম েত ক মা হক তওঁেলাকৰ কমৰ অ সােৰ

িতফল িদছা।

৬৩ হ ঈ ৰ, তুিম মাৰ ঈ ৰ; আ িৰকতােৰ মই তামাক িবচািৰম;

পানী নথকা কানআৰু খৰাং দশত, তামাৈল হািবয়াহ কেৰাঁেত,

মাৰ াণ তৃ াতুৰ হেছ, মাৰ শৰীৰ ীণাই গেছ। ২ এই দেৰ মই

তামাৰ আ য় ল, পৰা ম আৰু গৗৰৱ দিখবৈল, পিব ানত তামাক

চাইিছেলাঁ। ৩ িকয়েনা তামাৰ িত া আৰু িব তা জীৱনতৈকেয়া

উ ম; মাৰ ওঁেঠ তামাৰ িত শংসা কিৰব। ৪ এইদেৰ মই জীয়াই

থােকামােন তামাৰ ধ বাদ কিৰম, তামাৰ নামত মই মাৰ হাত াথনাৰ

সময়ত ওপৰৈল তুিল ধিৰম। ৫ লাকসকেল মগজু আৰু তলীয়া মাংসত

যেনৈক স ু , তেনৈক মাৰ াণ তৃ হ’ব; আৰু মাৰ মেুখ আনি ত

মেনেৰ তামাৰ শংসা কিৰব। ৬ মই মাৰ শয াত ই তামাৰ কথা

ভােৱা; িনশা হেৰ হেৰ তামাক ধ ান কেৰাঁ। ৭ িকয়েনা তুিম মাৰ

সহায়কতা; তামাৰ ডউকাৰ ছাঁত মই আন কিৰম। ৮ মাৰ ােণ

তামাক ধিৰ ৰািখেছ; তামাৰ সাঁ হােত মাক ধিৰ ৰািখেছ। ৯ িযেবােৰ

িবনাশৰ অেথ মাৰ াণ িবচািৰেছ, তওঁেলাক পিৃথবীৰ অধঃ ানৈল গিত

কিৰব। ১০ তওঁেলাক তেৰাৱালৰ ধাৰত সমিপত হ’ব; আৰু তওঁেলাকৰ

অংশ িশয়ালৰ আহাৰ হ’ব। ১১ িক ু ৰজাই ঈ ৰত আন কিৰব; তওঁৰ

নােমেৰ শপত কৰা িতজেন গৗৰৱ কিৰব, িকয়েনা িমছলীয়ােবাৰৰ মখু

ব হ’ব।

৬৪ হ ঈ ৰ, মাৰ অিভেযাগেবাৰৰ কথা কওঁেত মাৰ মাত না;

শ ৰ ভয়ৰ পৰা মাৰ জীৱন ৰ া কৰা। ২ েবাৰৰ ষড়য ৰ পৰা

মাক লু ৱাই ৰাখা; ৰাচাৰীিবলাকৰ মানিসক উে জনাৰ অপৰাধেবাৰৰ

পৰা মাক পেুত ৰাখা। ৩ তওঁেলােক তেৰাৱাল ধেৰাঁৱািদ িনজৰ িজভা

ধৰাইেছ; তওঁেলােক িত তাপণূ কথাৰ ধ কাঁড় জিুৰেছ। ৪ িনেদাষী

জনক পেুত মািৰবৈল িনজৰ কাঁড় জিুৰেছ; তওঁেলােক তাৈল অক ােত

বাণ মােৰ, ভয় নকেৰ। ৫ িসহঁেত ম ণাত িনজক উৎসাহ িদেয়; পেুত

ফা পতাৰ িবষেয় কথা পােত; িসহঁেত কয়, “এইআমাক কােন দিখব?”

৬ তওঁেলােক ‐পিৰক নাৰ িবষেয় আেলাচনা কেৰ; তওঁেলােক কয়,

“আিম ভালৈক ভািব‐িচি ক না কিৰ থেছাঁ।” েত কৰ আ িৰক ভাব

আৰু দয় গভীৰ। ৭ িক ু ঈ েৰ তওঁেলাকক আহত কিৰব; অক ােত

কাঁড়ৰ াৰাই আঘাত কিৰব। ৮ তওঁেলােক অ ায় কাম কৰাৰ কাৰেণ,

তওঁেলাকৰ িজভা তওঁেলাকৰ িবেৰাধী হ’ল। িয সকেল তওঁেলাকক

অি ৰ হাৱা দিখব; তওঁেলাক সকেলােৱ তােক দিখ মৰূ জাকািৰব। ৯

তওঁেলাক সকেলােৱ ভয়াত হ’ব; ঈ েৰ িয কায কিৰেল, সই িবষেয়

িচ া কিৰব, তওঁেলােক ঈ ৰৰ কাযৰ িবষেয় ঘাষণা কিৰব। ১০ ধািমক

লােক িযেহাৱাত আনি ত হ তওঁত আ য় ল’ব; ঈ ৰ ভ সকেলােৱ

তওঁৰ ায়পৰায়ণতা দিখ অ ৰেৰ গৗৰৱ কিৰব।

৬৫ হ ঈ ৰ, িচেয়ানত শংসাই তামাৈল অেপ া কিৰ আেছ;

তামাৈল স িস কৰা হব। ২ হ াথনা েনাতা জনা,

তামাৰ ওচৰৈল সকেলা মা হ আিহব। ৩আমাৰ অপৰাধেবাৰ আমাৰ

িবৰেু ; তথািপ আমাৰ অধমেবাৰ তুিমেয়ই মা কিৰবা। ৪ ধ সই

লাক, িয লাকক তুিম বািচ ল িনজৰ কাষৈল আনা; তওঁ তামাৰ

চাতাল কইখনত বাস কিৰব, আিম তামাৰ গহৃত, তামাৰ মি ৰৰ

পিব ‐ ানত স ু হ’ম। ৫ তামাৰ ধািমকতােৰ উ ৰ িদ আ যজনক

কায কিৰবা; ঈ ৰ আমাৰ উ াৰকতা; পিৃথবীৰ অ ৈলেক তুিম আমাৰ

িব াসভূিম; সমু আৰু সইেবাৰৰ পৰা দূৈৰত থকা সকলেৰা। ৬ এই

জেনই তুিম িয জেন পৰা েমেৰ প তেবাৰ সিৃ কিৰ দঢ়ৃ কেৰ; শি

ৰপূ টঙািলেৰ িবেশষ ভােৱ িনজেক বাে । ৭ সমু আৰু তাৰ ঢৗৰ গজন

শা কেৰ, আৰু তাৰ ঢৗৰ গজন, লাক সকলৰ কালাহল শা কেৰ;

৮ পিৃথবীৰ চূড়া সীমাত থকা লাকসকেল তামাৰ অ ুত ল ণেবাৰ

দিখ ভয় কেৰ; সূয উঠা িদশৰ পৰা অ যাৱাৈলেক আনি ত কেৰ। ৯

তুিম পিৃথবীৰ বজু‐িবচাৰ ল’লা, আৰু তাত জল বৰষালা; তুিম তাক ব

ফলৱান কিৰলা; ঈ ৰৰ নদী জেলেৰ পিৰপণূ; তুিম এইদেৰ ভূিম যু ত

কিৰ লাকসকলৰ বােব শস যাগাইছা। ১০ তুিম তাৰ সীৰলেুবাৰত

চুৰ পিৰমােণ পানী িদলা; তুিম তাৰ সীৰলেুবাৰৰ মাজত মািটেবাৰ

বহালা; তুিম জাক জাক বৰষেুণেৰ ভূিম কামল কিৰলা; তুিম ভূিমৰ

মাজত গজা অ ৰেবাৰক আশী াদ কিৰলা। ১১ তুিম তামাৰ ম লৰ

মু েটেৰ বছৰেটা ভূিষত কিৰলা; আৰু তামাৰ ৰথ যাৱা পথেবাৰত

পিু কৰ ব পাৱা যায়। ১২ অৰণ ৰ চৰণীয়া পথাৰতেহ তাক পাৱা

যায়; আৰু পাহাৰেবােৰ তাত আন ৰ ভূষণ পিৰধান কেৰ। ১৩ চৰণীয়া

পথাৰেবাৰ জাক জাক মৰ‐ছাগৰ বে েৰ িবভূিষত হেছ; উপত কােবাৰ

শস েৰ ঢকা হেছ; সইেবােৰ জয়‐ িন কেৰ আৰু গীত গান কেৰ।
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৬৬ হ গােটই পিৃথবীৰ লাকসকল, তামােলােক ঈ ৰৰ উে েশ

আন ‐ িন কৰা। ২ তামােলােক তওঁৰ নামৰ গৗৰৱ কী ন

কৰা; তওঁৰ শংসা গৗৰৱাি ত কৰা। ৩ তামােলােক ঈ ৰক কাৱা,

“ তামাৰ কাযেবাৰ কেন আত জনক! তামাৰ পৰা মৰ কাৰেণ

শ েবােৰ তামাত আ সমপণ কিৰব। ৪ গােটই পিৃথবীৰ লােক

তামাৰ িণপাত কিৰব, তামাৰ উে েশ গীত গান কিৰব; তওঁেলােক

তামাৰ নাম কী ন কিৰব”। ( চলা) ৫আহাঁ, ঈ ৰৰ কাযেবাৰ চাওৈগ;

তওঁ িনজৰ কাযৰ কাৰেণ ম ষ স ান সকেল ভয় ৰ যন মািনেল। ৬

তওঁ সমু ক কান ভূিম কিৰেল; লাকসকেল খাজ কািঢ় নদী পাৰ হ’ল;

সই ঠাইত আিম তওঁত আন কিৰেলাঁ। ৭ তওঁ িনজৰ পৰা মৰ াৰাই

অন কাল ৰাজ কেৰ; তওঁ জািতেবাৰৈল চ ৰােখ; িবে াহীেবােৰ

িনজক উ ত নকৰক। ( চলা) ৮ হ জািতিবলাক, আমাৰ সই ঈ ৰৰ

ধ বাদ কৰা, আৰু তওঁৰ শংসাৰ িন ৱা; ৯ িয জনাই আমাক

জীয়াই ৰােখ, িয জনাই আমাৰ ভিৰ লৰচৰ হ’বৈল িনিদেয়। ১০ িকয়েনা,

হ ঈ ৰ, তুিম আমাক পৰী া কিৰলা, ৰপূ খপাৰ দেৰ আমাক পৰী া

কিৰলা। ১১ তুিম আমাক জােলেৰ মিৰয়াই আিনলা; তুিম আমাৰ কঁকালত

অিত গধৰূ বাজা িদিছলা। ১২ তুিম আমাৰ মৰূৰ ওপেৰিদ অ ােৰাহীক

চলাইিছলা, আিম অি আৰু জলৰ মােজিদ গিত কিৰিছেলাঁ; িক ু তুিম

আমাক িবি ণ ঠাইৈল উিলয়াই আিনলা। ১৩ মই হাম‐বিলেৰ তামাৰ

গহৃৈল আিহম; আিম তামাৰ ওচৰত িত া পৰূণ কিৰম। ১৪ মেুখ

কাশ কৰা মাৰ স েবাৰ কেৰাঁ, খৰ কালত মাৰ ওঁেঠ উ াৰণ

কৰা কথা তামাৈল িস কিৰম। ১৫ মৰ‐ছাগ ছাগলী আৰু ধেূপেৰ

সেত, মই তামাৰ উে েশ পু হাম‐বিল উৎসগ কিৰম; ছাগলীৰ

সেত দামিুৰেকা বিলদান উৎসগ কিৰম। ( চলা) ১৬ হ ঈ ৰৈল ভয়

ৰােখাঁতাসকল, আহাঁ, না; তওঁ মাৰ াণৰ কাৰেণ িয কিৰেল, মই

তাক ঘাষণা কেৰাঁ। ১৭ মই মাৰ মেুখেৰ তওঁৰ আগত াথনা কিৰেলাঁ,

আৰু মাৰ িজভাৰ াৰাই তওঁক গৗৰৱাি ত কৰা হ’ল। ১৮ যিদ মই

অ ঃকৰণত অধম মািনেলােহঁেতন, তে ভুেৱ িনেলেহঁেতন; ১৯

িক ু সচাঁৈকেয় ঈ েৰ িনেল; তওঁ মাৰ াথনাৰ ৰৈল কাণ পািতেল।

২০ ঈ ৰ ধ হওক, তওঁ মাৰ াথনা অ া নকিৰেল, আৰু মাৰ পৰা

িনজ দয়াও দূৰ নকিৰেল।

৬৭ হ ঈ ৰ িযেহাৱা তামাৰ কৰণুােৰ আমাক আশী াদ কৰা, তওঁ

তওঁৰ আচিৰত চেহৰাৰ পাহৰ আমাৰ ওপৰত পিৰবৈল িদয়ক।

২ গােটই পিৃথবীেয় যন তামাৰ পথ জােন; সকেলা জািতৰ মাজত

যন তামাৰ পিৰ াণ কািশত হয়। ৩ হ ঈ ৰ, লাকসকেল তামাৰ

শংসা কৰক; সকেলা লােক তামাৰ শংসা কৰক। ৪ জািতেবােৰ

উ ািসত হ আন ৰ গীত গাব; এই লাকেবাৰৰ ায় িবচাৰ তুিম

ােয়েৰ কিৰবা, পিৃথবীৰ জািতেবাৰক িনয় ণ কিৰবা। ( চলা) ৫ হ

ঈ ৰ, লাকসকেল তামাৰ শংসা কৰক, সমদুায় লােক তামাৰ শংসা

কৰক। ৬ পিৃথবীেয় মৰ ফল উৎপ কিৰেল; ঈ েৰ, আমাৰ ঈ েৰ,

আমাক আশী াদ কিৰব। ৭ ঈ েৰ আমাক আশী াদ কিৰব, আৰু

পিৃথবীৰ সকেলা সীমাই তওঁৈল ভয় ৰািখব।

৬৮ ঈ ৰ উঠক; তওঁৰ শ েবাৰ থান বান হ যাওঁক; তওঁক

িঘণাওঁতািবলাক তওঁৰ আগৰ পৰা দূৰ হওঁক। ২ ধাঁৱাৰ দেৰ

তুিম তওঁেলাকক উৰৱুাই িনয়া; মম যেনৈক জইুৰ ওচৰত গিল যায়,

তেনৈক েবাৰ ঈ ৰৰ স খুত িবন হওঁক। ৩ িক ু ধািমকসকেল

আন কৰক, ঈ ৰৰ সা ােত উ াস কৰক; তওঁেলােক আন কিৰ

উ াস কৰক। ৪ তামােলােক ঈ ৰৰ উে েশ গীত গাৱা, তওঁৰ নামৰ

শংসাৰ গান কৰা; মৰভূুিমৰ মােজিদ িয জন বাহনত উিঠ আিহেছ, তওঁৰ

কাৰেণ এিট ৰাজপথ যু ত কৰা; তওঁৰ নাম িযেহাৱা, তামােলােক তওঁৰ

উপি িতত উ াস কৰা। ৫ ঈ ৰ তওঁৰ পিব বাস ানত িপতহৃীনৰ

িপতৃ আৰু িবধৱাসকলৰ ায়কতা। ৬ অকলশৰীয়াসকেল বাস কিৰ

থািকবৈল ঈ েৰ পিৰয়াল দান কেৰ; তওঁ ব ীসকলক মু কিৰ উ িতৰ

অৱ াৈল আেন; িক ু িবে াহীসকেল কান ভূিমত বাস কেৰ। ৭ হ

ঈ ৰ, তুিম যিতয়া মৰভূুিমৰ মােজিদ তামাৰ লাক সকলৰ আেগ আেগ

গিছলা, ( চলা) ৮ তিতয়া পিৃথৱী কঁিপ উিঠিছল আৰু আকােশও বৰষণু

বষাইিছল; এই সকেলােবাৰ হিছল ঈ ৰৰ সা ােত, চীনয় পবতৰ, সই

ঈ ৰৰ উপি িতত; ঈ ৰৰ সা ােত, ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ উপি িতত।

৯ হ ঈ ৰ, তুিম চুৰ পিৰমােণ বৰষণু বৰষাইিছলা; তুিম তামাৰ

কান দশত পনুৰায় িনজৰ আিধপত শি শালী কিৰ তুিললা। ১০

তামাৰ িনজৰ লাকসকেল তাত বাস কিৰেল; হ ঈ ৰ, তামাৰ দয়ােৰ

তুিম দিৰ সকলৰ অভাৱ পৰূণ কিৰিছলা। ১১ িযেহাৱাই লাক সমহূক

আেদশ িদেয়; ‐সংবাদ ঘাষণাকাৰী মিহলাসকল সংখ াত বহৃৎ দল। ১২

তওঁেলােক ঘাষণা কেৰ, “ স দলৰ ৰজাসকল পলাই গেছ, পলাই

গেছ!” ঘৰৰ গিৃহণীসকেল যু ৰ লটু ব ভাগ বাঁিট লেছ: ১৩ যিদও

তওঁেলােক মৰ‐ছাগৰ গঁৰালেবাৰৰ মাজত থােক ‐ তথািপ তওঁেলােক

ৰেূপেৰ আবতৃ হাৱা কেপৗৰ ডউকা আৰু তাৰ সােণাৱালী পািখ পাব। ১৪

স শি মান ঈ েৰ যিতয়া দশৰ মাজত ৰজাসকলক ছ ভ কিৰেল,

তিতয়া চলেমান পবতৰ ওপৰত বৰফ পিৰিছল। ১৫ হ িবশাল পবত,

বাচান পাহাৰৰ িবশাল পবত; হ অেনক শ ৃ স িলত পবত, বাচান

পাহাৰৰ পবত! ১৬ হ অেনক শ ৃ স িলত পবত, ঈ েৰ িয পবতক িনজৰ

আবাসৰ বােব বািচ লেছ, তাৈল তুিম িহংসা দিৃ েৰ িকয় চাই আছা? সই

ঠাইেতই িযেহাৱাই িচৰকালৈলেক বাস কিৰব। ১৭ ঈ ৰৰ শি শালী

ৰথ হাজাৰ হাজাৰ, লাখ লাখ; িযেহাৱা চীনয় পবতৰ পৰা পিব ানৈল

আিহব। ১৮ তুিম যিতয়া ওখ পবতত উিঠলা, তুিম যু ‐ব ীসকলক ব ী

কিৰ ল গ’লা; লাকসকলৰ পৰা, এেনিক তামাৰ িবৰেু যু কৰা সকলৰ

পৰাও অেনক দান আিহিছল, যােত হ ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিম তওঁেলাকৰ

মাজত থািকব পাৰা। ১৯ িতিদেন আমাৰ বাজা বহন কৰা িযেহাৱা

ধ ; তেৱঁই আমাৰ পিৰ াণকতা ঈ ৰ। ( চলা) ২০আমাৰ ঈ ৰ হেছ

পিৰ াণৰ ঈ ৰ। িযেহাৱা ঈ েৰ মতুৃ ৰ পৰা ৰ া কেৰ। ২১ িক ু ঈ েৰ

িনজ শ েবাৰৰ মৰূ চূণ কিৰব, িযসকেল পথত চিল থােক, চুিলেৰ পণূ

হ থকা সই সকেলা লাকৰ মৰূৰ লাউেখালা তওঁ িড় কিৰব। ২২

ভুেৱ ক’ ল, “মই বাচান দশৰ পৰা তওঁেলাকক ল আিনম; সমু ৰ

গভীৰ তলৰ পৰা তওঁেলাকক তুিল আিনম, ২৩ যােত শ েবাৰৰ তজত

তুিম তামাৰ ভিৰ জবুিুৰয়াব পাৰা, আৰু তামাৰ ৰেবাৰৰ িজভাই

যন তাক ই া মেত চেলিক িনজৰ ভাগ পাব পােৰ।” ২৪ হ ঈ ৰ,

লাকসকেল তামাৰ আড় ৰপণূ যা া দিখেছ; পিব ানৈল যাৱা মাৰ

ঈ ৰ, মাৰ ৰজাৰ যা া দিখেছ। ২৫আগত গায়নসকল গেছ, শষত

গেছ বাদ য ৰ বায়নসকল, খ ৰী বেজাৱা ছাৱালীেবাৰ তওঁেলাকৰ

মাজত গেছ। ২৬ তামােলােক বহৃৎ সমাজেবাৰৰ মাজত ঈ ৰৰ ধ বাদ

কৰা; হ ই ােয়ল‐ভুমকুৰ পৰা ওেলাৱা বংশধৰসকল, িযেহাৱাৰ ধ বাদ

কৰা। ২৭ তওঁেলাকৰ মাজৰ সকেলাতৈক সৰু িব ামীন, যাৰ হাতত

ৰাজদ আেছ, সৗৱা, তওঁৰ বংশ গেছ; সৗৱা িযহূদাৰ নতাসকল

আৰু তওঁেলাকৰ ম ীসকল, সৗৱা জবলূনূৰ নতাসকল আৰু ন ালীৰ

নতাসকল তাত আেছ। ২৮ হ ঈ ৰ, তামাৰ পৰা মৰ আ া িদয়া; হ

ঈ ৰ, তামাৰ শি দশন কৰা, যেনৈক আেগেয় তুিম আমাৰ পে

কায দশন কিৰিছলা। ২৯ িযৰচূােলমত তামাৰ মি ৰ থকাৰ কাৰেণ

ৰজাসকেল তামাৰ উে েশ উপহাৰ ল যাব। ৩০ নলিনৰ বনৰীয়া

জ ু সই িমচৰক তুিম ধমিক িদয়া; বলেদ িনজৰ দামিুৰৰ জাকেবাৰক

িনয় ণ কৰাৰ দেৰ সই সকেলা জািতেবাৰক ধমিক িদয়া। িযসকেল

উপহাৰ কামনা কেৰ, তওঁেলাকক তামাৰ ভিৰৰ তলত গচিকবা; িয

জািতেয় যু ভাল পায়, তওঁেলাকক িসচঁিৰত কৰা। ৩১ িমচৰৰ পৰা

ৰা দূতসকল আিহব; েচ ততািলেক ঈ ৰৈল িনজৰ হাত মিলব। ৩২ হ

পিৃথবীৰ সকেলা ৰাজ , ঈ ৰৰ উে েশ গান কৰা, িযেহাৱাৰ িতগান

কৰা। ( চলা) ৩৩ তামােলােক অনািদ কালৰ পৰা অৱ ান কৰা আকাশৰ

মােজিদ ৰথত উিঠ চলাচল কৰা জনাৰ উে েশ গান কৰা। না, তওঁৰ

ৰ; তওঁ উ েৰেৰ কথা কেছ। ৩৪ ঈ ৰৰ পৰা ম ঘাষণা কৰা;

তওঁৰ মিহমা ই ােয়লৰ ওপৰত আেছ আৰু আকাশ জিুৰ তওঁৰ পৰা ম

কাশ হ আেছ। ৩৫ হ ঈ ৰ, তামাৰ পিব ানত তামাৰ উপি িতেয়
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ভয় জগাই তােল। ই ােয়লৰ ঈ েৰই িনজ লাকক বল আৰু শি দান

কেৰ। ঈ ৰৰ শংসা হওঁক!

৬৯ হ ঈ ৰ, মাক পিৰ াণ কৰা; িকয়েনা মই জল াৱনত িডিঙৈল

ডুিব যাব ধিৰেছাঁ। ২ মই গভীৰ বাকাত তল গেছা, তাত িথয়

হবৈল ঠাই নাই; গভীৰ জলত আিহ পিৰেলাঁ, ধল পানী মাৰ ওপৰেৰ

ব গেছ। ৩ মই কাি কাি ভাগিৰেলাঁ, মাৰ িডিঙ কাই গ’ল; মই

ঈ ৰৈল বাট চাই থােকাঁেত থােকাঁেত, মাৰ চ ল হ পিৰল। ৪

অকাৰেণ মাক িঘণাওঁতাসকল মাৰ মৰূৰ চুিলতৈকেয়া অিধক; অকাৰেণ

মাৰ শ হ মাক ন কিৰব খাজাসকল অিত শি শালী; মই িয চূৰ

কৰা নাই, তাক মই ওেলাটাই িদব লােগ। ৫ হ ঈ ৰ, তুিমেয়ই মাৰ

মখুতা জািন আছা; আৰু মাৰ দাষেবাৰ তামাৰ আগত লকুাই নাথােক। ৬

হ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তামাৈল অেপ া কৰাসকল মাৰ াৰাই

যন লাজত নপেৰ; হ ই ােয়লৰ ঈ ৰ, তামাক িবচাৰাসকল মাৰ াৰাই

অপমািনত নহওক। ৭ তামাত মই আস হাৱাৰ কাৰেণ লাকসকেল

মাক অপমািনত কেৰ; তওঁেলােক মাক স ণূ ভােব অপদ কিৰেল।

৮ মই মাৰ ভাইসকলৰ মাজত িবেদশী হেলাঁ; তওঁেলােক মাক িবেদশীৰ

দেৰ ব ৱহাৰ কেৰ। ৯ িকয়েনা তামাৰ গহৃৰ কাৰেণ হাৱা মাৰ উৎসাহ‐

অি েয় মাক াস কিৰেল; আৰু তামাক িন া কৰািবলাকৰ িন া মাৰ

ওপৰত পিৰল। ১০ যিতয়া মই কাি কাি লেঘােনেৰ মাৰ াণক খ

িদিছেলাঁ; তিতয়া সেয় মাৈল িন াৰ কাৰণ হ’ল। ১১ যিতয়া মই চট

কােপাৰ িপি খ কাশ কিৰিছেলাঁ; তিতয়া মই তওঁেলাকৰ দ ৃ া

ৰপূ হেলাঁ। ১২ নগৰৰ ৱাৰমখুত বহাসকেল মাৰ িবষেয় কথা পােত;

মই মতলীয়ােবাৰৰ গানৰ িবষয় হেলাঁ। ১৩ িক ু হ িযেহাৱা, মই হেল

সদায় তামাৰ আগত াথনা কেৰাঁ তাক তুিম হণ কৰা; তামাৰ অিধক

দয়াৰ েণ তামাৰ পিৰ াণৰ সত তাত মাক উ ৰ িদয়া। ১৪ বাকাৰ

পৰা মাক উ াৰ কৰা, ডুিব যাবৈল িনিদবা; মাক িঘণাওঁতােবাৰৰ পৰা

আৰু গভীৰ জলৰ পৰাও মাক উ াৰ কৰা। ১৫ ধল পানীেয় মাক তল

িনিনয়াওক, গভীৰ জেল মাক াস নকৰক; আৰু মদামৰ মখু মাৰ

ওপৰত ব নহওক। ১৬ হ িযেহাৱা, মাৰ াথনাৰ উ ৰ িদয়া, িকয়েনা

তামাৰ িত া িব তা উ ম; তামাৰ চুৰ দয়া অ সােৰ মাৈল মখু

ঘৰূৱুা। ১৭ তামাৰ দাসৰ পৰা তামাৰ মখু লু ৱাই নাৰািখবা; কাৰণ

মই স টত আেছাঁ; শীে মাক উ ৰ িদয়া। ১৮ তুিম মাৰ ওচৰ চািপ

মাৰ াণ মু কৰা; মাৰ মিু পণ িদ শ েবাৰৰ পৰা মাক উ াৰ

কৰা। ১৯ মাৰ অপযশ, লাজ, আৰু অপমান তুিমেয়ই জািন আছা; মাৰ

সকেলা িত ী তামাৰ আগত আেছ। ২০ তী িতৰ াৰত মাৰ মন

ভ হ েখেৰ ভিৰ পিৰল; কােনাবাই মাক কৃপা কিৰব বিুল মই বাট

চােলাঁ, িক ু কােনা নািছল; শা না কৰাসকলৈল অেপ া কিৰেলাঁ, িক ু

এজেনা নাপােলাঁ। ২১ তওঁেলােক মাক আহাৰৰ বােব িবহ িদেল; মাৰ

িপয়াহত তওঁেলােক মাক টঙা ৰস পান কৰােল। ২২ তওঁেলাকৰ

আগত থকা আহােৰই তওঁেলাকৰ ফা ৰ দেৰ হ’ব; আৰু তওঁেলাকৰ

স ি েয় তওঁেলাকক জালত পলাব। ২৩ তওঁেলােক কিতয়াও দখা

নাপাবৈল তওঁেলাকৰ চ অ হওক; তুিম তওঁেলাকৰ কঁকাল সদায়

কঁিপ থকা কৰা। ২৪ তওঁেলাকৰ ওপৰত তামাৰ অিতশয় াধ দখৱুা;

তামাৰ চ ােধ তওঁেলাকক আত কৰক। ২৫ তওঁেলাকৰ

বাস ান উ হওক; তওঁেলাকৰ ত ুত কােনও বাস নকৰক। ২৬

িকয়েনা তওঁেলাকক িনযাতন কৰা জনেকই তুিম হাৰ কৰা; তওঁেলােক

তুিম শাি িদয়া সকলৰ খৰ িবষেয় কথা পােত। ২৭ তুিম তওঁেলাকৰ

অপৰাধৰ ওপৰত অপৰাধ যাগ িদয়া; তওঁেলােক তামাৰ ধািমকতাৰ

ভাগী নহওক। ২৮জীিৱতসকলৰ তািলকাৰ পৰা তওঁেলাকৰ নাম মিচ

পেলাৱা হওক; আৰু ধািমকসকলৰ লগত তওঁেলাকৰ নাম িলখা নহওক।

২৯ িক ু মই হেল, খ আৰু বদনা পাইেছা; হ ঈ ৰ, তামাৰ পিৰ ােণ

মাক উ ত কৰক। ৩০ মই এিট গােনেৰ ঈ ৰৰ নামৰ শংসা কিৰম;

ধ বােদেৰ তওঁক উ ািসত কিৰম। ৩১ তওঁেলাকৰ অ হ িযেহাৱাৈল

ভতৰা গৰতুৈক উ ম; নাইবা িশং আৰু খৰুা থকা ভতৰাতৈকেয়া, সেয়

িযেহাৱাক অিধক সে াষ িদব। ৩২ ন সকেল তােক দিখ আনি ত

হ’ব; হ ঈ ৰক িবচাৰাসকল তামােলাকৰ দয় পনুজীিৱত হওক।

৩৩ িকয়েনা িযেহাৱাই দিৰ সকলৈল কাণ পােত; আৰু তওঁ িনজৰ

ব ীয়াৰসকলক হয় ান নকেৰ। ৩৪আকাশ আৰু পিৃথবীেয় তওঁৰ

শংসা কৰক; সাগৰ আৰু তাৰ মাজত চিৰ ফুৰা সমদুায় াণীেয় তওঁৰ

িত কৰক। ৩৫ িকয়েনা ঈ েৰ িচেয়ানক পিৰ াণ কিৰব আৰু িযহূদাৰ

নগৰেবাৰ পনুৰায় িন াণ কিৰব; লাকসকেল তাত বাস কিৰ তাক

অিধকাৰ কিৰব। ৩৬ তওঁৰ দাসেবাৰৰ বংশেয়া তাক অিধকাৰ কিৰব;

তওঁৰ নাম ম কেৰাঁতাসকেল তাত বাস কিৰব।

৭০ হ ঈ ৰ, মাক ৰ া কৰা! হ িযেহাৱা, শীে মাক উ াৰ

কিৰবৈল আহা। ২ িযসকল লােক মাৰ িবপদত স ু হয়,

তওঁেলাক অিভশ হ লাজ পাওক; মাৰ াণ িবচােৰাঁতাসকল বি ত

হ িব া হওক। ৩ িযসকেল মাক আহা আহা বােল; তওঁেলােক

লাজ পাই উলিট যাওক। ৪ তামাক িবচােৰাতাসকল তামাত আন

কিৰ উ ািসত হওক; তামাৰ পিৰ াণক ীিত কেৰাঁতা সকেল “িযেহাৱা

মিহমাি ত হওক” বিুল সদায় কওক। ৫ িক ু মই হ’ ল অভাব আৰু

দিৰ ; হ ঈ ৰ, মাৰ ওচৰৈল শীে আহাঁ; তুিম মাৰ সহায় আৰু মাৰ

উ াৰক া; হ িযেহাৱা, পলম নকিৰবা।

৭১ হ িযেহাৱা, মই তামােতই আ য় লেছাঁ; মাক কিতয়াও

অপমািনত হবৈল িনিদবা। ২ তামাৰ ধািমকতাৰ েণেৰ মাক

উ াৰ কৰা; মাৈল কাণ পাতা আৰু মাক ৰ া কৰা। ৩ মাৰ অেথ তুিম

এেন বসিতৰ িশলা হাৱা, িয িশলাৈল মই যন িনেতৗ যাব পােৰাঁ; তুিম

মাক ৰ া কিৰবৈল এটা আ া িদলা, িকয়েনা মাৰ অেথ তুিম িশলা

আৰু মাৰ গ। ৪ হ মাৰ ঈ ৰ, েলাকৰ হাতৰ পৰা মাক উ াৰ

কৰা, অধিম আৰু িন ু ৰ জনৰ হাতৰ পৰা মাক মু কৰা। ৫ িকয়েনা, হ

ভু িযেহাৱা, তুিম মাৰ আশা; সৰু কালেৰ পৰা তুিম মাৰ িব াসভূিম।

৬ গভেৰ পৰা মই তামােতই িনভৰ কিৰেছাঁ; মাক মাতৰৃ গভৰ পৰা

উিলওৱা জনা তুিমেয়ই; মই িনেতৗ তামােৰই শংসা কিৰম। ৭ মই

অেনকেলাকৰ দিৃ ত এিট উদাহৰণৰ িবষয় যন হেছাঁ; িক ু তুিম মাৰ

দঢ়ৃ আ য় ান। ৮ মাৰ মখু তামাৰ শংসােৰই পিৰপণূ হ’ব, আৰু

ওেৰ িদনেটা তামাৰ গৗৰৱ ভিৰ থািকব। ৯ বয়স সময়ত মাক ত াগ

নকিৰবা; মই শি হীন হাৱা সময়ত মাক নিৰবা। ১০ িকয়েনা মাৰ

শ েবােৰ মাৰ িবষেয় কথা পােত; তওঁেলােক মাৰ জীৱন অ স ান

কিৰ এেকলেগ আেলাচনা কেৰ। ১১ তওঁেলােক কয়, “ঈ েৰ তওঁক

পিৰত াগ কিৰেল; খিদ গ তওঁক ধৰা, িকয়েনা তাৰ উ াৰক া কােনা

নাই।” ১২ হ ঈ ৰ, মাৰ পৰা আঁতৰ নহবা; হ মাৰ ঈ ৰ, মাক

সহায় কিৰবৈল শীে আহাঁ। ১৩ মাৰ াণৰ িবেৰাধীেবাৰ লি ত হ

উ হওক; মাৰ অিন কিৰবৈল চ া কেৰাঁতা সকলক িন া আৰু

অপমােনেৰ ঢকা হওক। ১৪ িক ু মই হ’ ল, সদায় তামাক আশা কিৰ

থািকম, তামাৰ শংসা আৰু অিধক অিধকৈক কিৰম। ১৫ এইয়া মাৰ

বাধৰ অগম হেলও, মই মেুখেৰ তামাৰ ধািমকতাৰ কথা কম, ওেৰ

িদনেটা তামাৰ পিৰ াণৰ কথা কাশ কিৰম; ১৬ মই উপি ত হ ভু

িযেহাৱাৰ মহৎ কাযেবাৰ কী ন কিৰম; মই কৱল তামাৰ ধািমকতা,

কৱল তামােৰই ধািমকতা উে খ কিৰম। ১৭ হ ঈ ৰ, তুিম মাক

লৰািল কালেৰ পৰা িশ া িদ আিহছা; আৰু এিতয়াৈলেক মই তামাৰ

আচিৰত কাযেবাৰ কাশ কিৰ আিহেছাঁ। ১৮ কৃতেত মাৰ বয়স অৱ া

আৰু চুিল পকাৰ সময়ত মাক ত াগ নকিৰবা, মই ভাবী‐বংশৰ আগত

তামাৰ পৰা ম ঘাষণা কিৰম; আৰু আিহবলগা সকেলােক তামাৰ

পৰা মৰ কথা নাম। ১৯ হ ঈ ৰ, তামাৰ ধািমকতা গগণ শী; হ

ঈ ৰ, মহৎ কায কেৰাঁতা িয তুিম, তামাৰ তুল কান আেছ? ২০ তুিম

আমাক িবষম স ট দখৱুাইছা, তুিম আেকৗ আমাক পনুৰায় জীিবত কৰা;

পিৃথবীৰ গভীৰতাৰ পৰা আমাক তুিল আিনবা। ২১ তুিম মাৰ আ ‐

স ান বিৃ কৰা; পনুৰাই ঘিূৰ মাক শা না িদয়া। ২২ হ মাৰ ঈ ৰ,

তামাৰ িব াসেযাগ তাৰ িত কিৰম; হ ই ােয়লৰ পিব জনা, মই
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বীণােৰ তামাৰ উে েশ শংসাৰ গান কিৰম। ২৩ মই যিতয়া তামাৰ

উে েশ শংসাৰ গান কেৰাঁ, তিতয়া মাৰ ওঁঠ অিতশয় আনি ত হয়;

তুিম মু কৰা মাৰ াণ আনি ত হয়। ২৪ মই তামাৰ ধািমকতাৰ কথা

ওেৰ িদনেটা ক থািকম; মাৰ অিন ৈল চ া কেৰাঁতািবলাক পৰািজত

হ’ল আৰু তওঁেলােক লাজ পাই িনি ত হ’ল।

৭২ হ ঈ ৰ, ৰজাক তামাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ দান কৰা, আৰু

ৰাজেকাঁৱৰক তামাৰ ধািমকতা দান কৰা। ২ তওঁ ধািমকতােৰ

ৰজাৰ জাসকলৰ িবচাৰ কিৰব; ােয়েৰ তামাৰ খীয়াসকলৰ িবচাৰ

কিৰব। ৩ প তেবােৰ জাসকলৰ কাৰেণ শাি উৎপাদন কিৰব;

পাহাৰেবােৰও ধািমকতা উৎপাদন কিৰব। ৪ তওঁ খীয়া জাসকলৰ

িবচাৰ কিৰব, অভাৱ স ান সকলক ৰ া কিৰব; িক ু অত াচাৰীক

টু ৰা টু ৰ কিৰ িৰ কিৰব। ৫ তওঁ সূয চ থােকমােন থািকব,

পৰুষুা েম তওঁেলােক তামাৈল ভয় কিৰব। ৬ ঘাঁহ কািট িনয়া মািটৰ

ওপৰত বৰষণু পিৰেল যেন হয়, তওঁ তেনৈকেয় ভূিম িভেজাৱা বৰষণু

জাকৰ দেৰই হয়। ৭ তওঁৰ সময়ত ধািমকজন জকমকাব; িযমান িদনৈল

চ থািকব িসমান িদনৈলেক তওঁেলাক শাি ত থািকব। ৮ তওঁেলােক

এখন সমু ৰ পৰা আন এখন সমু ৈলেক ৰাজ শাসন কিৰব, আৰু নদীৰ

পৰা পিৃথবীৰ শষৈলেক ৰাজ কিৰব। ৯ মৰভূুিমৰিনবাসীসকেল তওঁৰ

আগত আঁঠু ল’ব; আৰু তওঁৰ শ েবােৰ ধিূল চেলিকব। ১০ তচীচ আৰু

ীপেবাৰৰ ৰজাসকেল পািৰ িমক া িল আিনব; িচবা আৰু চবাৰ

ৰজাসকেল উপহাৰ আিনব। ১১ এেন িক, সকেলা ৰজাই তওঁৰ আগত

িণপাত কিৰব; আৰু সকেলা জািতৰ লােক তওঁৰ সৱা কিৰব। ১২

িকয়েনা, অভাৱ সকেল কাতেৰাি কিৰেল তওঁ উ াৰ কিৰব; আৰু

সহায়হীন িখত জনক তওঁ াণ কিৰব। ১৩ তওঁ খী অভাব ক

কৃপা কিৰব; দিৰ সকলৰ াণ ৰ া কিৰব। ১৪ অত াচাৰ আৰু উপ ৱৰ

পৰা তওঁ তওঁেলাকৰ াণ মু কিৰব; তওঁৰ দিৃ ত সইসকলৰ তজ

ব মলূ হ’ব। ১৫ ৰজাসকল জীয়াই থািকব আৰু তওঁেলাকক িচবাৰ সাণ

দান কৰা যাব; লাকসকেল িনেতৗ তওঁৰ িৰত াথনা কিৰব, ওেৰ

িদনেটা ঈ েৰ তওঁেলাকক আশী াদ কিৰব। ১৬ পিৃথবীত প তেবাৰৰ

িটঙত চুৰ শস হ’ব; সই শস ৰ ফল িলবােনানৰ জাৰিণৰ িনিচনাৈক

লিৰব; আৰু নগৰ িনবাসীসকল পিৃথবীৰ তণৃৰ দেৰ জকমকাব। ১৭ ৰজাৰ

নাম িচৰ ায়ী হ’ব; সূয থােকমােন তওঁৰ নাম থািকব; লাকসকেল তওঁৰ

পৰা আশী াদ পাব; সকেলা জািতেয় তওঁক ধ ধ বিুলব। ১৮

ঈ ৰ িযেহাৱা, ই ােয়লৰ ঈ ৰ, ধ হওঁক; িয জন কৱল আচিৰত কম

কেৰাঁতা। ১৯ তওঁৰ গৗৰৱ অন কালৈলেক ধ হওক; আৰু সমদুায়

পিৃথৱী তওঁৰ গৗৰেৱেৰ পিৰপণূ হওঁক। আেমন আৰু আেমন। ২০ িযচয়ৰ

পু দায়দুৰ াথনােবাৰ সমা ।

৭৩ অৱেশ ই ঈ ৰ ই ােয়লৈল ম লজনক; তওঁ িচ ৰ

লাকসকলৈল ভ কেৰাঁতা। ২ িক ু মাৰ ভিৰ হ’ ল ায় িপছল

খাইিছল; মাৰ খাজ ায় িপছিল গিছল। ৩ তিতয়া অহংকাৰী লাকৈল

মাৰ অসূয়া জি িছল; মই েবাৰক বৰ খত থকা দিখিছেলাঁ। ৪কাৰণ

তওঁেলােক মতুৃ ৰ য ণা নাপায়; িক ু তওঁেলাক সবল হ থােক।

৫ তওঁেলােক আন মা েহ খ পাৱাৰ দেৰ খ নাপায়; অ েলাকৰ

িবপদৰ িনিচনাৈক তওঁেলাক িবপদেতা নপেৰ। ৬ এই কাৰেণ অহংকাৰ

তওঁেলাকৰ িদিঙৰ হাৰ ৰপূ; অত াচাৰ তওঁেলাকৰ কাৰেণ শৰীৰ

আবৰণ ৰপূ হেছ। ৭ তওঁেলাকৰ মনৰ অ কাৰ পাপ হ বািহৰ হয়;

তওঁেলাকৰ ম িচ া শষ পয তওঁেলাকৰ অ ৰৰ িভতৰত থােক।

৮ তওঁেলােক মহা িব েপেৰ তাৰ কথা কয়; তওঁেলােক অহংকাৰ

কিৰ ভয় দখৱুাই আ মণ কেৰ। ৯ তওঁেলােক গৰ িবৰেু কথা কয়;

তওঁেলাকৰ িজভাই পিৃথৱী মণ কেৰ। ১০এই কাৰেণ ঈ ৰৰ স ান

সকল তওঁেলাকৰ ফােল ঘিূৰ যায়; গভীৰ ভােব তওঁেলাকৰ বাক েবাৰ

পান কেৰ। ১১ তওঁেলােক কয়, “ঈ েৰ কেনৈক জািনব? িকহবৈল গ

আেছ তাক জােনা সে াপিৰ জনাই জািনব?” ১২ চাৱা, তওঁেলাক ;

তওঁেলাকৰ মনৰ ভাব সদায় িনি , অিধক স ি বঢ়াই থােক। ১৩

“মই য পাপ নকৰাৈক িনজেক িচ কিৰ ৰািখেলাঁ; ই তে িক অথহীন

নিক? ১৪ মই ওেৰ িদনেটা আঘািতত হেলাঁ; িত ৰািতপৱুা তুিম মাক

অপদ কিৰলা।” ১৫ যিদ মই এেন ৱা কথােবাৰ কেলােহঁেতন, তে

সয়া কােনামেত তামাৰ স ানৰ কথা নহলেহঁেতন। ১৬ এই সমস াৰ

িবষেয় বিুজবৈল মই বৰ চ া কিৰিছেলাঁ; িক ু বিুজ পাবৰ বােব এই

সমস ােটা ব ত কিঠন আিছল। ১৭ যিতয়া মই ঈ ৰৰ মি ৰৈল গেলা,

তাৰ পাছতেহ তওঁেলাকৰ িক দশা হ’ব মই বিুজব পািতেলাঁ। ১৮ সঁচাৈক

তুিম তওঁেলাকক িপছল খাৱা ঠাইত থছা; তুিম তওঁেলাকক িবনাশৰ

গাতত পলাই তওঁেলাকৰ সবনাশ কিৰবা। ১৯ তওঁেলাক কেনৈক

িনিমষেত মৰভুুিমত উ হয়, নানা আত জনক শ াত তওঁেলাক

এেকবােৰ িবন হ’ব। ২০ তওঁেলাক এটা সেপান দিখ সাৰ পায়

সেপানেটা তু ান কৰাৰ িনিচনাৈক; হ ঈ ৰ, যিতয়া তুিম উিঠবা,

তিতয়া তওঁেলাকক ছায়া বিুল তু ান কিৰবা। ২১ যিতয়া মই মনত

গভীৰ খ পাইিছেলাঁ; আৰু মাৰ অ ৰত আঘাত লািগিছল, ২২ তিতয়া

মই অ ান আৰু মনৰ ক না অভাব বাধ কিৰিছেলাঁ; তামাৰ সা ােত

অেচতন হাৱা প ৰ িনিচনা আিছেলাঁ। ২৩ তথািপ মই সদায় তামাৰ

লগেত আেছাঁ; তুিম মাৰ সাঁ হাত খনত ধিৰ ৰািখলা। ২৪ তুিম তামাৰ

উপেদেশেৰ মাক পথ দখৱুাবা, পৰবতী সময়ত মাক গৗৰেৱেৰ হণ

কিৰবা। ২৫ তামাৰ বািহেৰ গত মাৰ কান আেছ? তামাৰ বািহেৰ

পিৃথৱীত মাৰ এেন কােনা আ য় নাই। ২৬ মাৰ শৰীৰ আৰু দয়

েয়াটা পৰািজত হ’ল; িক ু ঈ ৰ িচৰকালৈলেক মাৰ মনৰ শি । ২৭

িকয়েনা চাৱা, তামাৰ পৰা দূৈৰত থকা লাকসকলৰ সবনাশ হ’ব;

তামাক এিৰ অিব াসী হাৱা সকেলােক তুিম ংস কিৰবা। ২৮ িক ু

মাৰ পে হেল, ঈ ৰৰ ওচৰ চপাই ম ল; মই ভু িযেহাৱাক মাৰ

আ য় ান ৰেূপ হণ কিৰেলাঁ; মই তামাৰ সকেলা কায ঘাষণা কিৰম।

৭৪ হ ঈ ৰ, তুিম িকয় আমাক এইদেৰ পিৰত াগ কিৰলা? তামাৰ

চৰণীয়া পথাৰৰ মৰ‐ছাগ জাকৰ িবৰেু তামাৰ াধাি িকয়

িলেছ? ২ তুিম পবূেত মু কৰা লাকসকলৰ উে েশ তামাৰ

অিধকাৰৰ ফদ হ’বৈল য় কৰা; আৰু তুিম িনবাস কৰা িচেয়ান প তক

সাঁৱৰণ কৰা। ৩ তুিম িচৰকালৰ এই ংস‐ ূপৰ ঠাইৈল আগবািঢ় আিহ

চাৱা; পিব ানত শ েৱ সকেলােবাৰ ভািঙ‐িচিঙ চূৰ‐মাৰ কিৰেল।

৪ তামাৰ িবেৰাধকাৰীেয় তামাৰ পিব ানৰ মাজত গ ন কিৰেছ;

তওঁেলােক তাত যু ৰ পতাকা সং াপন কিৰেছ। ৫ ভাব হয় যন

তওঁেলােক জাৰিণৰ গছেবাৰৰ অিহেত ঠাৰ চলাইিছল। ৬ তওঁেলােক

ন া কটা আটাই কাঠেবাৰ থতাঁিল ভািঙেছ; ঠাৰ আৰু হাতুৰীেৰ

এেকবােৰ ভািঙ পলাইেছ। ৭ তওঁেলােক তামাৰ পিব ানত জইু

লগাই িদেছ; তামাৰ নামৰ িনবাসক মািটত িমলাই অপিব কিৰেল।

৮ তওঁেলােক িনজৰ মনেত কেল, “আিম সকেলােক এেকবােৰ ংস

কেৰাঁ।” তওঁেলােক মািটৰ ওপৰত থকা ঈ ৰৰ সকেলা সভা গহৃ পিুৰ

ভ কিৰেল। ৯আিম কােনা আেলৗিকক িচ ঈ ৰৰ পৰা দখা পাৱা

নাই, তাত কােনা ভাববাদীও নাই; িকমান কালৈলেক আৰু এইদেৰ

হ থািকব, তাক জােনাতাও আমাৰ ইয়াত কােনা নাই। ১০ হ ঈ ৰ,

শ েৱেনা আৰু িকমান কালৈল তামাক িন া কিৰ থািকব? িবেৰাধীতা

কৰা সকেল িচৰকালৈলেক তামাৰ নাম িতৰ াৰ কিৰ থািকব ন? ১১

তুিম িকয় তামাৰ হাতখন, সই তামাৰ সাঁ হাতখন কাঁচাই ৰািখছা?

তুিম িপি থকা ব ৰ পৰা সাহাঁত খন উিলওৱা আৰু তওঁেলাকক ংস

কৰা। ১২ তথািপও ঈ ৰ পবূকালেৰ পৰা মাৰ ৰজা; তওঁ পিৃথবীৰ

মাজত পিৰ াণৰ কায কিৰেছ। ১৩ তুিমেয়ই িনজৰ শি েৰ সমু ক ভাগ

কিৰিছলা; তুিমেয়ই সাগৰৰ পানীত থকা দত ৰ মৰূ থতাঁিল ভািঙিছলা।

১৪ তুিমেয়ই িলিবয়াথন জ ুৰ মৰূ কইটা িড় কিৰিছলা; তুিমেয়ই তাক

মৰভূুিমৰ জ ু েবাৰক আহাৰৰ বােব িদিছলা। ১৫ তুিমেয়ই পিৰত

অব াত ভুমকু আৰু জিুৰ বাৱাইিছলা; সদায় ব থকা নদীেকা ৱাই

িদিছলা। ১৬ িদন তামাৰ, আৰু ৰািতও তামােৰই; তুিমেয়ই চ আৰু

সূযক িনজ িনজ ানত াপন কিৰলা। ১৭ তুিমেয়ই পিৃথবীৰ সকেলা
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সীমা াপন কিৰলা; তুিমেয়ই শীত আৰু ী কাল িজলা। ১৮ হ

িযেহাৱা, তুিম পাহিৰ নাযাবা শ েৱ য তামাক ঠা া িন া কিৰেছ; মখূ

লাকেবােৰ য তামাৰ নাম অনাদৰ কিৰেছ। ১৯ তামাৰ ি য় কেপৗৰ

াণ বনৰীয়া জ ুক শাধাই িনিদবা; তামাক অপদ কৰা সকলৰ জীৱনৰ

কথা িচৰকালৈলেক নাপাহিৰবা। ২০ তামাৰ ব ৱ া িনয়মিটৈল দিৃ কৰা;

িকয়েনা পিৃথৱীৰ অ কাৰময় ঠাইেবাৰ অত াচাৰীিবলাকৰ বাস ানেৰ ভিৰ

পিৰেছ। ২১ উপ ৱ পাৱািবলাক লাজ পাই উলিট নাহক; খী‐অভাবী

লাকসকেল তামাৰ নামৰ শংসা কৰক। ২২ হ ঈ ৰ, উঠা, তামাৰ

আ ‐স ান ৰ া কৰা; মখূ ব ি েয় ওেৰ িদনেটা তামাক িন া কিৰেছ,

তাক পাহিৰ নাযাবা। ২৩ তামাৰ শ েবাৰৰ মাত নাপাহিৰবা; তামাৰ

অিহেত িনেতৗ উঠা ল ূল তু কৰা।

৭৫ হ ঈ ৰ, আিম তামাৰ ধ বাদ কিৰম; আিম তামাৰ ধ বাদ

কিৰম, িকয়েনা তুিম তামাৰ উপি িত কাশ কিৰলা; লাকসকেল

তামাৰ আচিৰত কাযেবাৰ বণনা কিৰ আেছ। ২ যিতয়া িনৰিুপত সময়

উপি ত হব; তিতয়া মই ােয়েৰ িবচাৰ কিৰম। ৩ যিদও পিৃথৱী আৰু

তাৰ বািস াসকল ভয়াতুৰ আৰু বল; তথািপ মেয়ই তাৰ েবাৰ দঢ়ৃৈক

াপন কিৰেলাঁ। ( চলা) ৪ মই অহ াৰীেবাৰক কেলাঁ, “ তামােলােক

অহ ােৰেৰ কায নকিৰবা;” েবাৰক ক’ লা, “পিৰ াণ পাবৈল িন: সংশয়

নহবা; েবাৰ জয়ী হ’বৈল অত িনি নহওক। ৫ তামােলাক জয়ী

হ’বৈল অত িনি নহবা; তামােলােক গব কিৰ কথা নকবা।” ৬

িকয়েনা পবূ বা পি ম িদশৰ পৰা জয় লাভ নহয়। ৭ িক ু ঈ ৰ ায়

িবচাৰক; কােনাক তলৈল নমায়, কােনাক ওপৰৈল তােল। ৮ িকয়েনা

িযেহাৱাৰ হাতত এক পান‐পা আেছ, তাত িমি ত েব েৰ সেত পিৰপণূ

ফনাই উঠা া াৰস আেছ; আৰু তওঁ সই পা ৰ িকছু ঢািল িদেয়;

পিৃথৱীৰ লাকেবােৰ অৱেশ ই তাৰ তিলৈলেক থকা গদেবাৰ খাব

লািগব। ৯ িক ু মই হ’ ল, িচৰকালৈল তওঁ কৰা কাযৰ চাৰ কিৰম; মই

যােকাবৰ ঈ ৰৰ উে েশ িত গান কিৰম। ১০ তওঁ ক’ ল, “মই

লাকেবাৰৰ আটাই িশং কািট পলাম; িক ু ধািমক লাকসকলৰ িশং উ

কিৰম।”

৭৬ িযহূদাৰ সকেলােৱই ঈ ৰক জােন; ই ােয়লৰ মাজত তওঁৰ নাম

মহান। ২ চােলমত তওঁৰ ত ু আেছ; িচেয়ানত তওঁৰ বসিত

ান আেছ। ৩ তাত তওঁ ধ ৰ কাঁড় ভািঙেল; ঢাল তেৰাৱাল আিদ যু ৰ

সঁজিুল ভািঙেল। ( চলা) ৪ তামাৰ িতফিলত উ ল আৰু িবকিশত

গৗৰৱ; িয দেৰ এই প তেবাৰৰ পৰা নািম অহাৰ উে েশ , য’ত তুিম

তামাৰ িচকাৰ আহত কিৰিছলা। ৫ এই ঃসাহসী লাকসকলক অপহৰণ

কৰা হ’ল; তওঁেলাক ভীষণ িন াম হ’ল। পৰা মীসকল অসহায় হ’ল।

৬ হ যােকাবৰ ঈ ৰ; যু ৰ কাে ানত, ৰথ চালক আৰু ঘাঁৰা উভেয়

টাপিন গ’ল। ৭ তুিম, হয় তুিমেয়ই আত জনক; তামাৰ াধ উিঠেল

কােন তামাৰ আগত িথয় হ’ব পােৰ? ৮ তামাৰ ায় িবচাৰ গৰ

পৰা হয়; পিৃথৱী আতি ত হ নীৰেৱ আিছল। ৯ হ ঈ ৰ, তুিম উঠা,

িবচাৰ িন িত কৰা; পিৃথৱীৰ িনযািতত সকলক ৰ া কিৰবৈল উঠা।

( চলা) ১০ অৱেশ তামাৰ াধ িবচােৰই সই লাকসকলৰ শংসাৰ

কাৰণ হ’ব; তুিম স ণূৈক উপহাস কিৰ াধ সাঁৱৰণ কিৰবা। ১১

তামােলােক িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল স কৰা, আৰু তাক িস ও কৰা;

তওঁৰ চািৰওফােল থকা সকেলােৱ সই আতি ত জনাৰ উে েশ উপহাৰ

আিনব। ১২ তওঁ ৰাজেকাঁৱৰ সকলৰ সাহস খব কিৰব; তওঁেলােক

পিৃথবীৰ ৰজাৈল আতি ত হ’ব।

৭৭ মই উ েৰেৰ ঈ ৰৰ আগত কাতেৰাি কিৰম; মই ঈ ৰৰ

ওচৰত উ েৰেৰ কাতেৰাি কিৰম মাৰ ঈ েৰ মাৰ কথা

িনব। ২ স টৰ সময়ত মই িযেহাৱাক িবচািৰেলা; গােটই ৰািত মাৰ

হাত খন ঈ ৰৰ ফােল আগবঢ়াই মই াথনা কিৰেলাঁ; মই া হ

নপেৰা। মাৰ ােণ শা না পাৱা নািছল। ৩ মই যিতয়া ঈ ৰক িচ া

কেৰাঁ, তিতয়া ন কেৰাঁ; মই মনেত িচ া কেৰাঁ আৰু মাৰ াণ

িনৰাশ হ পেৰ। ( চলা) ৪ তুিমেয়ই টাপিন যাৱাৰ পৰা মাৰ চ ৰ

িপিৰকিতক মিল ৰািখলা; মই অিতশয় যাতনাত আিছেলাঁ আৰু সেয়

কথাও কব পৰা নািছেলা। ৫ মই অতীতৰ কথােবাৰ িচ া কিৰিছেলাঁ;

অেনক অেনক বছৰৰ আগৰ কথা মই িচ া কিৰিছেলাঁ। ৬ ৰািতৰ সময়ত

মই গাৱা গীতেবাৰৰ িবষেয় মাৰ মনত পেৰ; ৰািত মই মাৰ দয়ত

গভীৰ ভােৱ িচ া কিৰিছেলাঁ; মই মনেত িচ া কেৰাঁ আৰু মাৰ ােণ িয

ঘিটল তাক বিুজবৈল চ া কেৰ; ৭ “িযেহাৱাই মাক িচৰকালৰ বােব ত াগ

কিৰব নিক? তওঁ মাক পনুৰ কিতয়াও দয়া নকিৰব নিক? ৮ তওঁৰ

গভীৰ ম িচৰিদনৰ কাৰেণ শষ হ গ’ল নিক? তওঁৰ িত ােবােৰা

িচৰিদনৰ বােব িবফল হ গ’ল নিক? ৯ ঈ েৰ কৃপা কিৰবৈল পাহিৰ গ’ল

নিক? তওঁ খঙেত িনজৰ মমতােকা ব কিৰ িদেল নিক? ( চলা) ১০

মই কেলাঁ, “ মাৰ এইেটােৱ খ য সে াপিৰ জনাৰ সাঁ হাত সলিন

হেছ।” ১১ িযেহাৱাই কৰা সকেলা কাযৰ কথা মই সাঁৱিৰম; পবূ কালত

তুিম কৰা আচিৰত কমেবাৰ মই সাঁৱৰণ কিৰম। ১২ তামাৰ সকেলা

কাযৰ িবষেয় মই ধ ান কিৰম; তামাৰ মহৎ কাযেবাৰ গভীৰ ভােৱ িচ া

কিৰম। ১৩ হ ঈ ৰ, তামাৰ পথ পিব ; আমাৰ ঈ ৰৰ তুল জােনা

কােনা মহান ঈ ৰ আেছ? ১৪ তুিমেয়ই সই আচিৰত কম কেৰাঁতা

ঈ ৰ; সকেলা জািতৰ মাজত তুিম তামাৰ পৰা মৰ পিৰচয় িদছা। ১৫

তুিম যােকাব আৰু যােচফৰ বংশৰ স ান সকলক তামাৰ শি শালী

হাতৰ বা েৰ মু কিৰলা। ( চলা) ১৬ হ ঈ ৰ, সমু ৰ জল সমেূহ

তামাক দিখেল; জল সমেূহ তামাক দিখ ভয় খােল; তাৰ গভীৰতা

পয কঁিপ উিঠল। ১৭ মেঘ জলৰািশক তলৈল ঢািল িদেল; আকাশত

ব ই গ ন কিৰেল; তামাৰ িব তৰ কাঁড়েবাৰ ইফােল িসফােল চমিকব

ধিৰেল। ১৮ বা’মাৰলী বতাহত তামাৰ ব ৰ িন না গ’ল; তামাৰ

িবজিুলৰ চমেক পিৃথৱী আেলাকময় কিৰেল; পিৃথৱী কঁিপ উিঠল আৰু

জাকাৰ খােল। ১৯ সমু ৰ মাজত তামাৰ পথ আিছল; মহাজলৰািশৰ

মাজত তামাৰ বাট আিছল; িক ু তামাৰ ভিৰৰ িচ তাত দখা নগল।

২০ মািচ আৰু হােৰাণৰ হতুৱাই মৰ‐ছাগৰ জাকৰ দেৰ তুিম তামাৰ

লাকসকলক চলাই ল গিছলা।

৭৮ হ মাৰ লাকসকল তামােলােক মাৰ িশ াৈল কাণ িদয়া;

মাৰ মখুৰ কথাৈল কাণ পাতা। ২ মই দ ৃ া েৰ সেত মাৰ

মখু মিলম; মই পবূকালৰ িনগঢ়ূ িবষয়েবাৰ কাশ কিৰম। ৩ এই িয

িয কথা আিম িনেলা আৰু জািনেলাঁ, আমাৰ পবূপৰুষুসকেল আমাৰ

ওচৰত সইেবাৰ কথা বণনা কিৰ গেছ। ৪ তওঁেলাকৰ বংশৰ স ান

সকলৰ পৰা আিম সইেবাৰ লু ৱাই নাৰািখম; আিম ভাবী জ ৰ ওচৰত

িযেহাৱাৰ গৗৰৱপণূ কাযেবাৰৰ কথা ক’ম; তওঁৰ পৰা মৰ কথা আৰু

তওঁ িয সকেলা আচিৰত কায কিৰেল, সই সকেলা কথা ক’ম। ৫

িকয়েনা তওঁ যােকাবৰ বংশৰ মাজত এক আ া জািৰ কিৰ িবিধ াপন

কিৰেল, ই ােয়ল জািতৰ কাৰেণ এক ব ৱ া িনৰিূপত কিৰেল; তওঁ

আমাৰ পবূপৰুষুসকলক সই ব ৱ াৰ িবষেয় িনজৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰক

িশ া িদবৈল আ া িদেল। ৬ যােত ভাবী‐বংশৰ স ান সকেল, িযসকেল

এিতয়াও জ হণ কৰা নাই, তওঁেলােকও সইেবাৰ জািনব পােৰ

আৰু তওঁেলােক উিঠ িনজ িনজ স ান সকলৰ আগত সইেবাৰ বণনা

কিৰব পােৰ। ৭ তিতয়ােহ তওঁেলােক ঈ ৰত ভৰসা কিৰব, তওঁৰ

কাযেবাৰ তওঁেলােক নাপাহিৰব, িক ু তওঁৰ আ ােবাৰ পালন কিৰব।

৮ তােত তওঁেলাক িনজ পবূপৰুষুসকলৰ দেৰ জদী আৰু িবে াহী বংশ

নহ’ব; সই পবূপৰুষুসকলৰ অ ৰ ঈ ৰৰ িত ি ৰ নািছল আৰু মেনা

সমিপত আৰু িব নািছল। ৯ ই িয়মৰ বংশৰ স ান সকল যিদও

ধ ৰত সি ত আিছল, িক ু যু ৰ িদনা িপছ ঁ িক আিহিছল। ১০

তওঁেলােক ঈ ৰৰ িনয়মিট পালন নকিৰেল, তওঁৰ ব ৱ াত চিলবৈল

অ ীকাৰ কিৰেল। ১১ তওঁ িয িয কায কিৰিছল, তাক তওঁেলােক

পাহিৰ গ’ল। তওঁেলাকৰ আগত দখউুৱা তওঁৰ আচিৰত কমেবাৰ

তওঁেলােক পাহিৰ গ’ল। ১২ ই ােয়লীয়াসকলৰ পবূপৰুষুসকলৰ চ ৰ

স খুেত তওঁ আচিৰত কমেবাৰ কিৰিছল; িমচৰ দশত আৰু চাৱনৰ

পথাৰত তওঁ সইেবাৰ কিৰিছল। ১৩ তওঁ সমু ক ভাগ কিৰ তাৰ
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মােজিদ তওঁেলাকক পাৰ কিৰেল, তওঁ জল সমহূক দম কৰাৰ দেৰ

িথয় কিৰেল। ১৪ িদনত মঘৰ াৰাই আৰু গােটই ৰািত অি ৰ দীি েৰ

তওঁ তওঁেলাকক পথ দখৱুােল। ১৫ মৰভূুিমত িশলেবাৰ ফািল মািটৰ

গভীৰ ভাগৰ পৰা তওঁ তওঁেলাকক পান কিৰবৈল চুৰ পানী িদেল।

১৬ তওঁ িশলৰ পৰা পানীৰ সাঁত বািহৰ কিৰ আিনেল, সই পানী তওঁ

নদীৰ িনিচনাৈক বাৱাই িদেল। ১৭ িক ু তওঁেলােক তওঁৰ িবৰেু পাপ

কিৰেয়ই থািকল, সে াপিৰ ঈ ৰৰ িবৰেু মৰভূুিমত িবে াহ আচৰণ

কিৰেল। ১৮ তওঁেলাকৰ ই া অ সােৰ আহাৰ দাবী কিৰ, তওঁেলােক

িনজ িনজ মনেতই ঈ ৰক পৰী া কিৰেল। ১৯ তওঁেলােক ঈ ৰৰ িবৰেু

এই কথা ক’ ল, “ঈ েৰ জােনা মৰভূুিমৰ মাজত আহাৰ িদ মজ সজাব

পােৰ? ২০ তওঁ িশলক হাৰ কিৰেল আৰু তাৰ পৰা উপিচ পৰাৈক

পানীৰ সাঁত ওলাই আিহল; সই বিুল জােনা তওঁ আমাক আহােৰা িদব

পােৰ? তওঁ জােনা িনজৰ লাকসকলৰ কাৰেণ মাংস যাগাব পােৰ?” ২১

এই কথা িন িযেহাৱাৰ খং িল উিঠল; যােকাবৰ িবৰেু তওঁৰ অ ৰৰ

জইু িল উিঠল; ই ােয়লৰ িবৰেু তওঁৰ াধ জািগ উিঠল; ২২ কাৰণ

ঈ ৰৰ ওপৰত তওঁেলাকৰ িব াস নািছল; তওঁত য পিৰ াণ আেছ,

সই কথাত তওঁেলােক িনভৰ নকিৰেল। ২৩ তথািপও তওঁ ওপৰত থকা

আকাশম লক আ া িদেল আৰু আকাশৰ ৱাৰেবাৰ মকুিল কিৰেল। ২৪

লাকসকেল খাবৰ কাৰেণ তওঁ বৰষণুৰ দেৰ মা া বৰষােল, গৰ শস

তওঁেলাকক িদেল। ২৫ ম ষ ই গদূতৰ আহাৰ ভাজন কিৰেল; তিৃ েৰ

ভাজন কিৰব পৰাৈক তওঁ চুৰ আহাৰ তওঁেলাকৈল পঠাই িদেল।

২৬ তওঁ আকাশৰ পৰা পবূৰ বতাহ বলােল; তওঁ িনজৰ পৰা েমেৰ

দি ণৰ বতাহক চলােল। ২৭ তওঁ ধিুলকণাৰ িনিচনাৈক তওঁেলাকৰ

ওপৰত মাংসৰ বৰষণু বৰষােল, সাগৰৰ বািলৰ িনিচনাৈক পািখ লগা

চৰাইৰ বৰষণু বৰষােল; ২৮ তওঁেলাকৰ ছাউিনৰ মাজত, তওঁেলাকৰ

িনবাসৰ চািৰওফােল তওঁ সইেবাৰক পিৰবৈল িদেল। ২৯ তওঁেলােক

সই আহাৰ খাই তৃ হ’ল; তওঁেলােক িয িবচািৰিছল, তওঁ তওঁেলাকক

তােক িদেল। ৩০ িক ু তওঁেলাকৰ সই আহাৰ খাৱা শষ নহওঁেতই,

এেনিক, তওঁেলাকৰ আহাৰ মখুত থকাৰ সময়েতই ৩১ ঈ ৰৰ াধ

তওঁেলাকৰ িবৰেু জািগ উিঠল; তওঁেলাকৰ মাজৰ পু লাকসকলক

তওঁ সংহাৰ কিৰেল, ই ােয়লৰ ডকাসকলক তওঁ মািৰ পলােল।

৩২ তথািপও তওঁেলােক পাপ কিৰেয়ই থািকল, তওঁৰ আচিৰত কমত

িব াস নকিৰেল। ৩৩ সইবােব তওঁ তওঁেলাকৰ িদনেবাৰ উশাহৰ

দেৰ ছুিট কিৰেল, তওঁেলাকৰ বছৰেবাৰ াসপণূ কিৰেল। ৩৪ তওঁ

তওঁেলাকক বধ কৰাৰ পাছত বাকী লাকসকেল তওঁক িবচািৰেল;

তওঁেলােক মন পালটােল আৰু আ েহেৰ সেত তওঁক িবচািৰেল। ৩৫

তওঁেলােক সাঁৱৰণ কিৰেল য, ঈ ৰ তওঁেলাকৰ িশলা, সে াপিৰ

ঈ েৰই তওঁেলাকৰ মিু দাতা। ৩৬ িক ু তওঁেলােক মখুৰ ছলনােৰ

ভালিৰ বালােল, িজভােৰ তওঁৰ আগত িমছা কথা ক’ ল, ৩৭ তওঁেলাকৰ

অ ৰ তওঁৰ িত ি ৰ নািছল, তওঁৰ ব ৱ াৰ িত তওঁেলাক িব াসী

নািছল। ৩৮ তথািপও তওঁ দয়ােৰ পিৰপণূ হাৱাত তওঁেলাকৰ অপৰাধ

মা কিৰেল, তওঁেলাকক ংস নকিৰেল; এেন িক তওঁ অেনকবাৰ

িনজৰ াধ দমন কিৰিছল আৰু তওঁৰ স ণূ াধ জািগ িঠল। ৩৯

তওঁেলাক য ম ষ মােথান তাক তওঁ সাঁৱৰণ কিৰেল; তওঁেলাক

ব যাৱা বতাহৰ দেৰ, িয পনুৰ ঘিূৰ নােহ। ৪০ মৰভূুিমত তওঁেলােক

ব বাৰ তওঁৰ িবৰেু িবে াহ আচৰণ কিৰেল! সই মৰভূুিমেত িকমানবাৰ

য তওঁক বজাৰ িদেল! ৪১ বােৰ বােৰ তওঁেলােক ঈ ৰক পৰী া

কিৰেল, ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাক অস ু কিৰেল। ৪২ তওঁেলােক

তওঁৰ শি ৰ কথা মনত নাৰািখেল, মনত নাৰািখেল সই িদনৰ কথা‐

িযিদনা তওঁ তওঁেলাকক শ ৰ হাতৰ পৰা মু কিৰিছল; ৪৩ িয

িদনা তওঁ িমচৰ দশত নানা িচন আৰু চাৱনৰ পথাৰত আচিৰত কম

দখৱুাইিছল। ৪৪ সইিদনা তওঁেলাকৰ নদীেবাৰৰ পানী তওঁ তজত

পিৰণত কিৰিছল, যােত তওঁেলােক সই ঁিতেবাৰৰ পানী পান কিৰব

নাৱােৰ। ৪৫ তওঁেলাকৰ মাজৈল তওঁ জােক জােক ডাঁহ পঠাইিছল,

সইেবােৰ তওঁেলাকক াস কিৰেল; তওঁ ভ লীৰ জাকেবাৰ পঠােল

আৰু সইেবােৰ তওঁেলাকৰ সবনাশ কিৰেল। ৪৬ তওঁেলাকৰ শস েবাৰ

তওঁ ফিৰঙক িদেল আৰু তওঁেলাকৰ মৰ ফল কাকিত ফিৰঙক িদেল।

৪৭ তওঁ িশলাবিৃ ৰ াৰাই তওঁেলাকৰ া ালতা ন কিৰেল, আৰু বৰ

বৰ িশলাবিৃ ৰ াৰাই তওঁেলাকৰ িডমৰু গছেবাৰ ংস কিৰেল। ৪৮

তওঁ িশলাবিৃ ৰ মাজত তওঁেলাকৰ প েবাৰ এিৰ িদেল, ব পাতৰ

মাজত তওঁেলাকৰ প ৰ জাকেবাৰ শাধাই িদেল। ৪৯ তওঁ তওঁেলাকৰ

িবৰেু তওঁৰ ল অি ময় খং, াধ, উ তা আৰু খ‐ক পঠাই

িদেল; সইেবাৰ হ’ল ংসৰ কাযত িনযু দূতৰ দল। ৫০ তওঁ িনজৰ

াধৰ কাৰেণ পথ যু ত কিৰেল; তওঁ মতুৃ ৰ পৰা তওঁেলাকক ৰহাই

িনিদেল, িক ু মহামাৰীৰ হাতত তওঁেলাকৰ জীৱন শাধাই িদেল। ৫১

তওঁ িমচৰ দশৰ েত কজন থেম জ া পৰুষু স ানক আঘাত কিৰেল,

হাম বংশৰ ত ুত তওঁেলাকৰ শি ৰ েত কজন থম ফলক আঘাত

কিৰেল। ৫২ তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ লাকসকলক মৰ‐ছাগৰ দেৰ বািহৰ

কিৰ আিনেল আৰু মৰভূুিমৰ মােজিদ মৰ‐ছাগৰ জাকৰ দেৰ তওঁেলাকক

চলােল। ৫৩ তওঁ তওঁেলাকক িনৰাপেদ, কােনা ভয় নথকাৈক চলাই

আিনেল; িক ু সাগেৰ তওঁেলাকৰ শ েবাৰক ঢািকেল। ৫৪ তওঁ

তওঁৰ পিব ভূিমৰ সীমাৈল তওঁেলাকক ল আিনেল; িয দশ তওঁৰ

সাহাঁেত অিধকাৰ কিৰেল, সই পবতীয়া দশৈল তওঁ তওঁেলাকক

ল আিনেল। ৫৫ তওঁ তওঁেলাকৰ স খূৰ পৰা আন জািতেবাৰক দূৰ

কিৰেল; সই জািতেবাৰৰ ভূিম জৰীপ কিৰ তওঁ তওঁেলাকক আিধপত

ভাগ‐বাঁিট িদেল; আৰু ই ােয়লৰ ফদিবলাকক িনজ িনজ ত ুত বাস

কৰােল। ৫৬ িক ু তথািপও তওঁেলােক সে াপিৰ ঈ ৰক পৰী া কিৰ

তওঁৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল; তওঁেলােক তওঁৰ আ ােবাৰ পালন

নকিৰেল। ৫৭ তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ দেৰই তওঁেলােক সিঠক

পথৰ পৰা আতিৰ গ িব াস‐ঘাতকতা কিৰেল; িটপণূ ধ ৰ কাঁড়ৰ দেৰ

তওঁেলাক বকা িদেশ গ’ল। ৫৮ তওঁেলােক ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰৰ াৰাই

তওঁক ািধত কিৰেল; তওঁেলােক িতমােবাৰৰ াৰাই তওঁৰ িহংসা

জগাই তুিলেল। ৫৯ এই সকেলা দিখ‐ িন ঈ েৰ াধ কিৰেল; তওঁ

ই ােয়লক স ণূ ভােৱ অ া কিৰেল। ৬০ চীেলা নগৰত তওঁৰ িয

আবাস‐ত ু আিছল তাক তওঁ ত াগ কিৰেল; ম ষ ৰ মাজত তওঁ িয ত ু

াপন কিৰিছল তাক তওঁ পিৰত াগ কিৰেল। ৬১ িনজৰ সামথ ক তওঁ

ব ী‐অৱ াত আৰু িনজৰ গৗৰৱক তওঁ শ ৰ হাতত শাধাই িদেল।

৬২ তওঁৰ লাকসকলক তওঁ তেৰাৱালৰ হাতত সমপণ কিৰেল; আৰু

িনজৰ লাকসকলৰ ওপৰত াধ কাশ কিৰেল। ৬৩ তওঁেলাকৰ

যৱুকসকলক অি েৰ দ কিৰেল; তওঁেলাকৰ ছাৱালীেবাৰৰ িববাহ

নহল। ৬৪ তেৰাৱালৰ আঘাতত তওঁেলাকৰ পেুৰািহতসকলৰ মতুৃ হ’ল,

তওঁেলাকৰ িবধৱাসকেল শাক কাশ কিৰব নাৱািৰেল। ৬৫ তিতয়া

ভু টাপিনৰ পৰা সাৰ পাৱা মা হৰ দেৰ হ’ল; া াৰস পান কিৰ

িচঞৰ‐বাখৰ কৰা বীৰ যা াৰ িনিচনাৈক জািগ উিঠল। ৬৬ তওঁৰ

শ েবাৰক তওঁ িপছৈল আঁতৰাই িদেল; তওঁ তওঁেলাকক িচৰকলীয়া

অপমানত পলােল। ৬৭ পাছত তওঁ যােচফৰ বংশক অ া কিৰেল;

ই িয়ম ফদক তওঁ মেনানীত নকিৰেল; ৬৮ িক ু তওঁ িযহূদা ফদক

মেনানীত কিৰেল, সই িচেয়ান পবত, যাক তওঁ ভাল পােল। ৬৯ তাত

তওঁৰ পিব গহৃিট ওখ আকাশ চুব পৰাৈক িনমাণ কিৰেল, তওঁ পিৃথবীৰ

িনিচনাৈক অন কালৈলেক তাক াপন কিৰেল। ৭০ তওঁ িনজ দাস

দায়দুক মেনানীত কিৰেল, তওঁ তওঁক মৰ‐ছাগৰ গঁৰালৰ পৰা আিনেল।

৭১ গাখীৰ িদয়া মৰ‐ছাগৰ জাক িতপালন কৰা কামৰ পৰা তওঁক ল

আিনেল, যােত তওঁ িযেহাৱাৰ লাকসকলক অথাৎ যােকাবৰ বংশক, িয

সকল তওঁৰ আিধপত সই ই ােয়ল জািতক চৰাব পােৰ। ৭২ দায়েুদ

তওঁৰ অ ৰৰ সততােৰ তওঁেলাকক লালন‐পালন কিৰেল; তওঁ িনজৰ

িনপণু হাতৰ াৰাই তওঁেলাকক চলােল।

৭৯ হ ঈ ৰ, আন জািতেবােৰ আিহ তামাৰ আিধপত ত সামাল;

তওঁেলােক তামাৰ পিব মি ৰ অ িচ কিৰেল; তওঁেলােক

িযৰচূােলমক ংসৰ ূপ কিৰেল। ২ তামাৰ দাসেবাৰৰ মৰা শৱেবাৰ
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তওঁেলােক আকাশৰ প ীেবাৰক আহাৰ ৰেূপ খাবৈল িদেল; তামাৰ

ভ সকলৰ মাংস পিৃথৱীৰ বনৰীয়া প েবাৰক িদেল। ৩ িযৰচূােলমৰ

চািৰওফােল তওঁেলােক সই লাকসকলৰ তজ পানীৰ দেৰ ঢািল িদেল;

তওঁেলাকক মদাম িদবৈল কােনা নািছল। ৪ চুবৰুীয়া জািতেবাৰৰ

আগত আিম িন াৰ পা হেছাঁ; আমাৰ চািৰওফালৰ লাকসকলৰ

আগত আিম হাঁিহয়াতৰ আৰু িব পৰ খাৰাক হেছাঁ। ৫ হ িযেহাৱা,

আৰু িকমান কাল? তুিম িচৰকালৈল াধ কিৰ থািকবােন? তামাৰ

িহং ক অ ালা অি ৰ দেৰ িকমান কালৈলেক িল থািকব? ৬ তামাক

নজনা জািতেবাৰৰ ওপৰত তামাৰ াধ ঢািল িদয়া, তামাৰ নােমেৰ

াথনা নকৰা ৰাজ েবাৰৰ ওপৰত তামাৰ াধ বািক িদয়া। ৭ িকয়েনা

তওঁেলােকই যােকাবৰ বংশক াস কিৰেল, তওঁৰ বাস ান উ

কিৰেল। ৮আমাৰ পবূপৰুষুসকলৰ অপৰাধেবাৰক তুিম আমাৰ অিহেত

সাঁৱৰণ নকিৰবা; শীে তামাৰ দয়া আমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল িদয়া,

িকয়েনা আিম অিতশয় হীন‐অৱ াত পিৰেছাঁ। ৯ হ আমাৰ পিৰ াণকতা

ঈ ৰ, তামাৰ নামৰ গৗৰৱৰ কাৰেণ আমাক সহায় কৰা; তামাৰ নামৰ

কাৰেণ আমাক উ াৰ কৰা আৰু আমাৰ পাপেবাৰ মা কৰা। ১০আন

জািতেবােৰ িকয় ক’ব, “িসহঁতৰ ঈ ৰ ক’ত গ’ল?” তুিম আমাৰ চ ৰ

স খুেত জািতেবাৰৰ ওপৰত, তামাৰ দাসেবাৰৰ ৰ পাতৰ িতকাৰ

তুিম সািধবা। ১১ ব ীেবাৰৰ কাতেৰাি তামাৰ আগৈল আহঁক; িয

সকলৰ ওপৰত মতুৃ দ ৰ ৰায় িদয়া হেছ, তামাৰ মহান মতা অ সােৰ

তুিম তওঁেলাকক ৰ া কৰা। ১২ হ ভু, আমাৰ িতেবশী জািতেবােৰ

িযভােৱ তামাক অপমান কিৰেছ, তাৰ সাত ণ িতফল তুিম তওঁেলাকৰ

বু ত উভটাই িদয়া। ১৩ তােত তামাৰ লাক আৰু চৰণীয়া পথাৰৰ মৰ‐

ছাগ িয আিম, আিম িচৰকাল তামাৰ ধ বাদ কিৰম, আৰু পৰুষুা েম

তামােৰই শংসা কিৰম।

৮০ হ ই ােয়লৰ ৰখীয়া, কাণ পাতা; তুিম যােচফৰ বংশক মৰ‐

ছাগৰ জাকৰ দেৰ চলাই আিনছা! তুিম কৰবূেবাৰৰ ওপৰত বিহ,

আমাৰ ওপৰত তামাৰ দীি কাশ কিৰছা! ২ তুিম ই িয়ম, িব ামীন

আৰু মনিচ ফদৰ স খুত তামাৰ পৰা ম জগাই তালা, আমাক উ াৰ

কিৰবৈল আহাঁ। ৩ হ ঈ ৰ, তুিম আমাৰ অৱ াৰ পিৰৱ ন কৰা; আমাৰ

ওপৰত তামাৰ মখু উ ল কৰা, যােত আিম উ াৰ পাব পােৰাঁ। ৪

হ বািহনীেবাৰৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তামাৰ লাকসকলৰ াথনাত, তুিম

িকমান কালৈল াধ কিৰ থািকবা? ৫ তুিম তওঁেলাকক চ েলাৰ আহাৰ

খাবৈল িদলা, আৰু চুৰ পিৰমােণ চ ৰ পানী পান কিৰবৈল িদলা। ৬

তুিম আমাক এেন কাৰণ কিৰলা যােত আমাৰ িতেবশী জািতেবােৰ

আমাক ল িববাদ কেৰ। আমাৰ শ েবােৰ আমাক ল িনজৰ মাজত

হাঁিহ‐তামাচা কেৰ। ৭ হ বািহনীেবাৰৰ ঈ ৰ, আমাৰ অৱ াৰ পিৰৱ ন

কৰা; আমাৰ ওপৰত তামাৰ মখু উ ল কৰা, যােত আিম উ াৰ পাব

পােৰাঁ। ৮ তুিম িমচৰৰ পৰা এেজাপা া ালতাৰ দেৰ আমাক তুিল

আিনলা; আন জািতেবাৰক খদাই িদ তুিম তাক ৰাপন কিৰলা। ৯ তুিম

তাৰ কাৰেণ ভূিম পিৰ াৰ কিৰলা; তােত া ালতাই দৈক িশপা ধিৰ

দশখনেক জিুৰেল। ১০ তাৰ ছাঁয়াত পাহাৰ‐প তেবাৰ ঢাক খাই গ’ল;

তাৰ ডালেবােৰ বহৃৎ এৰচ গছেবাৰ ঢািক পলােল; ১১ সমু ৈলেক ইয়াৰ

শাখােবাৰ আৰু ফৰাৎ নদী পয ইয়াৰ অ ৰেবাৰ িব ািৰত হ’ল। ১২

তে িকয় তুিম তাৰ দৱাল ভািঙ পলালা? সেয় আটাই বাটৰৱুাই তাৰ

ফল িছেঙ। ১৩ বনৰ বৰােহ আিহ তাক ন কেৰ; পথাৰৰ প েবােৰও

তাক খায়। ১৪ হ বািহনীেবাৰৰ ঈ ৰ, তুিম উলিট আহাঁ; গৰ পৰা

তুিম তলৈল দিৃ কৰা আৰু এই া ালতাৰ দখ‐ভাল কৰা, ১৫ িয পিুল

গছক তুিম িনজৰ সাঁ হােতেৰ ৰাপন কিৰলা; যাৰ অ ৰেবাৰক তুিম

বিৃ কিৰলা। ১৬ সই গছ জইুত পাৰা হ’ল, তাক কািট পেলাৱা হেছ;

তামাৰ শ েবাৰ তামাৰ মখুৰ ধমিকত িবন হওঁক। ১৭ িক ু তামাৰ

সাঁ হাতৰ লাকৰ ওপৰত তুিম িনজৰ হাত ৰাখা; হাত ৰাখা সই ম ষ

পু ৰ ওপৰত যাক তুিম িনজৰ কাৰেণ শি শালী কিৰলা। ১৮ তােত আিম

কিতয়াও তামাৰ ওচৰৰ পৰা উলিট নাযাম; তুিম আমাক পনুৰ জীৱন

িদয়া, আিম তামাৰ নামত িনেবদন কিৰম। ১৯ হ বািহনীেবাৰৰ ঈ ৰ,

আমাৰ অৱ াৰ পিৰৱ ন কৰা; আমাৰ ওপৰত তামাৰ মখু উ ল কৰা,

যােত আিম উ াৰ পাব পােৰাঁ।

৮১আমাৰ বল ৰপূ ঈ ৰৰ উে েশ তামােলােক উ েৰেৰ গান

কৰা; যােকাবৰ ঈ ৰৰ উে েশ আন ৰ িন কৰা। ২ গীত

আৰ কৰা, খ ৰী বেজাৱা; নবেলেৰ সেত মধৰু বীণা বেজাৱা। ৩

ন‐ জানৰ িদনা আৰু পিূণমাত আমাৰ উৎসৱৰ িদনা িশঙা বেজাৱা। ৪

িকয়েনা এেয় হেছ ই ােয়লৰ বােব এক িবিধ আৰু যােকাবৰ ঈ েৰ িদয়া

এক আ া। ৫ যিতয়া তওঁ িমচৰ দশৰ িবৰেু ওলাই গিছল, তিতয়া

তওঁ যােচফৰ বংশৰ কাৰেণ এই উৎসৱ সা ী ৰেূপ াপন কিৰেল।

মই আেগেয় নজনা এেন এিট মাত িনেলা: ৬ “মই তওঁৰ কা ৰ পৰা

বাজাৰ ভাৰ আঁতৰাই িদেলাঁ; পািচ ব িনয়াৰ পৰা তওঁৰ হাত মু হ’ল।

৭ তুিম স টৰ কালত াথনা কৰাত, মই তামাক উ াৰ কিৰেলাঁ; মঘ

গজনৰ শ ৰ ানৰ পৰা মই তামাক উ ৰ িদেলাঁ; িমৰীবাৰ জলৰ

কাষত মই তামাক পৰী া কিৰেলাঁ। ( চলা) ৮ হ মাৰ লাকসকল,

তামােলােক মাৰ সাৱধান বাণী না, হ ই ােয়লীয়াসকল, তামােলােক

যিদ মাৰ কথা িনলা হয়! ৯ তামােলাকৰ মাজত কােনা িবেদশী দৱ‐

দৱী নাথাকক; কােনা িবেদশী দৱতাৰ আগত িণপাত নকিৰবা। ১০

মেয়ই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা; মেয়ই তামােলাকক িমচৰ দশৰ পৰা

উিলয়াই আিনেলা; তামােলােক বহলৈক মখু মলা, মই তাক পণূ কিৰম।

১১ িক ু মাৰ লাকসকেল মাৰ কথাৈল কাণসাৰ িনিদেল; ই ােয়েল

মাৰ আ া মািন নচিলেল। ১২ সইবােব মই তওঁেলাকক কিঠনমনা

দয় লেয় থািকবৈল িদেলাঁ, যােত তওঁেলােক িনজৰ পৰামশেতই চেল।

১৩ হায়! মাৰ লাকসকেল যিদ কৱল মাৰ কথাই িনেল হয়, হায়!

ই ােয়েল যিদ মাৰ পথেত চিলেল হয়! ১৪ তে মই শীে ই তওঁেলাকৰ

শ েবাৰক দমন কিৰেলাঁ হয়, তওঁেলাকৰ শ েবাৰৰ িবৰেু মাৰ হাত

তুিলেলাঁ হয়! ১৫ িযেহাৱাক িঘণাওঁতােবােৰ তওঁৰ স খুত অৱনত হ’ব;

তওঁেলাকৰ দ িচৰকাল ায়ী হ’ব। ১৬ িক ু ই ােয়লক মই সবােতাৈক

উ ম ঘঁ খাবৈল িদম; মই তওঁেলাকক িশলৰ পৰা পাৱা মৗেৰ তৃ

কিৰম।”

৮২ ঈ ৰ তওঁৰ গীয় সভাৰ মাজত িথয় হেছ; দৱতােবাৰৰ সই

সভাত তেৱঁই িবচাৰ কেৰ। ২ “িকমান কালৈলেক তামােলােক

অ ায় িবচাৰ কিৰবা আৰু েবাৰৰ প ত থািকবা? ( চলা) ৩

তামােলােক দিৰ আৰু অনাথসকলৰ িত ায় িবচাৰ কৰা; খী আৰু

দীনহীনৰ ায অিধকাৰ ৰ া কৰা। ৪ খীয়া আৰু কঙালক বেচাৱা;

েবাৰৰ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক মু কৰা।” ৫ তওঁেলাকৰ ান আৰু

িবচাৰ‐বিু বিুল এেকা নাই; চািৰওফােল অ কাৰেত তওঁেলাক ফুেৰ;

পিৃথবীৰ আটাই িভি মলূেবাৰ কঁিপ উিঠেছ। ৬ মই ক’ লা, “ তামােলােকই

দৱতােবাৰ; তামােলাক সকেলােৱই সে াপিৰ জনাৰ স ান। ৭ িক ু

তথািপও তামােলাক ম ষ ৰ দেৰ মিৰবা; অিধপিতসকলৰ এজনৰ দেৰই

তামােলাকৰ পতন হ’ব।” ৮ হ ঈ ৰ, তুিম উঠা, পিৃথবীৰ িবচাৰ কৰা;

িকয়েনা সমদুায় জািত তামাৰ অিধকাৰত আেছ।

৮৩ হ ঈ ৰ, তুিম মেন মেন নাথািকবা! হ ঈ ৰ তুিম মখু ব কিৰ

িনসাৰ হ নাথািকবা! ২ চাৱা, তামাৰ শ েবােৰ কেনৈক

আেলাড়নৰ সিৃ কিৰেছ; তামাক ঘণৃা কৰা সকেল িনজৰ মৰূ দািঙেছ। ৩

তামাৰ লাকসকলৰ িবৰেু তওঁেলােক ম ণা কিৰেছ; তুিম িযসকলক

ৰ া কিৰছা, সই লাকসকলৰ িবৰেু তওঁেলােক এেকলেগ ‐ম ণা

কিৰেছ। ৪ তওঁেলােক কয়, “আহাঁ, আিম এক জািত িহচােব তওঁেলাকক

উ কেৰাঁহক, যােত ই ােয়লৰ নাম পনুৰ কিতয়াও সাঁৱৰণ কৰা নহ’ব।

৫ তওঁেলাক একমনা হ ষড়য কিৰেছ; তওঁেলােক তামাৰ িবৰেু এিট

িনয়ম কিৰেছ। ৬ তওঁেলাক হ’ল, ত ুবাসী ইেদামৰ ই ােয়লীয়াসকল,

মাৱাবীয়া আৰু হাগৰীয়াসকল, ৭ গবালীয়া, অে ানীয়া, অমােলকীয়া

আৰু তূৰ িনবাসীসকলৰ সেত পেলি য়াসকল; ৮ অচুৰীয়াসকেলও
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তওঁেলাকৰ সংগত যাগ িদেছ; লাটৰ উ ৰপৰুষুসকলৰ বা সবল

কৰাত তওঁেলােক সহায় কিৰেছ। ৯ তুিম িমিদয়নীয়াসকলৰ িত িয

কিৰিছলা, কীেচান নদীৰ পাৰত চীচৰা আৰু যাবীনৰ িত িয কিৰিছলা,

এওঁেলাকৰ েতা তােকই কৰা। ১০ চীচৰা আৰু যাবীন অিয়ন‐ দাৰত

ংস হ গ’ল। তওঁেলাক মািটৰ ওপৰত গাবৰৰ দেৰ পিৰ আিছল। ১১

তওঁেলাকৰ ধান লাকসকলৰ দশা তুিম ওেৰব আৰু জবৰ িনিচনা কৰা;

তওঁেলাকৰ অিধপিতৰ সকেলা দশা জবহ আৰু চলমু াৰ িনিচনা কৰা।

১২ তওঁেলােক কিছল, “আহাঁ আিম ঈ ৰৰ চৰণীয়া ভূিম আমাৰ িনজৰ

কাৰেণ অিধকাৰ কিৰ লওহঁক।” ১৩ হ মাৰ ঈ ৰ, তুিম তওঁেলাকক

বা’মাৰলী বতাহত ঘিূৰ থকা ধিুলৰ িনিচনা কৰা, বতােহ উড়ুৱাই িনয়া তুঁহৰ

িনিচনা কৰা। ১৪ বনজইুেয় অৰণ ক যেনৈক দ কিৰ িদেয়, জইুৰ িশখাই

পবতেবাৰ লাই িদেয়, ১৫ সইদেৰ তামাৰ ধমুহুােৰ তুিম তওঁেলাকক

খিদ যাৱা, আৰু তামাৰ চ বতােহেৰ তওঁেলাকক ভয় খউুৱা। ১৬

হ িযেহাৱা, ল ােৰ তুিম তওঁেলাকৰ মখু ঢািক িদয়া, যােত হ িযেহাৱা,

তওঁেলােক তামাৰ নাম মািতব, ১৭ তওঁেলাক িচৰকালৰ বােব লি ত

হওঁক আৰু ভীষণ ভােৱ আতি ত হওঁক; তওঁেলাক অপমািনত হ িবন

হওক। ১৮ তওঁেলােক যন জািনব পােৰ য তামাৰ নাম িযেহাৱা, তুিম,

কৱল তুিমেয়ই সমদুায় পিৃথবীৰ ওপৰত সে াপিৰ জনা।

৮৪ হ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, তামাৰ িনবাস গহৃ কেন মেনাৰম!

২ িযেহাৱাৰ চাতাল কইখনত সামাবৈল মাৰ ােণ আ ল

হািবয়াহ কিৰেছ; অত উে িজত হেছ। জীৱ ঈ ৰৰ কাৰেণ মাৰ

দহ আৰু মেন আন িন কিৰেছ। ৩ হ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, মাৰ

ৰজা আৰু মাৰ ঈ ৰ, তামাৰ বদীেবাৰৰ ওচৰেত, ঘৰ‐িচিৰকা চৰােয়

িনজৰ অেথ ঘৰ িবচািৰ পাইেছ, তলটুিপেয়ও তাইৰ পাৱািল ৰািখবৈল

িনজৰ অেথ বাঁহ বাি েছ। ৪ ধ সইসকল, িযসকেল তামাৰ গহৃত

বাস কিৰেছ; তওঁেলােক িনেতৗ তামাৰ শংসা কিৰেছ। ( চলা) ৫

ধ সইসকল, িয সকেল তামােত শি পাইেছ, িযসকলৰ অ ৰত

িচেয়ানৈল যাৱা ৰাজপথ আেছ। ৬ কান বাকা উপত কাৰ মােজিদ

যাওঁেত তওঁেলােক সই ঠাইক জিুৰৰ ঠাই কিৰ তােল; থম বৰষেুণ

পখুৰুীেবাৰ পানীেৰ উপচাই িদেয়। ৭ যাৱাৰ পথত তওঁেলােক শি ৰ

উপিৰ শি পায়; তওঁেলাক েত েক িচেয়ানত দৱতােবাৰৰ ঈ ৰৰ

স খুত গ উপি ত হয়। ৮ হ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মাৰ াথনা

না; হ যােকাবৰ ঈ ৰ, মাৰ কথা না। ( চলা) ৯ হ ঈ ৰ, আমাৰ

ঢালৈল তুিম দিৃ পাত কৰা; তামাৰ এই অিভিষ ৰজাৰ মখুৈল চাৱা।

১০ িকয়েনা আন ঠাইত হাজাৰ িদন কেটাৱাতৈক তামাৰ চাতালেকইখনত

এিদন থকাই অিধক উ ম; তাৰ ত ুত বাস কৰাতৈক, বৰং মই ঈ ৰৰ

গহৃৰ ৱৰী হ থকাই অিধক উ ম। ১১ িকয়েনা ঈ ৰ িযেহাৱা সূয আৰু

ঢাল ৰপূ; তওঁ অ হ আৰু গৗৰৱ দান কেৰ; িযসকেল সৎ পথত চেল,

তওঁেলাকক কােনা উ ম ব িদবৈল তওঁ অ ীকাৰ নকেৰ। ১২ হ

বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, তামাৰ ওপৰত িনভৰ কৰা লাক ধ ।

৮৫ হ িযেহাৱা, তুিম তামাৰ দশৰ িত দয়া দখৱুালা। তুিম

যােকাবৰ ভিৱষ ত পনুৰ াপন কিৰলা। ২ তামাৰ লাকসকলৰ

অপৰাধ তুিম মা কিৰলা; তুিম তওঁেলাকৰ সকেলা পাপ ঢািকলা।

( চলা) ৩ তামাৰ সকেলা াধ তুিম দূৰ কিৰ িদলা আৰু তামাৰ চ

কাপৰ পৰা তুিম ঘিূৰ আিহলা। ৪ হ আমাৰ পিৰ াণৰ ঈ ৰ, তুিম

আমাক পনুৰ উ াৰ কৰা; আমাৰ িত থকা তামাৰ ঘণৃািমি ত াধ দূৰ

কৰা। ৫ তুিম িচৰকােলই আমাৰ ওপৰত াধ কিৰ থািকবা নিক?

স পৰুষুৈলেক তুিম তামাৰ াধ ধিৰ ৰািখবা নিক? ৬ তামাৰ

লাকসকেল যােত তামাত আন কিৰব পােৰ, তাৰবােব তুিম জােনা

আমাক পণুৰায় জাগিৰত নকিৰবা? ৭ হ িযেহাৱা, তামাৰ দঢ়ৃ ম তুিম

আমাক দখউুৱা; তামাৰ পিৰ াণ আমাক দান কৰা। ৮ ঈ ৰ িযেহাৱাই

িযহেক ক’ব, মই তােকই িনম; িকয়েনা তওঁ িনজৰ লাকসকলক আৰু

িনজৰ িব াসী অ গামীসকলক শাি ৰ কথা ক’ব, যন সই লাকসকল

পনুৰ মখুতাৰ ফােল ঘিূৰ নাযায়। ৯ তওঁক ভয় কৰা সকলৈল ৰেূপই

তওঁৰ পিৰ াণৰ সময় তওঁেলাকৰ বােব সি কট; তােত আমাৰ দশত

তওঁৰ মিহমাই িবৰাজ কিৰব। ১০ গভীৰ ম আৰু িব তাৰ িমলন

ঘিটব; ধািমকতা আৰু শাি েয় পৰ েৰ চু ন কিৰব। ১১ দশৰ ভূিমৰ

পৰা িব তাৰ গজািল ওলাব; গৰ পৰা ধািমকতাই তলৈল দিৃ কিৰব।

১২ িয িয উ ম, িযেহাৱাই িন েয় তাক দান কিৰব। আমাৰ দেশ িনজৰ

শস উৎপ কিৰব। ১৩ ধািমকতা িযেহাৱাৰ আেগ আেগ চিলব; তওঁৰ

খাজৰ িচ ত ধািমকতাই এিট পথ ত কিৰব।

৮৬ হ িযেহাৱা, মাৰ কথাৈল কাণ িদয়া, মাক উ ৰ িদয়া; িকয়েনা

মই খী আৰু দিৰ । ২ মাৰ াণ ৰ া কৰা; িকয়েনা মই

তামাৰ ভ ; তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ; তামাৰ ওপৰত ভাৰসা কৰা দাসক

তুিম পালন কৰা। ৩ হ ভু, মাক কৃপা কৰা; িকয়েনা ওেৰ িদনেটা মই

তামাৰ আগত াথনা কিৰ আেছাঁ। ৪ তামাৰ দাসৰ মনত আন দান

কৰা; িকয়েনা হ ভু, মই মাৰ াণ তামাৈল তুিল ধিৰেছাঁ। ৫ হ ভু,

তুিম ম লময় আৰু মাদানকাৰী; তামাৰ আগত াথনা কৰা সকলৰ

িত তুিম দয়ােৰ পিৰপণূ। ৬ হ িযেহাৱা, মাৰ াথনাৈল কাণ পাতা,

মাৰ িমনিতৰ ন তুিম না। ৭ স টৰ কালত মই তামাৰ আগত

াথনা কিৰম; িকয়েনা তুিম মাক উ ৰ িদবা। ৮ হ ভু, দৱতােবাৰৰ

মাজত তামাৰ তুল কােনা নাই; তামাৰ কাযৰ লগত কােনা কাযৰ

তুলনা নহয়। ৯ হ ভু, তুিম সিৃ কৰা সম জািতেয় আিহ তামাৰ

আগত িণপাত কিৰব; তওঁেলােক তামাৰ মিহমা কীতন কিৰব। ১০

িকয়েনা তুিম মহান আৰু তুিম আচিৰত কম কেৰাঁতা। কৱল তুিমেয়ই

ঈ ৰ। ১১ হ িযেহাৱা, তামাৰ পথৰ িবষেয় মাক িশ া িদয়া, যােত মই

তামাৰ সত ত চিলব পােৰাঁ; তামাৰ নামক ভয় কৰাৰ কাৰেণ মাৰ

ই মনৰ অ ৰক এক মন িদয়া। ১২ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই সম

দয়েৰ তামাৰ শংসা কিৰম, িচৰকাল তামাৰ নামৰ গৗৰৱ কিৰম।

১৩ িকয়েনা মাৰ িত তামাৰ গভীৰ ম অসীম; িচেয়ালৰ অিত গভীৰ

অেধােলাকৰ পৰা তুিম মাৰ াণ ৰ া কিৰলা। (Sheol h7585) ১৪ হ

ঈ ৰ, অহ াৰীেবাৰ মাৰ িবৰেু উিঠেছ; অত াচাৰীেবাৰৰ দেল মাৰ

াণ লব িবচািৰেছ; তওঁেলােক তামাক িনজৰ স খুত নাৰােখ। ১৫

িক ু হ ভু, তুিম দয়ােৰ পিৰপণূ অ হকাৰী ঈ ৰ; তুিম াধত ধীৰ,

গভীৰ ম আৰু িব তাত মহান। ১৬ তুিম মাৈল ঘৰূা আৰু মাক কৃপা

কৰা; তামাৰ দাসক তামাৰ শি দান কৰা; তামাৰ দাসীৰ পু ক তুিম

ৰ া কৰা। ১৭ মাক তামাৰ কৰণুাৰ এিট িচন দখৱুা, যােত মাক িয

সকেল ঘণৃা কেৰ তওঁেলােক তােক দিখ লাজ পায়; কাৰণ, হ িযেহাৱা,

তুিমেয়ই মাক সহায় কিৰলা আৰু শা না িদলা।

৮৭ িযেহাৱাই পিব প ত নীৰ ওপৰত তওঁৰ নগৰ াপন

কিৰেল। ২ যােকাবৰ বংশৰ সকেলা িনবাসতৈক িযেহাৱাই

িচেয়ানৰ ৱাৰেবাৰ ভাল পায়। ৩ হ ঈ ৰৰ নগৰ, তামাৰ িবষেয় অেনক

গৗৰৱৰ কথা কাৱা হেছ। ( চলা) ৪ “মই মাৰ িচনািকেবাৰৰ মাজত

ৰাহব আৰু বািবলেৰা চচা কিৰম; পেলি য়া, তূৰ আৰু ইিথওিপয়াৰ কথাও

চচা কিৰম, তওঁেলােক কয়, ‘এইসকল েত কেৰ জ তাত হেছ’।” ৫

এেন িক, িচেয়ানৰ িবষেয়ও এই বিুল কাৱা হ’ব, “অমকু বা তমকু মা হৰ

তাত জ হিছল; সে াপিৰ জনাই িনেজই িচেয়ানক াপন কিৰব।” ৬

িযেহাৱাই জািত সমহূৰ নাম িলিখ তািলকা কৰাৰ সময়ত এই কথা ক’ব,

“এইজনৰ িচেয়ানত জ হিছল।” ( চলা) ৭ গায়ক আৰু নাচনীেবােৰ

এেকভােৱ ক’ব, “ মাৰ সকেলা ভুমকু তামাৰ মাজেতই আেছ।”

৮৮ হ মাৰ পিৰ াণৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই িদেন‐ৰািতেয় তামাৰ

ওচৰত কাতেৰাি কিৰেছাঁ। ২ তামাৰ আগত মাৰ াথনা

উপি ত হওঁক; তুিম মাৰ কাতেৰাি ৈল কাণ পাতা। ৩ কাৰণ মাৰ াণ

েখেৰ ভিৰ পিৰেছ, মাৰ জীৱন ায় িচেয়ালৰ ওচৰ চািপেছ। (Sheol

h7585) ৪ গাতৈল নািম যাৱােবাৰৰ লগত মই গিণত হেছাঁ; মই অসহায়

লাকৰ দেৰ বলহীন হেছাঁ; ৫ মই মতৃেবাৰৰ মাজত পিৰত াগ কৰা

লাকৰ দেৰ হেছাঁ; মদামত পিৰ থকা হত লাকেবাৰৰ িনিচনা হেছাঁ,
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িযেবাৰক তুিম সাঁৱৰেণা নকৰা, িযেবাৰ তামাৰ সহায়ৰ হাতৰ পৰা

িবিছ হেছ। ৬ তুিম মাক গাতৰ সকেলাতৈক তলৰ ঠাইত ৰািখছা,

অ কাৰ আৰু গভীৰ ঠাইত ৰািখছা। ৭ হ ঈ ৰ, তামাৰ ােধ মাক

বিৰ ধিৰেছ, তামাৰ সকেলা কাৰ ঢৗেৰ তুিম মাক খ িদছা। ( চলা)

৮ তুিম মাৰ িচনািকেবাৰক মাৰ পৰা দূৰ কিৰছা; তওঁেলাকৰ স খুত

মাক ঘণৃাৰ পা কিৰছা; মই ব ী হ আেছাঁ, ওলাই যাব পৰা নাই। ৯

খেত মাৰ চ ৰ দিৃ কিম আিহেছ; হ িযেহাৱা, িতিদেন মই তামাৰ

আগত াথনা কিৰেছাঁ; মই তামাৈল মাৰ হাত মিল ৰািখেছাঁ। ১০

মতৃজনৰ কাৰেণ জােনা তুিম আচিৰত কম কৰা? মতৃজেন উিঠ জােনা

তামাৰ িত কিৰব? ( চলা) ১১ মদামত জােনা তামাৰ গভীৰ মৰ

বণনা আৰু িবনাশৰ ঠাইত জােনা তামাৰ িব তাৰ কথা চাৰ কৰা হব?

১২ অ কাৰ ানত জােনা তামাৰ আচিৰত কম জনা যাব? িয দশৰ

লাকক তুিম পাহিৰ যাৱা, সই ঠাইত জােনা তামাৰ ধািমকতাৰ কায

জনা যাব? ১৩ হ িযেহাৱা, মই, মই হেল তামাৰ ওচৰত কা িত কিৰ

কাি েছাঁ, ৰািতপৱুােতই তামাৰ আগত মাৰ াথনা গ উপি ত হয়।

১৪ হ িযেহাৱা, িকয় তুিম মাক ত াগ কিৰছা? তামাৰ মখু মাৰ পৰা

িকয় লু ৱাই ৰািখছা? ১৫ মই ল’ৰা কালেৰ পৰা খী আৰু মতৃ ায় হ

আেছাঁ; মই তামাৰ ভয়ানক াধ ভাগ কিৰ ব া ল হেছাঁ। মই হতাশ

হ পিৰেছা। ১৬ তামাৰ চ াধ মাৰ ওপেৰিদ ব গেছ; তামাৰ

ােধ মাক ংস কিৰেছ। ১৭ সইেবােৰ পানীৰ ঢল অহাৰ দেৰ ওেৰ

িদনেটা মাক আৱিৰ ৰািখেছ; চৗিদশৰ পৰা মাক বিৰ ধিৰ ৰািখেছ।

১৮ মাৰ ি য়জন আৰু ব ু সকলক তুিম মাৰ পৰা দূৰ কিৰলা; এিতয়া

অ কােৰই মাৰ সংগী।

৮৯ মই িচৰকাল িযেহাৱাৰ গভীৰ মৰ কীতন কিৰম; মই িনজ

মেুখেৰ পৰুষুা েম সকেলােৰ স খুত তামাৰ িব তা চাৰ

কিৰম। ২ মই ঘাষণা কিৰম য, তামাৰ গভীৰ মৰ কায িচৰকালৰ

বােব াপন হেছ; তামাৰ িব তা আকাশম লৰ দেৰই ায়ী। ৩ তুিম

কছা, “মই মাৰ মেনানীত জনৰ কাৰেণ এিট িনয়ম াপন কিৰেলাঁ,

মাৰ দাস দায়দুৰ আগত মই এই শপত কিৰেলাঁ: ৪ ‘মই তামাৰ বংশক

িচৰকালৰ কাৰেণ াপন কিৰম; বংশা েম তামাৰ িসংহাসন াপন

কিৰম’।” ( চলা) ৫ হ িযেহাৱা, আকাশ‐ম েল তামাৰ আচিৰত কমৰ

শংসা কেৰ; পিব লাকসকলৰ সমাজত তামাৰ িব তাৰ শংসা

কেৰ। ৬আকাশম লৰ মাজত এেন িক আেছ যাক িযেহাৱাৰ লগত তুলনা

কিৰব পািৰ? গৰ দূতেবাৰৰ মাজত িযেহাৱাৰ তুল কান আেছ? ৭

পিব দূতেবাৰৰ সভাত সকেলােৱ ঈ ৰক ভয় কেৰ; তওঁৰ চিৰওফােল

থকা সকলতৈক তেৱঁই অিতশয় ভয়ানক। ৮ হ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা, তামাৰ তুল পৰা মী কান আেছ, হ ভু? তামাৰ িব তাই

তামাক বিৰ ৰািখেছ। ৯ তজন‐গজেনেৰ ওফি উঠা সমু ক তুিম

শাসন কৰা; তাৰ ঢৗ উিঠেল তুিমেয়ই সইেবাৰক শা কৰা। ১০ তুিম

ৰাহবক খ খ কিৰ, হত হাৱা লাকৰ দেৰ কিৰলা; তামাৰ বা বেলেৰ

তুিম তামাৰ শ েবাৰক িছ ‐িভ কিৰলা। ১১আকাশ‐ম ল তামাৰ

আৰু পিৃথবীও তামােৰই; জগত আৰু তাত থকা সকেলােক তুিমেয়ই

াপন কিৰলা। ১২ উ ৰ আৰু দি ণ তামােৰই সিৃ ; তােবাৰ আৰু

হেমােণ তামাৰ নামত আন ‐ িন কেৰ। ১৩ তামাৰ বা পৰা েমেৰ

ভৰা; তামাৰ হাত শি শালী, তামাৰ সাঁ হাত বল। ১৪ ধািমকতা আৰু

ায়িবচাৰ তামাৰ িসংহাসনৰ িভি মলূ; ম আৰু িব তা তামাৰ

আেগ আেগ চেল। ১৫ ধ সই লাক, িয লােক আন ‐ িনেৰ তামাৰ

আৰাধনা কেৰ; হ িযেহাৱা, তওঁেলােক তামাৰ মখুৰ দীি ত চলাফুৰা

কেৰ। ১৬ ওেৰ িদনেটা তওঁেলােক তামাৰ নামত উ াস কেৰ; তামাৰ

ধািমকতাত তওঁেলােক তামাক তুিল ধেৰ। ১৭ তুিমেয়ই তওঁেলাকৰ

শি ৰ শাভা; তামাৰ অ হেত আমাৰ শি উ ত হ’ব। ১৮আমাৰ

ৰজা ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনা াৰােয়ই িনযু , আমাৰ সই ঢাল

িযেহাৱােৰই। ১৯এসময়ত তুিম দশনত তামাৰ ভ সকলক কিছলা,

“এজন বীৰৰ ওপৰত মই সহায় কৰাৰ ভাৰ অপণ কিৰেলাঁ; লাকসকলৰ

মাজৰ পৰা এজনক মেনানীত কিৰ উ ত কিৰেলাঁ। ২০ মই মাৰ দাস

দায়দুক িবচািৰ পােলাঁ; মাৰ পিব তেলেৰ মই তওঁক অিভেষক

কিৰেলাঁ। ২১ মাৰ হাত সদায় তওঁৰ লগত থািকব; মাৰ বা েৱও তওঁক

বলৱান কিৰব। ২২ কােনা শ েৱ তওঁক উপ ৱ নকিৰব, কােনা

লােক তওঁক অত াচাৰ নকিৰব। ২৩ মই তওঁৰ শ েবাৰক তওঁৰ

স খুেত িড় কিৰম; িযসকেল তওঁক ঘণৃা কেৰ, তওঁেলাকক হাৰ

কিৰম। ২৪ মাৰ িব তা আৰু ম তওঁৰ লগত থািকব; মাৰ নামত

তওঁৰ শি ৰ িশং উ ত উিঠব। ২৫ মই সাগৰৰ ওপৰত তওঁৰ হাত ৰািখ

মতা িদম, আৰু তওঁৰ সাঁহাত নদীেবাৰৰ ওপৰত ৰািখম। ২৬ তওঁ

মাক মািত ক’ব, ‘তুিমেয়ই মাৰ িপত,ৃ মাৰ ঈ ৰ আৰু মাৰ পিৰ াণৰ

িশলা!’ ২৭ মই তওঁক মাৰ জ পু কিৰম, পিৃথবীৰ ৰজাসকলৰ

মাজত তওঁক সকেলাতৈক কিৰম। ২৮ তওঁৰ িত মাৰ অটল

ম িচৰকালৈলেক ৰািখম; মাৰ িনয়মিট তওঁৰ লগত িথেৰ থািকব। ২৯

মই তওঁৰ বংশেকা িচৰকালৈলেক ায়ী কিৰম, আকাশ‐ম লৰ দেৰই মই

তওঁৰ িসংহাসন িচৰ ায়ী কিৰম। ৩০ তওঁৰ স ান সকেল যিদ মাৰ

ব ৱ া ত াগ কেৰ, আৰু মাৰ িনয়মৰ পথত নচেল, ৩১ যিদ তওঁেলােক

মাৰ িবিধেবাৰ উল ন কেৰ, মাৰ আ ােবাৰ পালন নকেৰ, ৩২ তে

মই বেতেৰ হাৰ কিৰ তওঁেলাকক অপৰাধৰ শাি িদম, তওঁেলাকৰ

অধমৰ শাি চাবেুকেৰ িদম। ৩৩ িক ু মই মাৰ অটল ম তওঁৰ পৰা

িনেচইৈক চাম; মাৰ িত াৰ িব তা ব থ হবৈল িনিদম। ৩৪ মই

মাৰ িনয়মিট উল ন নকিৰম, মাৰ ওঁঠৰ পৰা ওেলাৱা বাক সলিন

নকিৰম। ৩৫ মাৰ পিব তাৰ শপত খাই মই এবােৰই ক’ লাঁ; মই দায়দুৰ

আগত কিতয়াও িমছা কথা নকওঁ। ৩৬ তওঁৰ বংশ িচৰকালৈলেক

থািকব, তওঁৰ িসংহাসন মাৰ সা ােত সূযৰ দেৰ িচৰ ায়ী হব। ৩৭ সেয়

আকাশৰ িব াসী সা ী চ ৰ িনিচনাৈক িচৰকালৰ কাৰেণ ািপত হব।”

( চলা) ৩৮ িক ু তুিমেয়ই পিৰত াগ কিৰলা, অ া ও কিৰলা; তামাৰ

অিভিষ জনাৰ িবৰেু তুিম াধ কিৰছা। ৩৯ তামাৰ দােস সেত

াপন কৰা িনয়মিট তুিম ত াখান কিৰছা; তুিম তওঁৰ ৰাজ‐মু ট মািটৈল

পলাই অ িচ কিৰলা। ৪০ তুিম তওঁৰ সকেলা াচীৰ ভািঙ পলালা; তুিম

তওঁৰ কাঁঠেবাৰ িবন কিৰলা। ৪১ তওঁৰ দশৰ কােষিদ যাৱা সকেলা

বাটৰৱুাই তওঁক লটু কেৰ; তওঁ ওচৰ‐চুবৰুীয়ােবাৰৰ িন াৰ পা হেছ।

৪২ তুিম তওঁৰ শ েবাৰৰ সাঁ হাত শি শালী কিৰলা; তওঁৰ সকেলা

শ েক আনি ত কিৰলা। ৪৩ তুিম তওঁৰ তেৰাৱালৰ ধাৰ ওভটাই িদলা

আৰু যু ত তওঁক িথয় হবৈল িনিদলা। ৪৪ তুিম তওঁৰ হাতৰ ৰাজদ

হৰণ কিৰলা; তওঁৰ িসংহাসন ভুিমৈল পিতত কিৰলা। ৪৫ তুিম তওঁৰ

যৗৱন কাল চুিট কিৰলা; তুিম তওঁক লােজেৰ ঢািকলা। ( চলা) ৪৬ হ

িযেহাৱা, আৰু িকমান কাল? তুিম সদােয়ই িনজেক লু ৱাই ৰািখবা ন?

িকমান কাল না তামাৰ াধ অি ৰ িনিচনাৈক িল থািকব? ৪৭ মাৰ

জীৱন কাল কেন অলপ িদনীয়া, তাক সাঁৱৰা; িক অসাৰতাৰ কাৰেণইবা

তুিম ম ষ ক িজলা! ৪৮ কিতয়াও মতুৃ নেদখাৈক কান মা হ জীয়াই

থািকব পােৰ? িচেয়ালৰ হাতৰ পৰা কােন িনজৰ াণ ৰ া কিৰব পােৰ?

( চলা) (Sheol h7585) ৪৯ হ িযেহাৱা, তামাৰ পবূকালৰ সই অটল ম

ক’ত? সই ম তুিম তামাৰ িব তাৰ াৰাই দায়দুৰ আগত শপত

খাইিছলা। ৫০ হ িযেহাৱা, তামাৰ দাসেবাৰক কৰা অপমান সাঁৱৰণ

কৰা; সাঁৱৰণ কৰা, আন জািতেবােৰ মাৈল কৰা সই অপমানেবাৰ;

কেনৈক মই মাৰ বু ত বহন কিৰ আেছাঁ। ৫১ হ িযেহাৱা, তামাৰ

শ েবােৰ সই অপমান কিৰেছ, তওঁেলােক তামাৰ অিভিষ জনাৰ

িত খাজক অপমান কিৰেছ। ৫২ িযেহাৱা িচৰকালৈলেক ধ হওঁক।

আেমন, আৰু আেমন।

৯০ হ ভু, পৰুেুষ পৰুেুষ তুিমেয়ই আমাৰ বাস ান হ আিহছা। ২

প তেবাৰ উৎপ হাৱাৰ আেগেয়, পিৃথৱী আৰু জগত সিৃ ৰ

আগেত, অনািদ কালৰ পৰা অন কাল পয তুিমেয়ই ঈ ৰ। ৩ তুিম

মা হক ধিূলৈল উভটাই ল যাৱা; তুিম কাৱা, “ হ ম ষ স ান সকল

উভিট যাৱা”। ৪ তামাৰ দিৃ ত হাজাৰ বছৰ যন পাৰ হাৱা যাৱাকািলৰ
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িনিচনা; যন ৰািতৰ এক হৰ মা । ৫ তুিম মা হক ধলৰ দেৰ উটুৱাই ল

যাৱা, তওঁেলাক এটা সেপানৰ িনিচনা; যন ৰািতপৱুা নতুনৈক ঠন ধিৰ

উঠা ঘাঁহৰ দেৰ; ৬ ৰািত পৱুােলই সেয় গিজ বািঢ়বৈল ধেৰ; গধিূল বলা

সেয় কাই শষ হ যায়। ৭ তামাৰ ােধ আমাক াস কেৰ, তামাৰ

কাপত আিম ব া ল হওঁ। ৮ তুিম আমাৰ অপৰাধেবাৰ তামাৰ স খুত

থছা; তামাৰ উপি িতৰ পাহৰত আমাৰ পতু পাপেবাৰ কাশ পায়।

৯ তামাৰ ভীষণ াধত আমাৰ িদনেবাৰ াস হ যায়; িন াসৰ দেৰই

আমাৰ আয়সুৰ বছৰেবাৰ শষ হ যায়। ১০আমাৰ আয়সু মা স ৰ

বছৰ, হয়েতা শি থািকেল, আশী বছেৰা হ’ব পােৰ; তথািপেতা আিম

শি থকা বছৰেবাৰত মােথান খ আৰু শ থােক; বছৰেবাৰ বগাই

ঢুকাই যায় আৰু আিমও পলকেত উিড় যাওঁ। ১১ তামাৰ াধৰ পৰা ম

কােন জােন? তামাৰ াধ, তামাৰ াপ ভয়‐ভি ৰ দেৰই মহান?

১২ সেয় আমাৰ আয়সুৰ কাল গণনা কিৰবৈল তুিম আমাক িশেকাৱা;

যােত আিম াৰ িচ লাভ কিৰব পােৰাঁ। ১৩ হ িযেহাৱা, আৰু িকমান

কাল? তুিম ঘিূৰ আহাঁ! তামাৰ দাসেবাৰৰ িত সদয় হাৱা। ১৪ পৱুােত

তামাৰ গভীৰ েমেৰ আমাক তৃ কৰা, যন আয়সু থােকমােন গােটই

জীৱনত আিম আন আৰু উ াস কিৰব পােৰাঁ। ১৫ িযমান িদন ধিৰ তুিম

আমাক খ িদলা আৰ,ু িযমান বছৰ আিম ক দিখেলাঁ, সই অ সােৰই

তুিম আমাক আনি ত কৰা। ১৬ তামাৰ দাসেবাৰৰ আগত তামাৰ কম,

আৰু তওঁেলাকৰ স ান সকলৰ ওপৰত তামাৰ গৗৰৱ কািশত হওক।

১৭আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ দয়া আমাৰ ওপৰত থাকক; তুিম আমাৰ হাতৰ

সকেলা কায সফল কৰা; হয়, আমাৰ হাতৰ সকেলা কামত তুিম সফলতা

দান কৰা।

৯১ িয মা হ সে াপিৰ জনাৰআ য়ত থােক, িয মা হ স শি মানৰ

ছাঁত বসিত কেৰ ২ তওঁ িযেহাৱাৰ িবষেয় এই কথা ক’ব, “ তেৱঁই

মাৰ আ য় আৰু মাৰ গ; তেৱঁই মাৰ ঈ ৰ, িয জনাৰ ওপৰত মই

ভাৰসা কেৰাঁ।” ৩ তওঁ তামাক ব াধৰ ফা ৰ পৰা আৰু সবনাশী

মহামাৰীৰ পৰা ৰ া কিৰব। ৪ তওঁ িনজৰ ডউকােৰ তামাক আবিৰ

ৰািখব, তওঁৰ ডউকাৰ তলত তুিম আ য় পাবা; ঈ ৰৰ িব াসেযাগ তা

তামাৰ ঢাল আৰু ৰ া হ’ব। ৫ তুিম ৰািতৰ আত ৈল; আৰু িদনত উিড়

অহা কাঁড়ৈল ভয় নকিৰবা। ৬অ কাৰত ঘিূৰ ফুৰা মহামাৰীৈল নাইবা

পৰীয়া সময়ত অহা ংসকাৰী আঘাতৈল তুিম ভয় নকিৰবা। ৭ হয়েতা

তামাৰ ওচেৰ‐পাজেৰ ংস হ’ব হাজাৰ হাজাৰ লাক, আৰু তামাৰ

সাঁফােল অযতু অযতু; িক ু সেয় তামাৰ কাষৈল নািহব। ৮ তুিম কৱল

িনজ চ েৰ দখা পাবা; েবােৰ কেন িতফল পায়, তুিম তাক দখা

পাবা। ৯ ‘ হ ভু, হয়, তুিমেয়ই মাৰ আ য়!’ তুিম সে াপিৰ জনাক

তামাৰ আ য় ান কিৰলা। ১০ সেয় তামাৈল কােনা িবপদ নঘিটব;

আৰু তামাৰ ত ুৰ ওচৰৈল কােনা খ‐ক নািহব। ১১ িকয়েনা তামাৰ

সকেলা পথত তামাক ৰ া কিৰবৈল, তওঁ িনজৰ দূতেবাৰক তামাৰ

িবষেয় আ া িদব। ১২ তওঁেলােক হােতেৰ তামাক দািঙ ধিৰব, যন

তামাৰ ভিৰেয় িশলত খু া খাই আঘাত নাপায় ১৩ তুিম িসংহ আৰু

সাপৰ ওপৰত ভিৰ িদবা। তুিম যবুা‐িসংহ আৰু নাগক ভিৰেৰ গচিকবা।

১৪ িকয়েনা তওঁ মাক ম কেৰ, সেয় মই তওঁক উ াৰ কিৰম; মই

তওঁক ৰ া কিৰম, কাৰণ তওঁ মাৰ নাম জােন। ১৫ তওঁ মাক মািতব,

তােত মই তওঁক উ ৰ িদম; স টৰ কালত মই তওঁৰ স ী হ’ম; মই

তওঁক উ াৰ কিৰম, গৗৰৱাি তও কিৰম। ১৬ মই দীঘ আয়সু িদ তওঁক

স ু কিৰম; মাৰ পিৰ াণ তওঁক দখৱুাম।

৯২ িযেহাৱাৰ উে েশ ধ বাদ কৰা উ ম; হ সে াপিৰ জনা,

তামাৰ নামৰ উে েশ িত গান কৰা উ ম; ২ ৰািতপৱুা

তামাৰ অসীম মৰ কথা আৰু িত ৰািত তামাৰ িব তা চাৰ

কৰা উ ম; ৩ দহ ণীয়া য আৰু নবল য সহকােৰ, গভীৰ বীণাৰ

েৰেৰ তামাৰ ধ বাদ‐ িত কৰা উ ম। ৪ িকয়েনা হ িযেহাৱা, তুিম

তামাৰ কাযৰ াৰাই মাক আনি ত কিৰছা; মই তামাৰ হােত কৰা

কায দিখ আনে েৰ গীত গান কেৰাঁ। ৫ হ িযেহাৱা, তামাৰ কাযেবাৰ

কেন মহৎ! তামাৰ িচ ােবাৰ কেন গভীৰ! ৬ িনেবাধ লােক নাজােন,

িবেবকহীন লােক এই সকেলােবাৰ বিুজ নাপায়; ৭ েবাৰ যিদও

ঘাহঁৰ িনিচনাৈক বািঢ় উেঠ, অ ায়কাৰীেবােৰ যিদও উ িত লাভ কেৰ,

তথািপেতা তওঁেলাক িচৰকালৈলেক িবন হ’ব। ৮ িক ু হ িযেহাৱা, তুিম

অন কাল উ বাসী। ৯ িকয়েনা, হ িযেহাৱা, তামাৰ শ েবাৰ, তামাৰ

শ েবাৰ ংস হ’ব; তামাৰ অ ায়কাৰী সকেলােবাৰ িছ ‐িভ হ’ব।

১০ িক ু বনৰীয়া ষাঁড়ৰ িশঙৰ দেৰ তুিম মাৰ শি ক তুিল ধিৰলা; তুিম

মাৰ ওপৰত নতুন অিভিষ তল ঢািল িদলা। ১১ মাৰ শ েবাৰৰ পতন

মই িনজ চ েৰ দিখেলাঁ; মাৰ িবৰেু উঠা সই েবাৰৰ সবনাশ মই

িনজ কােণেৰ িনবৈল পােলাঁ। ১২ ধািমকেলাক খাজৰু গছৰ দেৰ উ িল

উিঠব; িলবােনানৰ এৰচ গছৰ িনিচনাৈক বািঢ় যাব। ১৩ তওঁেলাকক

িযেহাৱাৰ গহৃত ৰাপন কৰা হ’ল; তওঁেলাক আমাৰ ঈ ৰৰ চাতাল

কইখনত ফুি ত হ’ব। ১৪ তওঁেলােক ব ৃ বয়সেতা ফল উৎপ কিৰব;

তওঁেলাক ৰসাল আৰু সউজীয়া হ থািকব; ১৫ তােত চািৰত হ’ব য

িযেহাৱা ায়বান; তেৱঁই মাৰ িশলা, তওঁত কােনা অধািমকতা নাই।

৯৩ িযেহাৱাই ৰাজ কেৰ, তওঁ মিহমােৰ সি ত; িযেহাৱা সি ত;

তওঁ পৰা েমেৰ িনজৰ কঁকাল বাি েল; জগতখেনা তওঁ

লৰচৰ হ’ব নাৱাৰাৈক াপন কিৰেল। ২ তামাৰ িসংহাসন পবূেৰ পৰা

াপন কৰা হ’ল; তুিম অনািদ কালেৰ পৰা িবদ মান। ৩ হ িযেহাৱা,

নদীৰ পানী ওফি উিঠেছ, নদীেবাৰ িনজ িনজ তৰ িনেৰ ওফি

উিঠেছ; নদীেবােৰ িনজ িনজ গজনৰ ঢৗ তুিলেছ। ৪ মহা জল সমহূৰ

কে াল িনতৈকেয়া, সমু ৰ চ তৰ েবাৰতৈকেয়া সে াপিৰ িযেহাৱা

বলৱান। ৫ তামাৰ আ ােবাৰ অিত িব াসেযাগ ; হ িযেহাৱা িচৰিদনৰ

কাৰেণ পিব তা তামাৰ গহৃৰ শাভা।

৯৪ হ িতফল িদওঁতা ঈ ৰ িযেহাৱা, হ িতফল িদওঁতা ঈ ৰ,

তুিম দীি কাশ কৰা। ২ হ পিৃথৱীৰ িবচাৰক া, তুিম উঠা,

অহংকাৰীেবাৰক তওঁেলাকৰ িয াপ তাক তুিম িদয়া। ৩ হ িযেহাৱা,

েবােৰ িকমান কাল, েবােৰেনা িকমান কাল উ াস কিৰব? ৪

তওঁেলাকৰ মখুৰ পৰা দাি ক কথােবাৰ বািহৰ হ আেহ; সকেলা

েলােক গ কেৰ। ৫ হ িযেহাৱা, তামাৰ লাকসকলক তওঁেলােক

চূণ কিৰেছ; তামাৰ আিধপত ক উপ ৱ কিৰেছ। ৬ িবধৱা আৰু িবেদশী

লাকক তওঁেলােক বধ কিৰেছ; অনাথ সকলক হত া কিৰেছ; ৭

তওঁেলােক ক’য়, “িযেহাৱাই নেদিখব; যােকাবৰ ঈ েৰ মন নকিৰব।” ৮

হ িবেবকহীনেবাৰ, তামােলােক িবেবচনা কৰা; হ িনেবাধেবাৰ, কিতয়া

তামােলাকৰ বিু হ’ব? ৯ িয জনাই কাণ সিৃ কিৰেল, তওঁ জােনা

িনব? িয জনাই চ িন াণ কিৰেল, তওঁ জােনা নেদিখব? ১০

িয জনাই সকেলা জািতেক শাসন কেৰ আৰু লাকসকলক িশ া িদেয়,

তওঁ জােনা শাি িনিদয়াৈক থািকব? ১১ িযেহাৱাই মা হৰ সকেলা িচ া

জােন; তওঁ জােন য তওঁেলাক সকেলা াস মা । ১২ হ িযেহাৱা, ধ

সইসকল লাক যাক তুিম শাসন কৰা, আৰু তামাৰ ব ৱ াৰ পৰা িশ া

িদয়া, ১৩ যােত তওঁেলােক িবপদৰ কালত িজৰিণ পায়, যিতয়াৈলেক

সকলৰ কাৰেণ গাত খ া শষ নহয়। ১৪ িকয়েনা িযেহাৱাই িনজৰ

লাকসকলক ত াগ নকিৰব, িনজৰ আিধপত ক পিৰত াগ নকিৰব। ১৫

ায়িবচাৰ পনুৰ ধািমকতাৰ ওচৰৈল উভিট আিহব; মনৰ সকেলােৱই

তাক মািন চিলব। ১৬ কােন মাৰ প হ েবাৰৰ িবৰেু উিঠব?

মাৰ প হ েবাৰৰ িবৰেু কান িথয় হ’ব? ১৭ যিদ িযেহাৱাই

মাক সহায় নকেৰ, তে মতুৃ ৰ নীৰৱতাত মাৰ ােণ শীে ই বসিত

কিৰেলেহঁেতন। ১৮ যিতয়াই মই ভােৱা য, মাৰ ভিৰ িপছিল গেছ,

তিতয়াই হ িযেহাৱা, তামাৰ অসীম েম মাক ধিৰ ৰােখ। ১৯ মাৰ

মন যিতয়া ঃিচ ােৰ ভিৰ পেৰ, তিতয়া তামাৰ শা নাই মাৰ াণত

আন দান কেৰ। ২০ নীিতপৰায়ণ শাসনকতাসকেল াযৰ কাৰেণ

িবিধ াপন কেৰ, তামাৰ লগত তওঁেলাকৰ জােনা স ক থািকব পােৰ?

২১ তওঁেলােক ধািমকৰ াণৰ িবৰেু গাট খায়; তওঁেলােক িনে াষীক

মতুৃ দ িবিহবৈল দাষী কেৰ। ২২ িক ু িযেহাৱাই মাৰ গ; মাৰ
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ঈ েৰই মাৰ আ য় িশলা। ২৩ তওঁেলাকৰ অপৰাধ তওঁ তওঁেলাকৰ

ওপৰৈলেক আিনব, তওঁেলাকৰ াযেতই তওঁ তওঁেলাকক িবন

কিৰব; আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱােয়ই তওঁেলাকক িবন কিৰব।

৯৫আহাঁ, আিম িযেহাৱাৰ উে েশ গান কেৰাঁহক; আমাৰ পিৰ াণৰ

িশলাৰ অেথ আন ‐ িন কেৰাঁহক। ২আহাঁ, আিম ধ বাদ

জনাই জনাই তওঁৰ আগত উপি ত হওঁ; িত‐গােনেৰ তওঁৰ উে েশ

আন িন কেৰাঁহক। ৩ িকয়েনা িযেহাৱা মহান ঈ ৰ, সকেলা

দৱতােবাৰৰ ওপৰত তেৱঁই মহান ৰজা। ৪ পিৃথৱীৰ সকেলা গভীৰ ান

তওঁৰ হাততআেছ, প তেবাৰৰ িটংেবােৰা তওঁেৰই। ৫সমু তওঁেৰই,

কাৰণ তেৱঁই তাক িজেল; তওঁৰ হােত কান ভূিম িন াণ কিৰেল। ৬

আহাঁ, আিম আঁঠুকািঢ় িণপাত কেৰাঁ, আমাৰ সিৃ ক া িযেহাৱাৰ আগত

আঁঠু লওঁ; ৭ িকয়েনা তেৱঁই আমাৰ ঈ ৰ, আিম তওঁৰ জা; তওঁৰ

হাতৰ চৰণীয়া পথাৰৰ মৰ‐ছাগৰ িনিচনা। “আিজ যিদ তামােলােক

তওঁৰ মাত িনেলেহঁেতন!” ৮ তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ দেৰ

তামােলােক িনজৰ িনজৰ দয় কিঠন নকিৰবা; তওঁেলােক মৰু া ৰৰ

মাজত িমৰীবা আৰু ম াত মাৰ পৰী া কিৰিছল। ৯ যিদও তামােলাকৰ

পবূপৰুষুসকেল মাৰ কায দিখিছল, তথািপও তওঁেলােক তাত মাক

পৰী া কিৰ মাণ চাইিছল। ১০ চি শ বছৰ ধিৰ সই কালৰ লাকসকলৰ

িত মই িবৰ হিছেলা। মই কিছেলাঁ, “এই লাকসকলৰ দয় িবপেথ

পিৰচািলত হেছ; তওঁেলােক মাৰ পথ নাজােন।” ১১ এই হতুেক মই

মাৰ াধত শপত খাই কিছেলাঁ, “ তওঁেলাক মাৰ িব ামত সামাব

নাপাব।”

৯৬ তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ এিট নতুন গীত গাৱা; হ সম

পিৃথৱীৰ লাক, তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ গীত গাৱা। ২

িযেহাৱাৰ উে েশ গীত গাৱা, তওঁৰ নামৰ ধ বাদ কৰা; িদেন িদেন

তওঁৰ পিৰ াণৰ কথা চাৰ কৰা। ৩ িবিভ জািতৰ মাজত তওঁৰ

গৗৰৱ চাৰ কৰা, সমদুায় লাকৰ মাজত তওঁৰ আচিৰত কম ঘাষণা

কৰা। ৪ িকয়েনা িযেহাৱা মহান আৰু অিত শংসাৰ যাগ ; তওঁ সকেলা

দৱতাতৈকেয়া ভয়ানক। ৫ িকয়েনা সকেলা জািতৰ দৱতােবাৰ অসাৰ

মা , িক ু িযেহাৱা আকাশম লৰ সিৃ কতা। ৬ মিহমা আৰু তাপ তওঁৰ

স খুত আেছ; পৰা ম আৰু শাভা তওঁৰ পিব ানত িবদ মান। ৭

হ জািতেবাৰৰ ফদ সমহূ, তামােলােক িযেহাৱাৰ গৗৰৱ কী ন কৰা,

িযেহাৱােৰই গৗৰৱ আৰু পৰা ম কী ন কৰা। ৮ তামােলােক িযেহাৱাৰ

নামৰ উে েশ তওঁৰ যাগ গৗৰৱ কী ন কৰা, নেবদ েৰ সেত তওঁৰ

চাতাল কইখনৈল আহাঁ। ৯ িযেহাৱাৰ পিব শাভাত আিহ তওঁৰ

আগত িণপাত কৰা; হ সমদুায় পিৃথৱী, তওঁৰ স খুত ক মান হাৱা।

১০ িবিভ জািতৰ মাজত তামােলােক কাৱা, “িযেহাৱা ৰজা। জগতখনক

ি ৰভােৱ ািপত কৰা হ’ল; সেয় কিতয়াও িবচিলত নহ’ব। তওঁ ােয়েৰ

লাকসকলৰ িবচাৰ কিৰব।” ১১আকাশম েল আন কৰক, পিৃথৱীেয়

উ াস কৰক; সমু আৰু তাৰ সকেলােৱ গ ন কৰক। ১২ পথাৰ আৰু

তাত থকা সকেলা উ ািসত হওক; তিতয়া অৰণ ৰ সকেলা ব ৃ ই আন

গান কিৰব। ১৩ িযেহাৱাৰ স খুেত গান কিৰব; িকয়েনা তওঁ আিহ

আেছ; তওঁ পিৃথৱীৰ িবচাৰ কিৰবৈল আিহ আেছ। তওঁ ধািমকতােৰ

জগতৰ িবচাৰ কিৰব; িনজ সত তােৰ জািত সমহূৰ িবচাৰ কিৰব।

৯৭ িযেহাৱাই ৰজা; পিৃথৱীেয় আন কৰক; ীপ সমেূহও আন

কৰক। ২ তওঁৰ চািৰওফােল মঘ আৰু ঘন অ কােৰ ঘিৰ

আেছ; ধািমকতা আৰু ায় িবচাৰ তওঁৰ িসংহাসনৰ িভি মলূ। ৩ অি েয়

তওঁৰ আেগ আেগ গমন কেৰ; চািৰওফােল তওঁৰ শ েবাৰক দ

কিৰেছ। ৪ তওঁৰ িবজলুীৰ চমেক জগতখন আেলাকময় হ’ল; তােক

দিখ পিৃথৱী ক মান হ’ল। ৫ পবতেবাৰ মমৰ দেৰ গিল গ’ল িযেহাৱাৰ

স খুত, সমদুায় পিৃথৱীৰ স খুত। ৬আকাশম েল তওঁৰ ধািমকতা

চাৰ কিৰেছ, সকেলা জািতেয় তওঁৰ গৗৰৱ দিখেছ। ৭ লি ত হওঁক

সইসকল, িযসকেল মিূ পজূা কেৰ; িযসকেল অসাৰ িতমাত গব কেৰ;

িযেহাৱাৰ আগত সকেলা দৱতাই িণপাত কৰক। ৮ হ িযেহাৱা, তামাৰ

ায় িবচাৰৰ কাৰেণ িচেয়ান আনি ত হেছ, িযহূদাৰ জীয়ৰীসকল

উ ািসত হেছ। ৯ হ িযেহাৱা, তুিম সমদুায় পিৃথৱীেৰ সে াপিৰ জনা;

সকেলা দৱতাৰ ওপৰত তামাৰ ান। ১০ িযসকেল তাক িঘণ কেৰ,

িযেহাৱাই তওঁেলাকক ম কেৰ; তওঁ িনজৰ ভ সকলৰ াণ ৰ া

কেৰ, সকলৰ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক উ াৰ কেৰ। ১১ ধািমকৰ

কাৰেণ পাহৰ িসঁিচ িদয়া হয়; সৰল অ ৰৰ লাকৰ কাৰেণ আন িদয়া

হয়। ১২ হ ধািমক লাকসকল, িযেহাৱাত আন কৰা, তওঁৰ পিব

নামৰ ধ বাদ কৰা।

৯৮ তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ নতুন গীত গাৱা; কাৰণ তওঁ

অেনক আচিৰত কায কিৰেল; তওঁৰ সাঁ হাত আৰু তওঁৰ পিব

বা েৱ আমাক জয়ী কিৰেল। ২ িযেহাৱাই তওঁৰ পিৰ াণৰ কথা জনােল;

তওঁ জািত সমহূৰ দিৃ গাচৰত িনজৰ ধািমকতা মকুিলৈক কাশ

কিৰেল। ৩ ই ােয়ল বংশৰ কাৰেণ তওঁৰ অটল ম আৰু িব তাৰ

কথা তওঁ সাঁৱৰণ কিৰেল; পিৃথৱীৰ সকেলা া ই আমাৰ ঈ ৰৰ জয়

দখা পাব। ৪ হ সমদুায় পিৃথৱী, িযেহাৱাৰ উে েশ আন ‐ িন কৰা;

উ িনেৰ আন গান কৰা, শংসাৰ গীত গাৱা। ৫ বীণা বজাই

িযেহাৱাৰ শংসাৰ গীত গাৱা, বীণা বজাই ৰ েৰেৰ িযেহাৱাৰ

শংসাৰ গীত গাৱা। ৬ তূৰী বজাই িশঙা বাদ েৰ সেত ৰজা িযেহাৱাৰ

আগত আন িন কৰা। ৭ সমু আৰু তাৰ সকেলােৱই গ ন কৰক;

জগত আৰু তাত বাস কৰা সকেলােৱ গ ন কৰক। ৮ নদীেবােৰ হাত‐

তািল িদয়ক; পবতেবােৰ এেকলেগ আন গান কৰক, ৯ িযেহাৱাৰ

স খুেত তেন কৰক; িকয়েনা তওঁ আিহ আেছ; পিৃথৱীৰ িবচাৰ কিৰবৈল

তওঁ আিহ আেছ। তওঁ ধািমকতােৰ জগতৰ িবচাৰ কিৰব; িনজ ােয়েৰ

জািত সমহূৰ িবচাৰ কিৰব।

৯৯ িযেহাৱাই ৰজা; জািত সমহূ কি ত হওঁক। তওঁ কৰবূৰ ওপৰত

িসংহাসনত বিহ আেছ; পিৃথৱী কঁিপ উঠক। ২ িচেয়ানত িযেহাৱা

মহান; সমদুায় জািতৰ উ ত তওঁক উ ীত কৰা হ’ল। ৩জািতেবােৰ

তওঁৰ মহৎ আৰু ভয়াবহ নামৰ শংসা কৰক; তওঁ পিব । ৪ শি শালী

ৰজাই ায় ভাল পায়; তুিমেয়ই ায়িবচাৰ াপন কিৰলা; তুিমেয়ই

যােকাবৰ বংশৰ মাজত ায় িবচাৰ আৰু ধািমকতা সাধন কিৰলা।

৫ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উ শংসা কী ন কৰা, তওঁৰ ভিৰপীৰা

স খুত িণপাত কৰা; তওঁ পিব । ৬ তওঁৰ পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ

মািচ আৰু হােৰাণ, আৰু াথনা কৰা লাকসকলৰ মাজৰ চমেূৱেল

াথনা কৰাৰ পাছত তওঁ উ ৰ িদিছল। ৭ তওঁ মঘ ৰ মাজৰ পৰা

তওঁেলাকক কথা কিছল; তওঁ িদয়া আ া আৰু িবিধেবাৰ তওঁেলােক

পালন কিৰিছল। ৮ হ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিম তওঁেলাকৰ াথনাৰ

উ ৰ িদিছলা; তুিম তওঁেলাকৈল এজন মাৱান ঈ ৰ আিছলা, তথািপও

তওঁেলাকৰ ভুল কমৰ িতফল িদিছলা। ৯ তামােলােক আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ গৗৰৱ কী ন কৰা, তওঁৰ পিব প ত অিভমেুখ িণপাত

কৰা: িকয়েনা আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা পিব ।

১০০ হ সমদুায় পিৃথৱী, তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ আন

িন কৰা। ২আন মেনেৰ িযেহাৱাৰ সৱা কৰা; আন

গােনেৰ সেত তওঁৰ উপি িতৰ স খুৈল আহাঁ; ৩ তামােলােক ইয়ােক

জানা য, িযেহাৱাই ঈ ৰ; তঁেৱই আমাক িন াণ কিৰেল, আিম তওঁেৰই;

আিম তওঁৰ জা আৰু তওঁৰ চৰণীয়া পথাৰৰ মৰ‐ছাগ। ৪ তওঁৰ

ধ বাদ কিৰ তওঁৰ ৱাৰেবাৰত েৱশ কৰা, তওঁৰ শংসা কিৰ তওঁৰ

চাতাল কইখনত সােমাৱা; তওঁৰ িত কৰা, তওঁৰ নামৰ ধ বাদ

কৰা। ৫ িকয়েনা িযেহাৱা ম লময়, তওঁৰ দয়া িচৰকাল ায়ী; তওঁৰ

িব তা পৰুেুষ পৰুেুষ ায়ী।

১০১ মই দয়া আৰু ায় িবচাৰৰ গীত গাম; হ িযেহাৱা, মই তামাৰ

উে েশ শংসাৰ গান গাম। ২ মই িস পথত চিলবৈল

মেনােযাগ িদম; তুিম কিতয়া মাৰ ওচৰৈল আিহবা? মাৰ ঘৰৰ িভতৰত
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মই দয়ৰ িস তাত চিলম। ৩ মই জঘ কােনা িবষয়েক মাৰ চ ৰ

আগত নাৰািখম; িবপেথ যাৱা লাকসকলৰ কাযক মই িঘণ কেৰাঁ,

সইেবােৰ মাক খামিুচ ধিৰব নাৱািৰব। ৪ িটল অ ঃকৰণ মাৰ পৰা

দূৰ হ’ব; তাৰ লগত মাৰ স ক নাথািকব। ৫ িয জেন গাপেন

চুবৰুীয়াৰ অপবাদ চে , তওঁক মই উ কিৰম; গিবত দিৃ আৰু

অহংকাৰী মনৰ লাকক মই স নকিৰম। ৬ দশৰ িব াসী লাকসকলৰ

ওপৰত মাৰ কৃপা দিৃ থািকব; তওঁেলােক মাৰ সেত বাস কিৰব।

িযজন িস পথত চেল, তওঁ মাৰ পিৰচাৰক হ’ব। ৭ ছলনাকাৰীেবাৰ

মাৰ গহৃৰ িভতৰত বাস কিৰব নাৱািৰব; িমথ াবাদীেবাৰ মাৰ চ ৰ

আগত িথেৰ থািকব নাৱািৰব। ৮ িত ৰািতপৱুােত সকেলা লাকক

মই িবন কিৰম; িযেহাৱাৰ নগৰৰ পৰা সকেলা অধমচাৰীেক উ

কিৰম।

১০২ হ িযেহাৱা, মাৰ াথনা না; মাৰ কাতেৰাি তামাৰ

আগত উপি ত হওক। ২ স টৰ কালত তামাৰ মখু মাৰ

পৰা লু ৱাই নাৰািখবা; মাৈল কাণ পাতা; মই াথনা কৰা কালত

শীে মাক উ ৰ িদয়া। ৩ িকয়েনা ধুঁৱাৰ িনিচনাৈক মাৰ িদনেবাৰ

িবলীন হ গেছ, মাৰ অি েবাৰ যন অি শালৰ জইুত িলেছ। ৪

ৰ’দৰ তাপত লেৰিল যাৱা ঘাঁহৰ িনিচনাৈক মাৰ দয় কাই গেছ;

এেন িক মই ভাজন কিৰবৈলও পাহিৰ যাওঁ। ৫ মই বৰৈক কঁকাই

থকাত মাৰ অি েবাৰ শৰীৰৰ ছালত লািগ গেছ। ৬ মই মৰভূুিমত

বাস কৰা এিট ফঁচাৰ িনিচনা হ’ লা, ংস ূপত থকা এটা অকলশৰীয়া

সৰু ফঁচাৰ দেৰ হ’ লা। ৭ মই টাপিন যাব নাৱােৰা; ঘৰৰ চালত থকা

অকলশৰীয়া চৰাইজনীৰ সদশৃ হ’ লা। ৮ মাৰ শ েবােৰ িদেন‐ৰািতেয়

মাক িব প কেৰ; মাৰ িবৰেু খঙত উ লাকসকেল মাৰ নাম

শাও ৰেূপ ব ৱহাৰ কেৰ। ৯ বা িৱক মই আহাৰ ৰেূপ ভ খাওঁ; পয়

ব েৰ সেত মাৰ চ েলা িমহলাও; ১০ ইয়াৰ কাৰণ হেছ তামাৰ ৰাষ

আৰু তামাৰ াধ; িকয়েনা তুিম মাক ওপৰৈল তুিল দিলয়াই পলাই

িদলা। ১১ মাৰ িদনেবাৰ সি য়া পৰৰ ছাঁৰ িনিচনা হেছ; মই তণৃৰ দেৰ

কাই গেছাঁ। ১২ িক ু , হ িযেহাৱা, তুিম হ’ ল তামাৰ িসংহাসনত

িচৰকালৈলেক থাকা; তামাৰ নামৰ যশস া পৰুেুষ পৰুেুষ ায়ী। ১৩

তুিম উিঠবা, িচেয়ানৈল কৃপা কিৰবা; এিতয়াই তাৰ িত দয়া কৰাৰ

সময় হেছ, কাৰণ িনৰিূপত সময় উপি ত হ’ল। ১৪ তামাৰ দাসেবাৰৰ

ওচৰত তাৰ িশলেবাৰ ি য়, তাৰ ধিুলকণাৰ ওপৰেতা তওঁেলাকৰ মমতা

আেছ। ১৫ িযেহাৱাৰ নামক সকেলা জািতেয় ভয় কিৰব, পিৃথৱীৰ সমদুায়

ৰজা তামাৰ তাপত ভীত হ’ব। ১৬ িকয়েনা িযেহাৱাই পনুৰ িচেয়ানক

িন াণ কিৰব; তওঁ িনজৰ মিহমােৰ দশন িদব। ১৭ সই সময়ত তওঁ

দীনহীনেবাৰৰ াথনাৰ উ ৰ িদব, তওঁেলাকৰ াথনাক তওঁ অ া

নকিৰব। ১৮ ভাৱী বংশধৰসকলৰ কাৰেণ এই সকেলা কথা িলিখ থাৱা

হ’ব, যােত এিতয়া জ নােহাৱা স ান সকেলও িযেহাৱাৰ শংসা

কিৰব পােৰ। ১৯ িকয়েনা তওঁৰ পিব উ ানৰ পৰা তওঁ তলৈল

দিৃ কিৰেল; িযেহাৱাই গৰ পৰা পিৃথৱীৈল দিৃ কিৰেল, ২০ যােত

ব ীসকলৰ কঁকিন িনব পােৰ, মতুৃ দ েৰ অিভযু সকলক মু কিৰব

পােৰ। ২১ িচেয়ানত িযেহাৱাৰ নাম চািৰত হ’ব, িযৰচূােলমত তওঁৰ

শংসা‐ িত হ’ব, ২২ যিতয়া িযেহাৱাৰ সৱা কিৰবৰ কাৰেণ সকেলা

জািত আৰু ৰাজ েবাৰ একি ত হ’ব। ২৩ জীৱন পথৰ মাজেতই িযেহাৱাই

মাৰ শি কমাই িদেল; মাৰ আয়সু চুিট কিৰ িদেল। ২৪ সেয় মই

কেছা, “ হ মাৰ ঈ ৰ, জীৱনৰ মাজভাগেত তুিম মাক তুিল িনিনবা;

তামাৰ বছৰেবাৰেতা সবপৰুষুৈলেক ায়ী।” ২৫ অেনক কালৰ আগেত

তুিম এই িব ৰ িভি মলূ াপন কিৰলা; আকাশম ল তামাৰ হাতৰ কায।

২৬ সইেবাৰ ংস হ যাব, িক ু তুিম হ’ ল িচৰকাল থািকবা; কােপাৰৰ

দেৰ সই সকেলা জীণ হ যাব; তুিম সইেবাৰক ব ৰ িনিচনাৈক সলিন

কিৰবা; তােত সইেবাৰ আৰু নাথািকব। ২৭ িক ু তুিম হ’ ল সদায় এেক,

তামাৰ বছৰৰ কিতয়াও শষ নহ’ব। ২৮ তামাৰ দাসেবাৰৰ স ান

সকল জীয়াই থািকব; তওঁেলাকৰ বংশধৰসকল তামাৰ উপি িতত িথেৰ

থািকব।

১০৩ হ মাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা; হ মাৰ িভতৰত থকা

সকেলা অংশ, তওঁৰ পিব নামৰ ধ বাদ কৰা। ২ হ মাৰ

মন, িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, তওঁৰ উপকাৰেবাৰ নাপাহিৰবা। ৩ িয

জনাই তামাৰ সকেলা অপৰাধ মা কেৰ, তামাৰ সকেলা ৰাগ

কেৰ, ৪ িয জনাই তামাৰ জীৱন িবনাশৰ পৰা মু কেৰ, িয জনাই

অসীম দয়া আৰু নানা কাৰ কৰণুাৰ মু েটেৰ তামাক িবভূিষত কেৰ, ৫

িয জনাই উ ম ব েৰ তামাৰ মখু তৃ কেৰ, তওঁ ঈগল প ীৰ দেৰ

তামাক নতুন যৗৱন কাল িদব। ৬ িযেহাৱাই উিচত কায কেৰ; উপ ৱ

পাৱা লাকসকলৰ পে িবচাৰ িন ি কেৰ। ৭ তওঁ মািচক িনজৰ

পথেবাৰ, আৰু ই ােয়লৰ বংশধৰসকলক িনজৰ কাযেবাৰ জনােল ৮

িযেহাৱা হশীল আৰু কৃপাময়। তওঁ াধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান। ৯

তওঁ সদায় ধমিক িদ নাথািকব, িচৰকালৈলেক ােধা নাৰািখব। ১০

তওঁ আমাৰ পাপ অ সােৰ আমাৈল কায কৰা নাই, আমাৰ অধম অ সােৰ

আমাক িতফল িদয়া নাই। ১১ িকয়েনা পিৃথৱীৰ পৰা আকাশ‐ম ল

িযমান ওখ, তওঁৈল ভয় ৰােখাঁতাসকলৰ িত তওঁৰ দয়াও িসমান মহৎ।

১২ পৱূৰ পৰা পি মৈল িযমান দূৰ, তওঁ আমাৰ অপৰােধা আমাৰ পৰা

িসমান দূৰ কিৰেল। ১৩ বােপেক িনজ স ানক হ কৰাৰ দেৰ িযেহাৱাই

তওঁৈল ভয় ৰােখাঁতাসকলক হ কেৰ; ১৪ িকয়েনা তেৱঁই আমাৰ গঠন

জােন, আিম য ধিূল মােথান, তাক তওঁ সাঁৱৰণ কেৰ। ১৫ মা হৰ আয়সু

তণৃৰ িনিচনা; যেনৈক পথাৰৰ ফুল, তেনৈকেয় তওঁ ফুি ত হয়। ১৬

ফুলৰ ওপেৰিদ বতাহ বিলেলই ফুল সিৰ নাইিকয়া হয়; সই ােনও তাক

িচিন নাপায়। ১৭ িক ু িযেহাৱাক ভয় কৰাসকলৰ ওপৰত তওঁৰ দয়া

অনািদকালৰ পৰা অন কাল পয থােক, আৰু তওঁৰ ধািমকতা বংশৰ

িপছত বংশ বিত থােক। ১৮ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ব ৱ া মািন চেল

আৰু তওঁৰ আেদশেবাৰ সাঁৱৰণ কিৰ পালন কেৰ। ১৯ িযেহাৱাই গত

িনজৰ িসংহাসন াপন কিৰেল; তওঁৰ শাসন সকেলােৰ ওপৰত আেছ।

২০ হ িযেহাৱাৰ দূতেবাৰ, তামােলাক পৰা মী বীৰ; িযেহাৱাৰ কথাৰ

বাধ তাত থািক তওঁৰ আ া পালন কৰাসকল, তামােলােক তওঁৰ

ধ বাদ কৰা; ২১ হ িযেহাৱাৰ বািহনী সমহূ, িযেহাৱাৰ ই া পৰূণ কৰা

তওঁৰ পিৰচাৰকসকল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা। ২২ হ িযেহাৱাৰ সকেলা

িনিমত ব , তওঁৰ অধীনৰ সকেলা ানত তওঁৰ ধ বাদ কৰা; হ মাৰ

মন, িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা।

১০৪ হ মাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা। হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

তুিম অিত মহান; তুিম গৗৰৱ আৰু মিহমাৰ সােজেৰ িবভূিষত।

২ ব ৰ দেৰ তুিম িনজেক দীি েৰ ঢািকছা, আকাশম লক তুিম চ তাপৰ

দেৰ িব তৃ কিৰছা। ৩ তামাৰ ক ৰ চিট‐কাঠ তুিম জলৰািশত াপন

কিৰছা; মঘেবাৰক তুিম িনজৰ ৰথ কিৰছা, বতাহৰ ডউকাৰ ওপৰত তুিম

চলাচল কৰা। ৪ তুিম বতাহক তামাৰ দূত কিৰছা; অি িশখাক িনজৰ

পিৰচাৰক কিৰছা। ৫ তুিম পিৃথৱীক তাৰ িনজৰ িভি মলূৰ ওপৰত াপন

কিৰছা; সেয় কিতয়াও লৰচৰ নহ’ব। ৬ তুিম পিৃথৱীক কােপােৰেৰ

ঢকাৰ দেৰ গভীৰ জেলেৰ ঢািকিছলা। সই জল সমেূহ প তেবােৰা

ঢািকিছল। ৭ িক ু সই জল সমহূ তামাৰ ধমিকত পলাল; তামাৰ

গ নৰ শ ত সইেবাৰ বেগেৰ িছ গ’ল। ৮ প তেবাৰ ওখ হ’ল

আৰু উপত কােবাৰ চাপৰ হ’ল; তুিম জল সমহূৰ কাৰেণ িয ঠাই িনৰপূন

কিৰলা, জল সই ঠাইৈল গ’ল। ৯ এইভােৱ তুিম পানীৰ সীমা াপন

কিৰলা, যােত পানীেয় পনুৰ সীমা পাৰ হ পিৃথৱীক ঢািকব নাৱােৰ। ১০

উপত কােবাৰত তুিমেয়ই জিুৰেবাৰ পঠাই িদয়া; সইেবাৰ প তেবাৰৰ

মােজিদ ব যায়। ১১ সইেবােৰ সকেলা বনৰীয়া প েক পান কিৰবৈল

পানী যাগায়; বনৰীয়া গাধেবােৰ িনজৰ তৃ া পলৱুায়। ১২জিুৰেবাৰৰ

দাঁিতত আকাশৰ প ীেবােৰ বাহ লয়, গছৰ ডালেবাৰৰ মাজত সইেবােৰ

গীত গায়। ১৩ তওঁ আকাশৰ পৰা প তেবাৰত পানী িসঁিচ িদেয়;

তামাৰ কমৰ ফেলেৰ সেত পিৃথৱীখন পিৰতৃ হয়। ১৪ তুিমেয়ই প ৰ
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কাৰেণ ঘাঁহ আৰু মা হৰ কাৰেণ শস উৎপ হ’বৈল িদয়া, যােত ভূিমৰ

পৰা ভিৱষ তৰ আহাৰ যাগান হয়; ১৫ যােত মা হৰ মনক আন িদয়া

া াৰস, মখু উ ল কৰা তল, আৰু মা হৰ দয়ক সবল কৰা আহাৰ

যাগান হয়। ১৬ িযেহাৱাৰ এেন গছেবােৰ বিৃ ৰ চুৰ পানী পায়; তওঁ

ৰাপন কৰা িলবােনানৰ এৰচ গছেবােৰও চুৰ বিৃ পায়। ১৭ সই

গছেবাৰত চৰাইেবােৰ বাহ লয়, দৱদাৰু গছেবাৰত হাড়িগলাই ঘৰ

সােজ। ১৮ ওখ ওখ প তেবাৰ বনৰীয়া ছাগৰ আবাস; িশলেবাৰ চাফন

প ৰ আ য় ান। ১৯ঋতু িনৰপূন কিৰবৈল তুিম চ িন াণ কিৰলা;

তুিম িনৰপূন কৰা অ সােৰ সূযই িনজৰ অ যাৱা সময় জােন। ২০ তুিম

অ কাৰ কিৰেল ৰািত হয়; অৰণ ৰ প েবােৰ তিতয়া ঘিূৰ ফুেৰ। ২১ যবুা

িসংহেবােৰ িচকাৰ িবচািৰ গ ন কেৰ; ঈ ৰৰ ওচৰত িসহঁতৰ আহাৰ

িবচােৰ। ২২ সূয উদয় হ’ ল িসহঁত িছ যায় আৰু িনজ িনজ গাতত শয়ন

কেৰ। ২৩ মা েহ িনজৰ িনজৰ কামৈল ওলাই যায়; স াৈলেক পিৰ ম

কেৰ। ২৪ হ িযেহাৱা, তামাৰ সিৃ ৰ কায িকমান ব মখুী! তামাৰ

ােনেৰ তুিম সই সকেলােক িন াণ কিৰলা; সম িব তামাৰ স ৃ

ব েৰ পিৰপণূ। ২৫ সৗৱা সমু , বহৃৎ আৰু িব ীণ; তাৰ মাজত বগাই

ফুৰা সৰু বৰ অসংখ উৰগ াণী আেছ। ২৬ তাৰ মাজত জাহাজেবাৰ

চেল; তাত িলিবয়াথেনা থােক; তাক তুিম সাগৰত খলা কিৰবৈল িন াণ

কিৰলা। ২৭ িসহঁত সকেলােৱই তামাৰ অেপ াত থােক; যন তুিম যথা

সময়ত িসহঁতক আহাৰ িদয়া। ২৮ তুিম িসহঁতক িদেল, িসহঁেত তাক তুিল

লয়; তুিম তামাৰ হাত মকুিল কিৰেল, িসহঁেত ভাল ভাল ব পাই পিৰতৃ

হয়। ২৯ তুিম মখু লু ৱােল, িসহঁত িব ল হয়; তুিম িসহঁতৰ িন াস িনেল

িসহঁত মিৰ পনুৰায় ধিুলৈল ওভেট। ৩০ তামাৰ আ া পঠােলই িসহঁতৰ

সিৃ হয়, আৰু তুিম ভূিমতল নতুন কিৰ তালা। ৩১ িযেহাৱাৰ গৗৰৱ

অন কাল থাকক; িযেহাৱাই িনজ কাযেবাৰত আন কৰক। ৩২ তওঁ

পিৃথৱীৈল দিৃ কিৰেল, সেয় কি ত হয়: তওঁ প তেবাৰ শ কিৰেল,

সইেবাৰ ধুঁমািয়ত হয়। ৩৩ মই জীয়াই থােকাঁমােন িযেহাৱাৰ উে েশ

গান কিৰম; মই থকাৈলেক মাৰ ঈ ৰৰ উে েশ শংসাৰ গীত গাম।

৩৪ তওঁৰ ওচৰত মাৰ ধ ান মধৰু হওক; মই িযেহাৱাত আন কিৰম।

৩৫ পাপীেবাৰ পিৃথৱীৰ পৰা উ হওক; েলাক আৰু নাথাকক। হ

মাৰ মন, িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা। তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১০৫ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, তওঁৰ নামত াথনা কৰা;

জািতেবাৰৰ মাজত তওঁৰ কাযেবাৰ জেনাৱা। ২ তওঁৰ

উে েশ গীত গাৱা, তওঁৰ উে েশ শংসাৰ গান কৰা; তওঁৰ আচিৰত

কাযেবাৰৰ িবষেয় কাৱা। ৩ তামােলােক তওঁৰ পিব নামৰ গৗৰৱ

কৰা; িযেহাৱাক িবচৰাসকলৰ দেয় আন কৰক। ৪ তামােলােক

িযেহাৱা আৰু তওঁৰ শি িবচাৰা; িনেতৗ তওঁৰ সা াৎ হ’বৈল িবচাৰা।

৫ তওঁ কৰা আচিৰত কাযেবাৰ সাঁৱৰণ কৰা; তওঁৰ অ ুত কায আৰু

তওঁৰ মেুখ কৰা িবচাৰেবাৰ সাঁৱৰণ কৰা। ৬ তামােলাক তওঁৰ দাস

অ াহামৰ বংশধৰ, তওঁৰ মেনানীত যােকাবৰ স ান। ৭ তেৱঁই আমাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা; তওঁৰ শাসন‐ ণালী সমদুায় পিৃথৱীত িবদ মান। ৮ তওঁ

অন কালৈলেক িনজ িনয়ম সাঁৱৰণ কেৰ, আৰু সই বাক ৰ আেদশ

তওঁ হাজাৰ হাজাৰ পৰুষুৈলেক িদেল। ৯ সই িনয়ম তওঁ অ াহামেৰ

সেত াপন কিৰিছল আৰু ইচহাকৰ আগত িত া কিৰিছল। ১০

তওঁ তাক যােকাবৰ কাৰেণ এক িবিধ ৰেূপ, ই ােয়লৰ কাৰেণ এিট

অন কলীয়া িনয়ম ৰেূপ ি ৰ কিৰেল। ১১ তওঁ ক’ ল, “মই তামাক

কনান দশখন িদম; সয়াই হ’ব তামাৰ আিধপত । ১২ সই কালত

তওঁেলাকৰ সংখ া অিধক নািছল, তওঁেলাক অিত তাকৰ আিছল আৰু

তাত তওঁেলাক বাসী আিছল; ১৩ তওঁেলােক যিতয়া তাত এটা জািতৰ

পৰা আন জািতৰ ওচৰৈল, এক ৰাজ ৰ পৰা আন লাক সমহূৰ মাজত

িম ফুিৰিছল, ১৪ তিতয়া তওঁ কােনা ম ষ েক তওঁেলাকৰ ওপৰত

উপ ৱ কিৰবৈল িনিদেল; বৰং তওঁেলাকৰ কাৰেণ তওঁ ৰজাসকলক

ধমক িদ কিছল, ১৫ “ তামােলােক মাৰ অিভিষ ব ি সকলক শ

নকিৰবা; মাৰ ভাববাদীসকলেৰা কােনা অপকাৰ নকিৰবা।” ১৬ তওঁ

সই দশৈল িভ মািত আিনেল, তওঁ স ণূৰেূপ শস ৰ ভঁৰালেবাৰ

ংস কিৰ পলােল। ১৭ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকৰ আেগেয় এজন মা হ

পঠােল‐ িযজনৰ নাম যােচফ আিছল; তওঁক দাসৰেূপ বচা হ’ল। ১৮

লাকসকেল তওঁৰ ভিৰত বৰীৰ িশকিলেৰ খ িদেল; লাহাৰ িশকিলেৰ

তওঁৰ িডিঙ ব া হ’ল। ১৯ যিতয়াৈলেক তওঁ কাৱা বাক িস নহয়,

তিতয়াৈলেক িযেহাৱাৰ বাক ই তওঁক পৰী া কিৰ আিছল। ২০ ৰজাই

লাক পঠাই তওঁক মকুিল কিৰ িদেল, লাকসকলৰ শাসনকতাই তওঁক

মু কিৰেল। ২১ তওঁ তওঁক িনজৰ ৰাজগহৃৰ ভু পািতেল, সকেলা

স ি ৰ কতা কিৰেল। ২২ যােত তওঁ তওঁৰ ৰাজকমচাৰীসকলক ই া

অ সােৰ অধীনত ৰািখব পােৰ, আৰু তওঁৰ ব ৃ সকলক ানৰ পৰামশ

িদব পােৰ। ২৩ তাৰ পাছত ই ােয়ল িমচৰ দশৈল আিহল, যােকােব হাম

বংশীয়সকলৰ দশত বাস কিৰেল। ২৪ ঈ েৰ িনজৰ লাকসকলৰ

বংশ অিতশয় বিৃ কিৰেল, শ েবাৰতৈকেয়া তওঁেলাকক শি শালী

কিৰেল। ২৫ তওঁ িমচৰীয়সকলৰ অ ৰক এেন পিৰবতন আিন িদেল য,

তওঁেলােক তওঁৰ লাকসকলক ঘণৃা কিৰেল; তওঁৰ দাসেবাৰৰ িত

ধতূ ব ৱহাৰ কিৰেল। ২৬ তওঁ িনজ দাস মািচক আৰু তওঁৰ মেনানীত

হােৰাণক পঠােল; ২৭ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ মাজত নানা িচন আৰু হাম

দশত অ ুত ল ণেবাৰ দখৱুােল; ২৮ তওঁ অ কাৰ পঠােল, তােত

সই দশ আ াৰ হ’ল; তওঁৰ বাক ৰ িবৰেু তওঁেলােক িবৰু াচৰণ

নকিৰেল। ২৯ তওঁেলাকৰ জল সমহূক তওঁ তজৈল পিৰণত কিৰেল;

তােত তওঁেলাকৰ সকেলা মাছ মিৰল। ৩০ তওঁেলাকৰ দশ বেঙেৰ

ভিৰ পিৰল; এেন িক, তওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ ৰাজ াসােদা বেঙেৰ

ভিৰ পিৰল। ৩১ তওঁৰ কথােতই তওঁেলাকৰ সকেলা অ লত জােক

জােক ডাঁহ আৰু ওকণী আিহল। ৩২ তওঁ তওঁেলাকক বৰষণুৰ পিৰবেত

িশলাবিৃ িদেল; গােটই দশ িবজলুী আৰু ব পাতৰ অি বৰষােল।

৩৩ তওঁেলাকৰ া ালতা আৰু িডমৰু গছেবাৰত তওঁ আঘাত কিৰেল,

আৰু দশৰ গছেবাৰ ভািঙ পলােল। ৩৪ তওঁৰ কথােতই কাকিত ফিৰং

আিহল, অসংখ সৰু ফিৰেঙা আিহল। ৩৫ সইেবােৰ তওঁেলাকৰ দশৰ

সকেলা শাক‐পাচিল আৰু ভূিমৰ সকেলা শস খাই পলােল। ৩৬ তাৰ

পাছত তওঁেলাকৰ সকেলা শি ৰ থম ফল অথাৎ দশৰ জ পু

সংহাৰ কিৰেল। ৩৭ পাছত তওঁ লাকসকলক ৰপূ আৰু সােণ সেত

উিলয়াই আিনেল; তওঁৰ ফদ সমহূৰ মাজত এজেনা ল হাৱা নািছল।

৩৮ তওঁেলাক িছ যাৱাত িমচৰীয়সকেল আন কিৰেল, িকয়েনা

তওঁেলােক ই ােয়লীয়াসকলক ভীষণ ভয় কিৰিছল। ৩৯ তওঁ চ তাপৰ

কাৰেণ মঘ িব াৰ কিৰেল; ৰািত পাহৰ িদবৰ কাৰেণ অি িদেল। ৪০

তওঁেলােক আহাৰ িবচািৰিছেল, তােত তওঁ তওঁেলাকক বটা চৰাই আিন

িদেল; আৰু গীয় আহােৰেৰ তওঁেলাকক তৃ কিৰেল। ৪১ তওঁ িশল

খিুল িদেল, তােত জল ওলাই আিহল; সেয় নদীৰ দেৰ মৰভূুিমৰ মােজিদ

ব গ’ল। ৪২ তওঁ তওঁৰ পিব িত া সাঁৱৰণ কিৰেল; তওঁৰ দাস

অ াহামেকা সাঁৱৰণ কিৰেল। ৪৩ এইদেৰ তওঁ িনজৰ লাক সমহূক

আনে েৰ সেত, তওঁৰ মেনানীত লাকসকলক গীত‐মােতেৰ সেত

উিলয়াই আিনেল। ৪৪ তওঁ তওঁেলাকক অ া জািতেবাৰৰ দশেবাৰ

িদেল; সই সকেলা জািতৰ পিৰ মৰ ফল তওঁৰ লাকসকেল অিধকাৰ

কিৰেল, ৪৫ যন তওঁেলােক তওঁৰ িবিধেবাৰ পালন কেৰ আৰু তওঁৰ

ব ৱ ােবাৰ মািন চেল। তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১০৬ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা! তামােলােক িযেহাৱাৰ

ধ বাদ কৰা, িকয়েনা তওঁ ম লময়; কাৰণ তওঁৰ দয়া

িচৰকালৈলেক থােক। ২ কােন িযেহাৱাৰ মহৎ কাযেবাৰ বণনা কিৰব

পােৰ? কােন তওঁৰ সকেলা শংসা কাশ কিৰব পােৰ? ৩ ধ সই

লাকসকল, িয সকেল ায় কায কেৰ আৰু সকেলা সময়েত ধমাচৰণ

কেৰ। ৪ হ িযেহাৱা, তামাৰ লাকসকলৰ িত তুিম মৰম কাশ

কৰাৰ সময়ত মােকা সাঁৱৰণ কিৰবা; তওঁেলাকক উ াৰ কৰাৰ সময়ত

মােকা সহায় কিৰবা। ৫ যােত মেয়া যন তামাৰ মেনানীত লাকসকলৰ

উ িত দখা পাওঁ, তামাৰ জািতৰ আন ত আনি ত হওঁ, আৰু তামাৰ

অিধকাৰৰ সেত গৗৰৱ কিৰব পােৰাঁ। ৬আমাৰ পবূপৰুষুসকলৰ দেৰ
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আিমও পাপ কিৰেলাঁ; আিম অধম কিৰেলাঁ, তাৰ কায কিৰেলাঁ। ৭

িমচৰত থকাৰ সময়ত আমাৰ পবূপৰুষুসকেল তামাৰ আচিৰত কাযেবাৰৰ

মা তা িনিদেল; তামাৰ চুৰ মৰ কথাও সাঁৱৰণ নকিৰেল; বৰং

তওঁেলােক সমু ৰ তীৰত চূফ সাগৰৰ দাঁিতত সেবাপিৰ জনাৰ িবৰু াচৰণ

কিৰেল। ৮ তথািপও তওঁ িনজৰ নামৰ অেথ তওঁেলাকক উ াৰ কিৰেল,

যােত তওঁ িনজৰ পৰা ম কাশ কিৰব পােৰ। ৯ তওঁৰ ধমিকত চূফ

সাগৰ কাই গ’ল; তওঁ তওঁেলাকক মৰভূুিমৰ মােজিদ যাৱাৰ দেৰ

অগাধ জলৰ মােজিদ গমন কৰােল। ১০ এইদেৰ তওঁ তওঁেলাকক

ঘণৃাকাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা ৰ া কিৰেল, শ ৰ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক

মু কিৰেল। ১১ জল সমেূহ তওঁেলাকৰ শ েবাৰক ঢািকেল, এজেনা

বািচ নাথািকল। ১২ তিতয়া তওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাক ত িব াস

কিৰেল; তওঁৰ শংসাৰ গান কিৰেল। ১৩ িক ু তওঁৰ কাযেবাৰৰ কথা

তওঁেলােক শীে ই পাহিৰেল; তওঁেলােক তওঁৰ পৰামশৈল বাট নাচােল;

১৪ িক ু মৰু া ৰত তওঁেলােক অিতশয় লাভ কিৰেল, মৰভূুিমত

ঈ ৰক পৰী া কিৰেল। ১৫ তওঁেলােক িযহেক িবচািৰেল, তওঁ তােক

তওঁেলাকক িদেল; িক ু তওঁেলাকৰ মাজৈল পঠাই িদেল এক য়ৰপূ

ৰাগ। ১৬ তওঁেলােক ছাউিনত থকাৰ সময়ত মািচ, আৰু িযেহাৱাৰ

পিব লাক হােৰাণক ঈষা কিৰেল। ১৭ পিৃথৱীেয় মখু খিুল দাথনক

াস কিৰেল আৰু অবীৰামৰ দলক ঢািক পলােল। ১৮ তওঁেলাকৰ

দলৰ মাজত জইু িলল। অি িশখাই লাকসকল দ কিৰেল। ১৯

তওঁেলােক হােৰব পাহাৰত এটা দামিুৰ সািজেল, আৰু সাঁচত ঢলা

মিূতৰ পজূা কিৰেল। ২০এইদেৰ তওঁেলােক ঘাঁহ খাৱা গৰৰু মিু েৰ

সেত ঈ ৰৰ গৗৰৱ সলিন কিৰেল। ২১ তওঁেলাকৰ উ াৰকতা ঈ ৰক

তওঁেলােক পাহিৰ গ’ল, িয জনাই িমচৰত অেনক মহৎ কায কিৰিছল;

২২ হাম দশত কৰা নানা আচিৰত কাযেবাৰৰ িবষেয় আৰু চূফ সাগৰৰ

দাঁিতত কৰা পৰা ম কাযেবাৰৰ কথা তওঁেলােক পাহিৰ গ’ল। ২৩ সেয়

তওঁ ক’ ল, তওঁেলাকক ংস কিৰব লািগব। িক ু তওঁৰ মেনানীত

ব ি মািচ ভগা গড়ত িথয় হ তওঁেলাকৰ মধ হ’ল, আৰু তওঁেলাকক

ংস কৰা াধৰ পৰা যন তওঁ মন ঘৰূায়, তাৰ বােব তওঁ তওঁৰ

স খুত িথয় হ’ল। ২৪ তাৰ পাছত তওঁেলােক সই মেনাহৰ দশক

তু কিৰেল, তওঁেলােক িযেহাৱাৰ কথাত িব াস নকিৰেল; ২৫ িনজ

িনজ ত ুত তওঁেলােক ভাৰ ভাৰােল, িযেহাৱাৰ বাক ৈল তওঁেলােক

কণপাত নকিৰেল। ২৬ তােত তওঁ তওঁেলাকৰ িবৰেু হাত উঠাই শপত

খাই ক’ ল, “মই তওঁেলাকক মৰভূুিমেত িনপাত কিৰম; ২৭ তওঁেলাকৰ

বংশধৰসকলক জািতেবাৰৰ মাজত িনপাত কিৰম। িবিভ দশত িছ ‐

িভ কিৰম। ২৮ পাছত তওঁেলাক বাল িপেয়াৰৰ িত আস হ’ল;

মতৃ লাকৰ উে েশ িদয়া বিলৰ মাংস ভাজন কিৰেল। ২৯এই দেৰ

তওঁেলােক িনজৰ অপকমৰ াৰাই িযেহাৱাক াধত উে িজত কিৰেল।

তােত তওঁেলাকৰ মাজত মহামাৰীৰ া ভাৱ হ’ল। ৩০ তিতয়া পীনহেচ

উিঠ িবচাৰ সাধন কিৰেল, তােত মহামাৰী িনব ৃ হ’ল। ৩১ পীনহচৰ পে

সয়া ধািমকতা বিুল গিণত হ’ল; পৰুেুষ পৰুেুষ িচৰকালৰ কাৰেণ গিণত

হ’ল। ৩২ তওঁেলােক িমৰীবাৰ জলৰ দাঁিতত িযেহাৱাৰ খং তুিলিছল, আৰু

তওঁেলাকৰ কাৰেণই মািচৈল অম ল ঘিটিছল; ৩৩ তওঁেলােক তওঁৰ

আ াৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল, তােত মািচৰ মখুৰ পৰা অিবেবচনাৰ

কথা বািহৰ হ’ল। ৩৪ িযেহাৱাই তওঁেলাকক আন জািতেবাৰক ংস

কিৰবৈল িয আ া িদিছল, তওঁেলােক তাক নকিৰেল। ৩৫ বৰং সই

সকেলা জািতৰ লগত তওঁেলােক িনজক িমি ত কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ

আচাৰ‐ব ৱহাৰ িশিকেল। ৩৬ তওঁেলাকৰ মিূতেবাৰক তওঁেলােক সৱা‐

পজূা কিৰেল, আৰু সইেবােৰই তওঁেলাকৰ ফা ৰপূ হ’ল। ৩৭ এেন

িক, ভূতেবাৰৰ উে েশ তওঁেলােক িনজৰ পু ‐ক ােবাৰক বিল িদেল।

৩৮ তওঁেলােক িনে াষীেবাৰৰ ৰ পাত কিৰেল, তওঁেলাকৰ পু ‐

ক ােবাৰৰ ৰ পাত কিৰেল, কনানীয়া মিূতেবাৰৰ উে েশ স ানেবাৰক

বিল িদেল, গােটই দশ তেজেৰ অপিব হ’ল। ৩৯এইদেৰই তওঁেলাক

িনজ িনজ কমৰ াৰাই অ িচ হ’ল; কাযৰ াৰা তওঁেলােক িনজেক

ব িভচাৰী কিৰেল। ৪০ তােত িনজৰ লাকসকলৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ াধ

িল উিঠল; িনজৰ অিধকাৰৰ লাকসকলৰ িত তওঁৰ ঘণৃা উপিজল। ৪১

তওঁ অ া জািতেবাৰৰ হাতত তওঁেলাকক শাধাই িদেল; তওঁেলাকক

িঘণ কৰাসকেলই তওঁেলাকক শাসন কিৰেল। ৪২ তওঁেলাকৰ শ েবােৰ

তওঁেলাকৰ ওপৰত উপ ৱ চলােল, তওঁেলাকৰ মতাৰ অধীনত

তওঁেলাক বশীভূত হ’ল। ৪৩ তওঁ অেনকবাৰ তওঁেলাকক উ াৰ

কিৰেল; িক ু তওঁেলাক িনজৰ ম ণােত িবে াহী হ’ল; িনজৰ অপৰাধৰ

কাৰেণই তওঁেলাক নীহ অৱ াত পিৰল। ৪৪ তথািপ তওঁ যিতয়া

তওঁেলাকৰ কা িত িনেল, তওঁেলাকৰ স টৰ িত দিৃ পাত কিৰেল।

৪৫ তওঁ তওঁেলাকৰ কাৰেণ াপন কৰা িনজৰ িনয়মিট সাঁৱৰণ কিৰেল;

িনজৰ অসীম গভীৰ ম অ সােৰ তওঁেলাকক দয়া কিৰেল। ৪৬

িযসকেল তওঁেলাকক ব ী কিৰিছল, তওঁেলাক সকেলােৰ দিৃ ত তওঁ

তওঁেলাকক দয়াৰ পা কিৰেল। ৪৭ হ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আমাক

উ াৰ কৰা, জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিম আমাক একেগাট কৰা, যােত

আিম তামাৰ পিব নামৰ ধ বাদ কিৰব পােৰাঁ, যন তামাৰ শংসাৰ

জয়গান কেৰাঁ। ৪৮অনািদ কালৰ পৰা অন কালৈলেক, ধ ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা; সকেলা লােক “আেমন” বিুল কওক। তামােলােক

িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১০৭ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, িকয়েনা তওঁ ম লময়; কাৰণ তওঁৰ

দয়া িচৰকালৈলেক থােক! ২ িযেহাৱাৰ মু লাকসকেল এই

কথা কওঁক, িয সকলক তওঁ শ ৰ হাতৰ পৰা মু কিৰেল, ৩ িয সকলক

তওঁ নানা দশৰ পৰা গাট খাৱােল, পৱূ‐পি ম আৰু উ ৰ‐দি ণৰ

পৰা গাটােল। ৪ তওঁেলােক মৰভূুিমৰ িনজন পথত িম ফুিৰিছল,

তওঁেলােক কােনা বসিতৰ নগৰ িবচািৰ নাপােল। ৫ তওঁেলাক ু িধত

আৰু তৃ াত হ’ল; তওঁেলাকৰ াণ া হ মিূছত হ’ল। ৬ তিতয়া

তওঁেলােক স টত পিৰ িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰেল; তােত

শৰ পৰা তওঁ তওঁেলাকক উ াৰ কিৰেল। ৭ তওঁ পান বােটিদ

তওঁেলাকক গমন কৰােল; যােত তওঁেলােক গ কােনা বসিত নগৰ পাব

পােৰ। ৮ মা হৰ িত িযেহাৱাৰ আচিৰত কাযৰ কাৰেণ আৰু তওঁৰ

গভীৰ মৰ কাৰেণ তওঁেলােক তওঁৰ শংসা কৰক। ৯ িকয়েনা

তওঁ িপপািসত াণক তৃ কেৰ; আৰু ু ধাতুৰ াণক উ ম েব েৰ

পৰূ কেৰ। ১০ কােনা লাক অ কাৰ আৰু মতুৃ ায়াৰ মাজত বিহিছল;

সই ব ীসকেল খত আৰু লাহাৰ িশকিলৰ ব নত ক পাইিছল।

১১ কাৰণ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰিছল; সে াপিৰ

জনাৰ পৰামশক তওঁেলােক তু ান কিৰেল। ১২ সই বােবই তওঁ

কেঠাৰ পিৰ ম িদ তওঁেলাকৰ দয়ক অৱনত কিৰেল; তওঁেলাক পিতত

হ’ল আৰু সহায় কিৰবৈল কােনা নািছল। ১৩ তিতয়া স টৰ কালত

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত ন কিৰেল; তওঁ তওঁেলাকক ক ৰ

পৰা ৰ া কিৰেল। ১৪ তওঁ তওঁেলাকক আ কাৰ আৰু মতুৃ ায়াৰ

পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল; তওঁেলাকৰ িশকিলৰ ব ন িচিঙ পলােল।

১৫ মা হৰ িত িযেহাৱাৰ আচিৰত কাযৰ কাৰেণ আৰু তওঁৰ গভীৰ

মৰ কাৰেণ লাকসকেল তওঁৰ শংসা কৰক। ১৬ তওঁ িপতলৰ

ৱাৰেবাৰ ভািঙ পলােল; আৰু লাহাৰ ডাংেবাৰ কািট পলােল। ১৭ িয

সকল িনে াধ, তওঁেলােক িনজৰ িবে াহৰ কাৰেণ আৰু অপৰাধৰ কাৰেণ

যাতনা ভািগেল। ১৮ তওঁেলােক সকেলা খাৱা ব েক িঘণ কিৰেল;

তওঁেলাক মতুৃ াৰৰ ওচৰৈল চািপ গ’ল। ১৯ স টৰ কালত তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ আগত ন কিৰেল; তওঁ তওঁেলাকক শৰ পৰা উ াৰ

কেৰ। ২০ তওঁ িনজ বাক পঠাই তওঁেলাকক কিৰেল; তওঁ িবনাশৰ

পৰা তওঁেলাকক ৰ া কিৰেল। ২১ মা হৰ িত িযেহাৱাৰ আচিৰত

কাযৰ কাৰেণ আৰু তওঁৰ গভীৰ মৰ কাৰেণ তওঁেলােক তওঁৰ শংসা

কৰক। ২২ তওঁেলােক ধ বাদাথক বিল উৎসগ কৰক; আন গীেতেৰ

তওঁৰ কমৰািজৰ বণনা কৰক। ২৩ িযসকেল জাহাজত উিঠ সাগৰত অহা‐

যাৱা কেৰ, আৰু মহা জল সমহূৰ ওপেৰিদ ব ৱসায় কেৰ, ২৪ তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ কাযেবাৰ দেখ, গভীৰ জলত তওঁৰ আচিৰত কাযেবাৰ দেখ।

২৫ তওঁৰ আ াৰ াৰাই চ ধমুহুা হ’ল; তােত সাগৰৰ ঢৗেবাৰ ওফি
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উেঠ; ২৬ ঢৗেবাৰ ব ওপৰৈল উেঠ, পনুৰ ব গভীৰৈল নািম আেহ;

িবপদৰ কালত তওঁেলাকৰ াণ ভয়েত ৱ হ যায়। ২৭ মতলীয়া মা হৰ

দেৰ তওঁেলােক ঢলংপলং কেৰ; তওঁেলাকৰ সকেলা বিু নাইিকয়া হয়।

২৮ স টৰ কালত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ওচৰত ন কেৰ, তােত তওঁ

তওঁেলাকক শৰ পৰা উ াৰ কেৰ। ২৯ তওঁ ধমুহুাক শিমত কেৰ,

তাৰ ঢৗেবাৰক শা কেৰ। ৩০ সাগৰ শা হাৱাৰ কাৰেণ তওঁেলােক

আন কেৰ; তওঁ তওঁেলাকক ল ৰ ব ৰৈল ল যায়। ৩১ মা হৰ

িত িযেহাৱাৰ আচিৰত কাযৰ কাৰেণ আৰু তওঁৰ গভীৰ মৰ কাৰেণ

তওঁেলােক তওঁৰ শংসা কৰক। ৩২ সমাজৰ মাজত তওঁেলােক

তওঁৰ গৗৰৱ‐কী ন কৰক, ব ৃ সকলৰ সভাত তওঁৰ শংসা কৰক।

৩৩ নদীেবাৰক তওঁ মৰভূুিমৈল, জলৰ ভুমকুেবাৰক তওঁ কান ভূিমৈল

পিৰণত কেৰ; ৩৪ তওঁ ফলৱান দশক লাণাময় অ বৰ ভূিম কেৰ, সই

ঠাইৰ িনবাসীসকলৰ তাৰ কাৰেণ তওঁ এই সকেলা কেৰ। ৩৫ তওঁ

মৰভূুিমক জলাশয়ৈল, কান ঠাইেবাৰক জলৰ ভুমকুৈল পিৰণত কেৰ।

৩৬ ু ধাতুৰ লাকসকলক তওঁ তাত বসিত কৰায়; তওঁেলােক তাত নগৰ

াপন কেৰ। ৩৭ তওঁেলােক পথাৰত বীজ িসঁেচ, া ালতা ৰােৱ, আৰু

চুৰ ফল চপায়। ৩৮ তওঁ তওঁেলাকক আশী াদ কেৰ আৰু তওঁেলাক

সংখ াত অিতশয় বিৃ পায়; তওঁ তওঁেলাকৰ প ধনেবাৰক াস হবৈল

িনিদেয়। ৩৯ উপ ৱ, িবপদ আৰু শাকত পনুৰ তওঁেলাক সংখ াত াস

পায়, তওঁেলাকৰ নীহ অৱ া হ’য়। ৪০ তওঁ উ পদৰ লাকসকলৰ

ওপৰত অপমান বৰষায়, পথহীন মৰভূুিমৰ মাজত তওঁেলাকক মণ

কৰায়; ৪১ িক ু তওঁ দিৰ ক খৰ পৰা তুিল আিন উ পদত াপন

কেৰ, আৰু মৰ‐ছাগৰ জাকৰ িনিচনাৈক তওঁৰ পিৰয়ালৰ য লয়। ৪২

তােক দিখ ধািমক লােক আন কেৰ, িক ু সকেলা অধমকাৰীেয় িনজৰ

মখু ব কেৰ। ৪৩ িয জন ানী, তওঁ এই সকেলা কথাৈল মেনােযাগ

িদয়ক, িযেহাৱাৰ িব মৰ িবষেয় ধ ান কৰক।

১০৮ হ ঈ ৰ, মাৰ মন ি ৰ; মাৰ মন ি ৰ আেছ; মই গীত

গাম; মাৰ ােণেৰ সেত শংসাৰ গানৰ ৰ তুিলম। ২ হ

নবল আৰু বীণা, সাৰ পাৱা; মই ভাতক জগাম। ৩ হ িযেহাৱা, জািত

সমহূৰ মাজত মই তামাৰ ধ বাদ কিৰম। তওঁেলাকৰ মাজত তামাৰ

শংসাৰ গান কিৰম। ৪ িকয়েনা তামাৰ গভীৰ মআকাশম লতৈকেয়া

উ ; তামাৰ িব তা মঘ পয ব া । ৫ হ ঈ ৰ, আকাশম লৰ

ওপৰৈলেক তুিম উ ত হাৱা; গােটই পিৃথৱীৰ ওপৰত তামাৰ গৗৰৱ

হওক। ৬ তুিম িয সকলক ভালেপাৱা, তওঁেলােক যন উ াৰ পায়,

তামাৰ সাঁ হােতেৰ আমাক উ াৰ কৰা, আৰু মাক উ ৰ িদয়া। ৭

ঈ েৰ িনজৰ পিব তাত িত া কিৰেল, “মই আনে েৰ সেত িচিখম

ভাগ বাঁিট িদম, চুে াতৰ উপত কাৰ জৰীপ কিৰ ভাগ কিৰ িদম। ৮

িগিলয়দ মােৰই, মনিচও মােৰই; ই িয়ম মাৰ িশেৰাৰ ক; িযহূদা

মাৰ িবচাৰদ ; ৯ মাৱাব মাৰ ালন‐পা ; ইেদামৰ ওপৰৈল মই

মাৰ জাতা িনে প কিৰম; পেলি য়াৰ ওপৰত মই িবজয়ৰ উ ‐ িন

কিৰম।” ১০ কােন মাক সই শি শালী নগৰৰ িভতৰৈল ল যাব?

কােন ইেদামৈলেক মাক পথ দখৱুাই ল যাব? ১১ হ ঈ ৰ, তুিম

আমাক জােনা ত াগ কৰা নাই? আমাৰ স সকলৰ লগত যু ৈল তুিমেতা

পনুৰ নােযাৱা। ১২ শ ৰ িবৰেু তুিম আমাক সহায় কৰ; িকয়েনা

মা হৰ সাহায বথৃা। ১৩ ঈ ৰৰ সহায়ত আিম সাহেসেৰ কায কিৰম;

িকয়েনা আমাৰ শ েবাৰক তেৱঁই ভিৰেৰ গচিকব।

১০৯ হ মাৰ শংসাৰ যাগ ঈ ৰ, তুিম িনজম িদ নাথািকবা; ২

িকয়েনা আৰু ছলনাকাৰী লােক মাৰ িবৰেু মখু মিলেছ;

তওঁেলােক িমছলীয়া িজভােৰ মাৰ িবৰেু কথা কেছ। ৩ তওঁেলােক

মাক ঘণৃনীয় কথা ক আ িৰ ধিৰেছ; িবনা কাৰণেত মাক আ মণ

কিৰেছ। ৪ মাৰ মৰ পিৰবেত তওঁেলােক মাৰ িবৰেু শ তা কিৰেছ;

িক ু মই হ’ ল তওঁেলাকৰ বােব াথনাত লািগ থােকাঁ। ৫ মই কৰা

উপকাৰৰ সলিন তওঁেলােক মাৈল অপকাৰ কিৰেল; মাৰ মৰ সলিন

মাক ঘণৃা কিৰেল। ৬ “তুিম তওঁেলাকৰ ওপৰত িবচাৰক িনযু কৰা;

িবপ তওঁেলাকৰ সাঁহােত িথয় হওঁক। ৭ িবচাৰৰ সময়ত তওঁেলাকক

দাষী সাব কৰা হওঁক; তওঁেলাকৰ াথনা পাপৰেূপ গিণত হওঁক।

৮ তওঁেলাকৰ আয়সু চুিট হওঁক; অ লােক তওঁেলাকৰ পদবী ল

লওঁক। ৯ তওঁেলাকৰ স ানেবাৰ অনাথ হওঁক; তওঁেলাকৰ ভাযােবাৰ

িবধৱা হওঁক। ১০ তওঁেলাকৰ স ানেবােৰ পেথ পেথ িভ া কিৰ ফুৰক,

উ বাস ানৰ পৰা দূৰৈল গ আহাৰ িবচািৰ ফুৰক। ১১ মহাজেন

তওঁেলাকৰ স ল যাওক; িবেদশীেবােৰ তওঁেলাকৰ মৰ ফল লিুট

িনয়ক। ১২ তওঁেলাকৈল দয়া কেৰাঁতা কােনা নহওক; তওঁেলাকৰ অনাথ

স ানেবাৰৰ িত কৃপা কিৰবৈল কােনা নাথাকক। ১৩ তওঁেলাকৰ

ভাবী বংশ উ হওক; ি তীয় পৰুষুেত তওঁৰ নাম লু হওক! ১৪

তওঁেলাকৰ িপতিৃবলাকৰ অধমৰ কথা িযেহাৱাৰ সাঁৱৰণত থাকক;

তওঁেলাকৰ মাতসৃকলৰ পাপ মাচন কৰা নহওঁক। ১৫ সকেলা সময়েত

সইেবাৰ িযেহাৱাৰ স খুত থাকক, আৰু পিৃথৱীৰ পৰা তওঁেলাকৰ

িৃত লু হওঁক। ১৬ কাৰণ তওঁেলােক কিতয়াও দয়া দখৱুাৰ কথা

মনৈল নােন, িক ু খী, দিৰ আৰু হতাশ লাকসকলক বধ কিৰবৰ

কাৰেণ তাড়না কেৰ। ১৭ তওঁেলােক শাও িদবৈল ভাল পায়; সই

শাও তওঁেলাকৰ ওপৰৈলেক আহঁক। তওঁেলােক আশী াদ ঘণৃা কেৰ;

সেয় আশীবাদ তওঁেলাকৰ পৰা দূৰ হওঁক। ১৮ তওঁেলােক শাওক

িনজৰ ব ৰ দেৰ িপি েল; সেয় পানীৰ িনিচনাৈক তওঁেলাকৰ অ ৰত

েৱশ কিৰেল, তওঁেলাকৰ অি েবােৰ তলৰ িনিচনাৈক িহ ল’ ল।

১৯ সই শােৱ চাদৰৰ দেৰ তওঁেলাকক ঢািক ৰাখক; কঁকালত সদায়

ব া টঙািলৰ িনিচনা বাি ৰাখক।” ২০ মাৰ িয িবেৰাধীিবলােক মাৰ

িবৰেু বয়া কথা কয়, তওঁেলােক িযেহাৱাৰ পৰা যন এই িতফল

পায়। ২১ িক ু হ মাৰ ভু িযেহাৱা, তামাৰ নামৰ অেথ মাৰ পে

দয়া ব ৱহাৰ কৰা; িকয়েনা তামাৰ ম লময় অসীম েমেৰ ম লময়,

এেতেক মাক উ াৰ কৰা। ২২ িকয়েনা মই খী আৰু দিৰ ; মাৰ

িভতৰৰ অ ৰখন িবি েছ। ২৩আেবিলৰ ছাঁৰ িনিচনাৈক মই নােহাৱা হ

গেছা; কাকিত ফিৰঙৰ িনিচনাৈক মাক উড়ুৱাই িনয়া হেছ। ২৪ লেঘান

িদয়াৰ কাৰেণ মাৰ আঁঠু টা ল হেছ; মাৰ শৰীৰ ীণ হ কাই

গেছ। ২৫ মাৰ িবেৰাধীসকলৰ ওচৰত মই িন াৰ পা হেছাঁ; মাক

দিখেলই তওঁেলােক মৰূ জাকােৰ। ২৬ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা! মাক

সহায় কৰা, তামাৰ দয়া অ সােৰ মাক ৰ া কৰা; ২৭ তওঁেলােক

জানক য, এেয় তামাৰ হাত; হ িযেহাৱা, তুিমেয়ই এই সকেলা কায

কিৰলা। ২৮ তওঁেলােক শাও িদয়ক, িক ু তুিম হ’ ল আশী াদ কিৰবা;

তওঁেলােক উিঠেল লি ত হ’ব; িক ু তামাৰ দাস আনি ত হ’ব। ২৯

মাৰ িবেৰাধীেবােৰ অপমানৰ ব াবৰণ পিৰধান কৰক; চাদৰৰ িনিচনাৈক

তওঁেলােক িনজৰ লাজক মিৰয়াই থাকক। ৩০ মই িনজ মেুখেৰ অিতশয়

ৰেূপ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰম; লাক সমহূৰ মাজত মই তওঁৰ শংসা

কিৰম; ৩১ িযজন অভাৱী, তওঁ সইজনক সহায় কেৰ; মতুৃ দ ৰ ৰায়ৰ

পৰা তওঁৰ াণ ৰ া কেৰ।

১১০ িযেহাৱাই মাৰ ভুক ক’ ল, “ যিতয়াৈলেক মই তামাৰ

শ েবাৰক তামাৰ ভিৰ‐পীৰা নকেৰাঁ, তিতয়াৈলেক তুিম

মাৰ সাঁহােত বিহ থাকা।” ২ িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা তামাৰ শি শালী

ৰাজদ ৰণ কিৰব, তওঁ ক’ব, “ তামাৰ শ েবাৰৰ মাজত ৰাজ

কৰা।” ৩ যু ৰ িদনত তামাৰ স ‐সাম েবাৰক তুিম ল যাওঁেত,

পিব পবতেবাৰৰ ওপৰত তামাৰ লাকসকেল ‐ই ােৰ িনজেক

উৎসগ কিৰব; ৰািতপৱুাৰ গভ লৰ পৰা ওেলাৱা িনয়ৰৰ িনিচনা তামাৰ

যবুকসকল তামাৰ কাষৈল আিহব। ৪ “তুিম ম ীেচদকৰ দেৰ িচৰকালৰ

কাৰেণ এজন পেুৰািহত হ’বা।” িযেহাৱাই এই শপত খােল; তওঁ িনজৰ

মন সলিন নকিৰব। ৫ িযেহাৱা তামাৰ সাঁহােত আেছ; াধৰ িদনত

তওঁ ৰজাসকলক চূণ কিৰব। ৬ তওঁ জািত সমহূৰ মাজত িবচাৰ িন ি

কিৰব, তওঁ মৰা শেৱেৰ দশ পিৰপণূ কিৰব; তওঁ িবশাল পিৃথৱীত

ৰজাসকলৰ মৰূ িড় কিৰব। ৭ তওঁ পথৰ দাঁিতত থকা জিুৰৰ জল পান

কিৰব; তােত সেতজ হ শষত িবজয়ৰ িশৰ তুিল ধিৰব।
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১১১ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা! মই সম মেনেৰ

িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰম; ধািমকসকলৰ সভাত আৰু ম লীৰ

মাজত শংসা কিৰম। ২ িযেহাৱাৰ কাযেবাৰ মহৎ; িযসকল তাত

আনি ত হয়, তওঁেলােক সইেবাৰ ধ ান কেৰ। ৩ তওঁৰ কায গৗৰৱ

আৰু মিহমােৰ পিৰপণূ; তওঁৰ ধািমকতা িচৰকালৈলেক থােক। ৪ তওঁ

িনজৰ আচিৰত কাযেবাৰ ৰণীয় কিৰেল; িযেহাৱা কৃপাময় আৰু দয়াল।ু

৫ তওঁৰ ভ সকলক তওঁ আহাৰ যাগায়; িনেজ াপন কৰা িনয়মিট

তওঁ িচৰকালৈলেক সাঁৱৰণ কিৰব। ৬ অ া জািতেবাৰৰ আিধপত

িনজৰ লাকসকলক িদ তওঁ িনজৰ কাযৰ শি তওঁেলাকক দখৱুােল।

৭ তওঁৰ হাতৰ কাযেবাৰ িব আৰু ায়পণূ; তওঁৰ সকেলা িবিধ

িব াসেযাগ । ৮ সইেবাৰ অন কালৈলেক অলৰ; সইেবাৰ িব তা

আৰু সততােৰ সেত াপন কৰা হেছ। ৯ িনজৰ লাকসকলৰ কাৰেণ

তওঁ মিু পঠাই িদেল; তওঁ আ া িদ অন কালৰ কাৰেণ িনজৰ িনয়ম

াপন কিৰেল; তওঁৰ নাম পিব আৰু ভয় ৰ। ১০ িযেহাৱাৈল ভয় ৰখাই

ানৰ আৰ ণ; িযসকেল তওঁৰ আ া অ সােৰ কায কেৰ, তওঁেলােক

বিু পায়; তওঁৰ শংসা অন কালৈলেক থােক।

১১২ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা! ধ সইজন, িযজেন

িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ আৰু তওঁৰ আ ােবাৰত অিত

আনি ত হয়। ২ তওঁেলাকৰ বংশধৰসকল পিৃথৱীত শি শালী হ’ব;

ঈ ৰভ সকলৰ বংশ আশী াদ া হ’ব। ৩ তওঁেলাকৰ ঘৰত

ধন‐স দ থােক; তওঁেলাকৰ ধািমকতা িচৰকালৈলেক থােক। ৪

ঈ ৰভ সকলৰ কাৰেণ অ কাৰেতা দীি উদয় হয়; তওঁেলাক কৃপাময়,

হশীল আৰু ধািমক। ৫ িযসকেল কৃপা কেৰ আৰু ঋণ িদেয়, তওঁেলাকৰ

ম ল হয়; তওঁেলােক সকেলা কাযৰ িবচাৰ ায়ভােৱ স কেৰ।

৬কাৰণ ধািমক লাক কিতয়াও লৰচৰ নহ’ব; ধািমক লাকক মা েহ

িচৰকাল সাঁৱৰণ কিৰব। ৭ ঃসংবাদ িনেলও তওঁেলােক ভয় নকিৰব;

তওঁেলাকৰ দয় দঢ়ৃ হ থােক; তওঁেলােক িযেহাৱাত ভাৰসা ৰােখ। ৮

তওঁেলাকৰ দয় ি ৰ; তওঁেলােক ভয় নকেৰ; শষত তওঁেলােক

িনজৰ শ েবাৰৰ ওপৰত িবজয় দিখব। ৯ তওঁেলােক মু হে

দিৰ সকলক দান কিৰেল; তওঁেলাকৰ ধািমকতা িচৰকালৈলেক থােক;

তওঁেলাকৰ িশং ময দােৰ উ ত হয়। ১০ েলােক তােক দিখ ািধত

হ’ব; তওঁেলােক দাঁত কৰিচব আৰু গিল যাব; েবাৰৰ মনৰ কামনা

িন ল হ’ব।

১১৩ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা। হ িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ,

শংসা কৰা; িযেহাৱাৰ নামৰ শংসা কৰা। ২ এিতয়াৰ পৰা

অন কালৈলেক িযেহাৱাৰ নাম ধ হওক। ৩ সূযৰ উদয় ানৰ পৰা

অ ান পয িযেহাৱাৰ নাম শংিসত হওঁক। ৪ িযেহাৱা সবজািতৰ

ওপৰত উ ত; তওঁৰ গৗৰৱ আকাশ‐ম লতৈকেয়া ওখ। ৫আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ তুল কান আেছ? িয জনাৰ আসন আকাশৰ ওপৰত সমাহীন,

৬ িয জনাই নত হ আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱীৈল দিৃ পাত কেৰ; ৭ তওঁ

ধিুলৰ পৰা খীয়াক উঠায়, সাৰৰ দ’মৰ পৰা দীনহীনক তােল, ৮ যােত

তওঁ ধানসকলৰ লগত তওঁেলাকক ব ৱাব পােৰ, িনজৰ লাক সকলৰ

ধানসকলৰ লগত ব ৱাব পােৰ। ৯ তওঁ ব া মিহলাক খী মাতৃ কিৰ

পিৰয়াল দান কেৰ। তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১১৪ ই ােয়ল জািত যিতয়া িমচৰৰ পৰা ওলাই আিহল, যােকাবৰ

বংশই যিতয়া িবেদশী ভাষা কাৱা লাকৰ মাজৰ পৰা ওলাই

আিহল, ২ তিতয়া িযহূদা হ’ল ঈ ৰৰ পিব ান, ই ােয়ল হ’ল তওঁৰ

ৰাজ । ৩ সমু ই তােক দিখ পলায়ন কিৰেল; য ন নদী উজাই গ’ল। ৪

পবতেবােৰ মতা মৰ‐ছাগৰ িনিচনাৈক, পাহাৰেবােৰ মৰ‐ছাগ পাৱালীৰ

িনিচনাৈক জঁিপয়াবৈল ধিৰেল। ৫ হ সমু , তামাৰ িক হ’ল? িকয় তুিম

পলাই গ’লা? হ য ন, িকয় তুিম উজাই গ’লা? ৬ হ পবতসমহূ, িকয়

তামােলােক মতা মৰ‐ছাগৰ দেৰ জঁিপয়াবৈল ধিৰলা? হ পাহাৰসমহূ,

িকয় তামােলােক মৰ‐ছাগ পাৱালীৰ দেৰ জঁিপয়াবৈল ধিৰলা? ৭ হ

পিৃথৱী! তুিম িযেহাৱাৰ স খুত ক মান হাৱা, যােকাবৰ ঈ ৰৰ স খুত

ক মান হাৱা। ৮ তওঁ িশলক জলাশয়ৈল পিৰণত কিৰেল, চ মকীয়া

কিঠন িশলক জলৰ এক ভুমকু কিৰেল।

১১৫ হ িযেহাৱা, আমাক নহয়, আমাক নহয়, িক ু তামাৰ নামকেহ

গৗৰৱাি ত কৰা; তামাৰ অসীম ম আৰু িব তাৰ অেথই

কৰা। ২আন জািতেবােৰ িকয় ক’ব, “ক’ত আেছ তওঁেলাকৰ ঈ ৰ?” ৩

আমাৰ ঈ ৰ হ’ ল গত আেছ; তওঁ িযহেক ই া কেৰ, তােক কেৰ। ৪

তওঁেলাকৰ িতমােবাৰ হ’ ল ৰপূ আৰু সাণৰ, ম ষ ৰ হাতৰ কায। ৫

সইেবাৰৰ মখু আেছ, িক ু কথা ক’ব নাৱােৰ; চ আেছ, িক ু নেদেখ;

৬ কাণ আেছ, িক ু েন; নাক আেছ, িক ু াণ ল’ব নাৱােৰ; ৭ হাত

আেছ, িক ু চুব নাৱােৰ; ভিৰ আেছ, িক ু খাজ কািঢ়ব নাৱােৰ; ক ঠই

এেকা মাত উিলয়াব নাৱােৰ। ৮ িযসকেল সইেবাৰক িন াণ কেৰ আৰু

সইেবাৰত িনভৰ কেৰ, তওঁেলাক সইেবাৰৰ িনিচনাই। ৯ হ ই ােয়ল,

িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা! তেৱঁই তওঁেলাকৰ সহায় আৰু ঢাল। ১০ হ

হােৰাণৰ বংশ, িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা; তেৱঁই তওঁেলাকৰ সহায় আৰু

ঢাল। ১১ হ িযেহাৱাৰ ভয়কাৰী লাক, িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা; তেৱঁই

তওঁেলাকৰ সহায় আৰু ঢাল। ১২ িযেহাৱাই আমাক সাঁৱৰণ কিৰেল,

সইবােব তওঁ আমাক আশী াদ কিৰব; ই ােয়লৰ বংশক আশী াদ

কিৰব; হােৰাণৰ বংশক আশী াদ কিৰব; ১৩ িযসকেল িযেহাৱাক ভয়

কেৰ, তওঁেলাক সকেলােক তওঁ আশী াদ কিৰব, সৰু িক বৰ সকেলােক

আশী াদ কিৰব। ১৪ িযেহাৱাই তামােলাকক বিৃ কৰক; তামােলাকক

আৰু তামােলাকৰ স ান সকলক বিৃ কৰক। ১৫ িযেহাৱা, িযজন গ

আৰু পিৃথৱীৰ জনক া, তওঁ তামােলাকক আশী াদ কৰক। ১৬ গ

হেছ িযেহাৱােৰই গ; িক ু পিৃথৱীখন হ’ ল তওঁ ম ষ ক িদেল। ১৭

মতৃেলােক িযেহাৱাৰ শংসা নকেৰ; িযসকেল িন ানৈল নািম যায়,

তওঁেলাক কােনও তওঁৰ িত নকেৰ। ১৮ িক ু আিম হ’ ল িযেহাৱাৰ

ধ বাদ কিৰম, এিতয়াৰ পৰা অন কাল পয কিৰম। তামােলােক

িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১১৬ মই িযেহাৱাক ম কেৰাঁ, িকয়েনা তওঁ মাৰ ৰ আৰু

কা িত িনেল। ২ তওঁ মাৰ কথাৈল কাণ পািতেল, সেয়

মই জীয়াই থকা িদনৈলেক তওঁৰ ওচৰত াথনা কিৰম। ৩ মই মতুৃ ৰ

জৰীত বা খাই পিৰিছেলাঁ, িচেয়ালৰ যাতনাৰ স খুীন হিছেলা, মই

খ‐ক পাইিছেলা; (Sheol h7585) ৪ তিতয়া মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ

াথনা কিৰেলাঁ, “ হ িযেহাৱা, মই িমনিত কিৰেছাঁ, তুিম মাৰ াণ ৰ া

কৰা!” ৫ িযেহাৱা দয়াময় আৰু ধািমক; বা িৱক আমাৰ ঈ ৰ হময়।

৬ িযেহাৱাই অমািয়ক লাকক ৰ া কেৰ; মই অসহায় হাৱাত তওঁ

মাক উ াৰ কিৰেল। ৭ হ মাৰ াণ, তামাৰ িব াম‐ ানৈল উভিট

যাৱা, িকয়েনা িযেহাৱাই তামাক চুৰ ম ল কিৰেল। ৮ কাৰণ তুিমেয়ই

মতুৃ ৰ পৰা াণ, চ েলাৰ পৰা মাৰ চ , উজিুট খাৱাৰ পৰা মাৰ ভিৰ

ৰ া কিৰলা। ৯ মই জীিৱতসকলৰ দশত িযেহাৱাৰ সা ােত অহা‐

যাৱা কিৰম। ১০ যিতয়া মই কিছেলাঁ, “মই অিতশয় উৎপীিড়ত হেছাঁ”

তিতয়াও িযেহাৱাত মই িব াসত আিছেলাঁ। ১১ মই উে গ কিৰ কিছেলাঁ,

“সকেলা মা হ িমছলীয়া।” ১২ িযেহাৱাই মাৈল কৰা সকেলা ম লৰ

পিৰবেত মই তওঁক িক িদম? ১৩ মই পিৰ াণৰ পানপা তুিল ধিৰম,

আৰু িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা কিৰম; ১৪ মই িযেহাৱাৰ ওচৰত মাৰ

স েবাৰ পণূ কিৰম; তওঁৰ সমদুায় লাকৰ সা ােতই কিৰম। ১৫

িযেহাৱাৰ দিৃ ত তওঁৰ িব াসীসকলৰ মতুৃ ব মলূ । ১৬ হ িযেহাৱা,

সচাঁৈকেয় মই তামাৰ দাস হওঁ; মই তামাৰ দাস, তামােৰই দাসীৰ

পু ; তুিমেয়ই মাৰ ব নেবাৰ মকুিল কিৰলা। ১৭ মই তামাৰ উে েশ

ধ বাদাথক বিল উৎসগ কিৰম; মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা কিৰম। ১৮

মই িযেহাৱাৰ ওচৰত মাৰ স েবাৰ পণূ কিৰম; তওঁৰ সমদুায় লাকৰ

সা ােতই কিৰম। ১৯ হ িযৰচূােলম, তামােৰই মাজত, িযেহাৱাৰ গহৃৰ

চাতাল কইখনত, মই সই সকেলা পণূ কিৰম। তামােলােক িযেহাৱাৰ

শংসা কৰা!
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১১৭ হ সমদুায় জািত, িযেহাৱাৰ শংসা কৰা; হ সমদুায় লাক,

তওঁৰ মিহমা কীতন কৰা। ২ িকয়েনা আমাৈল িযেহাৱাৰ ম

অসীম, িযেহাৱাৰ িব তা অন কাল ায়ী। তামােলােক িযেহাৱাৰ

শংসা কৰা।

১১৮ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, িকয়েনা তওঁ ম লময়, কাৰণ তওঁৰ

অসীম ম িচৰকালৈলেক থােক। ২ ই ােয়েল কওঁক, “ তওঁৰ

অসীম ম িচৰকালৈলেক থােক।” ৩ হােৰাণৰ বংশই কওঁক, “ তওঁৰ

অসীম ম িচৰকালৈলেক থােক।” ৪ িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখাঁতাসকেল

কওঁক, “ তওঁৰ অসীম ম িচৰকালৈলেক থােক।” ৫ মই স টৰ কালত

িযেহাৱাৰ নােমেৰ াথনা কিৰেলাঁ; িযেহাৱাই মাক উ ৰ িদেল আৰু

এক বহল ঠাইত থেল। ৬ িযেহাৱা মাৰ প ত আেছ, মই ভয় নকেৰাঁ;

মা েহ মাক িক কিৰব পােৰ? ৭ মাক সহায় কিৰবৈল িযেহাৱা মাৰ

প ত আেছ; গিতেক মই মাৰ িবেৰাধীেবাৰৰ পৰাজয় দখা পাম। ৮

মা হৰ ওপৰত ভাৰসা ৰখাতৈক িযেহাৱাত আ য় লাৱাই ভাল। ৯

অিধপিতসকলৰ ওপৰত ভাৰসা ৰখাতৈক, িযেহাৱাত আ য় লাৱাই ভাল।

১০ সমদুায় জািতেয় মাক আ িৰ ধিৰেল; মই িযেহাৱাৰ অিধকােৰেৰ

তওঁেলাকক উ কিৰেলাঁ। ১১ তওঁেলােক মাক আ িৰ ধিৰেল, হয়,

মাক আ িৰ ধিৰেল; মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ তওঁেলাকক উ কিৰেলাঁ।

১২ তওঁেলােক মৗ‐মািখৰ দেৰ মাক বিৰ ধিৰেল; কাঁইটীয়া বনৰ জইুৰ

দেৰ ততািলেক তওঁেলাক মাই গ’ল; মই িযেহাৱাৰ নােমেৰ তওঁেলাকক

উ কিৰেলাঁ। ১৩ মই যন পিৰ যাও, তাৰ বােব তওঁেলােক মাক

জাৰৈক ঠলা মািৰিছল, িক ু িযেহাৱাই মাক সহায় কিৰেল। ১৪ িযেহাৱা

মাৰ বল আৰু বল শি ; তঁেৱই মাৰ পিৰ াণ হ’ল। ১৫ ধািমকসকলৰ

ত ুত িবজয়ৰ আন পণূ িন হ’ল; “িযেহাৱাৰ সাঁ‐হােত মহৎ কায

কিৰেল।” ১৬ িযেহাৱাৰ সাঁ‐হাত উে ািলত হ’ল; িযেহাৱাৰ সাঁ‐হােত

মহৎ কায কিৰেল। ১৭ মাৰ মতুৃ নহ’ব, িক ু মই জীয়াই থািকম, আৰু

িযেহাৱাই কৰা কাযেবাৰ ঘাষণা কিৰম। ১৮ িযেহাৱাই মাক বৰৈক

শাি িদেল; িক ু তওঁ মাক মতুৃ ৰ হাতত শাধাই িনিদেল। ১৯ মাৈল

ধািমকতাৰ ৱাৰেবাৰ মকুিল কিৰ িদয়া, যােত সইেবাৰৰ িভতৰত

সামাই মই িযেহাৱাৰ ধ বাদ কিৰব পােৰাঁ। ২০ এয়াই িযেহাৱাৰ ৱাৰ;

ইয়াৰ মােজিদেয়ই ধািমকসকল সামায়। ২১ মই তামাৰ ধ বাদ কেৰাঁ;

িকয়েনা তুিম মাক উ ৰ িদলা; তুিম মাৰ পিৰ াণ থ’ লা। ২২ ঘৰ

িনমাণকাৰীসকেল িয িশলক অ া কিৰেল, সেয় সকেলাতৈক দৰকাৰী

চুকৰ ধান িশল হ উিঠল। ২৩ এইয়া িযেহাৱােৰই কায, আমাৰ দিৃ ত

অিত আচিৰত লােগ। ২৪ এেয় সই িদন, িয িদন িযেহাৱাই িনৰপূণ

কিৰেল; আহাঁ, আিম এই িদনত আন কেৰাঁ আৰু উ াস কেৰাঁ। ২৫ হ

িযেহাৱা, িমনিত কেৰাঁ, তুিম আমাক ৰ া কৰা! হ িযেহাৱা, আিম তামাক

িমনিত কেৰাঁ, সফলতা দান কৰা! ভ কৰা। ২৬ ধ সইজন, িয জন

িযেহাৱাৰ নােমেৰ আিহেছ; আিম িযেহাৱাৰ গহৃৰ পৰা তামােলাকক

আশীবাদ কিৰেছাঁ। ২৭ িযেহাৱাই ঈ ৰ আৰু তঁেৱই আমাক দীি িদেল;

তামােলােক বিলৰ প েবাৰ ৰছীেৰ য েবদীৰ িশঙৈলেক বা া। ২৮

তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ, মই তামাৰ ধ বাদ কিৰম; তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ,

মই তামাৰ মিহমা কীতন কিৰম। ২৯ তামােলােক িযেহাৱাৰ ধ বাদ

কৰা, িকয়েনা তওঁ ম লময়; তওঁৰ অসীম ম িচৰকালৈলেক থােক।

১১৯ ধ সইসকল, িযসকলৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ িস ; িযসকেল

িযেহাৱাৰ ব ৱ া অ সােৰ চেল। ২ ধ সইসকল, িযসকেল

তওঁৰ আ ােবাৰ পালন কেৰ; িযসকেল সম মেনেৰ সেত তওঁক

িবচােৰ। ৩ তওঁেলােক অ ায় নকেৰ, িযেহাৱাৰ পথত চেল। ৪ তামাৰ

আেদশেবাৰ যে েৰ পালন কিৰবৈল তুিম আমাক আ া কিৰলা। ৫ ওহ,

মাৰ পথেবাৰ ি ৰ হওঁক; মই যন তামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰব

পােৰাঁ! ৬ যিতয়া তামাৰ সকেলা আ াৰ িত মই দিৃ ৰািখ চিলম,

তিতয়া মই লি ত নহ’ম। ৭ তামাৰ ধািমকতাযু শাসন ণালীেবাৰ

যিতয়া মই িশেকাঁ, তিতয়া মই মেনেৰ তামাৰ ধ বাদ কিৰম। ৮

মই তামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰম; মাক িনেচইৈক পিৰত াগ নকিৰবা।

৯ যবুেক কেনৈক িনজৰ পথ ভােৱ ৰািখব পােৰ? তামাৰ বাক

অ সােৰ সাৱধােনেৰ চলাৰ াৰাই পােৰ। ১০ মই সম মেনেৰ তামাক

িবচািৰেছাঁ; তুিম মাক তামাৰ আ া‐পথৰ পৰা া হ যাব িনিদবা।

১১ তামাৰ বাক মই মাৰ দয়ত স য় কিৰ ৰািখেছা, যন তামাৰ

অিহেত পাপ নকেৰাঁ। ১২ ধ তুিম, হ িযেহাৱা; মাক তামাৰ িবিধেবাৰ

িশেকাৱা। ১৩ তামাৰ মখুৰ সকেলা ধািমক শাসন ণালী, মই িনজ

ওঁেঠেৰ বণনা কিৰেলাঁ; ১৪ ধন‐স দত লােক িযমান আন পায়,

তামাৰ আ াৰ পথত চিল মই তােতাৈক অিধক আন পাওঁ। ১৫ মই

তামাৰ আেদশেবাৰ ধ ান কিৰম, তামাৰ সকেলা পথৈল মেনােযাগ

িদম। ১৬ মই তামাৰ িবিধেবাৰত আনি ত হ’ম; মই তামাৰ বাক

নাপাহিৰম। ১৭ তামাৰ দাসৈল চুৰ ম ল কৰা যােত মই জীয়াই থােকা,

আৰু তামাৰ বাক পালন কিৰব পােৰাঁ। ১৮ মাৰ চ মকুিল কিৰ িদয়া,

যােত মই তামাৰ ব ৱ াত আচিৰত আচিৰত িবষয়েবাৰ দখা পাওঁ।

১৯ মই পিৃথৱীত বাসী মােথান, তামাৰ আ ােবাৰ মাৰ পৰা লু ৱাই

নাৰািখবা। ২০ সকেলা সময়েত তামাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ জািনবৈল,

মাৰ াণ আকা াত ভ হেছ। ২১ তুিম অহ াৰীেবাৰক ধমক িদছা;

তওঁেলাকেতা শাপ , তামাৰ আ া পথৰ পৰা া হ ঘিূৰ ফুেৰ। ২২

তওঁেলাকৰ অপমান আৰু িন া মাৰ পৰা দূৰ কৰা; িকয়েনা মই তামাৰ

আ ােবাৰ পালন কিৰ আিহেছাঁ। ২৩ যিদ শাসনকতাসকেলও বিহ মাৰ

অিহেত কথা কয়, তথািপও তামাৰ দােস তামাৰ িবিধেবাৰ ধ ান কিৰব।

২৪ তামাৰ আ ােবাৰ মাৰ আন ৰ িবষয়, সইেবােৰ মাক পৰামশ

িদেয়। ২৫ মাৰ াণ ধিুলত সংল ; তামাৰ বাক অ সােৰ মাক

স ীিৱত কৰা। ২৬ মাৰ জীৱনৰ পথৰ কথা মই তামাক জনােলাঁ, আৰু

তুিম মাক উ ৰ িদলা। মাক তামাৰ িবিধেবাৰ িশেকাঁৱা। ২৭ তামাৰ

আ াৰ পথেবাৰ মাক বজুাই িদয়া; তােত মই তামাৰ আচিৰত কাযেবাৰ

ধ ান কিৰম। ২৮ খত মাৰ াণ ৱীভূত হেছ; তামাৰ বাক অ সােৰ

মাক সবল কৰা। ২৯ মাৰ পৰা িমছা কথাৰ পথ দূৰ কৰা; দয়া কিৰ

তামাৰ ব ৱ াৰ িশ া মাক দান কৰা। ৩০ মই িব তাৰ পথ মেনানীত

কিৰেলাঁ; মই তামাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ মাৰ স খুত ৰািখেলাঁ। ৩১ হ

িযেহাৱা, মই তামাৰ আ ােবাৰত আস হেছাঁ; তুিম মাক লি ত

হ’বৈল িনিদবা। ৩২ তামাৰ আ ােবাৰৰ পথত মই লিৰ যাম, কাৰণ

তুিম মাৰ দয় মিল িদলা। ৩৩ হ িযেহাৱা, তামাৰ িবিধেবাৰৰ পথৰ

স ে মাক িশেকাৱা; তােত মই শষৈলেক তাক পালন কিৰম। ৩৪ তুিম

মাক ান িদয়া যােত মই তামাৰ ব ৱ ােবাৰ মািন চিলব পােৰাঁ, সম

দেয়েৰ সেত তাক পালন কিৰব পােৰাঁ। ৩৫ তামাৰ আ া‐ পথত মাক

চেলাৱা; িকয়েনা তােতই মই সে াষ পাওঁ। ৩৬ তামাৰ আ ােবাৰৈল

মাৰ দয় আস কিৰ ৰাখা, াথপৰ লাভৈল আকিষত নকিৰবা। ৩৭

অসাৰ ব েবাৰৰ পৰা তুিম মাৰ দিৃ ঘৰূাই আনা; তামাৰ পথত চিলবৈল

মাক পনুৰ স ীিৱত কৰা। ৩৮ তামাৰ এই দাসৰ িত তামাৰ িত া

পণূ কৰা; িয িত া তামাৈল ভয়কাৰী লাকৰ বােব তুিম ি ৰ কিৰলা।

৩৯ মাৰ দূনাম তুিম দূৰ কৰা, িযহক মই ভয় কেৰাঁ; িকয়েনা তামাৰ

শাসন‐ ণালীেবাৰ ম লময়। ৪০ চাৱা, মই তামাৰ আেদশেবাৰৈল

আকাং া কিৰ আেছাঁ; তামাৰ ধািমকতােৰ মাক স ীিৱত কৰা। ৪১ হ

িযেহাৱা, তুিম মাক তামাৰ ি ৰ মৰ ভাগী হবৈল িদয়া; তামাৰ

িত া অ সােৰ তামাৰ পিৰ াণৰ ভাগী কৰা। ৪২ তিতয়া মাক

িন া কৰা সকলক মই উ ৰ িদব পািৰম; িকয়েনা মই তামাৰ বাক ত

ভাৰসা কেৰাঁ। ৪৩ তামাৰ সত ৰ বাক মাৰ মখুৰ পৰা কািঢ় নলবা;

িকয়েনা তামাৰ শাসন‐ ণালীৰ ওপৰত মাৰ আশা আেছ। ৪৪ যেুগ যেুগ

অন কাল মই তামাৰ ব ৱ া মািন চিলম। ৪৫ মই িনৰাপেদ মু ভােৱ

িবচৰণ কিৰম; িকয়েনা মই তামাৰ আেদশেবাৰৈল মেনােযাগ িদেলাঁ।

৪৬ তুিম কাৱা সকেলা আ াৰ িবষেয় মই ৰজাসকলৰ আগেতা ক’ম;

মই লি ত নহ’ম। ৪৭ তামাৰ আ ােবাৰত মই সে াষ পাওঁ; কাৰণ

মই তামাৰ আ ােবাৰ ভাল পাওঁ। ৪৮ তামাৰ আ ােবাৰ মই পিব

বিুল ান কেৰাঁ, কাৰণ মই সইেবাৰ ভাল পাওঁ; মই তামাৰ িবিধেবাৰ

ধ ান কিৰম। ৪৯ তামাৰ এই দাসৰ আগত তুিম িয িত া কিৰিছলা,
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তাক তুিম সাঁৱৰণ কৰা; তাৰ াৰােয়ই তুিম মাক আশা িদিছলা। ৫০

খৰ সময়ত এেয় মাৰ সা না হয়; তামাৰ িত াই মাক স ীিৱত

কেৰ। ৫১ অহ াৰীেবােৰ মাক অিতশয় ঠা া‐িব প কেৰ; তথািপও মই

তামাৰ ব ৱ াৰ পৰা অলেপা এফলীয়া হাৱা নাই। ৫২ হ িযেহাৱা, মই

তামাৰ পবূকালৰ শাসন ণালীেবাৰ সাঁৱৰণ কেৰাঁ, আৰু মই িনেজ

শা না লেভা। ৫৩ লাকৰ তাৰ কাৰেণ মাৰ াধ িলত হয়,

িকয়েনা তওঁেলােক তামাৰ ব ৱ া ত াগ কেৰ। ৫৪ মাৰ এই অ ায়ী

ঘৰত তামাৰ িবিধেবাৰ মাৰ গানৰ িবষয় হেছ। ৫৫ হ িযেহাৱা, মই

ৰািত তামাৰ নাম সাঁৱৰণ কেৰাঁ, আৰু তামাৰ ব ৱ া মািন চেলাঁ। ৫৬

এেয় মাৰ অভ াস য মই তামাৰ আ ােবাৰ পালন কিৰ চেলাঁ। ৫৭

িযেহাৱা মাৰ অিধকাৰৰ অংশ; মই তামাৰ বাক মেত চিলবৈল িত া

কিৰেলাঁ। ৫৮ মই মাৰ সম িচে েৰ তামাৰ অ হ িবচািৰেছাঁ; তামাৰ

বাক অ সােৰ তুিম মাৈল কৃপা কৰা। ৫৯ মই মাৰ পথেবাৰৰ িবষেয়

িচ া কিৰেলাঁ, আৰু মই তামাৰ আ ােবাৰৈল মাৰ ভিৰ ঘৰূােলাঁ। ৬০

মই শীে ই তুিম িদয়া আ ােবাৰ পালন কিৰেলাঁ, পলম নকিৰেলাঁ। ৬১

যিদও েবাৰৰ জৰীত মই বা খাই আেছাঁ, তথািপও মই তামাৰ ব ৱ া

পাহিৰ নাযাওঁ। ৬২ তামাৰ ধািমকতাযু শাসন‐ ণালীেবাৰৰ কাৰেণ

মই মাজিনশা তামাৰ ৱ কিৰবৈল উেঠা। ৬৩ িযসকেল তামাক ভয়

কেৰ আৰু তামাৰ আেদশেবাৰ পালন কেৰ, মই তওঁেলাক সকেলােৰ

সংগী। ৬৪ হ িযেহাৱা, পিৃথৱী তামাৰ দয়ােৰ পিৰপণূ; মাক তামাৰ

িবিধেবাৰ িশেকাৱা। ৬৫ তুিম তামাৰ দাসৈল ম ল ব ৱহাৰ কিৰলা; হ

িযেহাৱা, তামাৰ বাক অ সােৰ কিৰলা। ৬৬ তুিম মাক ভাল িবচাৰ‐বিু

আৰু ান িশেকাৱা; িকয়েনা মই তামাৰ আ ােবাৰত িব াস কেৰাঁ।

৬৭ক পাৱাৰ আেগেয় মই িবপেথ গিছেলাঁ, িক ু এিতয়া হ’ ল, মই

তামাৰ বাক পালন কিৰেছাঁ। ৬৮ তুিম ম লময় আৰু ম লৰ কায কৰা;

মাক তামাৰ িবিধেবাৰ িশেকাৱা। ৬৯ অহ াৰীেবােৰ মাৰ অিহেত

িমছা কথা ৰিচেছ; িক ু মই হ’ ল সম িচে েৰ তামাৰ আেদশেবাৰ

পালন কেৰাঁ। ৭০ তওঁেলাকৰ দয়ত সত তা নাই; িক ু মই হ’ ল

তামাৰ ব ৱ াত হিষত হওঁ। ৭১ মই িয ক পাইেছা, সেয় মাৰ পে

ভজনক, তােত মই তামাৰ িবিধেবাৰ িশিকব পািৰেছাঁ। ৭২ তামাৰ

মখুৰ ব ৱ ােবাৰ মাৰ ওচৰত হাজাৰ হাজাৰ সাণ আৰু ৰপূতৈকেয়া

ব মলূ । ৭৩ তামাৰ হােতই মাক িজেল, মাক গঠন কিৰেল; তামাৰ

আ ােবাৰ িশিকবৈল মাক ান‐বিু দান কৰা। ৭৪ তামাক ভয়

কৰাসকেল মাক দিখ আনি ত হ’ব; িকয়েনা মই তামাৰ বাক ত আশা

কিৰেলাঁ। ৭৫ হ িযেহাৱা, মই জােনা য, তামাৰ িবচাৰেবাৰ ায়পণূ,

তুিম িনজ িব তােৰ মাক খ িদলা। ৭৬ তামাৰ এই দাসৰ ওচৰত

তুিম িয িত া কিৰলা, সই অ সােৰ তামাৰ গভীৰ ম মাৰ সা না

হওঁক। ৭৭ মাৈল তামাৰ কৃপা নািম আহঁক, যােত মই জীয়াই থািকব

পােৰাঁ; িকয়েনা তামাৰ ব ৱ াই মাক আন িদেয়। ৭৮ অহংকাৰী

লােক লাজ পাওক, িকয়েনা তওঁেলােক িমছা কথা ক মাৰ সবনাশ

কিৰেল; িক ু হ’ ল মই তামাৰ আেদশেবাৰ ধ ান কিৰম; ৭৯ িযসকেল

তামাক ভয় কেৰ, তওঁেলাক মাৈল ঘৰূক, যােত তওঁেলােক তামাৰ

আ ােবাৰ জািনব। ৮০ মাৰ অ ঃকৰণ তামাৰ িবিধেবাৰত যন িস

থােক, তােত মই লি ত নহ’ম। ৮১ তুিম মাক ৰ া কৰাৰ তী াত

থােকােত থােকােত মাৰ াণ মশঃ অৱশ হ গেছ; মই তামাৰ বাক ত

আশা কিৰেছাঁ। ৮২ তামাৰ বাক ৰ িত া পণূ হাৱাৰ অেপ াত মাৰ

চ সামাই গেছ; মই িধেলা, “ কিতয়া তুিম মাক সা না িদবা?” ৮৩

িকয়েনা মই ধুঁৱাত থকা চামৰাৰ া াৰস থলীৰ িনিচনা হ’ লা; তথািপও

মই তামাৰ িবিধেবাৰ পাহৰা নাই। ৮৪ তামাৰ দােস িকমান কাল সহন

কিৰ থািকব? মাক তাড়না কৰা সকলৰ িবচাৰ তুিম কিতয়া কিৰবা? ৮৫

অহ াৰীেবােৰ মাৰ বােব গাত খাি েছ; তওঁেলাক তামাৰ ব ৱ াৰ

অ গামী নহয়। ৮৬ তামাৰ সকেলা আ া িব াসেযাগ ; লাকসকেল

অকাৰণেত মাক তাড়না কেৰ; তুিম মাক সহায় কৰা। ৮৭ তওঁেলােক

পিৃথৱীত মাক ায় িনঃেশষ কিৰ পলােল; িক ু তথািপও মই তামাৰ

আেদশেবাৰ ত াগ কৰা নাই। ৮৮ তামাৰ গভীৰ মত তুিম মাক

স ীিৱত কৰা, তােত মই তামাৰ মখুৰ আ ােবাৰ পালন কিৰম। ৮৯

িযেহাৱা অন কালৈলেক িবদ মান; তামাৰ বাক গত দঢ়ৃ আেছ। ৯০

পৰুেুষ পৰুেুষ তামাৰ িব তা ায়ী; তুিম পিৃথৱী াপন কিৰলা আৰু

সেয় ি ৰ হ আেছ। ৯১ তুিম িনযু কৰা অ সােৰ সইেবাৰ আিজও

িথেৰ আেছ; িকয়েনা সকেলােৱই তামাৰ অধীনৰ দাস। ৯২ তামাৰ

ব ৱ াত যিদ মই আন নাপােলােহঁেতন, তে মাৰ শেত মই িবন

হ’লেহঁেতন। ৯৩ মই তামাৰ আেদশেবাৰ কিতয়াও নাপাহিৰম; িকয়েনা

তাৰ াৰাই তুিম মাক পনুৰায় স ীিৱত কিৰলা। ৯৪ মই তামােৰই,

মাক ৰ া কৰা; িকয়েনা মই তামাৰ আেদশেবাৰৈল মেনােযাগ কিৰেলাঁ।

৯৫ েবােৰ মাক িবন কিৰবৈল খাপ িদ আেছ; িক ু মই তামাৰ

আ ােবাৰ িবেবচনা কেৰাঁ। ৯৬ মই সকেলা ণীৰ পদাথ সীমাযু

দিখেলাঁ; িক ু তামাৰ আ া অসীম। ৯৭ ওহ, মই তামাৰ ব ৱ া কেন

ভাল পাওঁ! সেয় ওেৰ িদন মাৰ ধ ানৰ িবষয়। ৯৮ তামাৰ আ াই মাক

মাৰ শ েবাৰতৈক ানৱান কিৰ তােল; িকয়েনা তামাৰ আ ােবাৰ

সদায় মাৰ লেগ লেগ থােক। ৯৯ মাৰ সকেলা িশ া ৰতুৈক মই

ানৱান; িকয়েনা তামাৰ আ ােবাৰ মাৰ ধ ানৰ িবষয়। ১০০ মই

ব ৃ লাক সকলতৈকেয়া অিধক বেুজাঁ; কাৰণ মই তামাৰ আেদশেবাৰ

পালন কিৰ আিহেছাঁ। ১০১ মই সকেলা ‐পথৰ পৰা মাৰ ভিৰ আঁতৰাই

ৰািখেলাঁ, যােত মই তামাৰ বাক েবাৰ পালন কিৰব পােৰাঁ। ১০২ মই

তামাৰ ধািমক শাসন‐ ণালীেবাৰৰ পৰা আঁতিৰ যাৱা নাই; িকয়েনা

তুিম িনেজই মাক িশ া িদলা। ১০৩ তামাৰ বাক েবাৰ মাৰ িজভাত

কেন িমঠা লােগ! সেয় মাৰ মখুত মৗৰ কাঁহতৈকেয়া িমঠা লােগ।

১০৪ তামাৰ আেদশেবাৰৰ াৰাই মই ান লাভ কেৰাঁ; সই বােবই মই

সকেলা িমছা পথ িঘণ কেৰাঁ। ১০৫ তামাৰ বাক মাৰ ভিৰৰ কাৰেণ

দীপ ৰপূ আৰু মাৰ পথৰ দীি ৰপূ। ১০৬ তামাৰ ধািমকতাযু

শাসন ণালীেবাৰ পালন কিৰবৈল মই শপত খােলাঁ, আৰু ি ৰ কিৰেলাঁ।

১০৭ হ িযেহাৱা, মই অিতশয় খ পাইেছাঁ; তামাৰ বাক অ সােৰ মাক

পনুৰায় স ীিৱত কৰা। ১০৮ হ িযেহাৱা, মাৰ মেুখ কৰা শংসা‐ িতৰ

উৎসগ তুিম হণ কৰা, আৰু তামাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ মাক িশেকাৱা।

১০৯ মই মাৰ াণ সদায় হাতত ল ফুিৰেছাঁ; তথািপ মই তামাৰ

ব ৱ া পাহৰা নাই। ১১০ েবােৰ মাৈল ফা পািতেল; তথািপ মই

তামাৰ আেদশেবাৰৰ পৰা িবপেথ যাৱা নাই। ১১১ তামাৰ আ ােবাৰ

মাৰ িচৰকালৰ আিধপত ; সইেবাৰ মাৰ মনৰ আন জনক। ১১২

িচৰকালৈলেক তামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰবৰ কাৰেণ মই মাৰ দয়ক

িথৰ কিৰেলাঁ। ১১৩ ই মনৰ লাকক মই িঘণ কেৰাঁ; িক ু তামাৰ

ব ৱ াক মই ভাল পাওঁ। ১১৪ তুিম মাৰ ান আৰু ঢাল; তামাৰ

বাক েত মই আশা কেৰাঁ। ১১৫ হ ‐কায কৰা লাক, মাৰ ওচৰৰ পৰা

দূৰ হাৱা; মই মাৰ ঈ ৰৰ আ ােবাৰ পালন কিৰম। ১১৬ তামাৰ বাক

অ সােৰ মাক ধিৰ ৰাখা, তােত মই জীয়াই থািকম; মাৰ আশাত তুিম

মাক লাজ পাবৈল িনিদবা। ১১৭ মাক ধিৰ ৰাখা, তােত মই ৰ া পাম

আৰু সদায় তামাৰ িবিধেবাৰক মা কিৰম। ১১৮ তামাৰ িবিধেবাৰৰ

পৰা অপেথ যাৱা সকলক তুিম অ া কৰা; িকয়েনা তওঁেলাকৰ

ব না অসাৰ। ১১৯ পিৃথৱীৰ সকেলা ক তুিম ময়লাৰ দেৰ গণ কিৰ

দূৰ কৰা; এই কাৰেণ মই তামাৰ আ ােবাৰ ভাল পাওঁ। ১২০ তামাৰ

ভয়ত মাৰ শৰীৰ কঁেপ; তামাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰক মই ভয় কেৰাঁ।

১২১ মই ায় িবচাৰ আৰু সৎ কায কিৰেলাঁ; মাক উপ ৱকাৰীেবাৰৰ

হাতত এিৰ িনিদবা। ১২২ তুিম তামাৰ এই দাসৰ ম লৰ দািয় লাৱা;

অহ াৰীেবাৰক মাৰ ওপৰত উপ ৱ কিৰবৈল িনিদবা। ১২৩ তামাৰ

ধািমকযু িত া পণূ হাৱাৈল আৰু তামাৰ পিৰ াণৰ বােব অেপ া

কিৰ মাৰ চ বল হ গেছ। ১২৪ তামাৰ গভীৰ ম অ সােৰ

তামাৰ দাসৈল ব ৱহাৰ কৰা; তামাৰ িবিধেবাৰ মাক িশেকাঁৱা। ১২৫

মই তামাৰ দাস; মাক বাধশি িদয়া, যন তামাৰ আ ােবাৰ বিুজব

পােৰাঁ। ১২৬ হ িযেহাৱা, এিতয়া তামাৰ কায কৰাৰ সময় হেছ, িকয়েনা

লাকসকেল তামাৰ ব ৱ া অমা কিৰেল। ১২৭ মই বা িৱকেত তামাৰ

আ ােবাৰ ভাল পাওঁ; সইেবাৰক সাণতৈক, সাণতৈকেয়া ভাল
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পাওঁ। ১২৮ এই কাৰেণ সকেলা িবষয়েত তামাৰ আেদশেবাৰ মই ায়

বিুল মােনা; মই সকেলা িমছা পথ িঘণ কেৰাঁ। ১২৯ তামাৰ আ ােবাৰ

আচিৰত; সই বােবই মাৰ ােণ সইেবাৰ পালন কেৰ। ১৩০ তামাৰ

বাক কািশত হ’ ল দীি িদেয়; সৰল মনৰ লাকক বজুন শি দান

কেৰ। ১৩১ মই মখু মিল ফাপাইিছেলা; িকয়েনা মই তামাৰ আ াৰ

বােব অিতশয় হািবয়াহ কিৰেলাঁ। ১৩২ তামাৰ নাম ভাল পাৱা সকলৰ

িত তুিম যেন ৰীিত কৰা, তেনদেৰ মাৈলও ঘিূৰ মাৰ িত কৃপা

কৰা। ১৩৩ তামাৰ িত া অ সােৰ মাৰ খাজ ি ৰ কিৰ ৰাখা আৰু

কােনা অধমক মাৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল িনিদবা। ১৩৪ মা হৰ

উপ ৱৰ পৰা মাক মু কৰা, তােত মই তামাৰ আেদশেবাৰ পালন

কিৰম। ১৩৫ তামাৰ দাসৰ ওপৰত তামাৰ মখু উ ল কৰা; তামাৰ

িবিধেবাৰ মাক িশেকাৱা। ১৩৬ মাৰ চ ৰ পৰা চ েলাৰ নদী ব গেছ;

িকয়েনা লাকসকেল তামাৰ ব ৱ া পালন নকেৰ। ১৩৭ হ িযেহাৱা, তুিম

ধািমক, আৰু তামাৰ ায় িবচাৰ যথাথ। ১৩৮ তুিম সকেলা িব তা আৰু

ধািমকতাত তামাৰ আ ােবাৰৰ আেদশ িদলা। ১৩৯ তামাৰ উৎসােহ

মাক াস কিৰেছ; কাৰণ মাৰ শ েবােৰ তামাৰ বাক েবাৰ পাহিৰেল।

১৪০ তামাৰ িত া উ ম বিুল মািণত হেছ; সেয় তামাৰ দােস

তাক ভাল পায়। ১৪১ যিদও মই সামা আৰু তু , তথািপও মই তামাৰ

আেদশেবাৰ পাহৰা নাই। ১৪২ তামাৰ ধািমকতা িচৰ ায়ী ধািমকতা

আৰু তামাৰ সকেলা ব ৱ া সত । ১৪৩ স ট আৰু দশা মাৰ ওপৰত

আিহল; তথািপও মই তামাৰ আ ােবাৰত আন পাওঁ। ১৪৪ তামাৰ

আ ােবাৰ অন কালৈলেক ধািমক; মাক বজুা শি িদয়া, তােত মই

জীয়াই থািকম। ১৪৫ মই সম মেনেৰ াথনা কিৰেলাঁ, হ িযেহাৱা, মাক

উ ৰ িদয়া; মই তামাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰম। ১৪৬ মই তামােকই

মািতেছা, মাক উ াৰ কৰা; মই তামাৰ সকেলা আ া মািন চিলম।

১৪৭ মই ভাতৰ আেগেয়ই সহায়ৰ কাৰেণ কাতেৰাি কিৰেলাঁ; তামাৰ

বাক েবাৰত আশা কিৰেলাঁ। ১৪৮ ৰািত শষ হাৱাৰ আেগেয় মাৰ চ

মল খায়, যন তামাৰ িত াৰ ধ ান কিৰব পােৰাঁ। ১৪৯ তামাৰ গভীৰ

ম অ সােৰ মাৰ ৰ না; হ িযেহাৱা, তামাৰ ব ৱ া অ সােৰ মাক

পনুৰায় স ীিৱত কৰা। ১৫০ ‐কায কিৰ মাক তাড়না কৰাসকল ওচৰ

চািপ আিহেছ; তওঁেলাক তামাৰ ব ৱ াৰ পৰা দূৈৰত থােক। ১৫১ িক ু

হ িযেহাৱা, তুিম ওচৰ আৰু তামাৰ সকেলা আ া সত ; ১৫২ ব ত

িদনৰ আেগেয় মই তামাৰ আ ােবাৰৰ পৰা জািনেছাঁ য, তুিম সইেবাৰ

িচৰকালৰ কাৰেণ াপন কিৰলা। ১৫৩ তুিম মাৰ খৈল দিৃ কৰা আৰু

মাক উ াৰ কৰা; িকয়েনা মই তামাৰ ব ৱ া নাপাহেৰা। ১৫৪ মাৰ

পে িববাদ িন ি কৰা আৰু মাক মু কৰা; তামাৰ বাক ত কৰা

িত া অ সােৰ মাক পনুৰায় স ীিৱত কৰা; ১৫৫ েবাৰৰ পৰা

পিৰ াণ দূৈৰত থােক; িকয়েনা তওঁেলােক তামাৰ িবিধেবাৰ িনিবচােৰ।

১৫৬ হ িযেহাৱা, তামাৰ কৰণুা অেনক বিচ; তামাৰ ব ৱ া অ সােৰ

মাক পনুৰায় স ীিৱত কৰা। ১৫৭ মাৰ তাড়নাকাৰী আৰু শ অেনক;

িক ু মই তামাৰ আ ােবাৰৰ পৰা আঁতিৰ যাৱা নাই। ১৫৮ মই িব াস

ঘাতকেবাৰক দিখ িঘণ কেৰাঁ; কাৰণ তওঁেলােক তামাৰ বাক পালন

নকেৰ। ১৫৯ চাৱা, মই তামাৰ আেদশেবাৰ িকমান য ভাল পাওঁ! হ

িযেহাৱা, তামাৰ ি ৰ ম অ সােৰ মাক পনুৰায় স ীিৱত কৰা।

১৬০ তামাৰ সম বাক সত ; তামাৰ েত কেটা ধািমক শাসন‐ ণালী

িচৰকাল ায়ী। ১৬১ অিধকাৰীসকেল মাক অকাৰেণ তাড়না কেৰ; িক ু

মাৰ দেয় তামাৰ বাক ৈল ভয় ৰােখ। ১৬২ মই এেনৈক তামাৰ বাক ত

আন কেৰাঁ, যেনৈক যু ত ব ত লটু ব পাৱা জেন আন কেৰ।

১৬৩ মই িমছাক িঘণাওঁ আৰু তু কেৰাঁ; িক ু তামাৰ ব ৱ াক ম

কেৰাঁ। ১৬৪ তামাৰ ধািমকতাযু শাসন‐ ণালীেবাৰৰ কাৰেণ মই িদেন

সাতবাৰৈক তামাৰ শংসা কেৰাঁ। ১৬৫ িযসকেল তামাৰ ব ৱ াক ম

কেৰ, তওঁেলাকৰ পৰম শাি হয়; এেকােতই তওঁেলাক উজিুট নাখায়।

১৬৬ হ িযেহাৱা, মই তামাৰ পিৰ াণৈল আশােৰ আেছাঁ; মই তামাৰ

আ ােবাৰ পালন কিৰেলাঁ। ১৬৭ মাৰ ােণ তামাৰ আ ােবাৰ পালন

কিৰেল; মই সইেবাৰক অিত ম কেৰাঁ। ১৬৮ মই তামাৰ আেদশ আৰু

আ ােবাৰ পালন কিৰেলাঁ; িকয়েনা মাৰ সকেলা পথ তামাৰ স খুেত

আেছ। ১৬৯ হ িযেহাৱা, মাৰ কাতেৰাি তামাৰ স খুত উপি ত

হওক; তামাৰ বাক অ সােৰ মাক বাধ‐শি দান কৰা। ১৭০ মাৰ

িনেবদনেবাৰ তামাৰ স খুত উপি ত হওক; তামাৰ িত াৰ দেৰ

মাক উ াৰ কৰা। ১৭১ মাৰ ওঁঠত তামাৰ শংসা উপিচ পৰক; িকয়েনা

তুিম মাক তামাৰ িবিধেবাৰ িশকাইছা। ১৭২ মাৰ িজভাই তামাৰ

িত াৰ গীত গাওঁক; িকয়েনা তামাৰ সকেলা আ া ায়পণূ। ১৭৩

তামাৰ হােত মাক সহায় কিৰবৈল যু ত হওক; িকয়েনা মই তামাৰ

আেদশেবাৰ পালন কিৰবৈল মেনানীত কিৰেলাঁ। ১৭৪ হ িযেহাৱা, মই

তামাৰ পিৰ াণৈল আকাং া কিৰেছাঁ; তামাৰ ব ৱ া মাৰ আন ৰ

িবষয় ১৭৫ মাক জীয়াই থািকবৈল িদয়া যােত মই তামাৰ শংসা কিৰব

পােৰাঁ; তামাৰ শাসন‐ ণালীেবােৰ মাক সহায় কৰক। ১৭৬ হেৰাৱা

মৰ‐ছাগৰ দেৰ মই া হেলাঁ; তামাৰ দাসক তুিম িবচািৰ লাৱা;

িকয়েনা তামাৰ আ ােবাৰ মই পাহৰা নাই।

১২০ মাৰ স টৰ কালত মই িযেহাৱাৰ ওচৰত াথনা কিৰেলাঁ;

তােত তওঁ মাক উ ৰ িদেল। ২ “ হ িযেহাৱা, িমছলীয়া ওঁঠ

আৰু ছলনাকাৰী িজভাৰ পৰা তুিম মাক মু কৰা।” ৩ হ ছলনাকাৰী

িজভা, তামাক তওঁ িক িদব? তামাক অিধক শাি িদবৈল িক কৰা

হ’ব? ৪ তওঁ তামাক বীৰৰ তী ন কাঁড়সমহূ আৰু ৰাতম গছৰ লা

আঙঠাসমহূ িদব। ৫ হায়, িক ভাগ মাৰ! মই মেচকত বাস কিৰেছাঁ;

কদৰৰ ত ুেবাৰৰ মাজত বসিত কিৰেছাঁ। ৬ িয সকেল শাি ক ঘণৃা কেৰ,

সই লাকসকলৰ সেত মই ব কাল বাস কিৰেছাঁ। ৭ মই শাি ভাল

পাওঁ; িক ু মই শাি ৰ কথা ক’ ল, তওঁেলােক যু কিৰবৈল িবচােৰ।

১২১ মই প তেবাৰৰ ফােল মাৰ চ তুিল কওঁ, ক’ৰ পৰা মাৰ

সহায় আিহব? ২ িয জনাই আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী সিৃ

কিৰেল, সই িযেহাৱাৰ পৰা মাৰ সহায় আিহব। ৩ তওঁ তামাৰ ভিৰ

লৰচৰ হ’বৈল িনিদব; তামাৰ ৰখীয়াজনা টাপিন নাযাব। ৪ চাৱা,

িয জনাই ই ােয়লক ৰ া কেৰ, তওঁ টাপিন নাযাব, িনি ত নহ’ব।

৫ িযেহাৱা তামাৰ ৰ ক; িযেহাৱা তামাৰ সাঁ হােত থকা তামাৰ

ছাঁ ৰপূ। ৬ িদনত সূযই তামাক হাৰ নকিৰব, আৰু ৰািত চ েয়া

তামাক নামািৰব। ৭ িযেহাৱাই তামাক সকেলা অম লৰ পৰা ৰ া

কিৰব; তওঁ তামাৰ াণ ৰ া কিৰব। ৮ িযেহাৱাই এিতয়াৰ পৰা অন

কালৈলেক তুিম ওলাওঁেত সামাওঁেত তামাক ৰ া কিৰব।

১২২ মই আনি ত হ’ লা, যিতয়া লাকসকেল মাক ক’ ল,

“ব’লা, আিম িযেহাৱাৰ গহৃৈল যাওঁ।” ২ হ িযৰচূােলম,

আিম তামাৰ ৱাৰেবাৰৰ িভতৰত ভিৰ থ িথয় হ আেছাঁ। ৩ সই

িযৰচূােলমক এেকলেগ দঢ়ৃভােৱ সংযু কৰা এিট নগৰ িহচােব গিঢ়

তালা হেছ। ৪ সকেলা ফদ সই ঠাইৈল উিঠ যায়, তওঁেলাক িযেহাৱাৰ

লাকসকলৰ ফদ; তওঁেলােক ই ােয়ল জািতৰ বােব িদয়া আ া

অ সােৰ িযেহাৱাৰ নামৰ ধ বাদ কিৰবৈল উিঠ যায়। ৫ িকয়েনা সই

ঠাইত িবচাৰৰ বােব িসংহাসনেবাৰ আেছ, দায়দুৰ বংশৰ িসংহাসনেবাৰ

ািপত আেছ। ৬ তামােলােক িযৰচূােলমৰ শাি ৰ অেথ াথনা কৰা;

“িযসকেল িযৰচূােলমক ভাল পায়, তওঁেলাক উ ত হওঁক। ৭ তামােলাকৰ

াচীৰেবাৰৰ িভতৰত শাি হওঁক, আৰু তামােলাকৰ উ অ ািলকােবাৰ

িনৰাপেদ থাকক।” ৮ মাৰ টু আৰু ব ু সকলৰ অেথ মই ক’ম,

“িযৰচূােলমৰ মাজত শাি থাকক।” ৯আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃ সই

ঠাইত আেছ বােবই মই তামাৰ ম ল িবচািৰ াথনা কিৰম।

১২৩ হ গৰ িসংহাসনত থােকাঁতা জনা, মই তামাৰ ফােলই মাৰ

চ তুিল চাই থােকাঁ। ২ গৰাকীৰ হাতৈল যেনৈক দাসেবাৰৰ

চ থােক, আৰু দাসীৰ চ যেনৈক গৰাকীয়ণীৰ হাতৰ ফােল থােক,

তেনৈক আমাক কৃপা নকৰা পয আমাৰ চ েৱ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল

চাই থােক। ৩আমাক কৃপা কৰা, হ িযেহাৱা, আমাক কৃপা কৰা; িকয়েনা
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আিম লাকসকলৰ তু ‐তাি ল ত অিধকৈক পাঁত গ’ লা। ৪আমাৰ

ােণ বহন কিৰব পৰাতৈক লাকসকলৰ িব প আৰু অহ াৰীেবাৰৰ

অপমান অিধক হ’ল।

১২৪ ই ােয়েল ইয়ােক কওঁক, “যিদ িযেহাৱা আমাৰ প ত

নাথািকলেহঁেতন, ২ শ েবােৰ যিতয়া আমাক আ মণ

কিৰিছল, তিতয়া যিদ িযেহাৱা আমাৰ প ত নাথািকলেহঁেতন, ৩ তে

তওঁেলােক আমাৰ িবৰেু াধত িল উিঠ আমাক জীয়াই জীয়াই াস

কিৰেলেহঁেতন, ৪ তিতয়া জল সমেূহ আমাক উটুৱাই ল গ’লেহেতঁন,

আমাৰ ওপেৰিদ জলৰ সাঁত ব গ’লেহেতঁন; ৫ ওফি উঠা জল সমহূ

আমাৰ ওপেৰিদ ব গ’লেহেতঁন। ৬ ধ িযেহাৱা, িয জনাই আমাক

িচকাৰ ৰেূপ তওঁেলাকৰ দাঁতত পলাই িনিদেল। ৭আমাৰ াণ ব াধৰ

ফা ৰ পৰা ৰ া পাৱা প ীৰ িনিচনাৈক ৰ া পিৰল; ফা িছিঙ গ’ল

আৰু আিম ৰ া পােলাঁ। ৮ িয জনাই আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী সিৃ

কিৰেল, সই িযেহাৱাৰ নামত আিম সহায় পাওঁ।

১২৫ িযসকেল িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰােখ, তওঁেলাক িচেয়ান

পবতৰ িনিচনাৈক অলৰ আৰু িচৰকাল ায়ী। ২ িযৰচূােলমক

পবতেবােৰ যেনৈক চািৰওফােল আবিৰ ৰািখেছ, তেনৈক িযেহাৱাই

িনজৰ লাকসকলক আবিৰ ৰােখ; এিতয়ােৰ পৰা অন কাল পয

ৰািখব। ৩ ঈ ৰভ সকেল যােত অধম কাযৈল হাত নেমেল, সই বােব

ধািমকসকলক িদয়া দশৰ ওপৰত তাৰ ৰাজদ নাথািকব। ৪ হ

িযেহাৱা, িযসকেল ম ল আচৰণ কেৰ, তুিম তওঁেলাকৰ ম ল কৰা;

িযসকলৰ অ ৰ িচ, তওঁেলাকৰ ম ল কৰা। ৫ িক ু িযসকেল িনজ

ই ােৰ খলা‐বমা পেথিদ এফলীয়া হ যায়, িযেহাৱাই তওঁেলাকক ‐

কায কৰা সকলৰ লগত দূৰ কিৰব। ই ােয়লৰ ওপৰত শাি হওঁক।

১২৬ িযেহাৱাই যিতয়া িচেয়ানক পনুৰ আগৰ অৱ াৈল ঘৰূাই

আিনেল, তিতয়া আিম সেপান দখা মা হৰ িনিচনা হ’ লা।

২ তিতয়া আমাৰ মখু হাঁিহেৰ ভিৰ পিৰল, আমাৰ িজভা আন ‐গােনেৰ

পিৰপণূ হ’ল; আন জািতৰ লাকসকেল তিতয়া কাৱা ই কিৰেল,

“িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ কাৰেণ অেনক মহৎ কায কিৰেল।” ৩ িযেহাৱাই

আমাৰ কাৰেণ অেনক মহৎ কম কিৰেল; সেয় আিম আন কিৰেলাঁ। ৪

হ িযেহাৱা, নেগভ মৰভূুিমৰ জিুৰেবাৰৰ িনিচনাৈক, তুিম আমাৰ ভিৱষ ত

আগৰ অৱ াৈল ঘৰূাই আনা। ৫ িযসকেল চ েলােৰ বয়, তওঁেলােক

আনে েৰ দাব। ৬ িযসকেল কাি কাি কঠীয়া ববৈল ওলাই যায়,

তওঁেলােক িন েয় আনে েৰ িনজৰ িনজৰ ডাঙিৰ ল উলিট আিহব।

১২৭ িযেহাৱাই গহৃ িন াণ নকিৰেল, িন াণ কৰাসকলৰ পিৰ ম

বথৃা; িযেহাৱাই নগৰ ৰ া নকিৰেল, ৰখীয়াই পৰ িদয়াও

িমছা। ২ িমছাৈকেয় তামােলােক পিৰ ম কিৰবৈল ৰািতপৱুা সানকােল

উঠা আৰু পলমৈক শয়ন কিৰবৈল যাৱা, আৰু পিৰ মৰ আহাৰ ভ ণ

কৰা; িকয়েনা ম কৰাজনক িযেহাৱাই িন া অৱ ােতা এেকৰপূ ফল

িদেয়। ৩ স ান সকল িযেহাৱাই িদয়া আিধপত আৰু গভফল তেৱঁই

িদয়া পৰু াৰ। ৪ বীৰৰ হাতত কাঁড়েবাৰ যেন, যবুা স ান সকেলা তেন।

৫ সই পৰুষু খী, িযজনৰ কাঁেড়েৰ পণূ কাঁড় থাৱা চূঙা থােক। নগৰৰ

ৱাৰত শ েবােৰ সেত তওঁ যিতয়া কথা পােত, তওঁ লি ত নহ’ব।

১২৮ ধ সইজন, িয জেন িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ, আৰু তওঁৰ

পথত চেল; ২ তুিম িনজ হাতৰ মৰ ফল ভাগ কিৰবা,

তুিম খী হ’বা আৰু তামাৰ ম ল হ’ব। ৩ তামাৰ গহৃৰ িভতৰৰ

অ ঃপৰুত তামাৰ ভাযা ফলৱতী া ালতাৰ িনিচনা হ’ব; তামাৰ মজৰ

চািৰওফােল তামাৰ স ান সকল িজত গছৰ পিুলৰ িনিচনা হ’ব। ৪

এইদেৰ িযজেন িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখ, তওঁ আশী াদ া হ’ব। ৫

িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা তামাক আশী াদ কিৰব; তামাৰ জীৱনৰ

সকেলা কালত তুিম িযৰচূােলমৰ ম ল দখা পাবা। ৬ এেন িক, তুিম

তামাৰ স ানৰ বংশেকা দখা পাবা। ই ােয়লৰ ওপৰত শাি হওক।

১২৯ ই ােয়েল কওঁক, “ যৗৱন কালৰ পৰাই তওঁেলােক মাক

অেনক আ মণ কিৰেল।” ২ “ যৗৱন কালেৰ পৰা তওঁেলােক

মাক অেনক খ িদেল; তথািপ মাক িজিনব পৰা নাই। ৩ হােলাৱাই

মাৰ িপিঠত হাল বােল; তওঁেলােক দীঘলৈক সীৰলু কািটেল।” ৪ িযেহাৱা

ধািমক; তওঁ মাক েলাকৰ দাস ৰ পৰা মু কিৰেল। ৫ িযসকেল

িচেয়ানক িঘণ কেৰ, তওঁেলাক লি ত হওঁক, িবমখু হওঁক। ৬ তওঁেলাক

ঘৰৰ চালৰ ওপৰত গজা ঘাঁহৰ দেৰ হওঁক, িয নৗ বােঢ়ােতই কাই যায়;

৭ যেয় তাক দাব িবচােৰ, তােৰ তওঁৰ হাতৰ মিুঠ পৰূ নহয়, যেয় তাক

ডাঙিৰ বাি ব িবচােৰ, তােৰ তওঁৰ ভড়াল পণূ নহয়। ৮ বাটৰৱুােবােৰ

সই ফােলিদ গ’ ল তওঁেলাকক এেনদেৰ নকয়, “ তামােলাকৰ ওপৰত

িযেহাৱাৰ আশী াদ থাকক! িযেহাৱাৰ নােমেৰ আিম তামােলাকক

আশী াদ িদেছাঁ।”

১৩০ হ িযেহাৱা, মই গভীৰ ক ৰ মাজত থািক তামাক মািতেছা।

২ হ ভু, মাৰ ৰ না! মাৰ কা িতৰ ৰৈল তুিম

মেনােযাগ িদয়া! ৩ হ িযেহাৱা, তুিম যিদ অপৰাধ ধিৰ ৰাখা, তে

ভু, কান িতি থািকব পােৰ? ৪ িক ু তামাৰ ওচৰত মা আেছ, যন

মা েহ তামাক ভয় কেৰ। ৫ মই িযেহাৱাৈল অেপ া কিৰেছাঁ, মাৰ

ােণ অেপ া কিৰেছ, মই তওঁৰ বাক ত আশা কিৰেছাঁ। ৬ হৰীসকেল

যেনৈক ৰািতপৱুাৈল অেপ া কেৰ, হয়, তওঁেলােক যেনৈক ৰািতপৱুাৈল

অেপ া কিৰ থােক, িযেহাৱাৰ কাৰেণ মাৰ ােণ তােতাৈক অিধক বিচ

অেপ া কিৰ আেছ। ৭ হ ই ােয়ল, িযেহাৱাৰ ওপৰত আশা ৰাখা,

িকয়েনা িযেহাৱাৰ লগত ি ৰ ম আেছ; তওঁৰ মিু িদয়াৰ মহান

মতা আেছ। ৮ তেৱঁ ই ােয়লক মু কিৰব, সকেলা অপৰাধৰ পৰা

মু কিৰব।

১৩১ হ িযেহাৱা, মাৰ মন গিবত নহয়, মাৰ দিৃ ও উ নহয়,

িনজৰ কাৰেণ মাৰ কােনা মহান আশা নাই, নাইবা মাৰ

পে অস ৱ আ য িবষয়েবাৰ লেয়া মই িচি ত নহও। ২ িক ু মই

মাৰ াণক ি ৰ আৰু শা কিৰ ৰািখেলাঁ, যেনৈক িপয়াহ এৰা িশ িট

মাকৰ ওচৰত শা হ থােক; মাৰ িভতৰত থকা াণেটা িপয়াহ এৰা

িশ িটৰ দেৰ মাৰ লগেত আেছ। ৩ হ ই ােয়ল, িযেহাৱাত আশা ৰাখা,

এিতয়াৰ পৰা অন কালৈলেক।

১৩২ হ িযেহাৱা, তুিম দায়দুৰ প ত থািক তওঁ সহন কৰা সকেলা

শ সাঁৱৰণ কৰা; ২ তওঁ কেনৈক িযেহাৱাৰ ওচৰত শপত

খাইিছল, যােকাবৰ সবশি মান জনাৰ ওচৰত স কিৰিছল। ৩ তওঁ

কিছল, “মই িনজ গহৃত েৱশ নকিৰম, িনজৰ শয ােতা শয়ন নকিৰম, ৪

মই মাৰ চ ক িন া যাবৈল িনিদম, চ ৰ পতাক ত া‐ম হ’বৈল িনিদম,

৫ যিতয়াৈলেক মই িযেহাৱাৰ কাৰেণ এক ান িবচািৰ নাপাওঁ, যােকাবৰ

সবশি মান জনাৰ কাৰেণ এক আবাস িবচািৰ নাপাওঁ।” ৬ চাৱা, আিম

ই াথাত এই িবষেয় িনিছেলাঁ, িক ু িযয়াৰৰ পথাৰত তাক পােলাঁ।

৭ “আহাঁ, আিম তওঁৰ আবাসৈল যাওঁ, তওঁৰ চৰণ তলত িণপাত

কেৰাঁ।” ৮ হ িযেহাৱা, উঠা; তামাৰ িব াম ানৈল আহাঁ; তুিম আহাঁ আৰু

তামাৰ শি ৰ চ ক আঁহক। ৯ তামাৰ পেুৰািহতসকেল ধািমকতাৰপূ

ব িপ ক, তামাৰ ভ গেণ আন ‐ িন কৰক। ১০ তামাৰ দাস

দায়দুৰ কাৰেণ তামাৰ অিভিষ ৰজাক তুিম িবমখু নকিৰবা।” ১১

িযেহাৱাই দায়দুৰ আগত িনি ত ৰেূপ এই শপত খােল, তওঁ তাৰ পৰা

কিতয়াও িবচিলত নহ’ব; “ তামাৰ ঔৰসত জ া স ান সকলৰ এজনক

মই তামাৰ িসংহাসনত ব ৱাম। ১২ তামাৰ স ান সকেল যিদ মাৰ

িনয়মিট পালন কেৰ, আৰু মই িদয়া আেদশেবাৰ মািন চেল, িযেবাৰ মই

তওঁেলাকক িশকাম, তে তওঁেলাকৰ স ান সকেলও িচৰকালৈলেক

তামাৰ িসংহাসনত বিহব।” ১৩ িকয়েনা িযেহাৱাই িচেয়ানক মেনানীত

কিৰেল, তওঁ িনজৰ আবাসৰ কাৰেণ তােক িবচািৰেল; ১৪ তওঁ ক’ ল,

“এেয় মাৰ িচৰকালৰ িব াম ান; মই এই ানেত বাস কিৰম, িকয়েনা

মই ইয়ােক ই া কিৰেলাঁ। ১৫ মই িচেয়ানৰ খাদ ‐ব ক অিধক আশী াদ
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কিৰম, মই ইয়াৰ দিৰ লাকসকলকআহােৰেৰ তৃ কিৰম, ১৬ মই ইয়াৰ

পেুৰািহতসকলক পিৰ াণ ৰপূ ব িপ াম; ইয়াৰ ভ সকেল উ েৰেৰ

আন িন কিৰব। ১৭ তােত মই দায়দুৰ বংশৰ পৰা এজনক মহান

ৰজা পািতেলা, মই সংৰ ণৰ কাৰেণ মাৰ িনবািচত এজনক ৰজা ৰেূপ

িনযু কিৰেলাঁ। ১৮ মই তওঁৰ শ েবাৰক ল াৰপূ ব িপ াম, িক ু

তওঁৰ মৰূত হ’ ল তওঁৰ িকৰীিট িজিলিক থািকব।”

১৩৩ ই কেন উ ম আৰু কেন আন ময় হয়, যিতয়া জাতীয়

লােক এেকলেগ ঐক তােৰ বাস কেৰ! ২ তওঁেলাক মৰূত

ঢলা ব মলূ তলৰ িনিচনা, িয তলৈল দািঢ়ৈলৈক নািম আেহ, হােৰাণেৰই

দািঢ়ৰ ওপেৰিদ নািম গ তওঁৰ ব ৰ িডিঙৈলেক ব আিহল! ৩ সেয়

হেমাণ পবতৰ িনয়ৰৰ িনিচনা, িয িচেয়ানৰ পবতমালাৰ ওপৰৈল নািম

আিহল; িকয়েনা তাত িযেহাৱাই তওঁৰ আশী াদৰ ৰায় িদেল, অন

কালৰ িনিমে জীৱনৰ ৰায় িদেল।

১৩৪ হ িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ, তামােলাকৰ িযসকেল িযেহাৱাৰ

গহৃত ৰািত িথয় হ তওঁৰ পিৰচযা কিৰ থাকা, তামােলােক

িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা। ২ তামােলােক পিব ানৰ ফালৈল িনজৰ

িনজৰ হাত তুিল িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা। ৩ িয জনাই আকাশ‐ম ল আৰু

পিৃথৱী সিৃ কিৰেল, সই িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা তামাক আশী াদ

কৰক।

১৩৫ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা। িযেহাৱাৰ নামৰ শংসা

কৰা। হ িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ, তওঁৰ শংসা কৰা। ২

তামােলাক িযসকেল িযেহাৱাৰ গহৃত, আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ চাতাল

কইখনত িথয় হ থাকা, তওঁৰ শংসা কৰা! ৩ তামােলােক িযেহাৱাৰ

শংসা কৰা, িকয়েনা িযেহাৱা ম লময়; তওঁৰ নামৰ উে েশ গীত‐গান

কৰা, িকয়েনা তওঁ দয়াময়। ৪ কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ বােব যােকাবক,

িনজৰ অিধকাৰ ৰেূপ ই ােয়লক মেনানীত কিৰেল। ৫ িকয়েনা মই

জােনা য িযেহাৱা মহান, আমাৰ ভু সকেলা দৱতাতৈক মহান। ৬

আকাশ‐ম লত আৰু পিৃথৱীৰ ওপৰত, সমু ত আৰু সকেলা গভীৰ ানত

িযেহাৱাই িয ই া কেৰ, তােক কেৰ। ৭ তওঁ পিৃথৱীৰ শষ সীমাৰ পৰা

মঘ উঠাই আেন; তঁেৱই বৰষণুৰ লগত িবজলুী‐ ঢেৰকিণৰ সিৃ কেৰ

আৰু তওঁৰ িনজ ভঁৰালৰ পৰা বায়ু উিলয়াই আেন। ৮ তঁেৱই িমচৰ

দশত থেম জ া স ান সকলক আঘাত কিৰিছল; মা হ আৰু প

উভয়েৰ থম স ানক মািৰেল। ৯ হ িমচৰ, তওঁ তামাৰ মাজত িচন

আৰু অ ুত ল ণেবাৰ পঠােল; ফেৰৗণ আৰু তওঁৰ সকেলা পিৰচাৰকৰ

িবৰেু পঠাই িদেল। ১০ তওঁ অেনক জািতক আঘাত কিৰেল, পৰা মী

ৰজাসকলক বধ কিৰেল। ১১ ইেমাৰীয়ােবাৰৰ ৰজা চীেহান, বাচানৰ

ৰজা ওগক বধ কিৰেল; কনানৰ সমদুায় ৰাজ তওঁ িবন কিৰেল।

১২ তওঁেলাকৰ দশেবাৰ তওঁ অিধকাৰৰ কাৰেণ িদেল; িনজৰ লাক

ই ােয়লক অিধকাৰৰ কাৰেণ িদেল। ১৩ হ িযেহাৱা, তামাৰ নাম

অন কাল ায়ী; হ িযেহাৱা তামাৰ ৰণ পৰুষুা েম ায়ী। ১৪ িকয়েনা

িযেহাৱাই িনজ লাকসকলৰ িবচাৰ কিৰব, িনজ দাসেবাৰক কৃপা কিৰব।

১৫ জািত সমহূৰ িতমােবাৰ ৰপূৰ আৰু সাণৰ; সইেবাৰ ম ষ ৰ হাতৰ

কায। ১৬ সইেবাৰৰ মখু আেছ, িক ু সইেবােৰ কথা ক’ব নাৱােৰ; চ

আেছ, িক ু নেদেখ; ১৭ কাণ আেছ, িক ু েন, সইেবাৰৰ মখুত

াস‐ ােসা নাই। ১৮ সইেবাৰ িন াণ কেৰাঁতাসকল সইেবাৰেৰই

িনিচনা; সইেবাৰত ভাৰসা কেৰাঁতা িতজেনা সইেবাৰেৰই িনিচনা।

১৯ হ ই ােয়লৰ বংশ, িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা; হ হােৰাণৰ বংশ,

িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা; ২০ হ লবীৰ বংশ, িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা; হ

িযেহাৱাৈল ভয় ৰখা ভ সকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা। ২১

িচেয়ানৰ পৰা িযেহাৱাৰ ধ বাদ হওঁক; তওঁ িযৰচূােলমত িনবাস কেৰ।

তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১৩৬ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, িকয়েনা তওঁ ম লময়, কাৰণ

তওঁৰ ম িচৰ‐কালৈলেক থােক। ২ দৱতােবােৰও ঈ ৰৰ

ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ৩ ভুসকলেৰা ভুৰ

ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ৪ িয জনাই অকেল

মহৎ মহৎ আচিৰত কম কেৰ, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম

অন কাল ায়ী। ৫ িয জনাই ােনেৰ আকাশ‐ম ল সিৃ কিৰেল, তওঁৰ

ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ৬ িয জনাই জল

সমহূৰ ওপৰত ভূ‐ম ল িব াৰ কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ

তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ৭ িয জনাই মহা জ ািতেবাৰ িন াণ

কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ৮

িদনৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল সূয িন াণ কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা,

কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ৯ িয জনাই ৰািতৰ ওপৰত অিধকাৰ

কিৰবৈল চ আৰু তৰােবাৰ িন াণ কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ

তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ১০ িয জনাই িমচৰৰ থেম জ াসকলক

আঘাত কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী।

১১ িয জনাই ই ােয়লক তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই আিনেল, তওঁৰ

ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ১২ িয জনাই পৰা মী

হাত আৰু মলা বা েৰ তওঁেলাকক উিলয়াই আিনেল, তওঁৰ ধ বাদ

কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ১৩ িয জনাই চূফ সাগৰক

ভাগ কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী।

১৪ িয জনাই ই ােয়লক তাৰ মােজিদ পাৰ কৰােল, তওঁৰ ধ বাদ

কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ১৫ িয জনাই ফেৰৗণ আৰু

তওঁৰ স সমহূক চূফ সাগৰত পলাই িদেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা,

কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ১৬ িয জনাই মৰভূুিমৰ মােজিদ

িনজৰ লাকসকলক চলাই িনেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ

ম অন কাল ায়ী। ১৭ িয জনাই মহান ৰজাসকলক হাৰ কিৰেল,

তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ১৮ িয জনাই

তাপী ৰজাসকলক বধ কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ

ম অন কাল ায়ী। ১৯ িয জনাই ইেমাৰীয়ােবাৰৰ ৰজা চীেহানক বধ

কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ২০

িয জনাই বাচানৰ ৰজা ওগক বধ কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ

তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ২১ িয জনাই তওঁেলাকৰ দশ আিধপত

ৰেূপ িদেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী।

২২ িয জনাই তওঁেলাকৰ দশ িনজ দাস ই ােয়লক অিধকাৰৰ কাৰেণ

িদেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ২৩ িয

জনাই আমাৰ হীন অৱ াত আমাক ঁৱিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ

তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ২৪ িয জনাই আমাক আমাৰ শ েবাৰৰ

পৰা উ াৰ কিৰেল, তওঁৰ ধ বাদ কৰা, কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল

ায়ী। ২৫ িয জনাই সমদুায় াণীেক আহাৰ িদেয়, তওঁৰ ধ বাদ কৰা,

কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী। ২৬ গৰ ঈ ৰৰ ধ বাদ কৰা,

কাৰণ তওঁৰ ম অন কাল ায়ী।

১৩৭ যিতয়া আমাৰ িচেয়ানৈল মনত পিৰিছল, তিতয়া বািবলৰ

নদীিবলাকৰ তীৰত বিহ আিম কাি িছেলাঁ। ২ সই ঠাইৰ

মাজত থকা বাইিচ গছত, আিম আমাৰ বীণােবাৰ আিৰ থিছেলাঁ। ৩

িকয়েনা তাত আমাক ব ী কিৰ িনয়াসকেল আমাক গান গাবৈল কিছল,

সই উপ ৱকাৰীেবােৰ আমাৰ পৰা আন ৰ গান িনবৈল িবচািৰিছল;

তওঁেলােক কিছল, “আমাৰ আগত িচেয়ানৰ এিট গীত গাৱা।” ৪আিম

কেনৈক িবেদশী ভূিমত িযেহাৱাৰ গীত‐গান কিৰম? ৫ হ িযৰচূােলম, মই

যিদ তামাক পাহেৰাঁ, তে মাৰ সাঁ হাতৰ দ তা যন িনেজ অকািমলা

হ যায়। ৬ যিদ মই তামাক সাঁৱৰণ নকেৰাঁ, যিদ িযৰচূােলমক মাৰ

সবােতাৈক বিচ আন ৰ িবষয় বিুল নাভােৱা, তিতয়া মাৰ িজভা তালতু

লািগ ধৰক। ৭ হ িযেহাৱা, িযৰচূােলমৰ ংসৰ িদনা ইেদামীয়ােবােৰ িয

কিৰিছল তাক তওঁেলাকৰ িবৰেু সাঁৱৰণ কৰা। তওঁেলােক কিছল,

“উে দ কৰা! িযৰচূােলমক উে দ কৰা, এেকবােৰ ইয়াৰ ভঁিট পয

উে দ কৰা।” ৮ হ বািবল ক া, তামাক িবনাশ কৰা হ’ব; তুিম আমাৰ

িত যেন ৰেূপ ব ৱহাৰ কিৰলা, ধ সইজন, িযজেন তামােকা তেন
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ৰেূপ িতফল িদব। ৯ ধ সইজন, িয জেন তামাৰ িশ সকলক ধিৰ

িশলত আছািৰব।

১৩৮ হ িযেহাৱা, মাৰ সম িচে েৰ মই তামাৰ ধ বাদ কিৰম;

দৱতােবাৰৰ আগত মই তামাৰ শংসাৰ গান কিৰম। ২

তামাৰ পিব মি ৰৰ ফােল িণপাত কিৰম; তামাৰ িচৰ ায়ী ম

আৰু িব তাৰ কাৰেণ তামাৰ নামৰ ধ বাদ কিৰম; িকয়েনা তামাৰ

নাম আৰু তামাৰ আ ােবাৰ সকেলাতৈক মহান। ৩ মই াথনা কৰা

কালত তুিম মাক উ ৰ িদলা; তুিম মাৰ াণক শি িদ মাক উৎসািহত

কিৰলা। ৪ হ িযেহাৱা, পিৃথৱীৰ সকেলা ৰজাই তামাৰ ধ বাদ কিৰব;

িকয়েনা তওঁেলােক তামাৰ মখুৰ বাক িনেল। ৫ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

পথৰ িবষেয় গান কিৰব; িকয়েনা িযেহাৱাৰ গৗৰৱ মহান। ৬ কাৰণ

যিদও িযেহাৱা সকেলােৰ উ ত, তথািপ তওঁ হীন অৱ াৰ লাকৈল দিৃ

ৰােখ; িক ু অহংকাৰী লাকক তওঁ দূৈৰৰ পৰাই জােন। ৭ যিতয়া মই

স টৰ মােজিদ গমন কেৰাঁ, তিতয়া তুিম মাৰ াণ ৰ া কিৰবা; তুিম

মাৰ শ েবাৰৰ াধৰ অিহেত তামাৰ হাত মিলবা আৰু তামাৰ সাঁ

হােতেৰ মাক উ াৰ কিৰবা। ৮ িযেহাৱাই মাৰ পে িনজৰ উে শ িস

কিৰব; হ িযেহাৱা, তামাৰ ম অন কাল ায়ী। তুিম তামাৰ হাতৰ

কম ত াগ নকিৰবা।

১৩৯ হ িযেহাৱা, তুিম মাৰ বজু িবচাৰ ল’লা আৰু মাক জািনলা।

২ তুিম মাৰ উঠা আৰু বহােকা জািনছা, দূৈৰৰ পৰাই মাৰ

মনৰ িচ া বিুজ পাৱা। ৩ তুিম মাৰ পথ আৰু শয়ন িবচাৰ কিৰ থাকা;

মাৰ সকেলা পথ তুিম ভালদেৰ জানা। ৪ িকয়েনা হ িযেহাৱা, মাৰ

িজভাত কােনা কথা অনাৰ আেগেয়ই তুিম সই সকেলা জানা। ৫আগ‐

পাছ সকেলা ফােল তুিম মাক ঘিৰ ৰািখছা আৰু মাৰ ওপৰত তামাৰ

হাত ৰািখছা। ৬ এেন ান মাৰ ওচৰত অিত আ য; সেয় উ , মাৰ

বাধৰ অগম ; ৭ তামাৰ আ াৰ আগৰ পৰা মই ক’ ল যাব পােৰাঁ?

তামাৰ স খুৰ পৰা মই ক’ ল পলাই যাব পািৰম? ৮ যিদ গত গ

উেঠা, তােতা তুিম; যিদ িচেয়ালত মাৰ শয া পােৰাঁ, চাৱা, তােতা তুিম

থাকা। (Sheol h7585) ৯ যিদ মই অৰণুৰ ডউকাত ধিৰ সমু ৰ দূৰ

সীমাত গ বসিত কেৰাঁ, ১০ তােতা তামাৰ হােত মাক চলাব; তামাৰ

সাঁ হােত মাক ধিৰ ৰািখব। ১১ যিদ মই কওঁ, “আ ােৰ মাক ঢািকব

আৰু মাৰ চািৰওফােল িয পাহৰ আেছ, সেয় অ কাৰ হ যাব; ১২

বা িৱক তামাৰ ওচৰত সই আ াৰ, আ াৰ হ নাথােক; বৰং ৰািত

িদনৰ পাহৰৰ িনিচনাৈকেয় উ ল হয়; তামাৰ ওচৰত আ াৰ আৰু

পাহৰ উভেয়ই সমান। ১৩ তুিমেয়ই মাৰ অ ভাগ সিৃ কিৰলা, তুিম

মাক মাতৰৃ গভেত গঠন কিৰলা। ১৪ মই তামাৰ শংসা কেৰাঁ; িকয়েনা

মই অিত িব য় আৰু আ যজনক ভােৱ িনি ত হেলাঁ; তামাৰ কাযেবাৰ

আচিৰত, তাক মই ভালদেৰই জােনা। ১৫ যিতয়া মাক গাপন ানত

গঠন কৰা হিছল, যিতয়া মই পিৃথৱীৰ অধঃ ানত চমৎকাৰ ৰেূপ গঢ়

লিছেলাঁ, তিতয়াও মাৰ দহ তামাৰ পৰা লকুাই থকা নািছল। ১৬

তামাৰ চ েৱ জ ৰ আেগেয়ই মাৰ শৰীৰৰ গঠনহীন কৃিত দিখেল,

তামাৰ পু কত সকেলা িলখা আিছল; মাৰ কাৰেণ িয িদনেবাৰ িনৰিূপত

কৰা হিছল, সই িদনেবাৰ সই সময়ত আৰ ই হাৱা নািছল। ১৭ হ

ঈ ৰ, মাৈল তামাৰ পিৰক নােবাৰ কেন মলূ ৱান! সইেবাৰ লখত

অগণন! ১৮ যিদ মই সইেবাৰ গণনা কিৰব িবচােৰা, তিতয়া সইেবাৰ

সংখ াত বািলতৈকেয়া অিধক হয়; মই যিতয়া সাৰ পাওঁ, তিতয়াওঁ মই

তামাৰ কাষেত থােকা। ১৯ হ ঈ ৰ, তুিম িন েয় েবাৰক বধ কিৰবা,

হ ৰ পাতীেবাৰ, মাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হাৱা। ২০ তওঁেলােক

ভাৱনােৰ তামাৰ িবৰেু কথা কয়, তামাৰ শ েবােৰ তামাৰ িবৰেু

বথৃাই উেঠ। ২১ হ িযেহাৱা, িযসকেল তামাক িঘণ কেৰ, মই জােনা

তওঁেলাকক িঘণ নকেৰাঁ? িযসকল তামাৰ িবৰেু উেঠ, মই জােনা

তওঁেলাকৰ িত িবৰ নহওঁ? ২২ মই তওঁেলাকক স ণূৈক ঘণৃা

কেৰাঁ; তওঁেলাকক মাৰ শ বিুল ভােৱা। ২৩ হ ঈ ৰ, মাৰ বজু িবচাৰ

লাৱা আৰু মাৰ অ ঃকৰণ জানা; মাক পৰী া কিৰ চাৱা আৰু মাৰ

স েবাৰ জানা; ২৪ মাৰ িভতৰত তাৰ কােনা পথ আেছ িক নাই,

তাক চাৱা, আৰু মাক অন কালৰ পথত গমন কেৰাঁৱা।

১৪০ হ িযেহাৱা, লাকৰ হাতৰ পৰা মাক উ াৰ কৰা,

অত াচাৰী লাকৰ হাতৰ পৰা মাক ৰ া কৰা। ২ তওঁেলােক

মেন মেন ‐ক না কেৰ আৰু িতিদেন যু ৈল উে িজত কেৰ। ৩

তওঁেলােক সাপৰ িনিচনাৈক িনজৰ িনজৰ িজভা ধাৰ কিৰেল; তওঁেলাকৰ

ওঁঠৰ তলত কালসপৰ িবষ থােক! ( চলা) ৪ হ িযেহাৱা, ৰ হাতৰ

পৰা মাক উ াৰ কৰা, অত াচাৰী লাকৰ হাতৰ পৰা মাক ৰ া কৰা;

মাৰ ভিৰ যন উজিুট খায়, তাৰ বােব তওঁেলােক কৗশল ৰিচেল। ৫

অহ াৰীেবােৰ মাৈল পেুত ফা ত কিৰেল; তওঁেলােক জৰীেবাৰ

জালৰ দেৰ মিলেল; তওঁেলােক বাটৰ কাষত মাৈল ফা পািতেল।

( চলা) ৬ মই িযেহাৱাক কেলাঁ, “তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ; হ িযেহাৱা, মাৰ

কা িতৰ ৰৈল কাণ পাতা।” ৭ হ িযেহাৱা, মাৰ ভু, মাৰ শি শালী

উ াৰকতা; যু ৰ িদনা তুিমেয়ই মাক ৰ া কিৰলা। ৮ হ িযেহাৱা,

লাকৰ বা া পণূ নকিৰবা; তওঁেলাকৰ ষড়য সফল হবৈল িনিদবা।

( চলা) ৯ িয সকেল মৰূ উঠাই মাক বিৰ ধিৰেছ, তওঁেলাকৰ ওঁেঠ

িয সকেলা অপকাৰ কিৰেল, সইেবােৰ তওঁেলাকক ঢািক ধৰক! ১০

তওঁেলাকৰ ওপৰত জল আঙঠা পৰক! তওঁেলাকক জইুত পেলাৱা

হওঁক! তওঁেলাক পনুৰায় উিঠব নাৱাৰাৈক গভীৰ গাতত পেলাৱা হওঁক!

১১ িন কেবাৰক পিৃথৱীত িথেৰ থািকবৈল িনিদবা; অত াচাৰীজনক িনপাত

কিৰবৈল লােক িচকাৰ কিৰব! ১২ মই জােনা, িযেহাৱাই দিৰ ৰ

পে িবচাৰ িন ি কিৰব, অভাৱীসকলৰ কাৰেণ ায় িবচাৰ কিৰব। ১৩

ধািমকসকেল অৱেশ তামাৰ নামৰ ধ বাদ কিৰব; ভ সকেল তামাৰ

সা ােত বসিত কিৰব।

১৪১ হ িযেহাৱা, মই তামাক মািতেছা; তুিম শীে ই মাৰ ওচৰৈল

আহাঁ। মই াথনা কৰা কালত তুিম মাৰ ৰৈল কাণ পাতা। ২

মাৰ াথনা তামাৰ আগত গি ধপূৰ দেৰ হওঁক, মই ওপৰৈল তালা

মাৰ হাত সি য়া উৎসগ কৰা বিলদানৰ দেৰ হওঁক। ৩ হ িযেহাৱা, মাৰ

মখুৰ আগত তুিম ৰখীয়া ৰাখা, মাৰ ওঁঠৰ ৱাৰত ৰখীয়া ৰাখা। ৪ কােনা

ম িবষয়ত মাৰ মন ব ৃ নকিৰবা, মই যন অধািমকেবাৰৰ সেত

তাৰ কায নকেৰাঁ; তওঁেলাকৰ া আহাৰ যন মই হণ নকেৰাঁ।

৫ ধািমক লােক মাক হাৰ কৰক, সয়া মাৰ বােব এক দয়া হ’ব; তওঁ

মাক অ েযাগ কৰক, সয়া মাৰ মৰূত িদয়া তলৰ িনিচনা হ’ব; মাৰ

মেূৰ তাক হণ কিৰবৈল অ া নকৰক। িক ু মাৰ াথনা সকেলা

সময়েত েবাৰৰ কাযৰ িবৰেু থািকব। ৬ তওঁেলাকৰ শাসক সকলক

ওখ পবতৰ ওপৰৰ পৰা তলৈল পেলাৱা হ’ব, তিতয়া তওঁেলােক মাৰ

বাক ৈল কাণ িদব, িকয়েনা সেয় মধৰু। ৭ মা েহ হাল বাই যেনৈক মািট

ভােঙ, তেনৈক আমাৰ অি েবাৰ িচেয়ালৰ মখুত িসচঁিৰত হেছ। (Sheol

h7585) ৮ িক ু হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মাৰ চ তামাৰ ফােলই আেছ;

মই তামােতই আ য় লেছাঁ, মাৰ াণ মতুৃ ৰ হাতত এিৰ িনিদবা। ৯

তওঁেলােক মাৰ কাৰেণ িয জাল পািতেছ, তাৰ পৰা মাক ৰ া কৰা,

অধািমকেবাৰৰ ফা ৰ পৰা মাক ৰ া কৰা। ১০ লাক তওঁেলাকৰ

িনজৰ জালত িনেজই পৰক, আৰু মই সই সময়ত অকেলই ৰ া পাম।

১৪২ মই িচঞঁিৰ িযেহাৱাৰ ওচৰত ন কিৰেলাঁ, মই িনজ েৰেৰ

িযেহাৱাৰ আগত িমনিত কিৰেলাঁ। ২ মই মাৰ খৰ কথা

তওঁৰ আগত ভািঙ ক’ লা, তওঁৰ আগত মাৰ ক ৰ কথা জনােলাঁঁ।

৩ মাৰ আ া যিতয়া অ ৰত ব া ল হয়, তিতয়া তুিম মাৰ পথ

জানা; মই অহা‐ যাৱা কৰা পথত লাকেবােৰ মাৰ বােব গাপেন ফা

পািতেল; ৪ মাৰ সাঁ ফােল দিৃ কিৰ চাৱা, মাৰ খবৰ লওঁতা কােনা

নাই; মাৰ বােব আ য় ান নাই, মাৰ বােব কােনও িচ া নকেৰ।

৫ হ িযেহাৱা, মই তামাৰ ওচৰত নেৰ কেছা, “তুিমেয়ই মাৰ

আ য়, জীিৱত লাকৰ দশত তুিমেয়ই মাৰ অিধকাৰ।” ৬ তুিম মাৰ

কা িতৈল মেনােযাগ িদয়া, িকয়েনা মই অিত অসহায় অৱ াত পিৰেছাঁ;
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মাৰ তাড়নাকাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা মাক উ াৰ কৰা, কাৰণ তওঁেলাক

মাতৈক শি শালী। ৭ কাৰাগাৰৰ পৰা মাৰ াণ মু কৰা, যন মই

তামাৰ নামৰ ধ বাদ কিৰব পােৰাঁ; ধািমকসকেল মাক চািৰওফােল

ঘিৰ ৰািখব; কাৰণ তুিম মাৈল চুৰ ম ল কিৰবা।

১৪৩ হ িযেহাৱা, মাৰ াথনা না, মাৰ কা িতৈল কাণ পাতা;

তামাৰ িব তা আৰু ধািমকতাত মাক উ ৰ িদয়া। ২

তামাৰ দাসক িবচাৰৈল িনিনবা; িকয়েনা তামাৰ দিৃ ত কােনা জীিৱত

লাক ধািমক নহয়। ৩ শ েৱ মাক পােছ পােছ খিদ আিহল, তওঁ

মাক মািটত পলাই মাৰ জীৱন িছ ‐িভ কিৰেল, দীঘ িদনৰ আেগেয়

মতৃ হাৱা লাকৰ দেৰ তওঁ মাক অ কাৰময় ঠাইত বসিত কৰােল। ৪

সইবােব মাৰ আ া অ ৰত ব া ল হেছ; মাৰ অ ৰত মন অসাৰ হ

পিৰেছ। ৫ মই পবূকালৰ িদনৰ কথা মনত পলাও, মই তামাৰ সকেলা

কাযৰ িবষেয় িচ া কেৰাঁ, তামাৰ হাতৰ কাযেবাৰ ধ ান কেৰাঁ। ৬ মই

তামাৰ ফােল মাৰ হাত মিল আগবঢ়াই িদেছাঁ; কান ভূিমৰ িনিচনাৈক

মাৰ াণ তামাৰ কাৰেণ তৃ াতুৰ হেছ। ( চলা) ৭ হ িযেহাৱা, তুিম

শীে মাক উ ৰ িদয়া, কাৰণ মাৰ আ াৰ উৎসাহ নােহাৱা হেছ; মাৰ

পৰা তামাৰ মখু লু ৱাই নাৰািখবা, মই গাতৈল নািম যাৱােবাৰৰ িনিচনা

হ পিৰম। ৮ ৰািতপৱুােত মাক তামাৰ ি ৰ মৰ বচন উৱা, কাৰণ

মই তামাৰ ওপৰেত ভাৰসা কিৰেছাঁ; তুিম মাক মই চিলবলগীয়া পথ

িশেকাঁৱা, িকয়েনা মই মাৰ াণ তামাৈল তুিল ধিৰেছাঁ। ৯ হ িযেহাৱা,

মাৰ শ েবাৰৰ পৰা তুিম মাক উ াৰ কৰা; মই লকুাবৰ কাৰেণ তামাৰ

ওচৰৈল পলাই আিহেছাঁ; ১০ তামাৰ ই াৰ কায িস কিৰবৈল তুিম

িশেকাৱা, িকয়েনা তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ; তামাৰ মংগলময় আ ােৰ মাক

সমান পথত চলাই িনয়া। ১১ হ িযেহাৱা, তামাৰ নামৰ কাৰেণ মাক

পনুৰায় স ীিৱত কৰা; তামাৰ ধািমকতােৰ সংকটৰ পৰা তুিম মাক

উ াৰ কৰা। ১২ তামাৰ ি ৰ েমেৰ মাৰ শ েবাৰক উ কৰা;

মাৰ সকেলা িবপ েবাৰক তুিম ংস কৰা, িকয়েনা মই তামাৰ দাস।

১৪৪ িযেহাৱাৰ শংসা হওঁক; তওঁ মাৰ আ য়‐িশলা; তওঁ

মাৰ হাতক যু কিৰবৈল িশকায়, মাৰ আঙুিলেবাৰেকা ৰণ

কিৰবৈল িশকায়। ২ তওঁ মাৰ িচৰ ায়ী ম আৰু মাৰ কাঁঠ, মাৰ উ

গ আৰু মাৰ উ াৰক া; তওঁ মাৰ ঢাল আৰু মই তওঁেত আ য় লওঁ।

তেৱঁই জািত সমহূক মাৰ অধীনত আেন। ৩ হ িযেহাৱা, মা হ না

িক য তুিম মা হক গণ কৰা? ম ষ ই বা িক য তুিম তওঁেলাকৈল

মেনােযাগ িদয়া? ৪ ম ষ িনঃ াস মােথান; তওঁৰ আয়সু িচ যাৱা

ছাঁৰ িনিচনা। ৫ হ িযেহাৱা, তামাৰ আকাশ‐ম লক দাঁৱাই নত কিৰ

তুিম নািম আহাঁ; পবতেবাৰক শ কৰা যােত সইেবাৰৰ পৰা ধুঁৱা

ওলাব। ৬ তুিম ব পাত পলাই শ েবাৰক িবিছ কৰা; তামাৰ কাঁড়

মািৰ তওঁেলাকক িব ল কিৰ তালা। ৭ তুিম ওপৰৰ পৰা তামাৰ হাত

মিল িদয়া; মাক মু কৰা, মহাজলৰ পৰা মাক ৰ া কৰা; সই অ

জািতৰ হাতৰ পৰা মাক ৰ া কৰা। ৮ তওঁেলাকৰ মেুখ িমছা কথা

কয়, তওঁেলাকৰ সাঁ হােত িব াসঘাতকৰ কায কেৰ। ৯ হ ঈ ৰ,

মই তামাৰ উে েশ নতুন গীত গাম; দহ‐তাৰযু নবল বাদ েৰ মই

তামাৰ শংসাৰ গান কিৰম। ১০ তুিমেয়ই ৰজাসকলক জয়দান কৰা;

তুিমেয়ই িনজ দায়দুক উ াৰ কিৰলা। ১১ িন ু ৰ তেৰাৱালেবাৰৰ পৰা

মাক ৰ া কৰা আৰু িবেদশীিবলাকৰ হাতৰ পৰা মাক উ াৰ কৰা;

তওঁেলাকৰ মেুখ িমছা কথা কয়, তওঁেলাকৰ সাঁ হােত িব াসঘাতকতাৰ

কায কেৰ। ১২আমাৰ পু েবাৰ যন গছ পিুলৰ িনিচনাৈক যৗৱনত বিৃ

পায়, আমাৰ ক ােবাৰ যন ৰাজঅ ািলকাৰ গাঁথিনৰ খািদত কৰা চুকৰ

ৰ িনিচনা হয়; ১৩আমাৰ ভঁড়ালেবাৰ যন সকেলা ধৰণৰ উৎপাদনৰ

খাদ ব েৰ পিৰপণূ থােক; আমাৰ মৰ‐ছাগেবােৰ যন পথাৰৰ মাজত

হাজােৰ হাজােৰ, লােখ লােখ পাৱািল জগায়; ১৪আমাৰ বলধেবােৰ যন

গধৰু বাজা বহন কিৰব পােৰ; দৱালেবাৰৰ যন ভ দশা নহয়, কােনা

যন ব ী নহয়; আিলৰ চকেবাৰত যন খৰ ন না নাযায়। ১৫ ধ

সই জািত, যাৰ এেন আশীবাদপণূ অৱ া হয়; ধ সই জািত, িযেহাৱা

যাৰ ঈ ৰ।

১৪৫ হ মাৰ ঈ ৰ, হ মাৰ ৰজা, মই তামাৰ গৗৰৱ কী ন

কিৰম; যেুগ যেুগ অন কালৈলেক তামাৰ নামৰ ধ বাদ

কিৰম। ২ মই িতিদেন তামাৰ ধ বাদ কিৰম, আৰু যেুগ যেুগ অন

কালৈলেক তামাৰ নামৰ শংসা কিৰম। ৩ িযেহাৱা মহান, আৰু অিত

শংসাৰ যাগ ; তওঁৰ মিহমা অগম । ৪ এক বংশৰ লােক পাছৰ বংশৰ

লাকৰ ওচৰত তামাৰ কাযেবাৰৰ শলাগ ল’ব, তামাৰ মহৎ কাযেবাৰ

কাশ কিৰব। ৫ মই তামাৰ মিহমাৰ গৗৰৱযু তাপ আৰু তামাৰ

আচিৰত কাযেবাৰৰ িবষেয় ধ ান কিৰম। ৬ লাকসকেল তামাৰ ভয়ানক

পৰা মী কাযেবাৰৰ কথা ক’ব; আৰু মই তামাৰ মহ ৰ কথা ঘাষণা

কিৰম। ৭ তওঁেলােক তামাৰ চুৰ ম লভাৱৰ যশস া চাৰ কিৰব,

তামাৰ ধািমকতাৰ িবষেয় উ েৰ গান কিৰব। ৮ িযেহাৱা কৃপাময় আৰু

দয়ােৰ পিৰপণূ, াধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান। ৯ িযেহাৱা সকেলােৰ

বােব ম লময়; তওঁৰ কৰণুা তওঁৰ স ৃ সকেলা ব ৰ ওপৰত আেছ। ১০

হ িযেহাৱা, তামাৰ সমদুায় সিৃ েয় তামাৰ ধ বাদ কিৰব; তামাৰ

ভ সকেল তামাৰ ধ বাদ কিৰব। ১১ তওঁেলােক তামাৰ ৰাজ ৰ

গৗৰৱ বণনা কিৰব আৰু তামাৰ মহৎ কাযেবাৰৰ িবষেয় ক’ব, ১২ যােত

সকেলা মা েহ তামাৰ পৰা মী কায আৰু তামাৰ ৰাজ ৰ গৗৰৱপণূ

কথােবাৰ জািনব পােৰ। ১৩ তামাৰ ৰাজ অন কলীয়া ৰাজ ; তামাৰ

ৰাজশাসন স পৰুষুৈলেক ায়ী। ১৪ িযেহাৱাই পিৰ যাব খাজা সকলক

ধিৰ ৰােখ; অৱনত সকলক তওঁ তুিল ধেৰ। ১৫ সকেলােৰ চ েৱ আশােৰ

তামাৈল অেপ া কিৰ থােক; তুিমেয়ই তওঁেলাকক উিচত সময়ত আহাৰ

িদয়া; ১৬ তুিম তামাৰ হাত মলা আৰু সকেলা জীৱ লৰ বা া পণূ কিৰ

কৰা। ১৭ িযেহাৱা তওঁৰ সকেলা পথেত ধািমক আৰু সমদুায় কাযেত

দয়াৱান। ১৮ িযসকেল িযেহাৱাৰ আগত াথনা কেৰ, সেত েৰ তওঁৰ

আগত াথনা কেৰ, িযেহাৱা সই সকেলা লাকেৰ ওচৰ। ১৯ িযসকেল

তওঁক ভয় কেৰ, তওঁ সই সকেলা লাকৰ মনৰ ই া পণূ কেৰ। তওঁ

তওঁেলাকৰ কাতেৰাি িন তওঁেলাকক ৰ া কেৰ। ২০ িযসকেল

িযেহাৱাক ম কেৰ, তওঁ তওঁেলাক সকেলােক ৰ া কেৰ, িক ু সকেলা

লাকক হ’ ল তওঁ িবন কিৰব। ২১ মাৰ মেুখ িযেহাৱাৰ শংসা

চাৰ কিৰব; সকেলা াণীেয় যেুগ যেুগ অন কালৈলেক তওঁৰ পিব

নামৰ ধ বাদ কিৰব।

১৪৬ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা। হ মাৰ মন, িযেহাৱাৰ

শংসা কৰা। ২ মাৰ আয়সু থােকমােন মই িযেহাৱাৰ শংসা

কিৰম, জীয়াই থােকাঁমােন মাৰ ঈ ৰৰ উে েশ শংসাৰ গান কিৰম।

৩ তামােলােক কােনা অিধপিত বা কােনা মা হৰ স ানৰ ওপৰত

ভাৰসা নকিৰবা; তওঁেলােক সহায় কিৰব নাৱােৰ। ৪ তওঁেলাকৰ

উশাহ বািহৰ হ গ’ ল, তওঁেলাক পনুৰায় মািটৈল ঘিূৰ যায়; সই িদনাই

তওঁেলাকৰ সকেলা পিৰক না শষ হ যায়। ৫ যােকাবৰ ঈ ৰ যাৰ

সহায় সই জন ধ ; যাৰ আশাভূিম িযেহাৱা তওঁৰ ঈ ৰ। ৬ তেৱঁই

আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী, সমু আৰু তাত থকা সকেলােৰ সিৃ কতা,

তওঁ অন কােল িব াসেযাগ । ৭ তওঁ উপ ৱ পাৱাসকলৰ পে ায়

িবচাৰ কেৰ, ু ধাতুৰেবাৰক আহাৰ দান কেৰ; িযেহাৱাই ব ীেবাৰক মু

কেৰ; ৮ িযেহাৱাই অ েবাৰৰ চ মকুিল কেৰ, নত অৱ াত থকাসকলক

িযেহাৱাই তুিল ধেৰ; িযেহাৱাই ধািমক লাকক ম কেৰ; ৯ িযেহাৱাই

িবেদশীেবাৰক ৰ া কেৰ, তওঁ মাউৰা আৰু িবধৱাসকলক ধিৰ ৰােখ,

িক ু েবাৰৰ পথ তওঁ িবিঘিনযু কেৰ। ১০ িযেহাৱাই অন কাল

ৰাজ কিৰব; হ িচেয়ান, পৰুষুা েম তামাৰ ঈ েৰ ৰাজ কিৰব।

তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১৪৭ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা; িকয়েনা আমাৰ ঈ ৰৰ

উে েশ শংসাৰ গীত গাৱা কেন উ ম! কাৰণ সেয়

সে াষজনক, শংসাৰ উপযু । ২ িযেহাৱাই িযৰচূােলমক পনুৰায়
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িন াণ কেৰ; িসঁচৰিত হ পৰা ই ােয়লীয়াসকলক তওঁ গাটাই এক

কেৰ। ৩ তওঁ ভ িচ ীয়া লাকক কেৰ, তওঁ তওঁেলাকৰ ঘাঁেবাৰ

বাে । ৪ তওঁ তৰােবাৰ গণনা কেৰ; তওঁ সইেবাৰৰ েত কেক নাম

ধিৰ ধিৰ মােত। ৫আমাৰ ভু মহান; তওঁৰ পৰা ম চুৰ; তওঁৰ

ান‐বিু ৰ সীমা নাই। ৬ িযেহাৱাই ন লাকক ধিৰ ৰােখ; েবাৰক

মািটৈল পলাই িদেয়। ৭ তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ ধ বাদৰ গীত

গাৱা; বীণােৰ সেত আমাৰ ঈ ৰৰ শংসাৰ গীত গাৱা। ৮ িয জনাই

আকাশম ল মেঘেৰ ঢােক, িয জনাই পিৃথৱীৈল বৰষণুৰ ব ৱ া কেৰ,

িয জনাই প তেবাৰৰ ওপৰত ঘাঁহ গজায়, ৯ প আৰু িচঁ িচঁয়াই থকা

কাউৰী পাৱািলেবােৰ মািতেল তওঁ আহাৰ িদেয়। ১০ ঘাঁৰাৰ শি ত

তওঁ সে াষ নাপায়, মা হৰ ভিৰৰ শি েতা তওঁ স ু নহয়; ১১ িক ু

িযসকেল িযেহাৱাক ভয় কেৰ, আৰু তওঁৰ ি ৰ মত আশা ৰােখ,

তওঁেলাকক লেয়ই িযেহাৱা স ু হয়। ১২ হ িযৰচূােলম, িযেহাৱাৰ

শংসা কৰা; হ িচেয়ান, তামাৰ ঈ ৰৰ শংসা কৰা। ১৩ িকয়েনা তওঁ

তামাৰ ৱাৰৰ ডাংেবাৰ দঢ়ৃ কিৰেল, তামাৰ মাজত বাস কৰা তামাৰ

স ান সকলক আশী াদ িদেল। ১৪ তামাৰ সীমাৰ িভতৰত তেৱঁই

শাি ৰােখ; তামাক উ ম ঘঁ েৰ পিৰতৃ কেৰ। ১৫ তওঁ পিৃথৱীৈল

িনজৰ আ া পঠায়; তওঁৰ বাক ততািলেক ধাবমান হয়। ১৬ তওঁ মৰ‐

ছাগৰ নামৰ সদশৃ তুষাৰ িদেয়, ছাঁইৰ দেৰ িনয়ৰ িসঁিচ িদেয়। ১৭ তওঁ

টু ৰা টু ৰ কিৰ িশল বৰষায়; তওঁৰ শীতৰ স খুত কান থািকব পােৰ?

১৮ তওঁ িনজৰ বাক পঠাই সই সকেলা ৱীভূত কেৰ; তওঁ িনজৰ বতাহ

বলােল পানী ব যায়। ১৯ তওঁ যােকাবক িনজৰ বাক ঘাষণা কিৰেল;

আৰু ই ােয়লৰ ওচৰত িনজৰ িবিধ আৰু শাসন ণালীেবাৰ জনােল। ২০

অ কােনা জািতৰ কাৰেণ তওঁ এইৰপূ ব ৱহাৰ কৰা নাই; তওঁৰ শাসন

ণালীেবাৰ তওঁেলােক নাজােন। তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১৪৮ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা। গৰ পৰা িযেহাৱাৰ

শংসা কৰা; উ ানত তওঁৰ শংসা কৰা। ২ হ িযেহাৱাৰ

সকেলা দূত, তওঁৰ শংসা কৰা; হ িযেহাৱাৰ সকেলা বািহনী, তওঁৰ

শংসা কৰা! ৩ হ সূয আৰু চ , তওঁৰ শংসা কৰা; হ দীি ময়

সকেলা তৰা, তওঁৰ শংসা কৰা! ৪ হ গৰ গ, তওঁৰ শংসা কৰা!

হ আকাশ‐ম লৰ উ ানৰ জল সমহূ, তওঁৰ শংসা কৰা! ৫ সইেবাৰ

সকেলােৱ িযেহাৱাৰ নামৰ শংসা কৰক; িকয়েনা তওঁ আ া িদেল আৰু

এইেবাৰৰ সিৃ হ’ল। ৬ তওঁ িচৰকালৰ কাৰেণ সইেবাৰক সিঠক ঠাইত

াপন কিৰেল; তওঁ এটা িবিধ িদেল, কােনােৱ তাক উল ন কিৰব

নাৱািৰব। ৭ হ সাগৰৰ কা জলচৰেবাৰ আৰু মহাসাগৰৰ গভীৰ

অেধাভাগ, পিৃথৱীৰ পৰা তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা! ৮ হ জইু

আৰু িশলাবিৃ , তুষাৰ আৰু ঁৱলী, আৰু িযেহাৱাৰ আ া পালন কৰা ৱল

ধমুহুা, তওঁৰ শংসা কৰা! ৯ হ সকেলা পবত আৰু পাহাৰেবাৰ, আৰু

ফলৱতী গছ আৰু এৰচ গছেবাৰ, তওঁৰ শংসা কৰা! ১০ হ বনৰীয়া

জ ু আৰু ঘৰচীয়া প েবাৰ, আৰু বগাই ফুৰা উৰগ আৰু ডউকা লগা

প ীসমহূ, তওঁৰ শংসা কৰা! ১১ হ পিৃথৱীৰ ৰজাসকল আৰু সমদুায়

জািত, অিধপিত আৰু পিৃথৱীৰ শাসকগণ, তওঁৰ শংসা কৰা! ১২ হ

যৱুক আৰু যৱুতীসকল, ব ৃ আৰু িশ সকল, তওঁৰ শংসা কৰা! ১৩ এই

সকেলােবােৰ িযেহাৱাৰ শংসা কৰক; িকয়েনা কৱল তওঁেৰই নাম

মহান; তওঁৰ গৗৰৱ পিৃথৱী আৰু আকাশ‐ম লৰ ওপৰৈলেক িব ািৰত।

১৪ তওঁ িনজৰ লাকসকলৰ কাৰেণ এিট িশং উে ালন কিৰেল; সয়া

তওঁৰ সকেলা ভ ৰ বােব শংসা, সয়া তওঁৰ ওচৰত থকা ই ােয়ল

জািতৰ বােব শংসা। তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১৪৯ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা। িযেহাৱাৰ উে েশ

এিট নতুন গীত গাৱা, ভ সকলৰ সমাজত তওঁৰ শংসাৰ

গান কৰা, ২ ই ােয়েল িনজৰ সিৃ ক াক ল আন কৰক; িচেয়ানৰ

স ান সকেল িনজৰ ৰজাসকলক ল আন কৰক। ৩ তওঁেলােক নািচ

নািচ তওঁৰ নামৰ শংসা কৰক, খ ৰী আৰু বীণা ল তওঁৰ উে েশ

শংসাৰ গান কৰক। ৪ িকয়েনা িযেহাৱাই িনজৰ লাকসকলক ল

আন পায়; তওঁ ন সকলক উ াৰ কিৰ স ািনত কেৰ। ৫ ভ সকেল

িবজয়ত উ ািসত হওক; তওঁেলােক িনজ িনজ শয াত আন গান

কৰক। ৬ তওঁেলাকৰ ক ঠত ঈ ৰৰ উ শংসা থাকক, তওঁেলাকৰ

হাতত ধৰীয়া তেৰাৱাল থাকক; ৭ যােত তওঁেলােক জািতেবাৰৰ

ওপৰত িতেশাধ লব পােৰ, আৰু লাক সমহূক শাি িদব পােৰ; ৮

যন তওঁেলাকৰ ৰজাসকলক িশকিলেৰ বাি ব পােৰ, তওঁেলাকৰ

মা ৱ লাকক লাহাৰ বিৰেৰ বাি ব পােৰ; ৯ যন তওঁেলাকৰ িবৰেু

িলিখত িবচাৰ িন ি কিৰব পােৰ, এেয়ই তওঁৰ সকেলা ভ ৰ গৗৰৱ।

তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।

১৫০ তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা। ঈ ৰৰ পিব ানত

তওঁৰ শংসা কৰা; তওঁৰ শি েৰ গঢ়া আকাশম লত

তওঁৰ শংসা কৰা। ২ তওঁৰ মহৎ কাযৰ িনিমে তওঁৰ শংসা কৰা,

তওঁৰ চুৰ মিহমাৰ কাৰেণ তওঁৰ শংসা কৰা। ৩ িশঙা‐বােদ েৰ

তওঁৰ শংসা কৰা; নবল আৰু বীণােৰ তওঁৰ শংসা কৰা। ৪ খ ৰী

ল নািচ নািচ তওঁৰ শংসা কৰা; তাঁৰযু বাদ য আৰু বাঁহীেৰ তওঁৰ

শংসা কৰা। ৫ কৰতালৰ উ িনেৰ সেত তওঁৰ শংসা কৰা; কাণ

ফািট যাৱা কৰতালৰ িনেৰ তওঁৰ শংসা কৰা। ৬ াসযু সকেলা

াণীেয়ই িযেহাৱাৰ শংসা কৰক। তামােলােক িযেহাৱাৰ শংসা কৰা।
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বচন
১ দায়দূৰ পু চেলামন, ই ােয়লৰ ৰজা আিছল। চেলামনৰ নীিতবচন।

২ া আৰু িশ া লাভ কিৰবৈল, সূ দিৃ েৰ বাক িশেকাৱা, ৩

সংেশাধন হণ কৰা, তিতয়া তুিম সত , ায়পৰায়ণ, আৰু যথাথতাত

জীয়াই থািকব পািৰবা। ৪ িযসকলক িশ া িদয়া হাৱা নাই, তওঁেলাকক

া দান কৰা; আৰু যৱুক সকলক ান আৰু িবেবচনা িদয়া। ৫

ানীেলাকক িনবৈল িদয়া আৰু তওঁেলাকক িশ াত বিৃ হ’বৈল িদয়া।

আৰু তী নবিু স লাকক পথ দশন কৰা; ৬ যােত নীিতবচন আৰু

বাণী, ানীেলাকৰ বাক আৰু তওঁেলাকৰ িনগঢ়ূত বিুজব পােৰ। ৭

িযেহাৱাৈল ভয় ৰখাই ানৰ আৰ ণ, অ ানীেলােক া আৰু অ শাসন

হয় ান কেৰ। ৮ হ মাৰ পু , তুিম তামাৰ িপতৰৃ আেদশ না,

আৰু তামাৰ মাতৰৃ শাসন অৱ া নকিৰবা; ৯ তওঁেলাক তামাৰ

মৰুৰ বােব কৰণুাময় মালাৰ দেৰ হ’ব, আৰু তামাৰ িডিঙত ওলিম থকা

মালাৰ লেকটৰ দেৰ হ’ব। ১০ হ মাৰ পু , পাপীেলােক যিদ তামাক

তওঁেলাকৰ পাপ কাযত েলািভত কেৰ, তওঁেলাকক অ সৰণ নকিৰবা।

১১ তওঁেলােক যিদ কয়, “আমাৰ লগত আহাঁ, আিম ৰ পাত কিৰবৈল

খাপ িদ থােকাঁ; িবনা কাৰেণ িনে াষী লাকক আ মণ কিৰবৈল লকুাই

থােকাঁহক। ১২আহাঁ আিম িচেয়ালৰ দেৰ া ৱান লাকসকলক জীয়াই

জীয়াই িগিল পলাওঁ, আৰু তওঁেলাকক গাতত পিৰ থকা লাকৰ দেৰ

কেৰাঁহক। (Sheol h7585) ১৩আিম সকেলা িবধৰ ব মলু ব িবচািৰম,

আৰু অ লাকৰ পৰা লটু কৰা ব েৰ আমাৰ ঘৰেবাৰ পিৰপণূ কিৰম।

১৪ তামাৰ লটু কৰা ব আমাৰ সেত এেকলগ কৰা, আমাৰ সকেলােৰ

এখেনই মানা হ’ব।” ১৫ হ মাৰ পু , তওঁেলাকৰ পথত তুিম নাযাবা;

তওঁেলাকৰ পথত তামাৰ খাজ িনিদবা। ১৬ তওঁেলাকৰ খাজ কমৰ

ফালৈল লৰ মােৰ; আৰু তওঁেলােক ৰ পাত কিৰবৈল খৰধৰ কেৰ।

১৭ িয সময়ত চৰাইেয় চাই থােক; সই সময়ত চৰাই ধিৰবৈল জাল

পতা বথৃা। ১৮ সই লাকসকেল িনজেক িনেজই ৰ পাত কিৰবৈল

খাপ িদ থােক; তওঁেলােক িনেজই িনজৰ বােব ফাঁ পােত। ১৯ সেয়

অ ায়ভােৱ ধনী হাৱা িতজন লাকৰ এেন গিত হয়; অ ায়কাৰীেয়

ায়ত থকা লাকসকলৰ জীৱন লয়। ২০ াই পথত িচঞিৰ ন

কেৰ, তওঁ মকুিল ঠাইত উ েৰ কথা কয়। ২১ তওঁ কালাহলপণূ

ঘাই পথত ন কেৰ, নগৰৰ েবশ ৱাৰত তওঁ কয়, ২২ “ হ া

নথকা লাকসকল, িকমান িদন তামােলােক বজুা কথােবাৰ ভাল পাই

থািকবা? হ িন কসকল িকমান িদন তামােলােক িন া কিৰ স ু

হবা? আৰু হ অ ানীসকল িকমান িদন ানক িঘণ কিৰবা? ২৩ মাৰ

অ েযাগৈল মেনােযাগ িদয়া; মই তামােলাকৰ ওপৰত মাৰ িচ াধাৰা

বািক িদম, মই মাৰ কথা তামােলাকক জািনবৈল িদম। ২৪ মই মািতেলাঁ,

আৰু তামােলােক িনবৈল অমাি হলা; মই মাৰ হাত মিলেলাঁ, িক ু

কােনও মনেযাগ িনিদলা। ২৫ িক ু তামােলােক মাৰ সকেলা পৰামশ

উেপ া কিৰলা; আৰু মাৰ দাষােৰাপৈল মেনােযাগ িনিদলা। ২৬

তামােলাকৰ েযাগৰ সময়ত মই হাঁিহম, আৰু যিতয়া তামােলাকৈল

স াস আিহব, তিতয়া মই ঠা া কিৰম। ২৭ যিতয়া স াস ভয় ৰ ধমুহুাৰ

দেৰ তামােলাকৈল আিহব, আৰু বা’মাৰিলৰ দেৰ তামােলাকৰ ওপৰত

েযাগ ঘিটব, যিতয়া বদনা আৰু শ তামােলাকৰ ওপৰৈল আিহব,

২৮ তিতয়া তওঁেলােক মাৰ ওচৰত াথনা কিৰব, িক ু মই উ ৰ

িনিদম, তওঁেলােক িনদাৰণুভােব মাক মািতব, িক ু তওঁেলােক মাক

িবচািৰ নাপাব; ২৯ কাৰণ তওঁেলােক ানক িঘণ কেৰ, আৰু িযেহাৱাক

তওঁেলােক ভয় কিৰবৈল ই া নকেৰ। ৩০ তওঁেলােক মাৰ আেদশ

অ সৰণ নকেৰ, আৰু তওঁেলােক মাৰ সকেলা শাসন ণালী হয় ান

কেৰ। ৩১ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পথৰ ফল ভাগ কিৰব, তওঁেলােক

িনজৰ পিৰক নাৰ ফেলেৰ পিৰপণূ হ’ব। ৩২ অিশি ত সই লাকসকল

যিতয়া িবপেথ যায়, তিতয়া তওঁেলাকৰ মতুৃ হয়। মখূৰ িনৰেপ তাই

তওঁেলাকক ংস কিৰব। ৩৩ িক ু িয জেন মাৰ কথা েন, তওঁ

িনৰাপেদ থািকব, আৰু েযাগৰ ভয় নােহাৱাৈক ৰি ত হ িজৰণী

ল’ব।”

২ হ মাৰ পু তুিম যিদ মাৰ কথা হণ কৰা, আৰু মাৰ আ ােবাৰ

তামাৰ সেত সংৰি ত কিৰ ৰাখা, ২ াৰ কথা না, আৰু বিুজব

পৰা শি ৈল তামাৰ দয় আকৃ হব। ৩ তুিম যিদ বিুজবৰ বােব কা া;

আৰু ইয়াৰ বােব উ েৰ িৰিঙওৱা, ৪ ৰপূ িবচৰা দেৰ যিদ তুিম ইয়াক

িবচাৰা, আৰু ধন িবচৰা দেৰ বিুজব পৰা শি িবচাৰা; ৫ তিতয়ােহ

িযেহাৱাৰ িত থকা ভয় তুিম বিুজব পািৰবা, আৰু তুিম ঈ ৰৰ ান

িবচািৰ পাবা। ৬ কাৰণ িযেহাৱাইেহ া িদেয়, তওঁেৰ মখুৰ পৰা ান

আৰু িবেবচনা শি ওলায়। ৭ িযসকেল তওঁক স ু কেৰ তওঁেলাকৰ

বােব তওঁ িনভৰেযাগ া সং হ কেৰ, িয সকেল সত তাত চেল

তওঁেলাকৰ বােব তওঁ ঢাল ৰপূ। ৮ তওঁ ায়ৰ পথক িতৰ া কেৰ,

আৰু িযসকল তওঁৰ িত িব াসী, তওঁেলাকৰ বােব সই পথ সংৰি ত

কিৰ ৰােখ। ৯ তিতয়া তুিম ধািমকতা, ায় িবচাৰ, আৰু াভািৱক ায়

আৰু সকেলা ভাল পথ বিুজব পািৰবা। ১০ কাৰণ া তামাৰ দয়ত

েবশ কিৰব, আৰু ান তামাৰ াণৰ বােব স ু জনক হ’ব। ১১

সতকতাই তামাৰ ওপৰত দিৃ ৰািখব, িবচাৰ বিু েয় তামাক পহৰা িদব,

১২ এইেবােৰ পাপকাযৰ পৰা আৰু িযসকেল িবপথগামী কথা কয়, তাৰ

পৰা তামােলাকক উ াৰ কিৰব ১৩ তওঁেলােক সত ৰ পথ পিৰহাৰ

কেৰ। আৰু আ াৰ পথত চেল। ১৪ যিতয়া তওঁেলােক পাপ কম কেৰ

তিতয়া তওঁেলােক আন কেৰ, আৰু নীিত পৰায়ণ পাপত তওঁেলােক

উ াস কেৰ, ১৫ তওঁেলােক িটল পথ অ সৰণ কেৰ, তওঁেলােক

ৱ নাৰ াৰাই তওঁেলাকৰ গিত পথ গাপন কেৰ। ১৬ ঃসাহিসক

কাযৈল দিৃ কৰা, খচুােমাদ কথা কাৱা আৰু ব িভচাৰী মিহলাৰ পৰা

া আৰু সতকতাই ৰ া কেৰ। ১৭ তওঁ যৗৱন কালৰ লগৰীক ত াগ

কেৰ আৰু তওঁ তওঁৰ ঈ ৰৰ ৰু পণূ িত িত পাহেৰ। ১৮ তওঁৰ

ঘৰ মতুৃ ৈল আ ৱাই, আৰু তওঁৰ পেথ মদামত থকাসকলৰ ওচৰৈল

তামাক ল যাব। ১৯ িযসকল লাক তওঁৰ ওচৰৈল গেছ, তওঁেলাক

পনুৰ ঘিূৰ নািহব, আৰু তওঁেলােক জীৱনৰ পথ িবচািৰ নাপাব। ২০

সেয় তুিম সৎেলাকৰ পথত চিলবা, আৰু ায়কায কৰা লাকসকলৰ পথ

অ সৰণ কৰা। ২১ িযসকল লােক সৎ কায কেৰ, তওঁেলােক দশত ঘৰ

সােজ, আৰু িযসকল লাক িস , তওঁেলাক অৱিশ থািকব। ২২ িক ু

সকলক দশৰ পৰা উ কৰা হ’ব, আৰু অিব াসী লাকক দশৰ

পৰা উ কৰা হ যাব।

৩ হ মাৰ পু , মাৰ আেদশেবাৰ নাপাহিৰবা, আৰু তামাৰ দয়ত

মাৰ িশ ােবাৰ পালন কিৰবা। ২ কাৰণ এইেবাৰৰ াৰাই তামাৰ

জীৱনৰ আয়সু আৰু বছৰেবাৰ ব ৃ্ি পাব, আৰু জীৱনত শাি লাভ কিৰবা।

৩ িব াসেযাগ আৰু িনভৰেযাগ ৰু পণূ িত িতেয় তামাক কিতয়াও

ত াগ নকৰক; েয়ােকা তুিম িডিঙত বাি ৰািখবা, আৰু তামাৰ দয়

ফিলত সইেবাৰ িলিখ থ’বা। ৪ তিতয়া তুিম ঈ ৰ আৰু মা হৰ দিৃ ত

অ হ আৰু যশস া পাবা। ৫ তুিম সম মেনেৰ সেত িযেহাৱাক

িব াস কৰা; আৰু তামাৰ িনজৰ িবেবচনাত তুিম িনভৰ নকিৰবা। ৬

তামাৰ সকেলা পথত তওঁক ীকাৰ কিৰবা, আৰু তওঁ তামাৰ পথেবাৰ

পান কিৰব। ৭ তুিম িনজৰ দিৃ ত িনেজ ানী নহ’বা; িযেহাৱাৈল ভয়

ৰাখা, আৰু পাপৰ পৰা ঘিূৰ আহাঁ। ৮ ই তামাৰ শৰীৰ কিৰব, আৰু

তামাৰ দহৈল সেতজতা আিনব। ৯ আৰু তামাৰ স ি েৰ, আৰু

তামাৰ সকেলা উৎপাদনৰ থম ফলৰ সেত িযেহাৱাক সমাদৰ কৰা।

১০ সেয় তামাৰ ভঁৰালেবাৰ পিৰপণূ হ’ব, আৰু তামাৰ া াৰসৰ পা

নতুন া াৰেসেৰ উপিচ পিৰব। ১১ হ মাৰ পু , িযেহাৱাৰ িনয়ম

ণালী হয় ান নকিৰবা; আৰু তওঁৰ অ েযাগ হয় ান নকিৰবা। ১২

িপতকৃ স ু কৰা পু ক যেনৈক িপতেৃয় ম কেৰ; ঈ েৰও িয জনক

ম কেৰ, সই জনক তেনৈক অ েযাগ কেৰ। ১৩ িয মা েহ া

লাভ কেৰ তওঁ খী হয়, আৰু তওঁ িবেবচনাও লাভ কেৰ। ১৪ ৰপূৰ

পিৰৱেত পাৱা লাভতৈক াৰ পৰা পাৱা লাভ উ ম। আৰু ইয়াৰ



বচন 356

লাভ সাণতৈকও উ ম। ১৫ া অল াৰতৈকেয়া ব মলূীয়া; আৰু

তামাৰ অিভলাষৰ কােনা ব েকই াৰ লগত তুলনা কিৰব নাৱািৰ।

১৬ তওঁৰ সাঁ হাতত দীঘিদনেবাৰ আেছ, আৰু বাওঁহাত সমিৃ শালী

আৰু স ানীয়। ১৭ তওঁৰ পথেবাৰ দয়ােৰ পিৰপণূ; আৰু তওঁৰ সকেলা

পথ শাি ময়। ১৮ িযসকেল তওঁক ধিৰ ৰােখ, তওঁেলাকৰ বােব তওঁ

জীৱনদায়ক ব ৃ ৰপূ; আৰু িয সকেল তওঁক ধিৰ ৰােখ তওঁেলাক খী।

১৯ িযেহাৱাই াৰ াৰাই পিৃথৱী াপন কিৰেল, আৰু বিু ৰ াৰাই

আকাশ‐ম ল িত া কিৰেল। ২০ তওঁৰ ানৰ াৰাই গভীৰ অংশ মু

হ’ল; আৰু ডাৱেৰ িনয়ৰ বৰষােল। ২১ হ মাৰ পু , তুিম সই সকেলােক

তামাৰ দিৃ ৰ পৰা আতৰ হ’বৈল িনিদবা; তুিম ায় িবচাৰ আৰু িবচ নতা

ধিৰ ৰািখবা। ২২ তওঁেলাক তামাৰ াণৰ জীৱন ৰপূ হ’ব; আৰু

অ হৰ অলংকাৰ তামাৰ িডিঙৰ শাভা ৰপূ হ’ব। ২৩ তিতয়া তুিম

তামাৰ পথত ৰি ত হ চিলব পািৰবা; আৰু তামাৰ ভিৰেয় উজিুত

নাখাব। ২৪ তুিম শয়ন কৰাৰ সময়ত তামাৰ ভয় নালািগব; তুিম যিতয়া

বা; তিতয়া তামাৰ টাপিন মধৰু হ’ব। ২৫ তুিম আকি ক িবপদৈল

বা েবাৰৰ াৰাই অহা িবনাশ আিহব, তিতয়া তুিম ভয় নকিৰবা। ২৬

কাৰণ িযেহাৱা তামাৰ প ত থািকব; আৰু তওঁ তামাৰ ভিৰ ফা ত

নপৰাৈক ৰািখব। ২৭ তামাৰ উপকাৰ কিৰবৰ সমথ থািকেল, িযসকলক

উপকাৰৰ েয়াজন, তওঁেলাকক উপকাৰ নকৰাৈক নাথািকবা। ২৮

যিতয়া তামাৰ হাতত ধন থােক, তিতয়া ওচৰ চুবৰুীয়াক “ যাৱা, পনুৰ

আিহবা, মই কাইৈল তামাক িদম,” এইদেৰ নক’বা ২৯ িয জেন তামাক

িব াস কেৰ আৰু তামাৰ ওচৰত থােক, সই ওচৰ চুবৰুীয়াক অিন

কিৰবৈল পিৰক না নকিৰবা। ৩০ তওঁ যিতয়া তামাৰ কােনা অিন

নকেৰ, তিতয়া তওঁৰ লগত িবনা কাৰণত তক নকিৰবা। ৩১ উ

ব ি ক ভয় নকিৰবা; বা তওঁৰ কােনা পথ অ সৰণ নকিৰবা। ৩২

কাৰণ িটলেলাক িযেহাৱাৰ ঘণৃনীয়; িক ু তওঁ ায়িন সকলৰ লগত

তওঁৰ আ া থােক। ৩৩ লাকৰ ঘৰত িযেহাৱাৰ শাও থােক; িক ু

তওঁ ধািমকৰ িনবাসক আশী াদযু কেৰ। ৩৪ তওঁ িন কসকলক

িন া কেৰ; িক ু ন সকলক অ হ দান কেৰ। ৩৫ ানীসকল স ানৰ

অিধকাৰী হয়; িক ু অ ানী সকল তওঁেলাকৰ লাজেতই উ মখুী হ’ব।

৪ হ মাৰ পু সকল, িপতৰৃ উপেদশ না, আৰু মেনােযাগ িদয়া, যােত

তুিম িবেবচনা বিুজব পাৰা। ২ মই তামােলাকক উ ম কমিবিধ

িদওঁ। মাৰ িশ া ণালী পিৰত াগ নকিৰবা। ৩ মই যিতয়া মাৰ িপতৰৃ

পু আিছেলাঁ, মাৰ মাতৰৃ মৰমৰ একমা স ান আিছেলাঁ। ৪ তওঁ

মাক িশকাইিছল আৰু মাক কিছল, “ তামাৰ দয়ত মাৰ বাক ধিৰ

ৰাখা; মাৰ আ ােবাৰ পালন কৰা আৰু জীৱন ধাৰণ কৰা।” ৫ া আৰু

িবেবচনা শি অজন কৰা; মাৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা বাক নাপাহিৰবা

আৰু ত াগ নকিৰবা। ৬ াক ত াগ নকিৰবা, তিতয়া তওঁ তামাৰ

ওপৰত দিৃ ৰািখব; তওঁক ম কৰা, আৰু তওঁ তামাক ৰি ত

কিৰ ৰািখব। ৭ া হেছ অিত ৰু পণূ িবষয়, সেয় া অজন

কৰা; আৰু তুিম অজন কৰা াক সকেলােত ব ৱহাৰ কৰা, তােত তুিম

িবেবচনা শি লাভ কিৰবা। ৮ াক সে েহ িতপালন কৰা, তওঁ

তামাক উ হানত হাপন কিৰব; তুিম তওঁক আঁেকাৱািল ধিৰেল,

তওঁ তামাক আদৰ কিৰব। ৯ তওঁ তামাৰ মৰুত স ানীয় মালা িদব,

তওঁ তামাক এটা ৰ মু ট িদব।” ১০ হ মাৰ পু না, আৰু মাৰ

কথাৈল মেনােযাগ িদয়া; তিতয়া তুিম ব বছৰ জীয়াই থািকবা। ১১ মই

তামাক াৰ পথত পিৰচালনা কিৰেছাঁ, মই তামাক সৰল পথত নতৃ

িদেছাঁ। ১২ তুিম যিতয়া খাজ িদবা, তিতয়া কােনা এজেনও তামাৰ

পথত িথয় নহ’ব; আৰু তুিম দৗৰ মািৰেলও উজিুট নাখাবা। ১৩ িনয়ম

ণালী মািন চিলবা, ইয়াক যাবৈল িনিদবা; ইয়াক পহৰা িদয়া, কাৰণ এেয়

তামাৰ জীৱন। ১৪ পাপীেবাৰৰ পথ অ সৰণ নকিৰবা, আৰু িযসকেল

কম কেৰ, তওঁেলাকৰ পথত নাযাবা। ১৫ তওঁেলাকৰ পৰা দূৰত

থািকবা, সই পথত নাযাবা, সই পথৰ পৰা ঘিূৰ আহাঁ, আৰু অ পথত

যাৱা; ১৬ কাৰণ তওঁেলােক কম নকৰাৈলেক তওঁেলাকৰ টাপিন

নােহ, আৰু তওঁেলােক কােনা লাকক উজিুট নােখাৱাৈলেক তওঁেলাকৰ

টাপিন নােহ। ১৭ কাৰণ তওঁেলােক তাৰপূ িপঠা ভাজন কেৰ, আৰু

উপ ৱৰপূ া াৰস পান কেৰ। ১৮ ধািমকেলাকৰ পথ সূযদয়ৰ দীি ৰ

দেৰ, সেয় উ লতাৰ পৰা উ লতাৈল গিত কেৰ। ১৯ েবাৰৰ পথ

অ কাৰৰ িনিচনা; িসহঁেত িকহত উজিুত খায় তাক নাজােন। ২০ হ

মাৰ পু , মাৰ বাক ৈল মেনােযাগ িদয়া, মই কাৱা কথা না। ২১

সইেবাৰ তামাৰ দিৃ ৰ পৰা দূৰ হব িনিদবা; সইেবাৰ তামাৰ দয়ত

বাি ৰাখা। ২২ কাৰণ িযসকেল সইেবাৰ িবচািৰ পায়, তওঁেলাকৰ বােব

মাৰ বাক জীৱন ৰপূ, আৰু তওঁেলাকৰ স শৰীৰৈল া ৰপূ। ২৩

সকেলা অধ ৱসায়ৰ াৰাই তামাৰ দয়ক অিধক যে েৰ ৰ া কৰা,

িকয়েনা তাৰ পৰাই জীৱন উৎপ হয়। ২৪ তামাৰ মখুৰ পৰা কটুকথা

দূৰ কৰা, আৰু নিতকতাহীন কথা তামাৰ পৰা দূৰ কৰা। ২৫ তামাৰ

চ েৱ স খুৈল চাওক, আৰু তামাৰ দিৃ তামাৰ স খুত ি ৰ কৰা।

২৬ তামাৰ ভিৰৰ কাৰেণ পথ সমান কৰা, তিতয়া তামাৰ সকেলা পথ

ৰি ত হ’ব। ২৭ সাঁ হােত িক বাওঁ হােত ঘিুৰবা, ম ৰ পৰা তামাৰ

ভিৰ দূৰত ৰািখবা।”

৫ হ মাৰ পু , মাৰ াৈল মেনােযাগ িদয়া; সাৱধানতােৰ মাৰ

তাৎপযপণূ কথা না। ২ সেয় তুিম িবেবচনা িশিকব পািৰবা; আৰু

তামাৰ ওঁেঠ ান ৰ া কিৰব পািৰব। ৩ িকয়েনা ব িভচািৰণীৰ ওঁঠৰ

পৰা টােপ টােপ মৗ বৰেষ, আৰু তওঁৰ মখুৰ কথা তলতৈকেয়া মসণৃ।

৪ িক ু শষত তওঁ চাকা তেৰাৱােল কটাৰ দেৰ কােট। িততা উি দৰ

দেৰ হয়, ৫ তওঁৰ ভিৰ মতুৃ ৈল নািম যায়, তওঁ খাজ িদয়া সকেলা

পথ িচেয়ালৈল যায়। (Sheol h7585) ৬ তওঁ জীৱন পথত কােনা িচ া

নকেৰ; তওঁৰ খাজ আচযজনক, তওঁ ক’ ল গ আেছ তওঁ নাজােন।

৭আৰু এিতয়া, হ মাৰ পু সকল, মাৰ কথা না, মাৰ মখুৰ বাক

নাৰ পৰা িবমখু নহবা। ৮ তওঁৰ পৰা তামাৰ পথ দূৰত ৰাখা; তওঁৰ

ঘৰৰ ৱাৰৰ ওচৰৈল নাযাবা। ৯ নহ’ ল তামাৰ স ান অ েলাকক

এিৰ িদব লািগব, আৰু তামাৰ জীৱনৰ বছৰেবাৰ িনদয় ব ি ক িদব

লািগব। ১০ তামাৰ স ি অিচনাকী লােক ভাগ কিৰব; আৰু তামাৰ

পিৰ মৰ ফল অিচনাকী লাকৰ ঘৰৈল যাব। ১১আৰু তামাৰ জীৱনৰ

শষত তুিম আতনাদ কিৰবা; তামাৰ যিতয়া শৰীৰ আৰু মাংস য় হ’ব,

১২ তুিম ক’বা, “মই কেনৈক শাসন ণালীক িঘণ কিৰিছেলাঁ। আৰু মাৰ

অ েৰ অ েযাগ হয় ান কিৰেল। ১৩ মই মাৰ িশ কসকলক মািনচলা

নািছেলা, বা মাক িদয়া উপেদশ িনেলাঁ। ১৪ সমাজ আৰু সমেবত

লাকসকলৰ মাজত মই ায় স ণূ ংস হেলাঁ। ১৫ তুিম তামাৰ িনজৰ

পখুৰুীৰ পানী খাৱা, আৰু তামাৰ িনজৰ নাদৰ পৰা ওলাই থকা পানী পান

কৰা। ১৬ তামাৰ ভুমকুেবাৰ চািৰওফােল ািৱত হ’ব লােগ ন? আৰু

তামাৰ জিুৰৰ পানী জনসাধৰণৰ মাজৈল ব যাব লােগ ন? ১৭ সইেবাৰ

কৱল তামাৰ িনজৰ বােবই হওক, আৰু তামাৰ সেত থকা অিচনাকী

লাকৰ বােব নহওক। ১৮ তামাৰ ভুমকু আশী াদযু হওক; তুিম

তামাৰ যৗৱন কালৰ ভাযাত আন কৰা। ১৯ কাৰণ তওঁ মৰমীয়াল

হিৰণী আৰু লাব ময়ী মগৃ, তওঁৰ নৰ াৰাই সকেলা সময়ত তুিম তৃ

হাৱা, আৰু তওঁৰ মেতই সদায় ম থাকা। ২০ িকয়েনা হ মাৰ পু ,

তুিম ব িভচািৰণীত িকয় ম হবা? আৰু তুিম অিচনাকী মিহলাৰ বু িকয়

সাৱিট ধিৰবা? ২১ িকয়েনা মা েহ কৰা সকেলা কাম িযেহাৱাই চাই,

আৰু তওঁ তাৰ সকেলা পথ পযেব ণ কেৰ। ২২ এজন লাক িনজৰ

অপৰাধেত ধৰা পেৰ; তওঁক িনজৰ পাপৰপূ জৰীেয় বাি ৰােখ। ২৩

িনয়মা বি তাৰ অভাৱত তওঁৰ মতুৃ হয়; তওঁৰ অ ানতাৰ কাৰেণ

তওঁ িবপেথ যায়।

৬ হ মাৰ পু , তুিম যিদ তামাৰ চুবৰুীয়াৰ জািমন হ’বৈল তামাৰ

ধন এফিলয়া ক ৰাখা, তুিম যিদ কােনা অিচনাকী লাকক ধাৰ

িদবৈল িত া কৰা, ২ তেনহ’ ল তুিম িনেজ কৰা িত াৰ াৰাই

ফা ত পিৰবা, আৰু তুিম িনজৰ মখুৰ কথাৰ াৰাই ধৰা পিৰবা। ৩ হ

মাৰ পু , সই িবষয়ত তুিম এইদেৰ কৰা আৰু িনজেক ৰ া কৰা; কাৰণ
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তুিম তামাৰ চুবৰুীয়াৰ অ হত আছা। যাৱা আৰু িনজেক ন কিৰ

তামাক মু কিৰবৈল তামাৰ চুবৰুীয়াক িমনিত কৰা। ৪ তামাৰ চ ক

টাপিন যাবৈল িনিদবা, আৰু চ ৰ পতাক মদু যাবৈল িনিদবা। ৫ হিৰেণ

িচকাৰীৰ হাতৰ পৰা ৰ া পাৱাৰ দেৰ, আৰু চৰাইেয় িচকাৰীৰ হাতৰ

পৰা ৰ া পাৱাৰ দেৰ তুিম িনজেক ৰ া কৰা। ৬ হ এেল ৱা লাক,

পৰৱুাৈল দিৃ কৰা, িসহঁতৰ কাযৈল চাই ানী হাৱা। ৭ িসহঁতৰ কােনা

অিধপিত, কাযধ , বা শাসনক া নাই, ৮ তথািপ িসহঁেত জহকালৰ

আহাৰ গাটায়, আৰু শস দাৱাৰ সময়ত আহাৰ চপায়। ৯ হ এেল ৱা,

তুিম িকমান কাল ই থািকবা? আৰু কিতয়া টাপিনৰ পৰা উিঠবা?

১০ “আৰু অলপ ই থােকা, আৰু অলপ টাপিনয়াও, আৰু অলপ িজৰণী

লবৈল হাত সাৱেটা”‐ ১১ তিতয়া তামাৰ দিৰ তা ডকাইতৰ দেৰ,

আৰু তামাৰ েয়াজনীতা সি ত ৰণৱুাৰ দেৰ আিহব। ১২ এজন

অপদাথ ব ি , এজন পাপী লাক‐ কটু কথাৰ াৰাই জীয়াই থােক।

১৩ তওঁ চ িটিপয়াই আৰু ভিৰেৰ সে ত িদেয়, আৰু আঙুিলেৰ ইি ত

কেৰ। ১৪ তওঁ দয়ৰ তাৰণাৰ সেত বয়া চ া কেৰ, তওঁ সদায়

িববাদক আেলািড়ত কেৰ, ১৫ সই কাৰেণ তওঁৈল অক ােত েযাগ

আেহ; তৎ ণাত হ’ব নাৱাৰাৈক তওঁ ভািঙ পেৰ। ১৬ িযেহাৱাই

িঘণ কৰা িবষয় ছয়টা, স মেটা তওঁৈল িবতৃ াজনক। ১৭ গ কৰা

চ , িমছা কথা কাৱা িজভা, িনে াষীৰ তজত পিতত হাৱা হাত, ১৮

বয়া পিৰক না কৰা দয়, বয়া কম কিৰবৈল বগাই দৗৰ মৰা ভিৰ,

১৯ িমছা কথা ব কৰা সা ী, আৰু ভাইসকলৰ মাজত ক লৰপূ িট

িসেচাঁতা লাক। ২০ হ মাৰ পু , তুিম তামাৰ িপতৰৃ আ া পালন

কৰা, আৰু তামাৰ মাতৰৃ িশ া হয় ান নকিৰবা। ২১ সইেবাৰ সদায়

তামাৰ দয়ত গাঁিঠ থাৱা, আৰু সইেবাৰ িডিঙত বাি ৰাখা। ২২ তুিম

যিতয়া খাজ কািঢ়বা, তিতয়া সইেবােৰ তামাক পিৰচালনা কিৰব,

তুিম যিতয়া বা, তিতয়া সইেবােৰ তামাক পৰ িদ ৰািখব, আৰু

যিতয়া তুিম ই উিঠবা, তিতয়া সইেবােৰ তামাক িশ া দান কিৰব।

২৩ কাৰণ সই আ ােবাৰ দীপ ৰপূ, আৰু সই িশ া পাহৰ ৰপূ হয়,

নিতবাচক অ শাসন জীৱনৰ পথ হয়। ২৪ অসৎ মিহলাৰ পৰা, আৰু

ব িভচািৰণীৰ িমঠা কথাৰ পৰা ই তামাক দূৰ কিৰ ৰােখ, ২৫ তুিম তামাৰ

অ েৰেৰ তওঁৰ সৗ যত মাহ নাযাবা, আৰু তওঁক তওঁৰ চ েৰ

তামাক মািহত কিৰব িনিদবা। ২৬ বশ া মিহলাৰ সেত শয়ন কৰা,

এটা িপঠাৰ মলূ ৰ সমান হ’ব পােৰ, িক ু অ লাকৰ ভাযাই তামাৰ

সম জীৱন িত কিৰব পােৰ। ২৭ কােপাৰ নােপাৰাৈক কােনাবাই

িনজৰ বু ত, জইু ৰািখব পােৰ ন? ২৮ কােনাবাই জােনা িনজৰ ভিৰ

নােপাৰাৈক, িল থকা আঙঠাৰ ওপৰত খাজকাঁিঢ়ব পােৰ ন? ২৯

সেয় িয মা েহ িনজৰ চুবৰুীয়াৰ ভাযাৰ ওচৰৈল যায়, সই জেন তওঁেৰ

সেত স ক কিৰেল, তওঁ দ নােপাৱাৈক নাথােক। ৩০ চােৰ ু ধাতুৰ

হ পট ভৰাবৈল চুৰ কিৰেল, লাকসকেল তওঁক িঘণ নকিৰব পােৰ; ৩১

িক ু ধৰা পিৰেল, তওঁ তাৰ সাত ণ িত পৰুণ কিৰব লািগব, আৰু

িনজৰ ঘৰৰ স ৰ মলূ িদব লগা হ’ব। ৩২ িযজেন পৰ ীৰ সেত

সহবাস কেৰ তওঁ ানশূ ; িয মা েহ এেন কায কেৰ, তওঁ িনজেক

ংস কেৰ। ৩৩ তওঁ আঘাত আৰু অপমান পাৱাৰ যাগ ; আৰু তওঁৰ

অপমান কিতয়াও মিচ িদয়া নহ’ব। ৩৪ কাৰণ ঈষাই মা হক াধাি ত

কেৰ; তওঁ যিতয়া িতেশাধ লয়, তিতয়া তওঁ দয়া নেদেখাৱায়। ৩৫

তওঁ কােনা কাৰৰ িতপৰূণ হণ নকিৰব; আৰু তুিম তওঁক ব ত

উপহাৰ িদেলও তওঁক িকিনব নাৱািৰবা।

৭ হ মাৰ পু , মাৰ বাক পালন কৰা, আৰু মাৰ আ ােবাৰ তামাৰ

দয়ত সং হ কৰা। ২ মাৰ আ া পালন কিৰ জীৱন ধাৰণ কৰা;

তামাৰ চ ৰ মিণৰ দেৰ মাৰ িনেদশ মািন চলা। ৩ সইেবাৰ তামাৰ

আঙুিলত বা া, আৰু তামাৰ দয় ফিলত িলিখ ৰাখা। ৪ াক কাৱা,

“তুিম মাৰ ভনী,” আৰু িবেবচনাক কাৱা তুিম মাৰ আ ীয়। ৫

েলাভনকাৰী, আৰু মখুৰ বােক েৰ ব িভচাৰ কৰা মিহলাৰ পৰা িনজেক

ৰ া কৰা। ৬ মাৰ ঘৰৰ িখিড়িকৰ ওচৰত িথয় হ, মই জািলেৰ বািহৰৈল

চাইিছেলাঁ। ৭আৰু মই ব েতা িশ া নােপাৱা যৱুকসকলক দিখিছেলাঁ,

যৱুক সকলৰ মাজত মই এজন ানশূ যৱুকক দিখিছেলাঁ। ৮ সই

যৱুকজেন তাইৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বােটেৰ গ আিছল, আৰু তওঁৰ ঘৰৈল

গ’ল‐ ৯ সই িদনা সি য়া চকামকা সময় আিছল, ৰািত আৰু আ াৰৰ

সই সময়ত। ১০আৰু সই ঠাইত এগৰাকী মিহলাই তওঁক ল’গ পােল,

বশ াৰ দেৰ তাইৰ পাচাক, আৰু তাই জািনিছল তাই তাত িকয় আিছল।

১১ তাই কালাহলপণূ আৰু উ ৃ ল, তাইৰ ভিৰ ঘৰত নাথােক। ১২

তাই কিতয়াবা বাটত, কিতয়াবা বজাৰত উপি ত হয়, তাই িতেটা

চকেত বাট চাই থােক। ১৩ সেয় তাই তওঁক সাৱিট ধিৰ চুমা খােল;

তাই ঃসাহেসেৰ তওঁক ক’ ল, ১৪ “মই আিজ মাৰ ম লাথক বিলদান

কিৰেলাঁ, মই মাৰ স িস কিৰেলাঁ; ১৫ সেয় মই আেপানাক লগ

পাবৈল বািহৰৈল আিহেলাঁ, মই আ েহেৰ আেপানাক িবচািৰিছেলাঁ, আৰু

মই আেপানাক িবচািৰ পােলাঁ। ১৬ মই মাৰ িবচনা িমচৰৰ পৰা অনা

ৰঙীণ কােপােৰেৰ ঢািকেলাঁ। ১৭ মই গ ৰস, অগৰ,ু আৰু ডালেচিনেৰ

মাৰ িবচনা গি কিৰেলাঁ। ১৮আহাঁ, আিম ৰািতপৱুাৈলেক মত লীন

হ থােকাঁ। আহাঁ আিম বেলগ ধৰেণ ম উপেভাগ কেৰাঁ। ১৯ মাৰ

ামী ঘৰত নাই, তওঁ দূৰ যা াত গেছ। ২০ তওঁ তওঁৰ লগত ধনৰ

মানা ল গেছ, তওঁ পিুণমাৰ িদনেহ ঘিূৰ আিহব।” ২১ তাই তাইৰ

েলাভনযু কথােৰ তওঁক মাি কৰােল; আৰু তাইৰ মধৰু কথােৰ বাধ

কৰােল। ২২ তওঁ কািটবৈল িনয়া গৰৰু দেৰ বা ফা ত ধৰা পৰা হিৰণৰ

দেৰ তাইৰ পােছ পােছ গ’ল। ২৩ যিতয়াৈলেক কিলজাৰ মােজেৰ কাঁেড়

িনিবে বা চৰাই জালৰ ফা ত পিৰবৈল িযদেৰ শীে উিড় যাৱাৰ দেৰ,

ইয়াৰ মলূ য তওঁৰ জীৱন হ’ব পােৰ, সই কথা তওঁ নজনাৈক তাইৰ

পােছ পােছ গ থািকল। ২৪আৰু এিতয়া হ মাৰ পু , মাৰ কথা না,

মই কাৱা কথাৈল মেনােযাগ িদয়া। ২৫ তামাৰ দয় তাইৰ ফালৈল

ঢাল খাব িনিদবা, আৰু তুিম তাইৰ পথত গ িবপথগামী নহবা। ২৬ তাই

অেনকক আিন ন কিৰেছ, তওঁেলাকক গণনা কিৰব নাৱািৰ। ২৭ তাইৰ

ঘেৰই িচেয়ালৈল যাৱা বাট, আৰু মতুৃ ৰ অ ঃপৰুৈল নািম যাৱা পথ।
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৮ াই জােনা নকয়? বিু েয় জােনা উ েৰ নকয়? ২ বাটৰ

কাষৰ ওখ ঠাইত, চািৰআিলত া িথয় হয়। ৩ তাৰ উপিৰও নগৰৰ

েবশ ানত, আৰু নগৰৰ ৱাৰৰ ওচৰত থািক িৰিঙয়াই কয়, ৪ “ হ

লাকসকল, মই তামােলাকক মািতেছাঁ; আৰু মানৱজািতৰ স ান সকলৰ

বােব মই উ েৰ কওঁ। ৫ িযসকল িশি ত নহয়, তওঁেলােক বিু ক

বজুা উিচত, আৰু িযসকেল ানক িঘণ কেৰ, তওঁেলাকৰ িবেবচনাৰ

দয় থকা উিচত। ৬ না, মই উ ম িবষয়ৰ কথা কওঁ, আৰু যিতয়া

মাৰ মখু মেলাঁ, তিতয়া মই সত কথা কওঁ। ৭ িকয়েনা মাৰ মেুখ

িব াসেযাগ কথা কয়, আৰু মাৰ ওঁেঠ তা িঘণ কেৰ। ৮ মাৰ মখুৰ

সকেলা কথা ায়পৰায়ণ; সইেবাৰৰ মাজত িবকৃত, বা িব াি জনক

িবষয়ৰ কথা নাথােক। ৯ িয সকেল বিুজ পাই, তওঁেলাকৰ কাৰেণ মাৰ

কথােবাৰ ; িয সকেল ান লাভ কেৰ, তওঁেলাকৰ কাৰেণ মাৰ

কথােবাৰ সত । ১০ ৰপূতৈক মাৰ িশ া, আৰু সাণতৈকেয়া ান

হণ কৰা। ১১ িকয়েনা া প ৰাগতৈকেয়া উ ম, তুিম ই া কৰা

কােনা ব েক তাৰ লগত তুলনা কিৰব নাৱািৰ। ১২ মই াই বিু েয়

সেত বাস কেৰাঁ, আৰু মই ান আৰু িবেবচনা লাভ কেৰাঁ। ১৩ িযেহাৱাক

ভয় কৰােয়ই তাক িঘণ কৰা হয়; মই অহংকাৰ, গব, পথ, আৰু

িবপথগামী কথা িঘণ কেৰাঁ। ১৪ মাৰ ভাল পৰামশ আৰু গভীৰ া

আেছ; দিৃ আৰু পৰা ম মােৰই। ১৫ মাৰ াৰাই ৰজাসকেল ৰাজ

কেৰ, অিভজাত লাকসকল আৰু ােয়েৰ িযসকল লােক শাসন কেৰ,

সইসকেলা মােৰই। ১৬ অিধপিত, অিভজাত, আৰু িযসকেল ােয়েৰ

শাসন কেৰ, সই সকেল মাৰ াৰাই কেৰ। ১৭ িযসকেল মাক ম

কেৰ, মেয়া তওঁেলাকক ম কেৰাঁ, আৰু িযসকেল মাক আ েহেৰ

িবচােৰ, তওঁেলােক মাক িবচািৰ পায়। ১৮ঐ য আৰু মান ময দা মাৰ

লগেত আেছ, এেন িক অ য় স ি আৰু ধািমকতা আেছ। ১৯ সাণতৈক

আৰু সাণতৈকেয়া মাৰ ফল উ ম; ৰপূতৈকেয়া মই িয উৎপ
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কেৰাঁ সয়া উ ম। ২০ মই িয পেথেৰ যাওঁ, সই পথ ; সই পেথ

ায়ৈল ল যায়। ২১ সেয় িযসকেল মাক ভাল পায় তওঁেলাকক মই

উ ৰািধকাৰ িদওঁ, আৰু তওঁেলাকৰ ভঁৰাল পিৰপণূ কিৰম। ২২ িযেহাৱাই

আৰ ণীেৰ পৰা মাক সিৃ কিৰেল‐ পবূৰ দেৰই তওঁৰ থম কায। ২৩

অনািদ কালৰ পৰা, পিৃথবীৰ আৰ ণীেৰ পৰা মই ািপত হ আেছাঁ। ২৪

মহাসাগৰৰ আগেত, আৰু পানীৰ ভুমকুেবাৰ হাৱাৰ আগেত, মাক জ

িদয়া হিছল। ২৫ প তেবাৰ াপন হাৱাৰ আগেত, আৰু পাহাৰেবাৰৰ

পেূবই, মাৰ জ হিছল। ২৬ িযেহাৱাই পিৃথৱী বা পথাৰেবাৰ সিৃ ৰ

কৰাৰ আগেত, এেনিক পিৃথৱীত উৎপ হাৱা থম ধিূলৰ আগেত মাৰ

জ হিছল। ২৭ তওঁ গ াপন কৰা সময়ত, আৰু তওঁ অগাধ জলত

িদগ ৰ সীমা িনৰপূণ কেৰাঁেত, মই সই ঠাইত আিছেলাঁ। ২৮ তওঁ

যিতয়া আকাশ‐ম ল াপন কিৰিছল, আৰু যিতয়া গভীৰ ভুমকুেবাৰ

সিৃ কিৰিছল, তিতয়া মই সই ঠাইত আিছেলাঁ। ২৯ সাগৰ সীমা িনৰপূণ

কৰাৰ আেগেয় মই সই ঠাইত আিছেলাঁ, সেয় সাগৰৰ পানী তওঁ আ া

কৰা ঠাইৰ বািহেৰ আন ঠাইত যন ািৱত নহয়। আৰু যিতয়া তওঁ

পিৃথবীৰ মলূ ক’ত াপন হব আেদশ িদিছল। ৩০ তিতয়া মই তওঁৰ

লগত ধান িশ কাৰ ৰেূপ আিছেলাঁ, আৰু মই িদনৰ পাচত িদন তওঁত

আন কিৰিছেলাঁ, সদায় তওঁৰ আগত শংসা কিৰিছেলাঁ। ৩১ মই

তওঁৰ সম পিৃথৱীত শংসা কিৰিছেলাঁ, আৰু মানৱজািতৰ মাজত মাৰ

আন হিছল। ৩২ এিতয়া হ মাৰ পু সকল, মাৰ কথা না; কাৰণ

িযসকেল মাৰ পথত চেল, তওঁেলাক আনি ত হ’ব। ৩৩ মাৰ িনেদশ

না আৰু ানী হাৱা; ইয়াক অৱ া নকিৰবা। ৩৪ িযজেন মাৰ কথা

েন, তওঁ আনি ত হ’ব‐ মাৰ ৱাৰত িত িদেন পৰ িদ থািকব, মাৰ

ঘৰৰ ৱাৰৰ কাষত মাৰ বােব অেপ া কিৰ থািকব। ৩৫ কাৰণ িয জেন

মাক িবচািৰ পায়, তওঁ জীৱন পায়, আৰু তওঁ িযেহাৱাৰ পৰা অ হ

লাভ কেৰ। ৩৬ িক ু িয জেন মাক িবচািৰ নাপায়, তওঁ িনজৰ অিন

কেৰ। িযসকেলােৱ মাক িঘণ কেৰ, তওঁেলােক মতুৃ ক ভাল পায়।”

৯ াই িনজৰ গহৃ িনমাণ কিৰেল; তওঁ িশলৰ পৰা সাতটা

কািটেল। ২ তওঁ ৰািতৰ আহাৰৰ বােব িনজৰ প আৰু া াৰস

যু ত কিৰেল; আৰু তওঁ িনজৰ মজ সজােল। ৩ তওঁ িনজৰ দাসীসকলক

বািহৰৈল পঠাই নগৰৰ ওখ ঠাইৰ পৰা িনম ণ কিৰেল। ৪ “িযসকল

অিশি ত, তওঁেলাক ইয়াৈল আহক!” িযসকল ানশূ তওঁেলাকক

তওঁ ক’ ল, ৫ “আহাঁ, মাৰ আহাৰ ভাজন কৰা, আৰু মই িমহলাই

থাৱা া াৰস পান কৰা। ৬ িশ ািবহীন পথ এিৰ জীৱন ধাৰণ কৰা,

িবেবচনাৰ পথত চলা। ৭ িযজেন িন ক লাকক িশ া িদেয়, তওঁ

অপমান পায়, আৰু িযজেন ক অ েযাগ কেৰ, তওঁ মনত আঘাত

পায়। ৮ তুিম িন ক লাকক অ েযাগ নকিৰবা, কিৰেল তওঁ তামাক

িঘণ কিৰব; ানী লাকক অ েযাগ কৰা, তওঁ তামাক ম কিৰব।

৯ ানী লাকক িশ া িদয়া, তওঁ অিধক ানী হ’ব; ধািমক লাকক

িশ া িদয়া, তওঁ িশ াত বিৃ পাব। ১০ িযেহাৱাৈল ভয় ৰখাই াৰ

আৰ ণ, আৰু পিব জনাক জনাই িবেবচনা। ১১ িকয়েনা মাৰ াৰাই

তামাৰ আয়সু বিৃ হ’ব, আৰু তামাৰ জীৱনৰ বছৰেবাৰ বািঢ় যাব।

১২ তুিম যিদ ানী, তেনহ’ ল তামাৰ বােবই তুিম ানী, িক ু যিদ

তুিম িন ক, তেনহ’ ল তুিম অকেলই তাৰ ভাৰ ব’বা।” ১৩ অ ানী

মিহলা কালাহলপণূ‐ তওঁ অিশি ত, আৰু তওঁ এেকা নাজােন। ১৪

তওঁ িনজৰ ঘৰৰ ৱাৰত, আৰু নগৰৰ উ ানত বেহ। ১৫ িযসকেল

সই পেথেৰ যায়, তওঁেলাকক মােত; সই লাকসকল িনজ পথত গ

থািকেলও তওঁ মােত, ১৬ “িযসকেল িশ া পাৱা নাই, তওঁেলাক ইয়াৈল

আহক!” িযসকল ানশূ , তওঁেলাকক তওঁ কয়, ১৭ “চুৰ কৰা পানী

িমঠা, আৰু পেুত খাৱা আহাৰ অিত া ।” ১৮ িক ু মতুৃ য তাত

আেছ, আৰু তওঁৰ অিতিথ সকল য িচেয়ালৰ গভীৰ ঠাইত আেছ, সই

কথা তওঁ নাজােন। (Sheol h7585)

১০ চেলামনৰ নীিত বাক । ানী পু ই িপতকৃ আনি ত কেৰ;

িক ু অ ানী পু ই িনজৰ মাতৰৃ মনত খ িদেয়। ২ তােৰ

অজন কৰা ধন‐স ি ৰ কােনা মলূ নাই; িক ু সত তােৰ কায কৰা

জনক মতুৃ ৰ পৰা উ াৰ কেৰ। ৩ িযসকেল সত তােৰ কায কেৰ,

িযেহাৱাই তওঁেলাকক ভাকত থািকব িনিদেয়; িক ু তওঁ েবাৰৰ

বা া পৰু নকেৰ। ৪ এেল ৱা হােতেৰ কাম কৰা মা হ দিৰ হয়, িক ু

পিৰ মীজনৰ হােত তওঁক ধনৱান কেৰ। ৫ ী কালত বিু মান পু ই

শস চপায়; িক ু শস দাৱাৰ সময়ত টাপিনত থকা জন ল াজনক

পু । ৬ সত তােৰ কায কৰা জনৰ ওপৰত ঈ ৰৰ আশী াদ আেহ;

িক ু েবাৰৰ মখু অত াচােৰেৰ পিৰপণূ। ৭ সত তাৰ কায কৰা কােনা

লাকৰ কথা ভািবেল আিম আনি ত হওঁ; িক ু েবাৰৰ নাম লু হ’ব।

৮ িযসকল লাক সেচতন, তওঁেলােক আ া পালন কেৰ; িক ু অিধক

কথা কাৱা মখূেলাক ংসৰ পথত যায়। ৯ িয জেন িস তাৰপূ পথত

খাজ িদেয়, তওঁ ৰি ত হ চেল, িক ু িযজেন িনজৰ পথ িটলতােৰ

পণূ কেৰ, তওঁক িবচািৰ উিলওৱা হ’ব। ১০ চ েৰ ইি ত কৰা জেন খ

িদেয়; িক ু কথিক মখুেলাক পিতত হয়। ১১ সত তােৰ চলা জনৰ মখু

জীৱনৰ ভুমকু ৰপূ; িক ু েবাৰৰ মেুখ অত াচাৰ লু ৱাই ৰােখ। ১২

ঘণৃাই িববাদ জ ায়; িক ু েম সকেলা অপৰাধ ঢােক। ১৩ িবেবচক

লাকৰ ওঁঠত া পাৱা যায়; িক ু িপিঠত চকনী ানশূ লাকৰ বােব

হয়। ১৪ ানীেলােক ান সংৰি ত কেৰ; িক ু অ ানৰ মেুখ ংস

আেন। ১৫ ধনী লাকৰ ধন স ি েয়ই তাৰ দঢ়ৃ নগৰ; িক ু দিৰ েলাকৰ

দিৰ তাই তওঁেলাকৰ িবনাশৰ কাৰণ। ১৬ সত তােৰ কায কৰা লাকৰ

পািৰ িমেক জীৱন িদেয়; লাকৰ উপাজনৰ লােভ পাপৈল ঠিল িদেয়।

১৭ িযজেন িনয়মা বিততাত চেল, তওঁ জীৱনৰ পথত চেল; িক ু িযজেন

অ েযাগ অমা কেৰ, তওঁ িবপেথ যায়। ১৮ িযজেন ঘণৃা গাপেন ৰােখ,

তওঁ িমছলীয়া ওঁঠৰ লাক, আৰু িযজেন অপবাদ িব াৰ কেৰ, তওঁ মখূ

হয়। ১৯ অিধক কথাত অপৰাধৰ অভাৱ নাই; িক ু িযজেন কথা কওঁেত

সাৱধান হয়, তওঁ ানী। ২০ িযজেন সত তাৰ কথা কয়, তওঁৰ িজভা

ৰপূৰ দেৰ; ৰ দয়ত সামা মলূ থােক। ২১ সত তােৰ কায

কৰা লাকৰ ওঁেঠ অেনকক িতপালন কেৰ; িক ু ানশূ তাৰ বােব

মখূেলাকৰ মতুৃ হয়। ২২ িযেহাৱাৰ আশী ােদ ধনৱান কেৰ, আৰু তওঁ

তাৰ সেত কােনা খ যাগ নকেৰ। ২৩ তা মখূই খলা খল ৰপূ,

িক ু া িবেবচনা কৰা লাকৰ বােব আন দায়ক। ২৪ লােক

িযহৈল ভয় কেৰ, সেয় তাৈল ঘেট; িক ু ধািমকৰ বা া িস হয়। ২৫

লাক ধমুহুাৰ দেৰ, সেয় অিত ম কিৰ িবলু হ যায়, িক ু িযসকেল

সত তাৰ কায কেৰ, তওঁেলাক িচৰ ায়ী িভি মলু ৰপূ। ২৬ দাঁতৰ বােব

িসকা, আৰু চ ৰ বােব ধাঁৱা যেন ৱা, পেঠাৱা লাকসকলৰ বােবও

এেল ৱা তেন ৱা। ২৭ িযেহাৱাৈল থকা ভেয় আয়সু বিৃ কেৰ; িক ু

েবাৰৰ বছৰেবাৰ কিম যাব। ২৮ সৎ কায কৰা জনৰ আশা আন

জনক; িক ু েবাৰৰ বছৰেবাৰ কম হ’ব। ২৯ িযসকল লােক পথত

চেল, তওঁেলাকক িযেহাৱাই ৰ া কেৰ। িক ু েলাকৰ বােব সেয়

স নাশ ৰপূ। ৩০ িযসকেল সৎ কায কেৰ, তওঁেলাক কিতয়াও লৰচৰ

নহব; িক ু েলাক দশত অৱিশ নাথািকব। ৩১ িযসকল লােক সৎ

কায কেৰ, তওঁেলাকৰ মখুৰ পৰা া ওলায়; িক ু উ ৃ ল িজভা

কািট পেলাৱা হ’ব। ৩২ িযসকল লাক সকলৰ ওঁেঠ সৎ কায কেৰ,

তওঁেলাকৰ ওঁেঠ হণীয় িক, সই িবষেয় জােন; িক ু েলাকৰ মেুখ

উ ৃ লতা িক সই িবষেয় জােন।

১১ ভুল তুলাচনী িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া; িক ু সিঠক জাখ তওঁৰ

সে াষ জনক। ২ যিতয়া অহংকাৰ হয়, তিতয়া অপমােনা হয়;

িক ু ন তাই া আেন। ৩ সাধেুলাকৰ সততা তওঁেলাকৰ পথদশক;

িক ু িব াস‐ঘাতকসকলৰ িটলতাই তওঁেলাকক িবন কেৰ। ৪

াধৰ িদনত ধন‐স ি মলূ হীন; িক ু সত তাই মতুৃ ৰ পৰা তামাক

উ াৰ কেৰ। ৫ িস েলাকৰ ধািমকতাই তওঁৰ পথ সমান কেৰ; িক ু

েলাক িনজৰ তাৰ াৰাই পিতত হয়। ৬ িযজেন িস কাযৰ াৰাই

ঈ ৰক আনি ত কেৰ, তওঁ ৰ া পায়; িক ু িনজৰ আকাং াৰ বােব

িব াসঘাতক সকেল ফা ত পেৰ। ৭ েলাকৰ যিতয়া মতুৃ হয়,

তিতয়া তওঁৰ আশােবাৰ িবলু হ যায়; আৰু আশা িয তওঁৰ শি
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আিছল, সই শি ব থ হ যায়। ৮ সৎ কায কৰা জেন স টৰ পৰা

ৰ া পায়; িক ু ইয়াৰ পিৰৱেত েলাকৈল স ট আেহ। ৯ তওঁ িনজৰ

অিব াসী মেুখেৰ চুবৰুীয়াক ংস কেৰ; িক ু ােনেৰ িযজেন সৎ কায

কেৰ, তওঁ ৰি ত হয়। ১০ যিতয়া সৎ কায কৰা লাকৰ উ িত

হয়, তিতয়া নগৰখেন উ াস কেৰ; িক ু যিতয়া েলাকৰ িবনাশ

ঘেট, তিতয়া আন ‐ িন হয়। ১১ ঈ ৰক স ু কৰা লাকসকলৰ

আশী াদৰ াৰাই নগৰৰ উ িত হয়; িক ু েলাকৰ মখুৰ াৰাই নগৰ

উ হয়। ১২ ব ু ক অব া কৰা লাক ানশূ ; িক ু িবেবচনা

কৰা লাক িনমােত থােক। ১৩ পৰচ া কৰা লােক পতু কথা কাশ

কেৰ; িক ু িব াসী লােক িবষয়েবাৰ পেুত ৰােখ। ১৪ িয খন দশ

ােনেৰ পিৰচািলত নহয়, সই দশৰ পতন হয়; িক ু ব ত উপেদ াৰ

আেলাচনাৰ াৰাই দশৰ উ িত হয়। ১৫ িযজেন অিচনাকী লাকৰ জািমন

হয়, তওঁৰ িন য় অিন হ’ব; িক ু িযজেন জািমন হ’বৈল ই া নকেৰ,

তওঁ িনৰাপেদ থােক। ১৬ দয়ালু মিহলাই স ান পায়; িক ু িনদয় লােক

স ি ক ধিৰ ৰােখ। ১৭ দয়ালু লােক িনজৰ উপকাৰ কেৰ; িক ু িনদয়

লােক িনজৰ অিন কেৰ। ১৮ েলােক উপাজনৰ বােব িমছা কথা

কয়; িক ু িয জেন সত ৰ িট িসঁেচ তওঁ কৃত পৰু াৰ পায়। ১৯ িয

সাধেুলােক সৎ কায কেৰ, তওঁ জীৱন লাভ কেৰ; িক ু িযেলােক তা

অ সৰণ কেৰ, তওঁৰ মতুৃ ৰ হ’ব। ২০ িটল মনৰ লাক িযেহাৱাৰ িঘণ

লগা; িক ু িযসকলৰ আচৰণ িস , তওঁেলাকত তওঁ আন পায়। ২১

িনি ত হাৱা য, লােক শাি নােপাৱাৈক নাথািকব; িক ু সত তাত

চলা লাকসকলৰ বংশই উ াৰ পাব। ২২ গাহিৰৰ নাকত সাণৰ নথ

যেন, িবেবচনা নথকা ৰী মিহলাও তেন। ২৩ সত তাত চলা

লাকৰ আকাং াৰ ফল উ ম; িক ু েলােক কৱল াধৰ আশা কেৰ।

২৪ িয লােক িট িসঁেচ, তওঁ অিধক সং হ কেৰ; আৰু িয লােক িট

িনিসঁেচ, তেন লাকৈল দিৰ তােহ আেহ। ২৫ দয়ালু লাকৰ উ িত হয়,

আৰু িয লােক আনেলাকক পানী িদেয়, তওঁ িনজৰ বােবও পানী পায়।

২৬ িয লােক শস িব ী কিৰবৈল অমাি হয়, তওঁক লাকসকেল শাও

িদেয়; িক ু িয লােক িব ী কেৰ, তওঁ মৰুত মু ট ৰপূ আশী াদ লাভ

কেৰ। ২৭ িযেলােক আ েহেৰ ভাল কিৰবৈল িবচােৰ, তওঁ অ েহা

িবচােৰ; িক ু িয জেন তা িবচােৰ, তওঁ তােক পায়। ২৮ িযজেন িনজৰ

ধন‐স ি ত িনভৰ কেৰ, তওঁ পিতত হয়; িক ু সত তাত চলা জন

পাতৰ দেৰ লহপহৈক বািঢ় উেঠ। ২৯ িযজেন িনজৰ পিৰয়ালক খ িদেয়,

তওঁৰ বায়ৰুপূ আিধপত হ’ব; আৰু অ ানী লাক বিু মানৰ দাস হ’ব।

৩০ সত তাত চলা জন জীৱনদায়ক গছৰ দেৰ, িক ু িহং তাই জীৱন

কািঢ় িনেয়। ৩১ সত তাত চলা জেন যিদ তওঁ পাবলগীয়া িতফল পায়,

তেনহ’ ল িকমান অিধক পিৰমােণ েলাক আৰু পাপীেয় পাব।

১২ িয জেন অ শাসন ভাল পায়, তওঁ ানেকা ভাল পায়; িক ু িয

জেন অ েযাগ িঘণ কেৰ, তওঁ িনেবাধ। ২ লােক িযেহাৱাৰ

পৰা অ হ পায়; িক ু িযজেন কমৰ পিৰক না কেৰ, তওঁক

দাষােৰাপ কৰা হয়। ৩ কােনা লাক তাৰ াৰাই সং ািপত নহয়;

িক ু সত তাত চলা জনৰ মলূ লৰচৰ নহব। ৪ ণৱতী ভাযা ামীৰ

মু টৰ দেৰ; িক ু লাজ িদওঁতা মিহলাৰ অি য়কাৰী ৰাগ যন হয়।

৫ সত তাত চলা জনৰ পিৰক না ায় হয়; িক ু েলাকৰ উপেদশ

তাৰণাপণূ। ৬ েলাকৰ কথােবাৰ ৰ পাত কিৰবৈল খাপ িদয়াৰ

দেৰ হয়; িক ু ায় কৰাসকলৰ কথাই তওঁেলাকক ৰি ত কেৰ। ৭

েলাকক িবন কৰা হয় আৰু তওঁেলাক নাইিকয়া হয়; িক ু িযসকল

লােক সত তাত চেল, তওঁেলাকৰ ঘৰ িথেৰ থােক। ৮ মা েহ িনজৰ

া অ সােৰ শংসা পায়; িক ু িটল কায কৰা লাক ঘণৃনীয় হয়। ৯

ৰু হীন পদত থকাতৈক কৱল দাস হাৱাই ভাল; খাবৈল নাই িক ু

িনজৰ ৰু কৈল অহংকাৰ কেৰ। ১০ িযজেন সত তাত চেল, তওঁ

িনজৰ প ৰ েয়াজনীয়তাৈল য কেৰ; িক ু েলাকৰ সহা ভুিত

িন ু ৰতাযু । ১১ িযজেন িনজৰ মািটত চহায়, তওঁ জাৰাওৈক আহাৰ

পায়; িক ু িযজেন মলূ হীন অিভ ায়ৰ অ গামী হয়, তওঁ ানশূ । ১২

েলােক আনৰ পৰা চুৰ কৰা ব ৰ িত পাপীেলােক আকাং া কেৰ;

িক ু সত তাত চলা জনৰ ফল িনজৰ পৰাই আেহ। ১৩ পাপী জনক

তওঁৰ কথাই ফা ত পলাই; িক ু সত তাত চলাজন স টৰ পৰা ৰ া

পায়। ১৪ মা েহ িনজৰ কথাৰ ফলৰ াৰাই ভাল িবষয়ত পিৰপণূ হয়;

তওঁ িনজৰ হােতেৰ কৰা কামৰ াৰাই পৰু াৰ পায়। ১৫ অ ানীৰ পথ

তওঁৰ িনজৰ দিৃ ত ; িক ু ানীজেন পৰামশ েন। ১৬অ ানীেয়

খে কেত খং দখৱুাই; িক ু িযজেন অপমান অব া কেৰ, তওঁ দূৰদশী

হয়। ১৭ িযজন সত বাদী, তওঁ ায় কথা কয়; িক ু িমছা সা ীেয় িমছা

কথােহ কয়। ১৮ িযজেন িবেবচনা নকিৰ তৎ ণাত কথা কয়, তওঁ

তেৰাৱালৰ আঘাতৰ দেৰ; িক ু ানী লাকৰ িজভাই তা আেন। ১৯

সত বাদী ওঁঠ িচৰকালৈলেক থােক; িক ু িমছা কাৱা িজভা ে কীয়া।

২০ ক না কৰা সকলৰ মনত তাৰণা থােক; িক ু শাি ৰ পৰামশ

িদয়া সকলৰ আন হয়। ২১ সত তাত চলা জনৈল কােনা ৰাগ নােহ;

িক ু েলাক সমস ােৰ পিৰপণূ হয়। ২২ িমছা কাৱা ওঁঠ িযেহাৱাৰ

িঘণলগীয়া; িক ু সত আচৰণ কৰাসকেল তওঁক আনি ত কেৰ। ২৩

দূৰদশী লােক ান পেুত ৰােখ; িক ু অ ানীৰ মেন িনবিু তা কাশ

কেৰ। ২৪ পিৰ মীসকলৰ হােত শাসন কিৰবৈল পাব; িক ু এেল ৱা

লাকক বাধ তােৰ পিৰ ম কিৰব িদয়া হ’ব। ২৫ মা হৰ মনৰ িচ াই

তওঁৰ মলূ কম কেৰ; িক ু ভাল কথাই তওঁক আনি ত কেৰ। ২৬

সত তাত চলা জন তওঁৰ ব ু ৰ পথ দশক হয়; িক ু েলাকৰ পেথ

তওঁেলাকক িবপেথ িনেয়। ২৭এেল ৱাই িনেজ ধৰা িচকাৰ নাৰাে ;

িক ু পিৰ মী লােক মলূ বান স ি লাভ কেৰ। ২৮ িযসকেল সজ

পথত চেল, তওঁেলােক জীৱন পায়; আৰু এই পথত মতুৃ নাই।

১৩ ানৱান স ােন িনজৰ িপতৰৃ কথা েন; িক ু িন েক অ েযাগ

েন। ২ মা েহ িনজৰ মখুৰ ফলৰ াৰাই ম ল ভাগ কেৰ;

িক ু িব াসঘাতেক অত াচাৰৈল অিভলাষ কেৰ। ৩ িযজেন িনজৰ মখু

চ ােল, তওঁ িনজৰ াণ ৰ া কেৰ; িক ু িযজেন মখু বহলৈক মেল,

তওঁৰ স নাশ হয়। ৪এেল ৱাই ই া কিৰেলও এেকা নাপায়; িক ু

পিৰ মীজেন ই া কিৰেল স ণূভােৱ স ু হয়। ৫ সত তাত চলাজেন

িমছা কথা িঘণ কেৰ; িক ু েলােক িনজেক িবৰ কেৰ আৰু তওঁ

ল াজনক কায কেৰ। ৬ যিতয়া এজন লােক সত তাত চেল, তওঁ

ায়ৰ পথ ৰি ত কেৰ। িক ু লাকসকল তওঁেলাকৰ পাপৰ কাৰেণ

িবন হয়। ৭ এেন লাক আেছ, িযেয় িনজেক ধনী দখৱুাই, িক ু তওঁৰ

এেকা নাথােক; আৰু এেন লােকা আেছ িয সকেলা দান কেৰ, তথািপ

তওঁ কৃতেতই ধনৱান। ৮ এজন ধনী লােক িনজৰ স ি ৰ াৰাই

িনজৰ জীৱনৰ ায়ি ত কিৰব পােৰ, িক ু এজন খীয়া তেনধৰণৰ

ভীিত দশনৰ স খুীন নহয়। ৯ িযজেন সত তাত চেল, তওঁৰ দীপ

িলত হ থােক; িক ু েলাকৰ চািক মাই যাব। ১০ অহ ােৰ কৱল

িববাদ জ ায়; িক ু িযসকেল পৰামশ েন, তওঁেলাকৰ লগত া

থােক। ১১ অিধক অহ ােৰ স ি াস কেৰ; িক ু িয জেন পিৰ েমেৰ

ধন উপাজন কেৰ, তওঁৰ ধন বিৃ হয়। ১২ যিতয়া আশা িস হ’বৈল

পলম হয়, তিতয়া দয় ভািগ পেৰ; িক ু আকাং া িস হাৱাই জীৱনৰ

ব ৃ ৰ দেৰ। ১৩ িয জেন িনেদশ অব া কেৰ, তওঁ তাৰ আেলাচনাৰ

িবষয় হ’ব; িক ু িয জেন আ া স ান কেৰ, তওঁ পৰু াৰ পায়। ১৪

ানী লাকৰ িশ া জীৱনৰ ভুমকু ৰপূ হয়। মতুৃ ফা ৰ পৰা তামাক

আঁতৰাই ৰািখব। ১৫ ভাল অ দিৃ েয় অ হ জয় কেৰ; িক ু িব াস‐

ঘাতকসকলৰ পথ গম। ১৬ ােন িতেটা িস া লওঁেত িবেবচনা

কেৰ; িক ু অ ানী লােক মখুতা িব াৰ কেৰ। ১৭ ব াবাহক

সমস াত পেৰ; িক ু এজন িব াসী দূেত পনুৰ িমলন কৰায়। ১৮ িয জেন

িনয়মা ৱিততা অ া কেৰ, তওঁ দিৰ হয় আৰু লাজত পেৰ; িক ু িয

জেন ধৰিণৰ পৰা িশ া হণ কেৰ, তওঁ স ান পায়। ১৯ বা া িসি েয়

আ া স ু ি িদেয়; িক ু অ ানীেলােক বয়াৰ পৰা আঁতিৰ আিহবৈল

ই া নকেৰ। ২০ ানীেলাকৰ স ত থাকা, তােত তুিমও ানী হবা; িক ু

অ ানীেলাকৰ স ীেয় ক ভাগ কিৰব। ২১ েযােগ পাপীৰ পাছত দৗৰ

মােৰ; িক ু িযসকেল সত তাত চেল, তওঁেলােক উ ম পৰু াৰ পায়।
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২২ ভাল ব ি েয় িনজৰ নািত‐নািতনীেয়কৰ বােব উ ৰািধকাৰ এিৰ যায়;

িক ু পাপীৰ ধন স ি সত তাত চলাজনৰ বােব সংৰি ত হয়। ২৩

খীয়াসকেল নতুন মািটত চহােল ব েতা শস উৎপ হয়; িক ু অ ায়ৰ

াৰাই ই ন হয়। ২৪ িয জেন িনজৰ স ানক িনয়মা ৱিততাত নচলায়,

তওঁ তাক িঘণ কেৰ, িক ু িযজেন তাক ম কেৰ, তওঁ উিচত সময়ত

তাক শাি ও িদেয়। ২৫ িযসকেল সত তাত চেল, তওঁেলােক হঁপাহ

পেলাৱাৈক আহাৰ খায়; িক ু েলাক সদায় ভাকত থােক।

১৪ ানৱতী মিহলাই িনজৰ ঘৰ িনমাণ কেৰ; িক ু অ ানী মিহলাই

িনজৰ হােতেৰ তাক ভািঙ পলায়। ২ িয জেন সৰল পথত চেল,

তওঁ িযেহাৱাক ভয় কেৰ; িক ু িয জেন িনজৰ পথত সত তােৰ নচেল

সইজেন তওঁক হয় ান কেৰ। ৩অ ানীেলাকৰ মখুৰ পৰা তওঁৰ

অহ াৰৰ অ ৰ ওলাই; িক ু ানীেলাকৰ ওঁেঠ সইেবাৰ সংৰি ত কেৰ।

৪ য’ত গৰু নাথােক তাত দানা পা িনকা হ থােক; িক ু ষাঁড় গৰৰু বেলেৰ

অিধক শস উৎপ হয়। ৫ িব াসী সা ীেয় িমছা কথা নকয়; িক ু িমছা

সা ীেয় িমছা কথােকেহ কয়। ৬ িন ক লােক া িবচািৰেল তাক

নাপায়; িক ু বিু মানৰ পে ান লভ হয়। ৭অ ানী লাকৰ পৰা

আঁতিৰ থাকা; কাৰণ তওঁৰ মখুত ানৰ কথা িবচািৰ নাপাবা। ৮ িনজৰ

পথ বিুজ পাৱাই দূৰদশীসকলৰ া; িক ু অ ানীেলাকৰ অ ানতাই

ব না মােথান। ৯ দাষাথক বিল উৎসগ কেৰাঁেত অ ানীেলােক িন া

কেৰ; িক ু ায়পৰায়ণ লাকৰ মাজত অ হ থােক। ১০ দেয় িনজৰ

বদনা িনেজ বিুজ পায়; িক ু অিচনাকী লােক সই আন ত ভাগ ল’ব

নাৱােৰ। ১১ েলাকৰ ঘৰ ংস কৰা হ’ব; িক ু ায়পৰায়ণ লাকৰ

ত ু ম েল থািকব। ১২ কােনা কােনা পথ মা হৰ দিৃ ত সৰল বাধ হয়;

িক ু শষত সেয় মতুৃ ৰ পথ। ১৩ খৰ সময়েতা দেয় হাঁিহব পােৰ,

আৰু আন শষত খৈল পিৰণত হ’ব পােৰ। ১৪ িয জন অিব াসী, তওঁ

িনজৰ আচৰণৰ ফল ভাগ কিৰব; িক ু ভাল লােক তওঁৰ িয আেছ

তােকই পাব। ১৫ িয জন িশি ত নহয়, তওঁ সকেলা িব াস কেৰ; িক ু

দূৰদশী লােক িনজৰ খাজ িচ া কেৰ। ১৬ ানী লােক ভয় কেৰ আৰু

বয়াৰ পৰা আঁতিৰ থােক; িক ু অ ান লােক দঢ়ৃতােৰ সাৱধান বাণী

অৱ া কেৰ। ১৭ ে কেত খং উঠা লােক অ ানীৰ দেৰ কাম কেৰ;

আৰু িযজেন ‐ক না কেৰ তওঁ ঘণৃনীয় হয়। ১৮অিশি ত লাকৰ

মখুতা বংশা েম থােক; িক ু দূৰদশী লাকসকল ােনেৰ পিৰপণূ।

১৯ িযসকল পাপী, তওঁেলােক সৎ লাকৰ আগত িণপাত কেৰ; আৰু

িযসকল তওঁেলােক ধািমকেলাকৰ ৱাৰ ডিলত িণপাত কেৰ। ২০

দিৰ লাকক তওঁেলাকৰ িনজৰ স ীেয়ই ঘণৃা কেৰ; িক ু ধনী লাকৰ

অেনক ব ু থােক। ২১ িয জেন চুবৰুীয়াক হয় ান কেৰ, তওঁ পাপ কেৰ;

িক ু িয জেন দিৰ লাকক দয়া কেৰ, তওঁ অনি ত হয়। ২২ িয সকেল

বয়া পিৰক না কেৰ, তওঁেলাক জােনা িবপথগামী নহয়? িক ু িয

সকেল ম ল ক না কেৰ, তওঁেলাক িব তা আৰু িব াসেযাগ চুি

হণ কিৰব। ২৩ সকেলা কিঠন পিৰ মৰ াৰাই লাভ হয়; িক ু যিতয়া

কৱল আেলাচনা হয়, তিতয়া দিৰ তাৈল আগবািঢ় যায়। ২৪ ানী

লাকসকলৰ স ি তওঁেলাকৰ মু ট; িক ু অ ানীৰ মখূতাই কৱল

অিধক মখূতােহ আেন। ২৫ সত বাদী সা ীেয় জীৱন ৰ া কেৰ; িক ু

িমছা সা ীেয় িমছা কথা কয়। ২৬ িযেহাৱাক ভয় কৰাই দঢ়ৃ‐িব াস,

আৰু এেয় তওঁৰ স ান সকলৰ বােব আ য় ল হ’ব। ২৭ িযেহাৱাৈল

ভয় ৰখাই জীৱনৰ ভুমকু‐ ৰপূ, ইয়ােৰ কােনা এজেন মতুৃ ৰ ফা ৰ

পৰা আঁতিৰ থািকব পািৰব। ২৮ ৰজাৰ গৗৰৱ অিধক সংখ ক জাত

িবচািৰ পাৱা যায়; িক ু জা অিবহেন ৰজা ংস হয়। ২৯ ধযশীল

লাকৰ িবেবচনা শি অিধক; িক ু বগাই খং উঠা লােক িনজৰ মখুতা

কাশ কেৰ। ৩০ শা দয় শৰীৰৰ বােব জীৱন ৰপূ; িক ু ঈষা হাড়ৰ

য় ৰপূ। ৩১ িয লােক দিৰ ক অত াচাৰ কেৰ, তওঁ িনজৰ সিৃ ক াক

শাও িদেয়; িক ু িয জেন অভাৱীেলাকক দয়া কেৰ, তওঁ তওঁক স ান

কেৰ। ৩২ লাক িনজৰ ‐কমৰ াৰাই পিতত হয়; িক ু ধািমক

লােক মতুৃ েতা আ য় পায়। ৩৩ া দয়ৰ স দশীতাত িতি ত

হয়; িক ু অ ানীেলাক সকলৰ মাজেতা তওঁ িনজেক কাশ কেৰ। ৩৪

সৎ কায কৰা াৰাই দশৰ উ িত হয়; িক ু পাপ িয কােনা লাকৰ বােব

কল ৰপূ। ৩৫ ােনেৰ কায কৰা দাসৈল ৰজাৰ অ হ থােক; িক ু

ল াজনক কাম কৰা দাসৈল তওঁৰ াধ জে ।

১৫ ম ৃ উ েৰ াধ া কেৰ; িক ু কেঠাৰ কথাই খং তােল।

২ ানীেলাকৰ িজভাই ানৰ শংসা কেৰ; িক ু অ ানীৰ মেুখ

অ ানতাৰ কথা কয়। ৩ িযেহাৱাৰ দিৃ সকেলা ঠাইেত থােক, ভাল আৰু

বয়াৰ ওপৰত তওঁৰ দিৃ থােক। ৪ িজভা জীৱন ব ৃ ৰপূ; িক ু

তাৰণাপণূ িজভাই আ াক িৰ কেৰ। ৫ অ ানী লােক িনজৰ িপতৰৃ

িনয়মা ৱিততা অৱ া কেৰ; িক ু িয জেন ধৰিণৰ পৰা িশ া লয়, তওঁ

দূৰদশী। ৬ িয সকেল সত তাত চেল, তওঁেলাকৰ ভঁৰাল বহৃৎ হয়; িক ু

সকলৰ উপাজেন তওঁেলাকক সমস াত পলায়। ৭ ানী লাকৰ

ওঁেঠ ানৰ িবষেয় কয়, িক ু অ ানী লাকৰ দেয় সইদেৰ নকেৰ।

৮ সকলৰ বিলদান িযেহাৱাই িঘণ কেৰ; িক ু ায়পৰায়ণ লাকৰ

াথনাত তওঁ আনি ত হয়। ৯ লাকৰ পথ িযেহাৱাই িঘণ কেৰ;

িক ু সত তাক অ সৰণ কৰা জনক তওঁ ম কেৰ। ১০ িযজেন সৎ

পথ ত াগ কেৰ, তওঁৈল কিঠন শাি থােক; আৰু িযজেন অ েযাগ িঘণ

কেৰ তওঁৰ মতুৃ হ’ব। ১১ িচেয়াল আৰু িবনাশ িযেহাৱাৰ দিৃ ত লকুাই

থকা নাই; তেনহ’ ল িকমান অিধক পিৰমােণ ম ষ স ান সকলৰ দয়

তওঁৰ দিৃ ত থােক। (Sheol h7585) ১২ িন ক লােক অ েযাগত িবৰি

পায়; তওঁ ানী লাকৰ ওচৰৈল নাযায়। ১৩আনি ত দেয় মখুম লক

ফুি ত কেৰ; িক ু মানিসক য ণাই আ া ভািঙ িদেয়। ১৪ িবেবচকৰ

দেয় ান িবচাৰ কেৰ; িক ু অ ানী লাকৰ মেুখ অ ানতা হণ কেৰ।

১৫ িনযািতত লাকৰ সকেলা িদন ক দায়ক; িক ু ফুি ত দয়ৰ ভাজ

িচৰ ায়ী। ১৬ িব াি ৰ সেত বহৃৎ ভঁৰালতৈক িযেহাৱাৈল ভয় কিৰ ৰখা

অলেপই ভাল। ১৭ িহংসাৰ সেত া ৱান গৰতুৈক েমেৰ সেত

শাক‐পাচিল ভাজন কৰাই ভাল। ১৮ ািধ লােক িবতকৰ সিৃ কেৰ;

িক ু াধত ধীৰ লােক িববাদ া কেৰ। ১৯ এেল ৱাৰ পথ কাঁইটৰ

বৰা ৰপূ; িক ু ায়পৰায়ণৰ পথ ৰাজপথ ৰপূ। ২০ ানৱান পু ই

িপতকৃ আনি ত কেৰ; িক ু অ ানেলােক িনজ মাতকৃ অব া কেৰ। ২১

ানশূ জনক অ ান জেন আন িদেয়; িক ু িয জন িবেবচক, তওঁ

সৰল পথত চেল। ২২ পৰামশৰ অিবহেন কৰা পিৰক না ব থ হয়;

িক ু ব লাকৰ পৰামশত সেয় িস হয়। ২৩ মা েহ িনজৰ উপযু

উ ৰত আন পায়, আৰু উিচত সময়ত কাৱা বাক কেন ভাল। ২৪

দূৰদশী লাকৰ বােব জীৱনৰ পথ উ গামী হয়; যােত তলত থকা িচেয়ালৰ

পৰা তওঁ আতিৰব পােৰ। (Sheol h7585) ২৫ িযেহাৱাই অহ াৰীেলাকৰ

উ ৰািধকাৰী উ কেৰ, িক ু তওঁ িবধৱা লাকৰ স ি ৰি ত

কেৰ। ২৬ িযেহাৱাই লাকৰ ক না িঘণ কেৰ; িক ু দয়াশীলৰ

বাক েবাৰ িনমল। ২৭ ডকাইেত িনজৰ পিৰয়ালৈল সমস া আেন; িক ু

ভঁিট িঘণ কৰা জন শেল থােক। ২৮ সত তাত চলা জনৰ দেয় উ ৰ

িদয়াৰ পেূবই িচ া কেৰ; িক ু েলাকৰ মেুখেৰ সকেলা বয়া কথা

বািহৰ হয়। ২৯ িযেহাৱা েলাকৰ পৰা দূৰত থােক; িক ু সত তাত

চলাজনৰ াথনা েন। ৩০ চ ৰ স তাই দয়ক আনি ত কেৰ;

আৰু ভবা াই শৰীৰক া ৱান কেৰ। ৩১ যিতয়া কােনা এজেন

তামাৰ আচৰণ ধৰাই িদেয় আৰু যিদ তুিম মেনােযাগ িদয়া, তিতয়া

তুিম ানীসকলৰ মাজত গণ হবা। ৩২ িযজেন িনয়মা বিততা অ া

কেৰ, তওঁ িনজেক হয় ান কেৰ; িক ু িয জেন অ েযাগ েন, তওঁ

িবেবচনা লাভ কেৰ। ৩৩ িযেহাৱাৈল ৰখা ভেয় াৰ িশ া িদেয়, আৰু

ন তা স ানৰ আগত আেহ।

১৬ মনৰ ক না মা হৰ; িক ু িজভাৰ উ ৰ িযেহাৱাৰ পৰা আেহ। ২

মা হৰ সকেলা পথ িনজৰ দিৃ ত ; িক ু িযেহাৱাই আ ােবাৰ

পৰী া কেৰ। ৩ তামাৰ কাযৰ ভাৰ িযেহাৱাত সমপণ কৰা; তােত

তামাৰ অিভ ায় িস হ’ব। ৪ িযেহাৱাই সই উে েশ সকেলােক সিৃ

কিৰেল; এেন িক, তওঁ েলাকেকা শা‐িদনৰ বােব সিৃ কিৰেল। ৫
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অহংকাৰী দয়ৰ েত ক লাকক িযেহাৱাই িঘণ কেৰ; যিদও তওঁেলােক

হাতত ধৰাধিৰৈক থােক, তথািপও তওঁেলােক দ নােপাৱাৈক নাথািকব।

৬ িব াসেযাগ আৰু িনভৰেযাগ চুি ৰ াৰাই অপৰাধৰ ায়ি হয়,

আৰু িযেহাৱাৈল ৰখা ভয়ৰ াৰাই মা হ বয়াৰ পৰা আঁতিৰ আেহ। ৭

যিতয়া কােনা লাকৰ আচৰেণ িযেহাৱাক স ু কেৰ, তিতয়া তওঁ সই

জনৰ শ সকলেকা তওঁৰ লগত শাি ত থািকব িদেয়। ৮অ ােয়েৰ

সেত অিধক আয়তৈক ােয়েৰ সেত অলেপই ভাল। ৯ মা েহ দয়ত

িনজৰ পথৰ িবষেয় পিৰক না কেৰ; িক ু িযেহাৱাই তওঁৰ ভিৰৰ খাজ

িনৰপূণ কেৰ। ১০ ৰজাৰ ওঁঠত ঈ ৰীয় বাক থােক; িবচাৰত তওঁৰ

মেুখ অ ায়ৰ কথা নকয়। ১১ সিঠক তুলাচনী িযেহাৱাৰ পৰা আেহ; আৰু

মানাত থকা সকেলােবাৰ দগা তওঁেৰই সিৃ । ১২ যিতয়া ৰজাই বয়া

কম কেৰ, তিতয়া িকছুমান অব া কিৰবলগীয়া িবষয় হয়, কাৰণ তওঁৰ

িসংহাসন সৎ কায কৰাৰ াৰাই াপন কৰা হেছ। ১৩ ায় কথা কাৱা

ওঁেঠ ৰজাক আনি ত কেৰ; আৰু তওঁ পানপটীয়াৈক কথা কাৱা লাকক

ভাল পায়। ১৪ ৰজাৰ াধ মতুৃ ৰ বা াবাহক ৰপূ; িক ু ানী লােক

তওঁৰ াধ শা কিৰবৈল চ া কেৰ। ১৫ ৰজাৰ মখুম লৰ উ লতা

জীৱন ৰপূ, আৰু তওঁৰ অ হ বস কালৰ বৰষণুৰ মঘৰ দেৰ।

১৬ সাণতৈক া লাভ কৰা কেন উ ম! আৰু িবেবচনা িনবাচন

কৰা ৰপূতৈক কেন উ ম। ১৭ ায়পৰায়ণ লাকৰ ৰাজপথ পাপৰ

পৰা আঁতিৰ থােক; িয জেন িনজৰ জীৱন ৰি ত কেৰ, তওঁ িনজৰ

পথৰ ত াৱধান কেৰ। ১৮ িবনাশৰ আগত অহংকাৰ আেহ, আৰু পতনৰ

পবূেত মনৰ গ হয়। ১৯অহংকাৰী সকলৰ সেত লটু ব ভাগ কিৰ

লাৱাতৈক, দিৰ সকলৰ সেত ন হাৱাই ভাল। ২০ িযসকেল িশ া

লাভ কিৰ অ শীলন কেৰ, তওঁেলােক ম ল িবচািৰ পায়; আৰু িয সকেল

িযেহাৱাত িনভৰ কেৰ, তওঁেলাক খী হয়। ২১ িযজন দেয়েৰ ানী,

তওঁক িবেবচক বিুল কাৱা হয়, আৰু ম ৃ কথাই িশ া িদয়া স মতা

বিৃ কেৰ। ২২ িবেবচক লাকৰ বােব িবেবচনা জীৱনৰ ভুমকু ৰপূ;

িক ু অ ানী সকলৰ শাি তওঁেলাকৰ অ ানতা। ২৩ ানী লাকৰ

দেয় তওঁৰ মেুখেৰ ান কাশ কেৰ; আৰু তওঁৰ ওঁঠত িব াসৰ কথা

থােক। ২৪ সে াষজনক বাক মৗচাকৰ দেৰ; সেয় আ াৈল িমঠা, আৰু

হাড়েবাৰৈল আেৰাগ ৰপূ। ২৫ এেন পথ আেছ, িয মা হৰ দিৃ ত ;

িক ু শষেত সেয় মতুৃ ৰ পথ হয়। ২৬ পিৰ মী লাকৰ ু ধাই তওঁক

পিৰ ম কৰায়; তওঁৰ ু ধাই তওঁক উদগায়। ২৭ িন মা লােক ম

খাি উিলয়াই, আৰু তওঁৰ কথা জল আঙঠাৰ দেৰ। ২৮ উ ৃ ল

লােক িববাদ সিৃ কেৰ; পৰচ াকাৰীেয় ণয়ৰ ব ু ৰ িবে দ জ ায়।

২৯ অত াচাৰী লােক িনজৰ চুবৰুীয়াক িমছা কথা কয়; আৰু িয পথ বয়া,

সই পথৈল তওঁক ল যায়। ৩০ িযজেন চ িটিপয়াই, তওঁ অসৎ

িবষয়ৰ পিৰক না কেৰ। িযসকেল ওঁঠ কােমােৰ তওঁেলােক পাপ কায

হ’বৈল িদেয়। ৩১ পকা চুিল গৗৰৱৰ মু ট। সৎ পথত চলাৰ াৰাই ইয়াক

পাৱা যায়। ৩২ াধত ধীৰ লাক বীৰতৈক উ ম; আৰু িনজৰ মনক

দমন কৰা লাক নগৰ জয়কাৰীতৈকেয়া । ৩৩ িচিঠ‐ খলৰ িট

কাঁচত পেৰ, িক ু িস া িযেহাৱাৰ পৰা হয়।

১৭ িববাদযু ভােজেৰ সেত পিৰপণূ হাৱা ঘৰতৈক, শাি েৰ

সেত দাই এগৰাহ খাৱাই ভাল। ২এজন ানী দােস লাজ

িদওঁতা পু ৰ ওপৰত শাসন কিৰব, আৰু ভােয়কসকলৰ এজন যন হ

উ ৰািধকাৰ ভগাই লব। ৩ ৰপূৰ কাৰেণ ধাতু গেলাৱা পা , আৰু সাণৰ

কাৰেণ ভাতী, িক ু িযেহাৱাই দয় শাধন কেৰ। ৪ িয লােক কম

কেৰ, তওঁ নীিতহীন কথা কাৱাসকলৰ কথা েন, আৰু িমছলীয়াই বয়া

িবষয়ৰ কথা কওতা জনৈল মেনােযাগ িদেয়। ৫ দিৰ ক পিৰহাস কৰা

জেন তওঁৰ জনক ােক অপমান কেৰ; আৰু িয জেন ভাগ ত আন

কেৰ, তওঁ দ নােপাৱাৈক নাথািকব। ৬ ব ৃ সকলৰ নািত নািতনী

তওঁেলাকৰ িকৰীিট ৰপূ; আৰু িপতসৃকল তওঁেলাকৰ িনজৰ স ানৰ

গৗৰৱ ৰপূ। ৭ বাকপটু ওঁঠ মখুৰ কাৰেণ উপেযাগী নহয়; তে তাতৈক

িকমান কম পিৰমােণ িমছলীয়া ওঁঠ ৰাজভ ব ি ৰ উপেযাগী হয়। ৮

িদয়া জনৰ বােব ভঁিট যা ৰ পাথৰৰ দেৰ; িয ফােলই তওঁ যায়, সই

ফােলই তওঁ সফল হয়। ৯ িয জেন অপৰাধ ঢােক, তওঁ মৰ চ া

কেৰ; িক ু িয কােনােৱ এেক িবষয় বােৰ বােৰ ক থােক, তওঁ ণয়ৰ

ব ু ৰ িবে দ জ ায়। ১০ িয দেৰ মখূৰ ওপৰত এশ কােব কাম কেৰ,

সই দেৰ িবেবচকৰ মনৈল অ েযাগ গভীৰ ভােব সামায়। ১১

লােক কৱল িবে াহৰ চ া কেৰ; সেয় িন ু ৰ বা াবাহকক তওঁৰ

িবপে পেঠাৱা হ’ব। ১২ িনজৰ অ ানতাত ম হাৱা অ ানী লাকৰ

লগত সা াৎ হাৱাতৈক, পাৱািল আজিুৰ িনয়া ভালকুৰ লগত সা াৎ

হাৱাই ভাল। ১৩ যিতয়া কােনা এজেন উপকাৰৰ সলিন অপকাৰ কেৰ,

তিতয়া অপকােৰ তওঁৰ ঘৰ পিৰত াগ নকেৰ। ১৪ িববাদৰ আৰ িণ

কােনা এজেন পানী চািৰওফােল এিৰ িদয়াৰ দেৰ; এই হতুেক দ ‐

কািজয়া নােহাৱাৰ আগেতই িববাদৰ পৰা আঁতিৰ থাকা। ১৫ িয জেন

ক িনেদাষী কেৰ, আৰু ধািমকক দাষী কেৰ, তওঁেলাক েয়া সমােন

িযেহাৱাৰ িঘণলগীয়া। ১৬ িযেহতু অ ানী লাকৰ িশ া হণ কৰাৰ

দ তা নাই সেয় তওঁ া আহৰণ কিৰবৈল িকয় ধন খৰচ কিৰব?

১৭ ব ু সকেলা সময়েত ি য় হয়; আৰু ভােয়কৰ শাৰ িদনৰ বােব

জ হয়। ১৮ ানশূ লােক িত াত আৱ হয়; আৰু চুবৰুীয়াৰ

ধাৰৰ ায়ী লয়। ১৯ িযজেন িববাদ ভাল পায়, তওঁ পাপ ভাল পায়;

িয কােনােৱ িনজৰ েবশ ৱাৰ ওখ কেৰ, তওঁ িবনাশৰ চ া কেৰ।

২০ িটল মনৰ লােক কােনা িবষয়েত ম ল িবচািৰ নাপায়; িযজেন

িমছা কথা কয়, তওঁ িবপদত পেৰ। ২১ িযজেন অ ানীক জ িদেয়,

তওঁ িনজৈল খদ আেন; আৰু অ ানীৰ িপতেৃয় আন কিৰব নাৱােৰ।

২২আনি ত দয় ভাল ঔষধ হয়; িক ু ভ দেয় হাড়েবাৰ ৱায়।

২৩ ায়ৰ পথ িবপথগামী কিৰবৈল েলােক পেুত িদয়া ভঁিট হণ

কেৰ। ২৪ িযজনৰ িবেবচনা থােক, তওঁ াৰ স খুত থােক; িক ু

অ ানী লাকৰ চ পিৃথবীৰ অ ত থােক। ২৫ অ ানী পু ই তওঁৰ

িপতকৃ বজাৰ িদেয়, আৰু তওঁক জ িদয়া মিহলাৰ কাৰেণ তওঁ খ

দায়ক। ২৬ ায় কৰা জনক শাি িদয়া অ িচত; আৰু সাধেুলাকক তওঁৰ

সৰলতাৰ বােব হাৰ কৰা ভাল নহয়। ২৭ ানী লােক ক’ম কথা কয়;

আৰু ধীৰ মনৰ লাক িবেবচক। ২৮ এেনিক অ ানী লােক িনমােত

থািকেল ানী বিুল ভবা যায়; তওঁ যিতয়া মখু ব কিৰ ৰােখ, তিতয়া

তওঁ বিুধয়ক বিুল গিণত হয়।

১৮ িয জেন িনজেক পথৃেক ৰােখ, তওঁ কৱল িনজৰ আকাং া

িসি ৰ চ া কেৰ, আৰু সকেলা পৰামশৰ িবৰেু যুঁজ কেৰ। ২

অ ানী লােক িবেবচনাত সে াষ নাপায়, িক ু কৱল িনজৰ দয়ত থকা

কথা কাশ কেৰ। ৩ যিতয়া লাক আেহ, তওঁৰ লগত অপমােনা

আেহ; আৰু অপমানৰ লগত িন াও আেহ। ৪ মা হৰ মখুৰ কথা গভীৰ

জলৰ দেৰ; াৰ ভুমকু ব থকা জিুৰৰ িনিচনা। ৫ লাকৈল প পাত

হাৱা ভাল নহয়, আৰু ায় কৰা সকলৰ িবচাৰ অ া কৰা ভাল নহয়।

৬ অ ানী লাকৰ ওঁেঠ তওঁৰ লগত িববাদ আেন, আৰু তওঁৰ মখুৰ

কথাই তওঁক মাৰ খাৱাই। ৭ অ ানী লাকৰ মেুখ তওঁৰ ংস আেন,

আৰু তওঁৰ ওঁেঠ তওঁক ফা ত পলাই। ৮ পৰচ াকাৰীৰ কথা া

আহাৰৰ দেৰ; সেয় শৰীৰৰ িভতৰৰ অংশৈলেক সামায় যায়। ৯আৰু িয

জেন িনজৰ কাযত অৱেহলা কেৰ, তওঁ ংসকাৰীৰ ভােয়কৰ দেৰ। ১০

িযেহাৱাৰ নাম দঢ়ৃ গ ৰপূ; সৎ কায কৰা লােক পলাই গ সই গত

ৰ া পায়। ১১ ধনৱানৰ ধন‐স ি েয়ই তওঁৰ দঢ়ৃ নগৰ; আৰু তওঁৰ

ক নাত সইেবাৰ ওখ দৱালৰ দেৰ। ১২ পতনৰ পেূব মা হৰ দয়

অহংকাৰী হয়, িক ু ন তা স ানৰ আেগ আেহ। ১৩ িয জেন নাৰ

পেূবই উ ৰ িদেয়, সেয় তওঁৰ অ ানতা আৰু অপমান। ১৪ মা হৰ

আ াই অ তােতা জীয়াই ৰািখব; িক ু ভ আ াক কােন সিহব পােৰ?

১৫ বিুধয়কৰ দেয় ান অজন কেৰ, আৰু ানী লােক নাৰ াৰাই

ান িবচািৰ পায়। ১৬ মা হৰ উপহােৰ হয়েতা পথ মকুিল কিৰব পােৰ,

আৰু গণ মা লাকৰ আগৈল তওঁক ল যায়। ১৭ যিতয়াৈলেক িবপ

জন আিহ তওঁক নকেৰ; তিতয়াৈলেক গাচৰত থেম উপি ত

হাৱা জন িনেদাষী যন বাধ হয়; ১৮ িচিঠ‐ খেল িববাদ সমা কেৰ,
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আৰু পৰা মী িবপ সকলক পথৃেক ৰােখ। ১৯ দঢ়ৃ নগৰ জয় কৰাতৈক

ু ভােয়কক জয় কৰা টান; আৰু িববাদ দূগত লেগাৱা মািৰৰ দেৰ। ২০

িনজৰ মখুৰ ফেলেৰ পট পিৰপণূ হয়; আৰু তওঁৰ ওঁঠৰ শস েৰ তওঁ

স ু হয়। ২১ িজভাৰ শি ত মতুৃ আৰু জীৱন থােক; আৰু িযসকেল তাক

ভাল পায়, তওঁেলােক তাৰ ফল ভাগ কিৰব। ২২ িয জেন ভাযা পায়,

তওঁ পৰম ব পায়, আৰু িযেহাৱাৰ পৰা অ হ লাভ কেৰ। ২৩ দিৰ

লােক কৃপাৰ বােব িবনয় কেৰ; িক ু ধনৱান লােক কঠুৱা উ ৰ িদেয়।

২৪ িয জেন অেনক লাকৰ সেত ব ু কেৰ, তওঁ িনজৰ স নাশৈলেহ

তােক কেৰ; িক ু এেন ব ু থােক িয ভােয়কতৈক আেপান হয়।

১৯ িনজৰ িস তাত চলা দিৰ লাক, কােনা এজন কথাত িবপথগামী

আৰু অ ানী লাকতৈক ভাল। ২ ানৰ অিবহেন অিভ ায় থকা

ভাল নহয়; আৰু িয জেন বেগেৰ যায়, তওঁ পথ হৰৱুাই। ৩ মা হৰ

অ ানতাই তওঁৰ জীৱন ংস কেৰ; আৰু তওঁৰ দয় িযেহাৱাৰ িবৰেু

াধাি ত হয়। ৪ ধন‐স ি েয় অেনক ব ু একি ত কেৰ; িক ু দিৰ

লাক িনজৰ ব ু সকলৰ পৰা িবিছ হয়। ৫ িমছা সা ী িদয়া জেন দ

নােপাৱাৈক নাথািকব; আৰু িয জেন িমছা কথা কয় তেৱাঁ অব াহিত

নাপায়। ৬ অেনক লােক অ হ পাবৈল দয়ালু লাকৰ আগত িনেবদন

কেৰ, আৰু িয জেন উপহাৰ িদেয়, তওঁৰ সকেলা ব ু হয়। ৭ যিদ দিৰ

লাকৰ ভােয়ক সকেল তওঁক িঘণ কেৰ; তেনহেল তাতৈক িকমান অিধক

পিৰমােণ তওঁৰ ব ু সকল তওঁৰ পৰা আঁতিৰ যাব! তওঁ তওঁেলাকক

আ ান কেৰ, িক ু তওঁেলাক আতিৰ যায়। ৮ িযজেন ান লাভ কেৰ,

তওঁ িনজৰ াণক ম কেৰ, িযজেন িবেবচনা শি ৰােখ, তওঁ িয ভাল

তাক িবচািৰ পায়। ৯ িমছা সা ী িদয়া জেন দ নােপাৱাৈক নাথািকব;

িক ু িমছা কথা কাৱা জন িবন হ’ব। ১০ অ ানী লােক িবলাসীতা

জীৱন যাপন কৰা অ পযু ; তেনহেল ৰাজ মাৰৰ ওপৰত দােস শাসন

কৰা তাতৈক িকমান অিধক পিৰমােণ অ পযু ! ১১ মা হৰ িবেবচনাই

তওঁক াধত ধীৰ কেৰ, আৰু অপৰাধ অৱমাননা কৰা তওঁৰ গৗৰৱ।

১২ ৰজাৰ াধ ডকা িসংহৰ গ নৰ দেৰ; িক ু তওঁৰ অ হ ঘাঁহৰ

ওপৰত পৰা িনয়ৰৰ দেৰ। ১৩ মখূ পু ই িপতৈৃল ংস আেন, আৰু ক ল

কৰা মিহলা টাপ‐ টাপৈক পিৰ থকা পানীৰ দেৰ। ১৪ ঘৰআৰু ধন‐স ি

িপতসৃকলৰ পৰা পাৱা উ ৰািধকাৰ; িক ু ানৱতী ভাযা িযেহাৱাৰ পৰা

পাৱা যায়। ১৫ এলােহ মা হক েঘাৰ িন াত পলায়, িক ু িযজেন কাম

কিৰবৈল ই া নকেৰ, তওঁ ভাকত থািকব। ১৬ িয জেন আ া পালন

কেৰ, তওঁ িনজৰ াণ ৰ া কেৰ; িক ু িয জেন িনজৰ পথৰ িবষেয় িচ া

নকেৰ, তওঁৰ মতুৃ হ’ব। ১৭ িয জেন দিৰ ক দয়া কেৰ, তওঁ িযেহাৱাক

ঋণ িদেয়; আৰু তওঁ কৰা কাযৰ িবিনময়, তওঁ তওঁক পিৰেশাধ কিৰব।

১৮আশা থােকােত িনজৰ স ানক িনয়মা বিততা িশেকাৱা; আৰু স ানক

মািৰ পেলাৱাৰ কথা দয়ত নাভািববা। ১৯ অিত াধী মা েহ দ

পাৱা উিচত; যিদ তুিম তওঁক মু কৰা, তেনহেল তুিম ি তীয় বাৰৰ

বােবও কিৰব লািগব। ২০ তুিম জীৱনৰ শষ বয়সত ানী হ’বৈল পৰামশ

না, আৰু িনেদশ হণ কৰা। ২১ মা হৰ দয়ত ব েতা আঁচিন থােক;

িক ু িযেহাৱাৰ অিভ ায় িথেৰ থািকব। ২২আ গত মা হৰ ই ােৰ হয়,

আৰু িমছলীয়াতৈক দিৰ লাক ভাল। ২৩ িযেহাৱাক তওঁৰ পাবলগীয়া

স ান িদয়া, আৰু সেয় তামাৰ জীৱনদায়ক হ’ব, আৰু িয জনৰ সয়া

আেছ, তওঁ তৃ হ থািকব; আৰু তওঁ অিন ৰ াৰাই পীিড়ত নহ’ব। ২৪

এেল ৱাই পা ৰ আহাৰত হাত মৱুাই, এেনিক পনুৰায় মখুৈল ঘৰূাই

িনব নাৱািৰব। ২৫ িন কক হাৰ কৰা, তােত অিশি ত দূৰদশী হ’ব;

আৰু িবেবচকক অ েযাগ কৰা, তােত তওঁ ান লাভ কিৰব। ২৬ িয

পু ই িপতকৃ লটু কেৰ, আৰু মাতকৃ খিদ িদেয়, তওঁ এেন পু িয জেন

লাজ আৰু অপমান আেন। ২৭ হ মাৰ পু , যিদ তুিম উপেদশ িনবৈল

এিৰ িদয়া, তুিম ানৰ বাক ৰ পৰা া হবা। ২৮ নীিত সা ীেয়

ায় িবচাৰৰ িন া কেৰ, আৰু সকলৰ মেুখ অপৰাধ াস কেৰ। ২৯

িন কসকলৰ বােব দ যু ত আেছ, আৰু অ ানী সকলৰ িপিঠৰ বােব

সাঁচ বহা কাব যু ত আেছ।

২০ া াৰস িন ক, আৰু ৰা ‐কািজয়া কৰা লাক; িয কােনােৱ

ৰা পান কিৰ মতলীয়া হয়, তওঁ ানী নহয়। ২ ৰজাৰ াধ

যবুা িসংহৰ গ নৰ দেৰ; িযজেন তওঁৰ খং তােল, তওঁ িনজৰ জীৱন

হৰৱুাই। ৩ িববাদৰ পৰা দূৰত থকাই মা হৰ স ান; িক ু েত ক

অ ানী লােক িবতকত সামায়। ৪ এেল ৱা লােক শৰৎ কালত হাল

নাবায়; আৰু তওঁ শস দাৱাৰ সময়ত অলপ শস িবচােৰ, িক ু এেকােক

নাপায়। ৫ মা হৰ দয়ৰ অিভ ায় গভীৰ জলৰ দেৰ; িক ু সই ক না

িবেবচক ব ি েয় বািহৰত কাশ কেৰ। ৬ ব েতা লােক িনজৰ সাধতুা

ঘাষণা কেৰ; িক ু িব াসী লাক কােন িবচািৰ পায়? ৭ ায় কায

কৰা লােক িনজৰ ায়পৰায়ণতাত চেল, আৰু তওঁক অ সৰণ কৰা

তওঁৰ স ান সকল খী হয়। ৮ িসংহাসনত বহা ৰজাই িবচাৰকৰ ায়ী

পালন কেৰ; তওঁৰ আগত থকা সকেলা তা তওঁৰ দিৃ েৰ পৰী া

কেৰ। ৯ কােন ক’ব পােৰ “মই মাৰ দয় কিৰ ৰািখেছাঁ, আৰু মাৰ

পাপৰ পৰা মই মু হ’ লা? ১০ পাথক থকা ওজন, আৰু অসমান জাখ,

এই েয়াটােক িযেহাৱাই িঘণ কেৰ। ১১ এেনিক যৱুক এজেন তওঁৰ

কাযৰ াৰাই পিৰিচত হয়, আৰু ায়পৰায়ণ আচৰণৰ াৰাই তওঁক

বিুজব পৰা যায়। ১২ ৱনকাৰী কাণ আৰু দশনকাৰী চ , এই েয়ােকা

িযেহাৱাই সিৃ কিৰেল। ১৩ িন াক ভাল নাপাবা অথবা, তুিম দিৰ হবা;

তামাৰ চ মলা, আৰু তামাৰ চুৰ পিৰমােণ খাৱা ব থািকব। ১৪

িকনা জেন কয়, “ বয়া! বয়া! িক ু যিতয়া তওঁ আঁতিৰ যায়, তিতয়া

তওঁ অহংকাৰ কেৰ। ১৫ সাণ আৰু অজ মলূ বান পাথৰ আেছ; িক ু

ানযু ওঁঠ অমলূ ৰ । ১৬ িয জেন অিচনাকীৰ জািমন হয়, তওঁৰ ব

লাৱা; যিতয়া তওঁ কােনা ব িভচািৰণীৰ বােব জািমন হয়, তিতয়া

তওঁৰ পৰা ব ক লাৱা। ১৭ ব নােৰ পাৱা িপঠাৰ সাৱাদ িমঠা

লােগ; িক ু পাছত তওঁৰ মখু িশেলেৰ পণূ হয়। ১৮ পৰামশৰ াৰাই

আঁচিনেবাৰ িস হয়; আৰু কৱল ানী লাকৰ নতৃ ত যু আৰ কৰা

হয়। ১৯ পৰচ াকাৰীেয় পতু কথা কাশ কেৰ; সেয় িয জেন ব

কথা কয়, তওঁৰ সেত সহেযাগ নকিৰবা। ২০ িয জেন িনজৰ িপতকৃ

নাইবা মাতকৃ শাও িদেয়, ঘাৰ অ কাৰত তাৰ চািক মাই যায়। ২১

উ ৰািধকাৰ আৰ ণীেত শীে পাৱা যায়; িক ু শষত সেয় ভাল নহব।

২২এইদেৰ নকবা, “মই তামাৰ ভুলৰ বােব িতকাৰ সািধম!” িযেহাৱাৈল

অেপ া কৰা, তওঁ তামাক উ াৰ কিৰব। ২৩ িযেহাৱাই অসমান ওজন

িঘণ কেৰ, ফাঁিক তুলাচনী ভাল নহয়। ২৪ মা হৰ ভিৰৰ খাজ িযেহাৱাৰ

পিৰচািলত; তেনহেল মা েহ কেনৈক িনজৰ পথ বিুজব? ২৫ কােনা

লােক হঠােত “এই ব পিব ” বিুল কাৱা, মা হ; আৰু স কৰাৰ

পাছত তাৰ অথ িক সই িবষেয় িচ া কৰা মা হৰ বােব ফা ৰ দেৰ। ২৬

ানী ৰজাই সকলক পথৃক কেৰ, আৰু তাৰ পাছত তওঁ শষ মৰা গাড়ী

তওঁেলাকৰ ওপেৰিদ চলায়। ২৭ মা হৰ আ া িযেহাৱাৰ দীপ ৰপূ;

সেয় তওঁ সকেলােৰ অ ৰৰ িভতৰ অংশ িবচােৰ। ২৮ িব াসেযাগ

আৰু িব তাৰ িনয়েম ৰজাক সংৰি ত কেৰ, আৰু তওঁৰ িসংহাসন

মৰ াৰাই িনৰাপেদ থােক। ২৯ যৱুকৰ বেলই তওঁৰ গৗৰৱ, আৰু

পকা চুিলেয় ব ৃ লাকৰ অিভ তা দশাই। ৩০ ঘা লেগাৱা হােৰ তা

পিৰ াৰ কেৰ, আৰু হােৰ অ ৰৰ গভীৰতম অংশ পিৰ াৰ কেৰ।

২১ ৰজাৰ দয় িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা ব থকা পানীৰ দেৰ; তওঁ

এই পানী িয িদশৈল ই া কেৰ, সই িদশৈল বাৱায়। ২ সকেলা

মা হৰ পথ তওঁৰ িনজৰ দিৃ ত ায়; িক ু িযেহাৱাই দয় জােখ। ৩ িয

সত আৰু ায়, এেন কায কৰা; বিলদানতৈক এই কায সমহূ িযেহাৱাৰ

হণীয়। ৪ অহংকাৰী দিৃ আৰু দাি ক দয়; লাকৰ দীপ পােপেৰ

পিৰপণূ। ৫ পিৰ মী লাকৰ ক নাই কৱল উ িতৈল ল যায়; িক ু

িয সকেল খৰৈক কায কেৰ, তওঁেলাকৈল কৱল দিৰ তা আেহ। ৬

িমছলীয়া িজভাৰ াৰাই অজন কৰা ধন‐স ি অ ায়ী ভাপ, সইেবাৰ

মতুৃ িবচােৰ, ৭ লাকৰ অত াচােৰ তওঁেলাকক দূৰ কিৰব; কাৰণ

তওঁেলােক ায় পথত চিলবৈল অস ত হয়। ৮অপৰাধীৰ পথ িটল

হয়, িক ু িয জন , তওঁ সৎ কায কেৰ। ৯ দ ৰী ভাৱৰ ভাযাৰ
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সেত ঘৰত বাস কৰাতৈক, ঘৰৰ চালৰ এচুকত বাস কৰাই ভাল। ১০

লাকৰ আ াই পাপ আকাং া কেৰ, আৰু তওঁৰ পৰা তওঁৰ চুবৰুীয়া

কৃপা দিৃ নাপায়। ১১ যিতয়া িন ক লােক দ পায়, তিতয়া অিশি ত

লাক ানী হয়, আৰু যিতয়া ানী লােক িনেদশ পায়, তিতয়া তওঁৰ

ান বিৃ হয়। ১২ িয জেন সৎ কায কেৰ, তওঁ লাকৰ ঘৰ পযেব ণ

কেৰ; তওঁ লাকৈল স নাশ কিঢ়য়াই আেন। ১৩ িয জেন দিৰ

লাকৰ কাতেৰাি েন, সই জন যিতয়া কাি ব, তিতয়া কােনও

িনব। ১৪ উপহাৰ াধ শা কেৰ, আৰু গাপন উপহােৰ চ

াধৰ পৰা আঁতৰায় ৰােখ। ১৫ যিতয়া ায় িবচাৰ হয়, তিতয়া ায়

কৰা জেন আন পায়; িক ু কম কৰা জনৈল স নাশ কিঢ়য়াই আেন।

১৬ িয জেন িবেবচনা শি ৰ পথৰ পৰা িম ফুেৰ, সই জেন মতৃ সকলৰ

সমাজত িজৰণী ল’ব। ১৭ িয মা েহ ৰং‐ ধমািল কিৰ ভাল পায়, তওঁ

দিৰ হ’ব; আৰু িয জেন া াৰস আৰু তল ভাল পায় তওঁ ধনৱান

নহ’ব। ১৮ সৎ কায কৰা লাকৰ বােব েলােক ায়ি ত পায়; আৰু

ায়পৰায়ণ লাকৰ বােব িব াসঘাতকৰ ায়ি ত হয়। ১৯ ৰী আৰু

সকেলা সময়েত অিভেযাগ কিৰ থকা মিহলাৰ সেত বাস কৰাতৈক,

মৰভূুিমত বাস কৰাই ভাল। ২০ ানী লাকৰ ঘৰত ব মলূ ব আৰু

তল থােক; িক ু অ ানী লােক সইেবাৰ অপব ৱহাৰ কেৰ। ২১ িয

জেন সৎ কায কেৰ আৰু দয়ালু হয়, তওঁ জীৱন পায়, উিচত িস া লয়,

আৰু স ান লাভ কেৰ। ২২ ানী লােক বীৰসকলৰ নগৰৰ িবৰেু উিঠ

যায়, আৰু ৰ া িদয়া গ তওঁ ংস কেৰ। ২৩ িয জেন িনজৰ মখু আৰু

িজভা চ ািল ৰােখ, তওঁ স টৰ পৰা িনজেক ৰ া কেৰ। ২৪ গি আৰু

অহংকাৰী লাকক “িন ক” বিুল কাৱা হয়; তওঁ দাি কতােৰ কায কেৰ।

২৫ এেল ৱা লাকৰ অিভলােষ তওঁক বধ কেৰ; কাৰণ তওঁৰ হােত কাম

কিৰবৈল অমাি হয়। ২৬ ওেৰ িদনেটা তওঁ অিধকতৈক অিধক পাবৈল

আকাং া কেৰ; িক ু সৎ কায কৰা জেন দান িদেয়, আৰু দান িদয়া ব

নকেৰ। ২৭ লাকৰ বিলদান ঘণৃনীয়; তােত বয়া মেনাভােবেৰ অনাৰ

বােব তাতৈক িকমান বিছ ঘণৃনীয় হ’ব। ২৮ িমছা সা ী িদয়া জন ংস

হ’ব; িক ু কথা না জেন, তওঁ সকেলা সময়ৰ বােব কথা ক’ব। ২৯

লােক িনজেক পৰা মী দখৱুাই; িক ু ায়পৰায়ণ লােক িনজৰ

পথ িবেবচনা কেৰ। ৩০ িযেহাৱাৰ িবৰেু া, িবেবচনা, বা পৰামশ

এেকােৱই ি ৰ হ’ব নাৱােৰ। ৩১ যু ৰ িদনৰ বােব ঘাঁৰাক ‐সি ত

কৰা হয়, িক ু জয় িযেহাৱাৰ কাৰেণেহ হয়।

২২ চুৰ ধনতৈকেয়া নাম মেনানীত কৰা, সাণ আৰু ৰপূতৈক

অ হ উ ম। ২ ধনী আৰু দিৰ লাক উভয়েৰ মাজত কােনা

পাথক নাই, তওঁেলাকৰ সকেলােৰ সিৃ ক া িযেহাৱা হয়। ৩ দূৰদশী

লােক িবপদ দখা পায়, আৰু িনজেক লু ৱাই ৰােখ; িক ু অিশি ত

লাক আ ৱাই যায়, আৰু তওঁেলােক ইয়াৰ বােব ক পায়। ৪ িযেহাৱাৈল

ৰখা ভয় ন তা, স ি , আৰু জীৱনৈল স ান আেন। ৫ িটল লাকৰ

পথত কাঁইট আৰু ৱ নাৰ ফা থােক; িযজেন িনজৰ আ া ৰ া কেৰ,

তওঁ সইেবাৰৰ পৰা দূৰত থােক। ৬ স ানক তাৰ চিলবলগীয়া পথ

অ সােৰ িশ া িদয়া, তােত তওঁ া বয় হ’ লও তওঁ তাৰ পৰা ঘিূৰ

নািহব। ৭ ধনী লােক দিৰ লাকৰ ওপৰত শাসন কেৰ, আৰু িযজেন

ধাৰ লয়, তওঁ ধাৰ িদয়া জনৰ দাস হয়। ৮ িয জেন তাৰ িট িসেচঁ,

তওঁ সমস াৰ শস দাব; আৰু তওঁৰ াধৰ লািঠ ব ৱহাৰ কৰা নহ’ব।

৯ উদাৰ দিৃ ৰ লাক আশী াদ া হ’ব, কাৰণ তওঁ দিৰ ৰ সেত

িনজৰ আহাৰ ভাগ কেৰ। ১০ িন কক উিলয়াই পেঠাৱা, তিতয়া তাত

আৰু িববাদ নহ’ব, এেন িক িবেৰাধ আৰু অপমােনা নহ’ব। ১১ িযজেন

দয় ভাল পায়, আৰু যাৰ কথা অমািয়ক, তওঁৰ ব ু ৰ বােব তওঁৰ এজন

ৰজা হ’ব। ১২ িযেহাৱাৰ চ েৱ ানৰ ওপৰত দিৃ ৰােখ; িক ু তওঁ

িব াসঘাতকৰ কথা উৎখাত কেৰ। ১৩ এেল ৱাই কয়, “বাটত এটা িসংহ

আেছ! মকুিল ঠাইত মাক বধ কিৰব।” ১৪ ব িভচািৰণীৰ মখু দ’ গাতৰ

দেৰ; িয কােনােৱ সই গাতত পিৰব তওঁৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ াধ

িলত হ’ব। ১৫ স ানৰ দয়ত মখুতা আৱ হ থােক; িক ু চকনীৰ

অ শাসেন তাক তাৰ পৰা দূৰ কেৰ। ১৬ িনজৰ ধন বিৃ কিৰবৈল দিৰ

লাকক উপ ৱ কৰা জন, বা ধনী লাকক দান িদয়া জন, দিৰ হ’ব।

১৭ ানী লাকৰ কথা না; আৰু মেনােযাগ িদয়া; আৰু মাৰ ানৰ

কথাত তামাৰ দয় মেনািনেবশ কৰা। ১৮ কাৰণ তুিম যিদ সইেবাৰক

তামাৰ অ ৰত ৰাখা, আৰু যিদ সই সকেলােবাৰ তামাৰ ওঁঠত থােক,

তেনহ’ ল সেয় তামাৰ বােব খজনক হ’ব। ১৯ সেয় তামাৰ িব াস

যােত িযেহাৱাত হ’ব পােৰ, মই আিজ সইেবাৰ তামাক িশকােলাঁ, এেন

িক কৱল তামােকই এই সকেলা িশকােলাঁ। ২০ পৰামশ আৰু ানৰ

িবষেয় মই তামাৰ বােব ি শটা নীিতবচন িলখা নাই ন? ২১ তামাক

িব াসেযাগ বাক ৰ সত তাক িশকােলাঁ, যােত তামাক পেঠাৱা সকলক

তুিম িব াসেযাগ উ ৰ িদব পাৰা। ২২ দিৰ লাকৰ ব কািঢ় নলবা,

িকয়েনা তওঁ দিৰ ; বা ৱাৰত থকা অভািব লাকক দমন নকিৰবা।

২৩ িকয়েনা িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ অিভেযাগৰ িতবাদ কিৰব, আৰু িয

সকেল তওঁেলাকৰ ব কািঢ় লয়, তওঁ তওঁেলাকৰ জীৱন কািঢ় ল’ব।

২৪ িযজেন ােধেৰ শাসন কেৰ, তওঁৰ সেত ব ু নকিৰবা, আৰু

াধী লাকৰ সেত তুিম যাৱা উিচত নহয়; ২৫ নহ’ ল তুিম তওঁৰ

আচৰণ িশিকবা, আৰু তুিম িনজেক িনেজ ফা ত পলাবা। ২৬ ধনৰ

িবষেয় িত া কৰা জনৰ দেৰ নহবা, আৰু তুিম অ লাকৰ ধাৰৰ

বােব জািমনদাৰ হাৱা উিচত নহয়। ২৭ যিদ ধাৰ িজবৈল তামাৰ

উপায় নাথােক, তেনহ’ ল তামাৰ শাৱাপািট তামাৰ পৰা তওঁ ল

যাৱাত িকেহ বাধা িদব পািৰব? ২৮ তামাৰ িপতেৃয় াপন কৰা, পবূৰ

সীমাৰ িশল চাবা। ২৯ িনজৰ কামত িনপনু থকা লাকক তুিম দিখছা

ন? তওঁ ৰজাৰ আগত িথয় হ’ব, তওঁ স সাধাৰণ লাকৰ আগত িথয়

নহ’ব।

২৩ যিতয়া তুিম কােনা শাসনক াৰ সেত ভাজনত বহা, তিতয়া

তামাৰ স খুত কান আেছ সাৱধােন ল কিৰবা। ২ কাৰণ

তুিম যিদ অিধক আহাৰ খাবৈল ভাল পাৱা, তেনহ’ ল িনজৰ িডিঙত

িনেজ ছুৰী িদবা। ৩ তওঁৰ উ ম খাৱা ব ৈল হঁপাহ নকিৰবা, িকয়েনা

সেয় ব ক আহাৰ। ৪ ধনী হ’বৈল অিধক ক নকিৰবা, কিতয়া ব

কিৰব লােগ সই কথা জািনবৈল যেথ ানী হাৱা। ৫ যিতয়া তামাৰ

দিৃ ধনত পেৰ, সেয় িচ যায়, আৰু হঠােত ডউকা লগাই, আৰু ঈগলৰ

দেৰ আকাশৈল উিৰ যায়। ৬ তামাৰ আহাৰৈল কােনা লােক ব সময়

চাই থািকেল, পাপী মা হৰ আহাৰ ভাজন নকিৰবা, আৰু তওঁৰ উ ম

খাৱা ব ৈল হঁপাহ নকিৰবা; ৭ কাৰণ তওঁ এেন এজন মা হ িয তামাৰ

আহাৰৰ িহচাপ লয়। তওঁ তামাক কয়, “ ভাজন‐পান কৰা!” িক ু তওঁৰ

দয় তামাৰ সেত নাথােক। ৮ তুিম িয অলপ খাইছা, সয়াও বিম

কিৰবা, আৰু তামাৰ অিভন ন বথৃা হ’ব। ৯ অ ানী লােক িন থকাৈক

কথা নকবা; িকয়েনা তওঁ তামাৰ াৰ কথা তু কিৰব। ১০ পৰুিণ

সীমাৰ দৱাল আতৰাই িনিদবা, বা অনাথ সকলৰ পথাৰৰ সীমাল ন

নকিৰবা; ১১ িকয়েনা তওঁেলাকৰ মিু ক া বলৱান; আৰু তওঁ তামাৰ

িবৰেু তওঁেলাকৰ হ িতবাদ কিৰব। ১২ তামাৰ দেয় অ শাসনৈল

মেনােযাগ িদয়ক, আৰু ানৰ কথাৈল তামাৰ কাণ পাতা। ১৩ স ানক

শাি িদবৈল িট নকিৰবা; িকয়েনা তুিম তাক চকনীেৰ কাবােল িস

নমিৰব। ১৪ তুিম যিদ তাক চকনীেৰ কােবাৱা, তেনহ’ ল তুিম তাৰ

আ া িচেয়ালৰ পৰা ৰ া কিৰবা। (Sheol h7585) ১৫ হ মাৰ পু , যিদ

তামাৰ দয় ানী হয়, তেনহ’ ল মাৰ দেয়া আনি ত হ’ব; ১৬

যিতয়া তামাৰ ওঁেঠ যথাথ কথা কয়, তিতয়া মাৰ অ ঃকৰণ উ ািসত

হয়। ১৭ তামাৰ দেয় পাপীক ঈষা নকৰক; িক ু তুিম ওেৰ িদনেটা

িযেহাৱাৰ ভয়ত থাকা; ১৮অৱেশ ইয়াত তামাৰ ভিবষ ত জিড়ত হ

আেছ, আৰু তামাৰ আশা খ ন কৰা নহব। ১৯ হ মাৰ পু , না আৰু

ানী হাৱা, আৰু তামাৰ দয় সৰল পথত চেলাৱা। ২০ ৰা ি য় লাকৰ

সেত সহেযাগী নহ’বা, বা অিধক মাংস ভাজন কৰা সকলৰ স ী নহবা।

২১ কাৰণ মতলীয়া আৰু খ ৱা লাক দিৰ হয়, আৰু মা হৰ টাপিনেয়

তওঁেলাকক ফটা ব িপ ায়। ২২ তামাক জ িদয়া িপতৰৃ কথা না,

আৰু তামাৰ মাতৰৃ ব ৃ া অৱ াত তওঁক হয় ান নকিৰবা। ২৩ সত ক
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িকনা, িক ু ইয়াক িব ী নকিৰবা; া, অ শাসন, আৰু িবেবচনা

িকনা। ২৪ ায় কায কৰা জনৰ িপতৃ অিতশয় উ ািসত হয়, আৰু ানী

পু ৰ জ দাতাই তওঁৰ বােব আন কিৰব। ২৫ তামাৰ িপতৃ আৰু

মাতকৃ আনি ত হ’বৈল িদয়া, আৰু তামাৰ জ দাতাক উ ািসত হ’ব

িদয়া। ২৬ হ মাৰ পু , তামাৰ দয় মাক িদয়া, তামাৰ চ ক মাৰ

পথৈল িনৰী ণ কিৰবৈল িদয়া। ২৭ কাৰণ বশ া দ গাতৰ দেৰ, আৰু অ

লাকৰ ভাযা ঠক নাদৰ দেৰ। ২৮ তওঁ ডকাইতৰ দেৰ খাপ িদ থােক,

আৰু ম ষ সকলৰ মাজত িব াসঘাতকতৰ দল বিৃ কেৰ। ২৯ কাৰ দশা

আেছ? কাৰ খ আেছ? কােন কািজয়া কেৰ? কােন অিভেযাগ কেৰ?

কােন অকাৰেণ মাৰ খায়? কাৰ চ ৰঙা হয়? ৩০ িযসকেল ব িদন

া াৰসত িল থােক, আৰু িযসকেল া াৰসৰ িমহলাবৈল চ া কেৰ।

৩১ যিতয়া া াৰস ৰঙা হ থােক, পা ত দগমগায়, আৰু সহেজ পটৈল

যায়, তিতয়া তাৈল দিৃ নকিৰবা। ৩২ শষেত সেয় সাপৰ িনিচনাৈক

কামিুৰব, আৰু িবষা সাপৰ দেৰ ইয়াৰ দংশন। ৩৩ তামাৰ চ েৱ

আচিৰত ব দিখব, আৰু তামাৰ দেয় ম কথা কব; ৩৪ চ সমু ৰ

ওপৰত শাৱা জনৰ দেৰ, বা জাহাজৰ মাজ লৰ ওপৰত শাৱা লাকৰ

দেৰ হবা; ৩৫ তুিম কবা, “ তওঁেলােক মাক মািৰেল!” িক ু মই আঘাত

পাৱা নাই, তওঁেলােক মাক হাৰ কিৰেল, িক ু মই অ ভব কৰা নাই।

মই যিতয়া সাৰ পাম? তিতয়া মই পনুৰ া াৰস পান কিৰম।”

২৪ লাকক ঈষা নকিৰবা, নাইবা তওঁেলাকৰ লগত থািকবৈল

ই া নকিৰবা; ২ কাৰণ তওঁেলাকৰ দেয় অত াচাৰৰ চ া

কেৰ, আৰু তওঁেলাকৰ ওঁেঠ সমস াৰ কথা কয়। ৩ াৰ াৰাই ঘৰ

িনমাণ হয়, আৰু িবেবচনাৰ াৰাই ঘৰ সং াপন হয়। ৪ ানৰ াৰাই

কাঁঠািলেবাৰ পিৰপণূ হয়, লগেত সকেলা ব মলু আৰু আন দায়ক

ব েৰ পিৰপণূ হয়। ৫ সাহসী লাক বলৱান হয়, িক ু বলৱান লাকতৈক

ানী লাক ভাল। ৬ পৰামশৰ াৰাই তুিম তামাৰ যু আৰ কিৰব

পাৰা, আৰু ব েতা উপেদ াৰ সেত জয় লাভ হয়। ৭অ ানী লাকৰ বােব

া অিত উ িবষয়; আৰু ৱাৰত তওঁ কথা কয়। ৮ তাত আমাৰ এজন

কায ক না কৰা লাক আেছ, লাকসকেল তওঁক পিৰক নাৰ

পিৰচালক বিুল কয়। ৯ ানহীন আঁচিন পাপ, আৰু িন ক লাকক মা েহ

ঘণৃা কেৰ। ১০ সমস াৰ িদনত যিদ তামাৰ ভীৰতুা দখওুৱা, তেনহ’ ল

তুিম িনশকতীয়া। ১১ মতুৃ ৈল ল যাৱা লাকসকলক ৰ া কৰা, আৰু বধ

কিৰবৈল িনওেত িযসকল হতভ হয় তওঁেলাকক তুিম যিদ পাৰা ঘৰূাই

আনা। ১২ তুিম যিদ কাৱা, “আিম এই িবষেয় এেকা নাজােনা।” তুিম িক

কছা? সই িবষেয় িয জনাই দয় পৰী া কেৰ, তওঁ জােনা বেুজ?

আৰু িযজনাই তামাৰ জীৱন ৰ া কেৰ, তওঁ জােনা এই িবষেয় নাজােন?

ঈ েৰ মা হক কম অ সােৰ জােনা ফল িনিদেয়? ১৩ হ মাৰ পু , মৗ

খাৱা, কাৰণ ই ভাল, আৰু মৗচাকৰ পৰা িনগিৰ অহা মৗ তামাৰ িজভাৰ

বােব া । ১৪ তেনৈক া তামাৰ আ াৰ বােব তুিম যিদ তাক

িবচািৰ পাৱা, তেনহ’ ল তাত তামাৰ ভিবষ ত আেছ, আৰু তামাৰ

আশা খ ন কৰা নহব। ১৫ ায় কায কৰাসকলৰ ঘৰ িযজেন আ মণ

কেৰ, তেন মা হৰ দেৰ তুিম িমছা কথা নকবা, তওঁেলাকৰ ঘৰ

ংস নকিৰবা। ১৬ কাৰণ িযসকেল ায় কায কেৰ, তওঁেলাক সাতবাৰ

পিৰেলও, তওঁ পনুৰ উিঠব। িক ু লাক েযাগত পিৰ িবন হয়। ১৭

যিতয়া তামাৰ শ ৰ পতন হয়, তিতয়া আন নকিৰবা, আৰু যিতয়া

তওঁ উজিুত খায়, তিতয়া তামাৰ মনক উ ািসত হ’বৈল িনিদবা। ১৮

িকয়েনা িযেহাৱাই চাব আৰু অ া কিৰব, আৰু তওঁৰ পৰা তওঁৰ াধ

দূৰ কিৰব। ১৯ কম কৰা সকলৰ বােব উি নহবা, আৰু লাকক

ঈষা নকিৰবা, ২০ কাৰণ লাকৰ কােনা ভিবষ ত নাই, আৰু

লাকৰ দীপ মাই যাব। ২১ হ মাৰ পু , িযেহাৱাৈল ভয় কৰা, আৰু

ৰজাক ভয় কৰা। তওঁেলাকৰ িবৰেু িবে াহ কৰা সকলৰ সেত সহেযাগ

নকিৰবা। ২২ কাৰণ হঠােত তওঁেলাকৈল িবপযয় আিহব, তওঁেলাক

েয়ােৰ পৰা িবনাশ িকমান পিৰমােন হ’ব কােন জােন? ২৩ এই সকেলা

ানী লাকৰ বচন। িবচাৰত প পাত কৰা উিচত নহয়। ২৪ িয জেন

দাষীজনক কয়, “তুিম িনেদাষী হাৱা,” তওঁক মা েহ শাও িদব, আৰু

দশবাসীেয় িঘণ কিৰব। ২৫ িক ু িযসকেল েলাকক িন া কেৰ,

তওঁেলাক আনি ত হ’ব, আৰু তওঁেলাকৈল ওপৰত উ ম আশী াদ

আেহ। ২৬ িযজেন সত তাত উ ৰ িদেয়, তওঁ ওঁঠক চুমা খায়। ২৭

তামাৰ বািহৰৰ কাম ত কৰা, আৰু িনজৰ বােব মকুিল ঠাইত সকেলা

ব যু ত কৰা, আৰু তাৰ পাছতেহ তামাৰ গহৃ িনমাণ কৰা। ২৮ কাৰণ

নােহাৱাৈক তামাৰ চুবৰুীয়াৰ অিহেত সা ী নহবা; আৰু তামাৰ মেুখেৰ

তাৰণা নকিৰবা। ২৯ এইদেৰ নকবা, “ তওঁ মাৈল িযদেৰ কিৰেল,

মইেয়া তাৈল সইদেৰই কিৰম; তওঁ িয কিৰেল তাৰ িতফল মই তওঁক

িদম।” ৩০ মই এেল ৱা মা হৰ পথাৰৰ মােজেৰ গিছেলাঁ, ানশূ

মা হৰ া াবাৰীৰ ওচেৰিদ গিছেলাঁ। ৩১ চািৰওফােল কাঁইটীয়া বন

গিজিছল, গােটই পথাৰ কাঁইেট ঢািক ধিৰিছল, আৰু সীমাত থকা িশলৰ

বৰা ভািঙ গিছল। ৩২ তাৰ পাছত মই চাই িবেবচনা কিৰেলাঁ; আৰু

চােলাঁ আৰু িশ া পােলাঁ। ৩৩ “অলপ টাপিন, আৰু অলপ টাপিন, জীৰিণ

লবৈল হাত সাৱিট থািকেল, ৩৪ দিৰ তা ডকাইতৰ দেৰ তামাৈল আিহব,

আৰু তামাৰ েয়াজনীয়তা সি ত যু াৰৰু দেৰ আিহব।

২৫ িযহূদাৰ ৰজা িহি য়াৰ লাক সকেল সং হ কৰা চেলামনৰ

নীিতবাক এইেবাৰ। ২ িবষয়সমহূ গাপন ৰখাই ঈ ৰৰ

গৗৰৱ; িক ু কথা অ স ান কিৰ মকুিল কৰা ৰজাসকলৰ গৗৰৱ। ৩

উ তাৰ কাৰেণ আকাশ, আৰু গভীৰতাৰ কাৰেণ পিৃথৱী িযদেৰ, সইদেৰ

ৰজাসকলৰ দয় অ স ান কৰা নাযায়। ৪ ৰপূৰ পৰা ধাতুমল দূৰ কৰা;

ধাতুৰ কাম কৰা জেন তওঁৰ িশ কাযত ৰপূ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ;

৫ তাৰ উপিৰও ৰজাৰ স খুৰ পৰা ক দূৰ কৰা; ায় কায কৰাৰ

াৰাই তওঁৰ িসংহাসন ািপত হ’ব। ৬ ৰজাৰ স খুত িনজেক িনেজ

শংসা নকিৰবা; আৰু মহান লাকৰ বােব ৰখা ঠাইত তুিম িথয় নহ’বা। ৭

উ পদ ব ি ৰ উপি িতত অপদ হাৱাতৈক, “ইয়াৈল আহাঁ”, এই

বিুল তওঁ তামাক কাৱা ভাল। তামাৰ সা িক আিছল, ৮ িবচাৰত

বগাই গ উপি ত নহ’বা; কাৰণ যিতয়া তামাৰ চুবৰুীয়াই তামাক লাজ

িদব, তিতয়া শষত তুিম িক কিৰবা? ৯ তামাৰ আৰু চুবৰুীয়াৰ মাজত

হাৱা িববাদ িনেজই িবচাৰ কৰা, িক ু আন জনৰ পতু কথা কাশ

নকিৰবা; ১০ তামাৰ কথা িযজেন েন, তওঁ তামাক লাজত পলাব,

আৰু লােক তামাৰ িবষেয় গাচৰ িদেল পেুত নাথািকব। ১১ ভাল

কথা কাৱােটা ৰপূত খেটাৱা সাণৰ আেপলৰ দেৰ, ১২ সােণেৰ

গঢ়া সাণৰ আঙিঠ বা অল াৰ যেন, ানী লাকৰ অ েযাগ না কােণা

তেন। ১৩ শস দাৱাৰ সময়ত িহমৰ চঁচা যেন, িব াসী বা াবাহক

পেঠাৱা সকলৰ বােব তেন; তওঁ তওঁৰ মািলকৰ আ া সেতজ কেৰ; ১৪

বৰষণু নােহাৱা মঘ আৰু বতাহ যেন, িমছাৈক দান িদেছাঁ বিুল অহংকাৰ

কৰা জেনা তেন। ১৫ ধেযেৰ শাসনক াই ত য় জ াব পােৰ, আৰু

ন িজভাই হাড় ভািঙব পােৰ। ১৬ তুিম যিদ মৗ িবচািৰ পাৱা, িযমান

েয়াজন িসমানেহ খাবা; নহ’ ল মৗ অিতিৰ খােল তুিম বিম কিৰবা।

১৭ তামাৰ চুবৰুীয়াৰ ঘৰৈল সঘেন নাযাবা, তওঁ তামাৈল আমিন পাই

তামাক িঘণ কিৰব। ১৮ িযজেন চুবৰুীয়াৰ িবৰেু িমছা সা িদেয়, তওঁ

যু ত ব ৱহাৰ কৰা গদা, বা তেৰাৱাল, বা তী ন কাঁড়ৰ দেৰ। ১৯ বয়া

দাঁত অথবা িপছল খাৱা ভিৰৰ যেন, স টৰ সময়ত অিব াসী লাকক

িব াস কৰাও তেন। ২০ কােনা এজেন মনৰ বজাৰত গীত গাৱা যেন,

জাৰ কািলত কেপাৰ সােলাকাই থাৱা মা হ, বা খাৰৰ ওপৰত িদয়া

িভেনগােৰা তেন। ২১ তামাৰ শ যিদ ু ধাতুৰ হয়, তেনহ’ ল তওঁক

আহাৰ খাবৈল িদয়া; আৰু তওঁ যিদ তৃ াতুৰ হয়, তেনহ’ ল তওঁক পানী

খাবৈল িদয়া। ২২ িকয়েনা সইদেৰ কিৰেল, তুিম তওঁৰ মৰুত িল থকা

আঙঠা বলচােৰ আঁতৰাই িদয়া হ’ব, আৰু িযেহাৱাই তামাক পৰু াৰ

িদব। ২৩ উ ৰৰ বতােহ যেনৈক বিৃ আেন, তেনৈক িযজেন পতু

কথা কয় তওঁৰ মখুম ল ঘণৃনীয়। ২৪ ৰী মিহলাৰ সেত ঘৰত বাস

কৰাতৈক, ঘৰৰ ছালৰ এচুকত থকাই ভাল। ২৫ তৃ াতুৰ লাকৰ বােব

চঁচা পানী যেন, দূৰ দশৰ পৰা অহা ম ল স ােদা তেন। ২৬ ঘালা

পানীৰ িনজৰা, বা ন হ যাৱা ভুমকু যেন, লাকৰ স খুত ভাল
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মা েহা থৰক‐বৰক হাৱাও তেন। ২৭ অিধকৈক মৗ খাৱা ভাল নহয়,

সয়া স ানৰ ওপিৰ স ান িবচৰা দেৰ হয়। ২৮ িয জেন িনজৰ মনক

দমন নকেৰ, তওঁ গড় ভগা বা গড় নথকা নগৰৰ দেৰ।

২৬ ী কালত বৰফ, আৰু শস দাৱাৰ সময়ত বিৃ যেন, সইদেৰ

অ ানীেয় স ান পাৱাৰ যাগ নহয়। ২ িযদেৰ ঘৰ িচিৰকাই

জাপ মািৰ মািৰ খাৱা ব িগিল ি গিতত উিৰ যায়, সইদেৰ অকাৰেণ

িদয়া শাও িলত নহয়। ৩ ঘাঁৰাৰ বােব চাবকু আৰু গাধৰ বােব

লাগাম, আৰু অ ানীসকলৰ িপিঠৰ বােব চকনী। ৪ অ ানীক উ ৰ

িনিদবা, আৰু অ ানীৰ অ ানতাত সহেযাগ নকিৰবা; নহ’ ল তুিম তওঁৰ

দেৰই হ’বা। ৫অ ানীক উ ৰ িদয়া আৰু তওঁৰ অ ানতাত সহেযাগ

কৰা; সেয় তওঁ িনজৰ দিৃ ত ানী বাধ নকিৰব। ৬ িয জেন অ ানী

লাকৰ হাতত বা া পিঠয়াই, তওঁ িনজৰ ভিৰ িনেজ কািট পলায়, আৰু

অত াচাৰ ভাগ কেৰ। ৭ জঠৰ ৰাগীৰ ভিৰ িযদেৰ তলৈল ওলিম থােক,

অ ানীসকলৰ মখুত নীিতবাক ও সইদেৰ। ৮ িফ াত িশল ব া যেন,

অ ানীক স ান িদয়াও তেন। ৯ মতলীয়াৰ হাতত িব া কাঁইট যেন,

অ ানীৰ মখুত নীিতবাক ও তেন। ১০ ধ েৰ িযদেৰ সকেলােক

আঘাত কেৰ, কােনা এজেন অ ানী, বা বাটৰৱুাক মজিুৰ কেৰাৱাও

তেন। ১১ েৰ িযদেৰ িনজৰ বিম পনুৰ খায়, তেনদেৰ অ ানীেয়

পনুৰ অ ানতাৰ কাম কেৰ। ১২ িনজেক িনেজ ানী বিুল ভবা মা হ

তুিম দিখছা ন? তওঁতৈক অ ানীৰ বােব ব েতা আশা আেছ। ১৩

এেল ৱা ব ি েয় কয়, “বাটত এটা িসংহ আেছ! মকুিল ঠাইৰ মাজত

এটা িসংহ আেছ।” ১৪ ৱাৰ যেনৈক কবজাত ঘেুৰ, এেল ৱা ব ি ও

তেনৈক িনজৰ শাৱাপািটত বাগেৰ। ১৫এেল ৱা এজেন পা ত থকা

আহাৰত হাত মৱুাই িদেয়, িক ু তওঁৰ মখুৈল সই আহাৰ িনবৈল শি

নাথােক। ১৬ সাত জন বিু মান ব ি তৈক এেল ৱা লােক িনজৰ দিৃ ত

িনজেক ানী বিুল ভােব। ১৭ ৰৰ কাণত ধৰা লাকৰ যেন, বাটৰৱুাই

আনৰ িববাদত ািধত হাৱা তেন। ১৮ ল কাঁড় মৰা জন যেন,

১৯ িনজৰ চুবৰুীয়াক তাৰণা কৰা জেনা তেন, আৰু তওঁ কয়, “মই

জােনা ধমািল কৰা নাই?” ২০ যেনৈক খিৰৰ অভাৱত জইু মায় যায়,

তেনৈক পৰচ াকাৰী নহ’ ল ক েলা নহয়। ২১ িল থকা আঙঠাৰ বােব

কাঠকয়লা আৰু জইুৰ বােব খিৰ যেন, িববাদত ই ন যাগাবৈল ৰা

লাক তেন। ২২ পৰচ াকাৰীৰ কথা া আহাৰৰ দেৰ; সেয় শৰীৰৰ

িভতৰৈলেক সামাই যায়। ২৩ ল ওঁঠ আৰু ৰ দয়, মািটৰ পা ত

সািন িদয়া িজিলকিনৰ দেৰ। ২৪ িয জেন ওঁেঠ কাশ কৰা কথা িঘণ

কেৰ, তওঁ িনজৰ িভতৰত তাৰণা াপন কেৰ; ২৫ তওঁ অমািয়ভােব

কথা ক’ব, িক ু তওঁক িব াস নকিৰবা, কাৰণ তওঁৰ দয়ত িঘণলগীয়া

ব সাতটা থােক; ২৬ যিদও তওঁৰ ঘণৃা কপেটেৰ ঢকা, তথািপ তওঁৰ

তা সমাজত কািশত হ’ব। ২৭ িয কােনােৱ খাল খােন, তঁেৱই সই

খালত পিৰব; আৰু িয কােনােৱ িশল ঠিল পঠায়, তওঁৈল সই িশল

ঘিূৰ আিহব। ২৮ িমছলীয়া িজভাই দমন কৰা লাকক িঘণ কেৰ, আৰু

আ তিৃ কৰ মেুখ িনজৈল িবনাশ আেন।

২৭ কাইৈলৰ িবষেয় অহংকাৰ নকিৰবা; কাৰণ িদনেটাত িক হ’ব,

সই িবষেয় তুিম নাজানা। ২আনেলােক তামাৰ শংসা কৰক,

িক ু তামাৰ িনজৰ মেুখ নকৰক; অিচনাকী লােক কৰক, িক ু তামাৰ

িনজৰ ওঁেঠ নকৰক। ৩ গধৰু িশল, আৰু বািলৰ ওজনৰ ৰু িবেবচনা

কৰা; িক ু অ ানী লাকৰ উে জনা এই েয়াটাতৈক গধৰু। ৪ াধ

িন ু ৰ, আৰু খং বানপানীৰ দেৰ; িক ু ঈষাৰ আগত কােন িথয় হ’ব

পােৰ? ৫ লু ৱাই ৰখা মতৈক, কািশত অ েযাগ ভাল। ৬ ব ু ৰ াৰা

িব াসঘাত হয়; িক ু এজন শ েৱ ব েতা চুমা খাব পােৰ। ৭ তৃ হাৱা

জেন মৗ চাকেকা িঘণ কেৰ; িক ু ু ধাতুৰ লাকৰ বােব সকেলা িততা

ব ও িমঠা। ৮ িনজৰ বাহৰ পৰা িম ফুৰা চৰাই যেন, িনজৰ থকা ঠাইৰ

পৰা পথ হাৱা মা হ তেন। ৯ গ ব আৰু ধেূপ যেনৈক দয়

আনি ত কেৰ, িক ু ব ু ৰ পৰামশতৈক তওঁৰ আ িৰকতা । ১০

তামাৰ ব ু আৰু তামাৰ ব ু ৰ িপতকৃ পিৰত াগ নকিৰবা, আৰু তামাৰ

িবপদৰ িদনত ভােয়কৰ ঘৰৈল নাযাবা। দূৰত থকা ভােয়কতৈক ওচৰত

থকা চুবৰুীয়াই ভাল। ১১ হ মাৰ পু , ানৱান হাৱা, আৰু মাৰ দয়ক

আনি ত কৰা। তাৰ পাছত মই িব প কৰা সকলক উ ৰ িদম। ১২

দূৰদশী লােক িবপদ দিখ িনজেক লু ৱায়; িক ু অিশি ত লােক

আ ৱাই যায় আৰু ইয়াৰ বােব িতপৰূণ কিৰবলগীয়া হয়। ১৩ িয জেন

অিচনাকী লাকৰ জািমন হয়, তওঁৰ ব লাৱা; আৰু অিচনাকী লাকৰ

বােব িনৰাপ া ৰেূপ ধন লাৱা। ১৪ িয কােনােৱ ৰািতপৱুােত উ েৰ

িনজৰ চুবৰুীয়াক আশী াদ কেৰ, সই আশী াদ শাও ৰেূপেহ গণ

হয়। ১৫ এজনী ৰী ভাযা বৰষণুৰ িদনত টাপ টাপৈক পানী পৰাৰ

দেৰ হয়। ১৬ তওঁক দমন কৰা মােন বতাহক দমন কৰা, আৰু তামাৰ

সাঁ হাতত তল ধৰাৰ দেৰ হয়। ১৭ যেনৈক লাহাই লাহাক চাকা

কেৰ, তেনৈক এজন মা েহ িনজৰ ব ু ৰ মখু উ ল কেৰ। ১৮ িয জেন

িডমৰু গছক য কেৰ, সই জেন তাৰ ফল খাবৈল পায়; আৰু িয জেন

িনজৰ মািলকক ৰ া িদেয়, তওঁ স ান পায়। ১৯ পানীত যেনৈক

মা হৰ মখুৰ িতিব দখা যায়, তেনৈক মা হৰ দেয় মা হৰ িতিব

দখৱুাই। ২০ িচেয়াল আৰু আবে ান যেনৈক কিতয়াও স ু নহয়,

তেনৈক মা হৰ চ ও কিতয়াও স ু নহয়। (Sheol h7585) ২১ ৰপূৰ

বােব ৰপূ গেলাৱা পা , আৰু সাণৰ বােব অি শাল; আৰু এজন মা হক

শংসাৰ াৰাই পৰী া কৰা হয়। ২২ যিদও তুিম অ ানীক ঘঁ ধানৰ

সেত খু া, তথািপও তওঁৰ অ ানতা দূৰ নহ’ব। ২৩ তামাৰ প

জাকৰ অৱ াৰ বজুৈল তুিম িনি ত হাৱা, আৰু তামাৰ প ৰ জাকৰ

িবষেয় িচ াকৰা, ২৪ িকয়েনা ধন‐স ি িচৰ ায়ী নহয়। আৰু িকৰীিটও

জােনা পৰুষুা েম থােক? ২৫ ঘাঁহ কাই গ পনুৰ নতুন ঘাঁহ গেজ,

আৰু প তত প ৰ বােব আহাৰ থােক। ২৬ মৰ‐ছাগেবােৰ তামাৰ

ব ৰ যাগান ধিৰব, আৰু ছাগলীেবােৰ তামাৰ পথাৰৰ মলূ ৰ যাগান

ধিৰব। ২৭ তামাৰ আৰু তামাৰ পিৰয়ালৰ আহাৰৰ বােব আৰু তামাৰ

দাসীসকলৰ িতপালনৰ বােব ছাগলীেবােৰ গাখীৰ িদব।

২৮ কােনা লােক খিদ নগেলও েলাক দৗিৰ পলায়; িক ু ায়

কায কৰা সকল যৱুা িসংহৰ দেৰ সাহসী হয়। ২ দশৰ আইন

উল নৰ বােব দশত অেনক শাসনকতা হয়; িক ু ানী আৰু িবেবচনা

কৰা লাকৰ াৰাই শাসন িচৰ ায়ী হয়। ৩ িযজন দিৰ লােক দিৰ ক

উপ ৱ কেৰ, তওঁ খাদ ন কৰা বৰষণুৰ দেৰ। ৪ িযজেন িবধান ত াগ

কেৰ, তওঁ েলাকক শংসা কেৰ, িক ু িযজেন িবধান পালন কেৰ,

তওঁ তওঁেলাকৰ িবৰেু যুঁজ কেৰ। ৫ লােক ায়িবচাৰ বেুজ;

িক ু িযজেন িযেহাৱাক িবচােৰ, সই জেন সকেলা বিুজ পায়। ৬ িটল

পথত চলা ধনী মা হতৈক, ায়পৰায়ণতাত চলা দিৰ লােকই । ৭

িয জেন িবধান পালন কেৰ, তওঁ িবেবচনা থকা স ানৰ দেৰ; িক ু িয

জনৰ ভাজনিবলাসী স ী থােক, তওঁ িনজৰ িপতকৃ লাজ িদেয়। ৮ িয

কােনােৱ অিধক ত লাৱাৰ াৰাই িনজৰ ভিবষ তৈল স ি সাঁেচ, সই

জেন দিৰ লাকক দয়া কৰা লাকৰ বােব সই ধন সাঁেচ। ৯ কােনােৱ

যিদ িবধানৰ কথা নাৰ পৰা আঁতিৰ থােক, তেনহ’ ল তওঁৰ াথনাও

ঘিৃণত হয়। ১০ িয কােনােৱ ায়পৰায়ণ লাকক পথত চিলবৈল িব া

কেৰ, তেনহেল তওঁ িনেজ খ া গাতত িনেজ পেৰ; িক ু িনেদাষী লােক

ভাল উ ৰািধকাৰ লাভ কেৰ। ১১ ধনী লাক িনজৰ দিৃ ত ানী হ’ব

পােৰ; িক ু িবেবচনা শি থকা দিৰ লােক তওঁক িবচািৰ উিলয়াব।

১২ ায় কায কৰা লাক যিতয়া জয়ী হয়, তিতয়া তাত মহােগৗৰৱ

হয়, িক ু যিতয়া লােক উ িত কেৰ, তিতয়া লাকসকেল িনজেক

লু ৱাই থােক। ১৩ িযজেন িনজৰ পাপ ঢািক ৰােখ, তওঁৰ উ িত নহব;

িক ু িযজেন িনজৰ পাপ ীকাৰ কিৰ সইেবাৰ ত াগ কেৰ, সই জেন দয়া

পাব। ১৪ িযজেন সদায় গভীৰ ভি েৰ জীৱন যাপন কেৰ, সই জন খী

হয়; িক ু িযেকােনােৱ িনজৰ দয় কিঠন কেৰ, সই জন সমস াত পেৰ।

১৫ গ নকাৰী িসংহ আৰু আ মণকাৰী ভালকু যেন, দিৰ লাকৰ

ওপৰত শাসনক াও তেন। ১৬ িবেবচনা শি নথকা শাসনকৰ া

অত াচাৰী হয়; িক ু িযজেন অসাধতুাক িঘণ কেৰ, তওঁ দীঘজীিৱ হয়।
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১৭ যিদ কােনা মা হ আনৰ ৰ পাতত দাষীসাব হয়, তওঁ মতুৃ ৈলেক

পলাই ফুেৰ; আৰু কােনও তওঁক সহায় নকেৰ। ১৮ িয কােনােৱ

পথত চেল, তওঁ ৰ া পায়, িক ু িযজেন িটল পথত চেল; তওঁ হঠাৎ

পিতত হয়। ১৯ িয কােনােৱ িনজৰ মািটত কাম কেৰ, তওঁ জাৰাওৈক

আহাৰ পায়, িক ু িযজন িন মা লাকৰ অ গামী হয়, সই জনৰ চুৰ

পিৰমােণ অভাৱ হয়। ২০ িব াসী লােক ব েতা আশী াদ পায়; িক ু

িযজন শীে ধনী হয়, সই জেন দ নােপাৱাৈক নাথােক। ২১ প পাত

কৰা ভাল নহয়; িক ু এেডাখৰ ৰিুটৰ বােবও মা েহ ভুল কেৰ। ২২ কৃপণ

লােক ধনী হ’বৈল অ সৰ হয়; িক ু দিৰ তা য তওঁৰ ওচৰৈল আিহ

আেছ, সই িবষেয় তওঁ নাজােন। ২৩ কথােৰ খচুােমাদ কৰা লাকতৈক,

কােনা এজনক অ েযাগ কৰা জেন পৰৱিত সময়ত অিধক অ হ পায়।

২৪ িয কােনােৱ িনজৰ িপতৃ আৰু মাতৰৃ ধন‐স ি অপহৰণ কিৰ কয়,

“এয়া পাপ নহয়,” তওঁ িবনাশকাৰীৰ স ী হয়। ২৫ লভুীয়া ভাৱৰ লােক

িববাদ উৎপ কেৰ; িক ু িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা লাকৰ উ িত হয়। ২৬

িযজেন িনজৰ দয়ত ভাৰসা কেৰ, তওঁ অ ানী হ’য়; িক ু িয মা েহ

াৰ পথত চেল, তওঁ িবপদৰ পৰা ৰ া পায়। ২৭ িয মা েহ দিৰ ক

দান কেৰ, তওঁৰ অভাৱ নহয়; িক ু িয কােনােৱ তওঁেলাকৈল চ মেুদ,

তওঁ অিধক শাও পায়। ২৮ েলাকৰ উ িত হেল, মা েহ িনজেক লকুাই

ৰােখ; িক ু েলাক ন হেল, ায় কায কৰা লাকৰ বিৃ হয়।

২৯ িয মা েহ বােৰ বােৰ অ েযাগ পােয়া িনজৰ িডিঙ ঠৰ কেৰ,

হ’ব নাৱাৰাৈক তওঁ হঠােত ভ হ’ব। ২ সৎ কায কৰা

লাক যিতয়া বিৃ পায়, তিতয়া লাকসকল আন কেৰ। িক ু যিতয়া

এজন েলাক শাসনক া হয়, তিতয়া লাকসকল িবৰি পায়। ৩

িয জেন াক ভাল পায়, সই জেন িনজৰ িপতকৃ আনি ত কেৰ;

িক ু িয কােনােৱ বশ াসকলৰ সেত স ী হয়, তওঁ িনজৰ ধন‐স ি

অপব য় কেৰ। ৪ ৰজাই ায় িবচাৰ কৰাৰ াৰাই দশ িত া কেৰ; িক ু

িযজেন উপহাৰ দাবী কেৰ, সই জেন দশ ন কেৰ। ৫ িয মা েহ িনজৰ

চুবৰুীয়াক তাষােমাদ কেৰ, তওঁ িনজৰ ভিৰৈল জাল পােত। ৬ লাক

িনজৰ পাপৰ াৰাই ফা ত পেৰ; িক ু সৎ কায কেৰ, সই জেন হিষত

মেনেৰ গীত গায়। ৭ ায় কায কৰা লােক দিৰ লাকৰ হ ওকালিত

কেৰ; িক ু লােক সই ানৰ কথা বিুজ নাপায়। ৮ িন ক লােক

নগৰত জইু লাই; িক ু িয সকল ানী, তওঁেলােক াধৰ পৰা আঁতিৰ

থােক। ৯ যিতয়া অ ানী লাকৰ লগত ানী লাকৰ িববাদ হয়, তিতয়া

তওঁ ািধত হ হাঁেহ, আৰু কােনা শাি লাভ নকেৰ। ১০ িনে াষী

লাকক ৰ পাতকাৰী সকেল িঘণ কেৰ; িক ু সৰল লাকসকলৰ াণ

িবচািৰ ফুেৰ। ১১ অ ানী লােক িনজৰ মনৰ সকেলা ভাব কাশ কেৰ;

িক ু ানী লােক িনজৰ মনৰ ভাব দমন কিৰ শা হ থােক। ১২ িয

শাসনক াই িমছা কথাৈল মেনােযাগ িদেয়, তওঁৰ সকেলা কমচাৰী

কৃিতৰ হয়। ১৩ দিৰ আৰু অত াচাৰী লাক েয়া এেকলগ হয়; আৰু

িযেহাৱাই েয়া জনৰ চ ত পাহৰ িদেয়। ১৪ যিদ ৰজাই সত তােৰ

দিৰ লাকৰ িবচাৰ কেৰ, তিতয়া তওঁৰ িসংহাসন িচৰকালৰ বােব

িতি ত হয়। ১৫ চকনী আৰু দাষােৰােপ া িদেয়; িক ু শাসন

নকৰা স ােন িনজৰ মাতকৃ লাজ িদেয়। ১৬ যিতয়া েলাক বিৃ হয়,

তিতয়া অপৰােধা বিৃ হয়; িক ু িয সকেল ায় কায কেৰ, তওঁেলােক

তওঁেলাকৰ পতন দখা পাই। ১৭ তামাৰ স ানক অ শাসন কৰা; তােত

তওঁ তামাক শাি িদব, আৰু তামাৰ াণক আনি ত কিৰব। ১৮ িয

ঠাইত ভিবষ দশনৰ অভাৱ থােক, তাত লাকসকল অবাধ হয়; িক ু

িযজেন িবধান পালন কেৰ, সই জন খী হয়। ১৯ কথাৰ াৰাই দাসক

ধৰাব নাৱািৰ; যিদও তওঁ বিুজ পায়, তথািপও তওঁ িতি য়া নকেৰ।

২০ তগিতত কথা কাৱা লাকক চাৱা; তওঁতৈক অ ানী লাকৰ

অিধক আশা আেছ। ২১ িয জেন িনজৰ দাসক যৗৱন কালেৰ পৰা য়

িদেয়, ইয়াৰ কাৰেণ সই দােস শষত সমস াত পলায়। ২২ ািধ

লােক িববাদ সিৃ কেৰ, আৰু ােধেৰ পিৰচািলত লােক অিধক পাপ

কেৰ। ২৩ মা হৰ অহ ােৰ তওঁক নত কৰায়; িক ু িযজনৰ ন ণ

থােক, তওঁক স ান িদয়া হ’ব। ২৪ িয জেন চাৰৰ সেত অংশীদাৰ হয়,

সই জেন িনজৰ াণক িঘণ কেৰ; শাও িদয়া িনও তওঁ এেকা নকয়।

২৫ মা হৰ ভেয়ই তওঁৈল িবপদ আেন; িক ু িযজেন িযেহাৱাত ভাৰসা

কেৰ, সই জন িনৰাপেদ থােক। ২৬ অেনক লােক শাসনক াৰ অ হ

িবচােৰ; িক ু তওঁৰ বােব িযেহাৱাৰ পৰােহ ায় আেহ। ২৭ অ ায়কাৰী

মা হ ায় কৰা লাকসকলৰ বােব ঘণৃনীয়; িক ু ায়পৰায়ণ লাকৰ পথ

লাকৰ বােব ঘণৃনীয়।

৩০ যািকৰ পু আ েৰ ঈ ৰীয় বচন কাৱা: এই মা েহ ঈথীেয়ল

আৰু উকালত ঘাষণা কেৰ: ২ িয কােনা ম ষ তৈক িন য় মই

ব ত বিছ জ ুৰ দেৰ, আৰু ম ষ জািতৰ বজুা শি মাৰ নাই, ৩আৰু

মই া িশকা নাই, নাইবা পিব জনাৰ িবষেয়ও ান পাৱা নাই। ৪

কান গৈল উিঠ গিছল, আৰু নািম আিহিছল? কােন িনজৰ হাতৰ মিুঠত

বতাহ ধিৰিছল? কােন জল সমহূক বাি লু ৱাই ৰািখিছল? কােন

পিৃথবীৰ সকেলা সীমা াপন কিৰিছল? তওঁৰ নাম িক? আৰু তওঁৰ

পু ৰ নাম িক? িন য় তুিম জানা! ৫ ঈ ৰৰ িতেটা বাক মািণত,

তওঁত আ য় লাৱা সকলৰ তওঁ ঢাল হয়। ৬ তওঁৰ বাক ৰ লগত

এেকা যাগ িনিদবা; নহ’ ল তওঁ তামাক িতৰ াৰ কিৰব, আৰু তুিম

িমছলীয়া বিুল মািণত হবা। ৭ মই তামাৰ আগত টা ব খিুজেছাঁ;

মাৰ মতুৃ হাৱাৰ আগেত সই ব টা মাক িদবৈল অমাি নহ’বা। ৮

অহংকাৰ আৰু িমছা কথা মাৰ পৰা দূৰ কৰা; মাক দিৰ নাইবা ধনৱান

নকিৰবা; কৱল মাৰ েয়াজনীয় আহাৰ মাক িদয়া। ৯ কাৰণ মাৰ

যিদ অিতিৰ থােক, তেনহ’ ল মই তামাক অ ীকাৰ কিৰম আৰু ক’ম,

“িযেহাৱা না কান?” বা মই যিদ দিৰ হওঁ আৰু চুৰ কেৰাঁ, তেনহ’ ল

মাৰ ঈ ৰৰ নাম মই অপিব কিৰম। ১০ দাসক তওঁৰ মািলকৰ আগত

িন া নকিৰবা; কিৰেল তওঁ তামাক শাও িদব, আৰু তুিম দাষী বিুল

গিণত হ’ব। ১১ এটা বংশ আেছ, িয িনজৰ িপতকৃ শাও িদেয়, আৰু িনজৰ

মাতকৃ মিহমাি ত নকেৰ। ১২ সই বংশই িনেজ িনজৰ দিৃ ত ; িক ু

তওঁেলােক িনজৰ কলিুষতা পিৰত াগ নকেৰ। ১৩ সই বংশ িনজৰ

দিৃ েত িনেজ ব ত অহংকাৰী! আৰু তওঁেলােক চ ৰ িপিৰিঠ ওপৰ কিৰ

ৰােখ! ১৪ তওঁেলাক এেন বংশ; িযসকলৰ দাঁত তেৰাৱালৰ দেৰ, আৰু

গালৰ হাড় ছুিৰৰ দেৰ, সেয় তওঁেলােক দশৰ পৰা দিৰ সকলক আৰু

মা হৰ মাজৰ পৰা অভাৱী সকলক াস কিৰব পােৰ। ১৫ জাকৰ জনী

জীেয়ক আেছ; “িদয়া িদয়া” বিুল তওঁেলােক কাে । িতিনটা িবষয় আেছ,

িয কিতয়াও স ু নহয়, চতুথ িবষেয় কিতয়াও নকয় “যেথ হ’ল”

১৬ িচেয়াল, বাঁজী িতেৰাতাৰ গভ, পানীৰ বােব তৃ াতুৰ হাৱা মািট,

আৰু জইুেয় কিতয়াও নকয়, “যেথ হ’ল।” (Sheol h7585) ১৭ িয চ েৱ

িনজৰ িপতকৃ উপহাস কেৰ, আৰু মাতৰৃ আ া পালন কিৰবৈল িঘণ কেৰ,

তওঁৰ চ উপত কাৰ কাউৰীেবাৰৰ াৰাই কািঢ় উিলওৱা হ’ব, আৰু

শ েণ তওঁক খাব। ১৮ ইয়াত িতিনটা িবষয় আেছ, িয মাৰ বােব অিত

অ ুত, চতুথ িবষয় মই বিুজ নাপাওঁ: ১৯ ঈগেল আকাশত উেৰ; সােপ

িশলত বগায়; জাহােজ সমু ৰ মাজত গিত কেৰ, আৰু পৰুেুষ মিহলাৰ

সেত জীৱনধাৰণ কেৰ। ২০ এইদেৰ ব িভচিৰণীৰ পথ; তওঁ খাই আৰু

মখু মঁেচ আৰু কয়, “মই কােনা ভুল কৰা নাই।” ২১ িতিনটা িবষয়ত

পিৃথৱী কঁেপ, আৰু চতুথ িবষয় সিহব নাৱািৰ: ২২ যিতয়া এজন দাস

ৰজা হয়; আৰু এজন মখুই আহাৰ খাই তৃ হয়; ২৩ িঘণলগীয়া মিহলাই

যিতয়া িববাহ হয়; আৰু এগৰাকী দাসীেয় যিতয়া িনজৰ গিৃহনীৰ ান

লয়। ২৪ পিৃথবীত চািৰটা ু ব আেছ; তথািপও সইেবাৰ ব ত ানী।

২৫ পৰৱুা শি শালী াণী নহয়, তথািপ িসহঁেত ী কালত িসহঁতৰ

আহাৰ যু ত কেৰ; ২৬ চাফন প শি মান জীৱ নহয়, তথািপ িসহঁেত

িশলৰ মাজত িনজৰ ঘৰ সােজ; ২৭ ফিৰংেবাৰৰ ৰজা নাথােক, তথািপ

িসহঁত সকেলােৱ ণী অ সােৰ অিত ম কেৰ; ২৮ জঠীক তুিম তামাৰ

েয়াখন হােতেৰ ধিৰ ৰািখব পাৰা; তথািপ িসহঁত ৰজাৰ অ ািলকাত বাস

কেৰ। ২৯ িনজৰ দীঘল খাজৰ বােব গৗৰৱ কৰা িতিনটা জীৱ আেছ,

চতুথেবাৰ িনজৰ খাজ কঢ়াৰ ধৰণৰত গৗৰৱ কেৰ। ৩০জ ুৰ মাজত
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শি শালী িসংহ, আৰু ই কােনা ব ৰ পৰা আঁতিৰ নােহ; ৩১ বু িফ াই

খাজ কঢ়া মতা ৰা, মতা ছাগলী, আৰু স সকলৰ কাষত থকা ৰজা।

৩২ তুিম যিদ অ ানী হাৱা, তেনহ’ ল তুিম িনজেক শংসা কৰা, বা

যিদ তুিম ‐ক না কৰা, তেনহ’ ল তামাৰ মখুত তামাৰ হাত িদয়া।

৩৩ িযদেৰ গাখীৰ ম থন কিৰেল মাখন হয়, আৰু নাক মাহািৰেল তজ

ওলায়, সইদেৰ ােধ িববাদ সিৃ কেৰ।

৩১ ৰজা লমেুৱলৰ বাক ; তওঁৰ মাতেৃয় তওঁক ঈ ৰীয় বচন িশ া

িদয়া। ২ মাৰ পু িক? আৰু মাৰ গভৰ পৰা জ া পু িক? আৰু

মাৰ স ৰ পু িক? ৩ তামাৰ শি মিহলাক িনিদবা, আৰু ৰজাক

ংস কৰা সকলৰ পথত নচিলবা। ৪ হ লমেুৱল, এইেটা ৰজাসকলৰ

বােব নহয়, ৰজাসকলৰ বােব ৰা পান কৰা উপযু নহয়; অথবা “ ৰা

ক’ত আেছ?” বিুল শাসনক াই সাধা অ িচত; ৫ তওঁেলােক পান কিৰব

আৰু িবধানত িক আেছ তাক পাহিৰব, আৰু সকেলা দশা লাকৰ

অিধকাৰক িবপথগামী কিৰব। ৬ িবনাশৈল যাৱা জনক ৰা িদয়া, আৰু

বদনাদায়ক য ণাত ভুিগ থকা সকলক া াৰস পান কেৰাঁৱা। ৭ তওঁ

পান কিৰব আৰু িনজৰ দিৰ তাক পাহিৰব, আৰু তওঁৰ সমস াৰ কথা

মনত নাথািকব। ৮ কথা ক’ব নাৱাৰা সকলৰ বােব কথা কাৱা, িবনাশ

হাৱা সকলৰ কাৰণ সমহূৰ বােব কথা কাৱা। ৯আৰু ায়ৰ জােখেৰ

িবচাৰ কৰা, আৰু দিৰ আৰু অভাৱী লাকৰ বােব আ সমথন কৰা।

১০ িতভাস ভাযা কােন িবচািৰ পায়? মলূ বান ৰ তৈক তওঁৰ

মলূ অিত অিধক। ১১ তওঁৰ ামীৰ দেয় তওঁত িব াস কেৰ, আৰু

তওঁৰ ামীৰ কিতয়াও অভাৱ নহয়। ১২ তওঁ ামীৰ বােব ভাল কায

কেৰ, বয়া কায নকেৰ। ১৩ তওঁ ঊণ আৰু শণ সূতা বািচ লয়, আৰু সই

সূতােৰ িনজ হােতেৰ আনে েৰ কাম কেৰ। ১৪ তওঁ বিণকৰ জাহাজৰ

দেৰ, তওঁ ব ত দূৰৰ পৰা িনজৰ খাৱা ব আেন, ১৫ তওঁ ৰািতপৱুা

নহওঁেতই সাৰ পায়, আৰু ঘৰৰ সকেলােক খাবৈল আহাৰ িদেয়, আৰু

তওঁ িনজৰ দাসীসকলক কাম ভগাই িদেয়। ১৬ তওঁ খিত পথাৰৰ

িবষেয় িবেবচনা কেৰ, আৰু মািট িকিন লয়; তওঁ িনজৰ হাতৰ মৰ

ফেলেৰ া াবাৰী পােত। ১৭ তওঁ িনজৰ শি েৰ পাচাক পিৰধান

কেৰ, আৰু িনজৰ বা বলৱান কেৰ। ১৮ তওঁৰ বােব লাভ জনক, তওঁ

তেন িবষয় িচ া কেৰ, আৰু গােটই ৰািত তওঁৰ চািক মায়। ১৯

তওঁ টা িৰ ঘৰুাবৈল িনজৰ হাত মেল, আৰু তওঁ সূতা ঘৰূাই হাত

দািঙ ৰােখ। ২০ তওঁ দিৰ লাকৈল িনজৰ হাত মকুিল কেৰ, অভািব

লাকৈল তওঁ িনজৰ হাত মেল। ২১ তওঁ িনজৰ ঘৰৰ লাকৰ বােব িহম

পৰাৈল ভয় নকেৰ; তওঁৰ ঘৰৰ সকেলা লােক ৰঙা বৰণীয়া কােপাৰ

িপে । ২২ তওঁ িনজৰ িবছনাৰ বােব িবছনা চাদৰ ত কেৰ; তওঁ

িমিহ শণ তাৰ বঙুনীয়া ৰঙৰ পাচাক িপে । ২৩ যিতয়া তওঁ দশত

ব ৃ সকলৰ লগত বেহ, তিতয়া তওঁৰ ামী সকেলােৰ পিৰিচত হয়; ২৪

তওঁ শণ তাৰ ব ত কেৰ, আৰু িব ী কেৰ, আৰু তওঁ ব ৱসায়ী

সকলক পা িৰৰ কােপাৰ যাগান ধেৰ। ২৫ তওঁ বল আৰু স ােনেৰ

পাচাক িপে ; তওঁ আিহব লগা িদনৰ বােব িনি হ হাঁেহ। ২৬ তওঁ

াৰ কথা ক’বৈল িনজৰ মখু মেল; আৰু তওঁৰ িজভাত দয়াৰ িশ া

থােক। ২৭ তওঁ িনজৰ ঘৰৰ লাকসকলৰ চালচলনৈল দিৃ ৰােখ, আৰু

তওঁ এেল ৱাৰ আহাৰ নাখায়। ২৮ তওঁৰ স ান সকেল সাৰ পায়,

আৰু িয ব েৱ িসহঁতক খী কিৰব পােৰ, তেন তওঁ িসহঁতক িদেয়।

তওঁৰ ামীেয় তওঁক শংসা কিৰ কয়, ২৯ “অেনক জীেয়েক ভাল কায

কেৰ, িক ু তুিম তওঁেলাক সকেলােক অিত ম কিৰলা।” ৩০ সৗ য

িব াি কৰ, লাৱণ মলূ হীন, িক ু িযেহাৱাৈল ভয় ৰখা মিহলা শংসনীয়।

৩১ তওঁৰ হাতৰ ম অ সােৰ তওঁক ফল িদয়া, আৰু ৱাৰত তওঁৰ

কামেবাৰক শংসা কৰা।
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উপেদশক
১ দায়দুৰ পু , িযৰচূােলমত থািক ৰাজ কৰা উপেদশকৰ কথা। ২

উপেদশেক কেছ, “অসাৰৰ অসাৰ! সকেলােৱই অসাৰ। ৩ সূযৰ

তলত মা েহ িয িয পিৰ ম কেৰ, সই সকেলা পিৰ মত তওঁৰ িক লাভ?

৪ এক পৰুষু যায় আৰু এক পৰুষু আেহ; িক ু পিৃথৱী িচৰকাল থােক। ৫

সূয উদয় হয়, সূয অ যায়; বেগেৰ িনজৰ উদয় ানৈল ঘিূৰ গ পনুৰ

উদয় হয়। ৬ বতাহ দি ণ িদশৈল বয়, আৰু চৗপােশ ঘিূৰ উ ৰৈল যায়;

এইদেৰ বতাহ িনজৰ পথত ঘিূৰ থােক, আৰু পনুৰ িনজ চ ৈল উলিট

আেহ। ৭ সকেলা নদী গ সমু ত পেৰ; তথািপ সমু কিতয়াও পণূ নহয়;

নদীেবাৰ িয ঠাইৈল যায়, সই ঠাইৈলেক পনুৰায় এেকৰােহ গ থােক। ৮

সকেলােবাৰ িবষেয়ই িবৰি কৰ, তাৰ ব াখ া িদব পৰা মা হৰ পে

অসাধ । চ েৱ িযমােনই দশন নকৰক, চ তৃ নহয়; কােণ িযমােনই

ৱণ নকৰক, কাণ তৃ নহয়। ৯ িয হ গ’ল, সেয় পনুৰ হ’ব; িয কৰা

হ’ল, তাক পনুৰ কৰা হ’ব; সূযৰ তলত নতুন এেকােৱই নাই। ১০ এেন

িকবা আেছেন, যাৰ িবষেয় মা েহ ক’ব পােৰ য, ‘ চাৱা এইেটা নতুন’?

িয িয িবদ মান, ইিতমেধ ব িদন ধিৰ আিছল, আমাৰ যগুৰ আগেতও

িবদ মান আিছল। ১১ অতীতত ঘটা িবষয়েবাৰৰ কথা কােৰা মনত নাই;

অেনক পাছত িয ঘিটিছল, আৰু ভিৱষ েতও িয িয হ’ব, সই িবষেয়ও

মা েহ সাঁৱৰণ নকিৰব।” ১২ মই উপেদশক; মই িযৰচূােলমত ই ােয়লৰ

ওপৰত ৰজা আিছেলাঁ। ১৩আকাশৰ তলত িয িয কৰা হয়, তাক ানৰ

াৰা পৰী া আৰু অ স ান কিৰবৰ কাৰেণ মই মনেত ি ৰ কিৰেলাঁ।

মই দিখেলাঁ, ঈ েৰ ম ষ ক ব ৰািখবৈল ই এক বহ কাযভাৰ। ১৪

সূযৰ তলত িয িয কৰা হয়, সই সকেলােক মই চােলাঁ; দিখেলাঁ, এই

সকেলা অসাৰ আৰু কৱল বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰাৰ িনিচনা। ১৫ িয

বঁকা তাক পান কিৰব নাৱািৰ! িয অ পি ত, তাক গণনা কৰা অসাধ !

১৬ মই মেন মেন ক’ লা, “ মাৰ আেগেয় িযসকল িযৰচূােলমত আিছল,

সইসকল লাকতৈক মই অিধক া অজন কিৰেলাঁ; মাৰ মেন া

আৰু ানৰ মহান অিভ তা পােল।” ১৭ তাৰ পাছত মই া, উ তা

আৰু মখুতা জািনবৈল মেনােযাগ কিৰেলাঁ; তােত মই বিুজেলা য, ইও

বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰা মা । ১৮ িকয়েনা াৰ বা ল তাত অিধক

নৰাশ তা বােঢ় আৰু িযজেন ান বিৃ কেৰ, তওঁ েখা বিৃ কেৰ।

২ মই মাৰ দয়ক ক’ লাঁ, “আহাঁ, মই আেমাদ‐ েমােদেৰ তামাক

পৰী া কিৰ চাম; সেয়, এিতয়া খ উপেভাগ কৰা।” িক ু দিখেলাঁ,

ইও কৱল এক অ ায়ী বতাহৰ দেৰ অসাৰ আিছল। ২ মই হাঁিহৰ িবষেয়

ক’ লা, “ই বিলয়ািল,” আন ৰ িবষয়ত “ই িক কিৰব পােৰ? ৩আকাশৰ

তলত, মা হৰ িকছুিদনৰ জীৱনকালত তওঁেলাকৰ কাৰেণ িক ভাল,

তাক মই দখা নােপাৱাৈলেক কেনৈক া াৰেসেৰ মাৰ শৰীৰক

আনি ত কিৰম; কেনৈক মাৰ মনক অিবৰােম পিৰচািলত কৰা ােৰ

সেত অ ানতাক ধিৰ ৰািখ উ ািসত হ’ম, মই মনেত অে ষণ কিৰ

চােলাঁ। ৪ মই িকছুমান মহৎ কায কিৰেলাঁ; মই িনজৰ কাৰেণ অেনক ঘৰ

সািজেলাঁ আৰু া াবাৰী পািতেলা; ৫ মই ঠােয় ঠােয় অেনক বািগছা

আৰু উদ ান তয়াৰ কিৰ তাত সকেলা ধৰণৰ ফল ধৰা গছ ৰেুলাঁ; ৬ গছ

উৎপ হাৱা বাৰীত পানী িদবৈল মই ঠােয় ঠােয় পখুৰুী খাি েলাঁ; ৭

মই অেনক দাস আৰু দাসীক িকিন ল’ লা; মাৰ ৰাজ াসাদেতা অেনক

দাস‐দাসীৰ জ হিছল; মাৰ আেগেয় িযসকল িযৰচূােলমত আিছল,

তওঁেলাক সকেলাতৈক মাৰ অেনক বিছ গৰ‐ুছাগলী আৰু মৰ‐ছাগ

আিদ প ধনৰ জাক আিছল; ৮ মই অেনক ৰপূ আৰু সাণ, অ া

ৰজাসকলৰ আৰু িবিভ েদশৰ ধন‐স দ আিন িনজৰ কাৰেণ জমা

কিৰেলাঁ; মাৰ কাৰেণ অেনক গায়ক‐গািয়কা আৰু মাংসক সে াষ িদওঁতা

অেনক উপপ ী আিছল। ৯ মাৰ আেগেয় িযৰচূােলমত িযসকল আিছল,

তওঁেলাকতৈক মই অেনক বিচ মহান আৰু ঐ যশালী হ’ লা। তিতয়াও

া মাৰ লগত আিছল। ১০ মাৰ চ ত িয ভাল লােগ, মই সইেবাৰৰ

পৰা আতৰাই নাৰািখেলাঁ; মই মাৰ মনক কােনা আেমাদ‐ েমাদৰ

পৰা আটক নকিৰেলাঁ, িকয়েনা মাৰ সকেলা কাযত মাৰ মেন আন

কেৰ; আৰু আন ই মাৰ সকেলা পিৰ মৰ পৰু াৰ আিছল। ১১ তাৰ

পাছত মই মাৰ হােত িয িয কায কিৰেল, আৰু তাক কিৰবৈল মই িয

পিৰ ম কিৰেলাঁ, তাক চাই দিখেলাঁ য, সই সকেলা অসাৰ; কৱল

বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰাৰ বািহেৰ এেকা নহয়; সূযৰ তলত এেকােতই

লাভ নাই। ১২ পাছত মই া, বিলয়ািল আৰু অ ানতাৰ কথা িচ া

কিৰেলাঁ; ৰজাৰ পাছত িযজন পৰৱতী ৰজা আিহব, তওঁ িক কিৰব

পােৰ? কৱল ইিতমেধ িয িয কৰা হেছ, তােকই কিৰব। ১৩ মই

দিখেলাঁ, অ কাৰতৈক পাহৰ যেনৈক উ ম, তেনৈক অ ানতৈক

া উ ম। ১৪ ানী মা হৰ মৰূত চ থােক; িক ু অ ান লােক হ’ ল

অ কাৰত মণ কেৰ; তথািপ মই এটাই বিুজেলা য, সকেলােৰ শষ

দশা এেক হয়। ১৫ তিতয়া মই মনেত ক’ লাঁ, অ ানৈল যেন দশা হয়,

মাৈলেকােতা তেন দশাই হ’ব; তেনহ’ ল অিধক ানী হ মাৰ িক লাভ

হ’ল? মই মনেত ক’ লাঁ, “ইও অসাৰ।” ১৬ মা েহ অ ানীক যেনদেৰ

মনত নাৰােখ, তেনদেৰ ানীেকা বিছ িদন মনত নাৰােখ; ভিবষ েত

তওঁেলাক েয়ােক মা েহ পাহিৰ যাব। অ ানীজন মৰাৰ দেৰ ানীও

মেৰ। ১৭ এই হতুেক জীৱনৈল মাৰ ঘণৃা উপিজল। কাৰণ সূযৰ তলত িয

কৰা হয়, সই সকেলা কায মাৰ পে খজনক; িকয়েনা সকেলােৱই

অসাৰ আৰু বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰা মা । ১৮ সূযৰ তলত মই িয

িয পিৰ ম কিৰেলাঁ, সই সকেলা পিৰ মত মাৰ এিতয়া িঘণ লািগেছ;

িকয়েনা মাৰ পাছত িযজন আিহব, তওঁৰ বােবইেতা তাৰ ফল থ যাব

লািগব। ১৯ সই লাক ানী ন অ ানী হ’ব, তাক কােন জােন?

তথািপ তেৱঁই মাৰ সকেলা কাযৰ ফল ভাগ কিৰব, িকয়েনা তওঁৰ

বােবই মই সূযৰ তলত পিৰ ম কিৰেছাঁ আৰু ানৰ পিৰচয় িদেলাঁ।

ইও অসাৰ। ২০ এই হতুেক সূযৰ তলত মই িয িয পিৰ ম কিৰেলাঁ,

তাৰ বােব মাৰ মন িনৰাশ হবৈল ধিৰেল। ২১ িকয়েনা কােনা মা েহ

া, ান, আৰু দ তােৰ পিৰ ম কিৰব পােৰ; িক ু পাছত তওঁৰ

সকেলািখিন এেন এজনৰ কাৰেণ ৰািখ যাব লগা হয়, িয মা েহ তাৰ বােব

কােনা পিৰ েমই কৰা নাই। ইও অসাৰ আৰু এক অিত খৰ কথা। ২২

সূযৰ তলত মা েহ িয িয কেঠাৰ পিৰ ম কেৰ আৰু মনৰ চাপ লয়, তাৰ

ফলত তওঁৰ িক লাভ হয়? ২৩ েত ক িদনা তওঁৰ কামত খ আৰু

িবৰি থেক; এেনিক ৰািতও তওঁৰ মেন িব াম নাপায়। ইও অসাৰ।

২৪ তে মা হৰ পে ভাজন‐পান কৰা আৰু িনজ পিৰ মত স ু হ

থকাৰ বািহেৰ উ ম এেকােক নাই। মই দিখেলাঁ য এই সকেলা ঈ ৰৰ

হাতৰ পৰােহ আেহ। ২৫ কাৰণ ঈ েৰ িনিদেল কােন মাক বাদ িদ খাব

পােৰ অথবা কােন িয কােনা ধৰণৰ আন ভাগ কিৰব পােৰ? ২৬ িয

মা েহ ঈ ৰক স ু কেৰ, তওঁক তওঁ া, ান, আৰু আন দান

কেৰ; িক ু তওঁ পাপীক হ’ ল, ধন‐স দ গােটাৱা আৰু জমা কৰাৰ কায

িদেয়, যােত তওঁ ঈ ৰক স ু কৰা লাকক িদব পােৰ। ইও অসাৰ আৰু

বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰা মা ।

৩ েত ক িবষয়ৰ কাৰেণ এক এক সময় আেছ; আকাশৰ তলত

েত কেটা কাযৰ এেকাটা িনিদ সময় আেছ। ২জ ৰ যেনৈক

এক সময় আেছ, মতুৃ েৰা তেনৈক সময় আেছ; ৰাপণৰ সময় আেছ আৰু

উঘািল পলাবেৰা সময় আেছ। ৩ বধ কৰা আৰু কৰাৰ এক িনিদ

সময় আেছ। ভািঙ পেলাৱাৰ যেনৈক সময় আেছ, তেনৈক গিঢ়বেৰা

সময় আেছ। ৪ কাি বৰ সময় আৰু হাঁিহবৰ সময় আেছ; শাক কৰাৰ

সময় আৰু নািচবৰ সময় আেছ। ৫ িশল দিলয়াবৰ আৰু িশল গাটাবেৰা

সময় আেছ। আঁেকাৱািল লাৱাৰ সময় আৰু আঁেকাৱািল ধৰাৰ পৰা আতিৰ

থকাৰ সময় আেছ। ৬ ব িবচািৰবৰ সময় আেছ, পনুৰ িনিবচৰােৰা এক

সময় আেছ। ব ৰািখ থাৱা আৰু পলাবেৰা এক এক সময় আেছ। ৭

কােপাৰ ফািলবৰ সময় আৰু িচলাই কৰাৰ সময় আেছ; মেন মেন থকাৰ

সময় আৰু কথা মদাম সময় আেছ। ৮ ভালেপাৱাৰ সময় আৰু ঘণৃা কৰাৰ

সময় আেছ; যু কৰাৰ এক সময় আেছ আৰু শাি ৰ া কৰােৰা সিঠক

সময় আেছ। ৯ িমেক তওঁৰ পিৰ মৰ িক ফল লাভ কেৰ? ১০ ঈ েৰ

ম ষ ক স ণূ কিৰবৈল িয কাম িদেছ, তাক মই দিখেলাঁ। ১১ িনজ িনজ
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উপযু সময়ৰ বােব ঈ েৰ সকেলােবাৰ িঠক কিৰ ৰািখেছ। তওঁ মা হৰ

দয়েবাৰত অন কাল ৰািখেছ। তথািপও আিদৰ পৰা অ ৈলেক ঈ েৰ

িয িয কাম কিৰেছ মা েহ তাক বিুজব পৰা নাই। ১২ মই জািনেলাঁ য,

মা হৰ বােব জীৱন কালত আন আৰু সৎকম কৰাৰ বািহেৰ ভাল এেকা

নাই। ১৩ ইও ঈ ৰৰ দান। েত ক মা েহ খাৱা‐ বাৱা কিৰ সকেলা

কাযেত স ু হ থকা উিচত। ১৪ মই জােনা য, ঈ েৰ িয িয কেৰ, সই

সকেলা িচৰকাল থােক; তাক বঢ়াবও নাৱািৰ বা কমাবও নাৱািৰ; ঈ েৰ

এেনদেৰ কিৰেল যােত মা েহ তওঁক ভয় কেৰ। ১৫ িয িয আেছ, সেয়

পেূবও আিছল; িয িয হব, সয়াও পেূব আিছল; িয হ গ’ল, ঈ েৰ পনুৰ

তােকই িবচােৰ। ১৬ মই সূযৰ তলত আৰু এক িবষয় দিখেলাঁ য, ায়

িবচাৰ আৰু ধািমকতাৰ ঠাইত তা আেছ। ১৭ মই মনেত ক’ লা, “ঈ েৰ

ধািমক আৰু এই জনেৰ িবচাৰ কিৰব; কাৰণ ঈ ৰৰ ওচৰত েত ক

িবষয় আৰু কমৰ বােব এক িনিদ সময় আেছ।” ১৮ মই মনেত ক’ লা,

“ঈ েৰ লাকসকলক যন পৰী া কিৰ বিুজবৈল িদেয় য, তওঁেলাক

িনেজ প তুল ।” ১৯ কাৰণ মা হৈল িয ঘেট সেয় প ৈলেকা ঘেট; প

যেনৈক মেৰ, মা েহা মেৰ। উভেয় এেক বাযু় ৰ াস‐ াস লয়; সেয়

প তৈক মা হৰ কােনা াধা নাই; িকয়েনা এেকােৱই ায়ী নহয়। ২০

সকেলােৱই এেক মািটৈলেক যায়; সকেলােৱই ধিুলৰ পৰা আিহেছ আৰু

ধিুলৈলেক উলিট যায়। ২১ মা হৰ াণবায়ু য উ গামী হয় আৰু প ৰ

াণবায়ু য মািটৰ তলৈল অেধাগামী হয়, তাক কােন জােন? ২২ মই

আেকৗ উপলি কিৰেলাঁ য, িনজৰ কাযত স ু হাৱাৰ বািহেৰ মা হৰ

বােব আন এেকােৱই ভাল নাই; িকয়েনা এেয় মা হৰ কায। কাৰণ মা হৰ

মতুৃ ৰ পাছত িক ঘিটব, তাক দখৱুাবৈল কােন তওঁক ঘৰূাই আিনব?।

৪ পনুৰ মই সূযৰ তলত িয সকেলা উপ ৱ হয়, সইেবাৰৈল এবাৰ

চােলাঁ। চাৱা, উপ ৱ পাৱা লাকসকেল কাি েছ, িক ু তওঁেলাকক

শা না িদওঁতা কােনা নাই; িযসকেল উপ ৱ কেৰ, তওঁেলাকৰ হাতত

মতা আেছ; িক ু উপ ৱ পাৱাসকলক শা না িদওঁতা কােনা নাই। ২

সেয় মই ভািবেলাঁ, িযসকল ব মান জীয়াই আেছ, সই জীিৱতসকলতৈক

িযসকলৰ আেগেয় মতুৃ হ’ল, তওঁেলাক অিধক সৗভাগ শালী। ৩ িক ু

এই জনতৈক সইজন বিছ সৗভাগ শালী িযজনৰ এিতয়াও জ হাৱা

নাই আৰু সূযৰ তলত িয কায কৰা হয়, তাক দখা নাই। ৪ তাৰ

পাছত মই দিখেলাঁ, সকেলা পিৰ মৰ কায আৰু সকেলা দ কায ম

এজন লাকৰ িত আন জনৰ িহংসাভাৱ থকাৰ পৰাই হয়। ইেয়া অসাৰ;

কৱল বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰাৰ বািহেৰ এেকা নহয়। ৫ অ ান

লােক হাত সাৱিট এেকা নকৰাৈক থােক, তওঁেলােক িনজেক ংস

কেৰ। ৬ বতাহক ধৰাৰ চ া কিৰ পিৰ েমেৰ ই মিুঠ লাভ কৰাতৈক

শাি েৰ সেত এমিুঠ পাৱাই অেনক ভাল। ৭ পাছত মই পনুৰ সূযৰ তলত

অসাৰতা দিখেলাঁ। ৮ কােনা এজন মা হ এেকবােৰ অকলশৰীয়াৈক

থােক, তওঁৰ ি তীয়জন বিুলবৈল কােনা নাই; এেনিক তওঁৰ পু ও

নাই, ভাই‐ককাই কােনা নাই; তথািপও তওঁৰ পিৰ মৰ শষ নাই আৰু

ধন‐স ি লাভৰ িবষয়ত তওঁৰ চ তৃ নহয়। তওঁ েধ, “ তে

মই কাৰ িনিমে পিৰ ম কিৰেছাঁ? িকয় আেমাদ‐ েমাদৰ পৰা িনজক

বি ত কিৰেছাঁ?” ইও অসাৰ, অিত খজনক অৱ া। ৯ এজনতৈক জন

ভাল, িকয়েনা তওঁেলাকৰ পিৰ মৰ াৰাই অেনক ফল হয়। ১০ কাৰণ

তওঁেলাকৰ এজন যিদ পেৰ, তে তওঁৰ স ীেয় তওঁক তুিলব পােৰ।

িক ু হায় সই অকেল থকা লাক! িকয়েনা তওঁ পিৰেল তওঁক তুিলবৈল

ি তীয়জন কােনা নাই। ১১ তাৰ উপিৰ জেন এেকলেগ েল উম পায়;

িক ু এজেন অকেল কেনৈক উম পাব? ১২ িযজন অকলশৰীয়া তওঁ

সহেজ পৰাজয় হ’ব পােৰ, িক ু জেন আ মণক িতেৰাধ কিৰব পােৰ।

িতিনডাল ৰছী এেকলেগ মৰাই ল’ ল বগাই িনিছেগ। ১৩ এজন অ ান

ব ৃ ৰজা, িযজেন কােনা সতকবাণীৈল কাণ িনিদেয় আৰু বেুজও, তেন

ৰজাতৈক বৰং দিৰ অথচ ানী যবুেকই য়। ১৪ সই যবুক দশৰ

ৰজা হ’বৈল কাৰাগাৰৰ পৰাও ওলাই আিহব পােৰ নাইবা তওঁ িনজৰ

ৰাজ ৰ এক দিৰ পিৰয়ালেতা জ হণ কিৰব পােৰ। ১৫ মই দিখেলাঁ

য, িয সকেলা জীয়াই আিছল অথাৎ সূযৰ তলত চলা‐ফুৰা কিৰ আিছল,

তওঁেলােক সই ব ৃ ৰজাজনৰ পদত অিধি ত হাৱা যবুক ৰজাজনক

অ সৰণ কিৰ চিলল। ১৬এই নতুন ৰজাই নতৃ িদয়া লাকসকলৰ সীমা

নািছল; িক ু পাছত তওঁেলাকৰ অেনেকই তওঁৰ ওপৰত স ু নািছল।

ইও অসাৰ, আৰু কৱল বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰাৰ িনিচনা হয়।

৫ ঈ ৰৰ গহৃৈল যাৱা কালত তামাৰ ভিৰ সাৱধােন ৰািখবা। িযসকেল

িনেজ কৰা অ ায় কামেবাৰ বিুজ নাপায়, তেন অ ানী লাকৰ দেৰ

বিলদান কৰাতৈক বৰং তাত িনবৈল ওচৰ চপাই ভাল। ২ তামাৰ মেুখ

কিতয়াও বগা‐ বগীৈক কথা নকওঁক। ঈ ৰৰ আগত বগা‐ বগীৈক

কােনা কথা উ াৰণ নকিৰবা; িকয়েনা ঈ ৰ গত আৰু তুিম পিৃথবীত

আছা; এই হতুেক তামাৰ কথা যন অলপ হয়। ৩অিধক কাযৰ ভাৱ‐

িচ া থািকেল মা েহ যেনৈক সেপান দেখ, তেনৈক আৰু অিধকৈক

কথা ক’ ল অ ানতা কাশ পায়। ৪ ঈ ৰৰ আগত সংক কিৰেল,

তাক িস কিৰবৈল পলম নকিৰবা; িকয়েনা তওঁ অ ানসকলত সে াষ

নাপায়। তুিম িয সংক কৰা, তাক িস কৰা। ৫ সেয় সংক কিৰ িস

নকৰাতৈক সংক নকৰাই ভাল। ৬ তামাৰ মেুখ যন তামাৰ শৰীৰক

পাপৰ পথৈল ল নাযায়; “ মাৰ সংক কৰা ভুল হ’ল” এই কথা াথনা

গহৃৰ পেুৰািহতৰ আগত নকবা; িমছা সংক েৰ তামাৰ কথাৰ কাৰেণ

তামাৰ হাতৰ কায ন কিৰবৈল ঈ ৰক িকয় ািধত কৰা? ৭ িকয়েনা

অিধক সেপান আৰু অিধক কথাৰ সেত অসাৰতা আেহ; িক ু তুিম ঈ ৰক

ভয় কিৰবা। ৮ তামাৰ এেলকাত যিদ কােনা দিৰ ক অত াচাৰ কৰা

দখা নাইবা কােনাবাই ায় িবচাৰ আৰু নায অিধকাৰ নােপাৱা যন

দখা, তে সই কথাত আচিৰত নামািনবা; িকয়েনা উ পদত থােকাঁতা

মতাশালী লাকসকেল তওঁেলাকৰ অধীনত থকাসকলৰ ওপৰত দিৃ

ৰােখ আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰেতা আন উ তম পদত লাক আেছ। ৯

িক ু ভূিমত উৎপাদন কিৰবৈল এজন ৰজা থািকেল এখন দশৰ বােব

সকেলা কােৰ এক লাভ হয়। ১০ িয মা েহ ধন‐ৰপূ ভাল পায়, তওঁ

কিতয়াও ধন‐ৰপূত তৃ নহয়; িয মা েহ অিধক ধন‐স ি িবচােৰ,

তওঁ আয়ত তৃ নহয়। ইও অসাৰ। ১১ ধন‐স ি বািঢ়েল খাওঁতাও

বােঢ়; এেতেক তাক চ েৰ দখাৰ বািহেৰ সই স ি ত গৰাকীৰ িক

লাভ? ১২ িয জেন পিৰ ম কেৰ, তওঁ কম খাওঁক বা বিচ খাওঁক, তওঁৰ

টাপিন ভাল হয়। িক ু ধনৱানৰ অিধক ধন‐স ি েয় তওঁক টাপিন

যাব িনিদেয়। ১৩ সূযৰ তলত মই এক ভীষণ খৰ িবষয় দিখেলাঁ:

ঐ যৰ গৰাকীেয় িনজৰ দশাৰ কাৰেণেহ ধন জমা কিৰ ৰােখ। ১৪

ঘটনাত সই ধন ংস হ যায়। তােত তওঁৰ পু ৰ কাৰেণ এেকােৱই

নাথােক। ১৫ মাকৰ গভৰ পৰা ম ষ যেনৈক উদেঙ আেহ, তেনৈক

তওঁ উদেঙ এই জীৱন এিৰ পনুৰায় িছ যায়। িনজৰ পিৰ মৰ এেকােৱই

তওঁ হাতত ল যাব নাৱােৰ। ১৬ ইও এক ভীষণ খৰ িবষয় য, এজন

ব ি যেনৈক আেহ, তেনৈকেয় িছ যায়; সেয় তওঁৰ িক লাভ?

তওঁেতা বতাহক ধিৰবৈলেহ পিৰ ম কেৰ। ১৭ তওঁ অিত পীিড়ত হ

ৰাগ‐ব ািধ আৰু খেঙেৰ জীৱন কটায় আৰু গােটই জীৱনকাল আ াৰত

বসবাস কেৰ। ১৮ তাৰ পাছত মই উ ম আৰু উপযু ভােৱ থািকবৰ বােব

ইয়ােক বিুজব পািতেলাঁ: ঈ েৰ িয কইটা িদন মা হক জীয়াই থািকবৈল

িদেছ, সই সকেলা িদনত খাৱা‐ বাৱা কিৰ থািকবৈল আৰু সূযৰ তলত

কৰা সকেলা পিৰ েমেৰ সেত স ু উপেভাগ কিৰবৈল িদেছ; িকয়েনা

এেয় আমাৰ কায। ১৯ তেনৈকেয় ঈ েৰ কােনা মা হক ধন‐স ি

িদেয় আৰু সইেবাৰ ভাগ কিৰবৈল িদেয়; িনজৰ কাৰেণ াপ ৰ অংশ

পাবৈল সমথৱান কেৰ আৰু িনজৰ পিৰ মত আন কিৰবৈল িদেয়; এই

সকেলাও ঈ ৰৰ এক দান। ২০ তওঁ িনজৰ আয়সুৰ িদনেবাৰৰ কথা

মনৈল নােন, িকয়েনা ঈ েৰ তওঁৰ মনত আন িদ তওঁক ব ৰােখ।

৬ মই সূযৰ তলত আন এক খৰ িবষয় দিখেলাঁ; সেয় মা হৰ পে

অিত ক কৰ। ২ ঈ েৰ কােনা কােনাক ইমান ধন‐স ি আৰু

স ান দান কেৰ য, তওঁৰ অিভলাষৰ এেকা ব েৰ অভাৱ নাথােক;

তথািপও ঈ েৰ তওঁক ভাগ কিৰবৰ মতা িনিদেয়; আন লােক তওঁৰ



উপেদশক 370

ব েবাৰ ভাগ কেৰ। ইও অসাৰ আৰু ভীষণ ঃখজনক। ৩ কােনা লাকৰ

এশজন স ান থািকব পােৰ আৰু তওঁ অেনক িদন ধিৰ জীয়াও থািকব

পােৰ, িক ু তওঁৰ দেয় যিদ জীৱনত সে াষ নাপায় আৰু স ােনেৰ

সেত যিদ তওঁৰ মদাম নহয়, তে সই লাক িযমান বছেৰই জীয়াই

নাথাকক িকয়, মই কওঁ তওঁতৈক বৰং মতৃ কঁচুৱাৰ জ হাৱাই অেনক

ভাল। ৪ সই মতৃ স ােন বথৃাই আিহ আ াৰেতই িবদায় লয় আৰু সই

কঁচুৱাৰ নাম নাইিকয়া হ যায়। ৫ যিদও এই কঁচুৱািটেয় কিতয়াও সূয

দখা নাপায় অথবা এেকােক নাজােন, তথািপও সই ধনী মা হতৈক িস

অিধক িব াম পায়। ৬ এেনিক, যিদ কােনা লাক ই হাজাৰ বছেৰা

জীয়াই থােক, িক ু জীৱনত খ নাপায়, তে তাৰ িক লাভ? সকেলােৱই

জােনা এেক ঠাইৈলেক নাযায়? ৭ মা হৰ সকেলা পিৰ েমই তওঁৰ

পটৰ কাৰেণ, তথািপও তওঁৰ ভাক কিতয়াও নপলায়। ৮ অ ানতৈক

ানী লাকৰ িবধা িক? আন লাকসকলৰ আগত িকদেৰ চিলব লােগ,

তাক জািনেল এজন দিৰ ৰ িক লাভ হয়? ৯ অিধক পাৱাৰ বাসনাতৈক

বৰং চ েৱ িয দখা পায়, তােত স ু থকা ভাল। ইও অসাৰ, কৱল

বতাহক ধিৰবৈল চ া কৰা হয়। ১০ িয িয আেছ, তাৰ নাম আেগেয় িদয়া

হেছ; মা হেনা িক, তােকা জনা গেছ য তওঁেলােক িনজতৈক িয জনা

শি শালী, তওঁৰ লগত যুঁজ কিৰব নাৱােৰ। ১১ িযমােন বিছ কথা

কাৱা হয়, িসমােন অসাৰতা বােঢ়; তাৰ াৰাই মা হৰ িক লাভ? ১২

মা হৰ অসাৰ জীৱনকালত তওঁৰ কাৰেণ িক ভাল তাক কােন জােন?

তওঁেতা িনজৰ অ ায়ী িদনেবাৰ এক ছাঁয়াৰ দেৰ কটায়। তওঁ িছ

যাৱাৰ পাছত সূযৰ তলত িক ঘিটব তাক কােন তওঁক ক’ব পািৰব?

৭ গি মলূ ৱান তলতৈক নাম উ ম, জ ৰ িদনতৈক মৰণৰ িদন

ভাল। ২ ভাজনৰ ঘৰৈল যাৱাতৈক শাকৰ ঘৰৈল যাৱা ভাল;

িকয়েনা জীৱনৰ শষত সকেলা মা হেৰ মতুৃ আিহব, জীিৱত লােক

এই কথা তাক মনত ৰখা উিচত। ৩ হাঁিহতৈক খ ভাগ ভাল। কাৰণ

মখুৰ িবষ তাৰ াৰাই দয়ক আনি ত কৰা হয়। ৪ ানৱানৰ দয়

শাকৰ ঘৰত থােক; িক ু অ ানী লাকৰ দয় কৱল আেমাদ‐ েমাদৰ

ঘৰত থােক। ৫অ ানীৰ শংসাৰ গান নাতৈক ানৱানৰ িতৰ াৰ

নাই ভাল। ৬ কৰাহীৰ তলত ল কাঁইট খিৰৰ ফুটফুটিন যেন ৱা,

মখূৰ হাঁিহও িঠক তেন ৱা; ইও অসাৰ। ৭ অ ায়ভােৱ দাবী কৰা ানী

লাক ৰেূপই মখূ হ যায়; ভঁিটেয় িবেবচনা‐শি ন কেৰ। ৮ কােনা

কাযৰ আৰ ণতৈক তাৰ শষ ভাল, আৰু অহংকাৰী আ াতৈক ধযশীল

আ া ভাল। ৯ তামাৰ আ াক হঠাৎ খং উিঠবৈল িনিদবা; িকয়েনা খং

অ ানীেবাৰৰ দয়ত বাস কেৰ। ১০ ব মান কালতৈক আগৰ কাল

িকয় ভাল আিছল? এেন কথা িধবা; িকয়েনা এই কৰা াৰ

কাম নহয়। ১১ পি ক ধন‐স ি পাৱাৰ দেৰ া ব মলূ উ ম

ব । পিৃথৱীত ভালদেৰ জীিৱত থকা লাকসকল। ১২ িকয়েনা ধনৰ

দেৰ ােয়ও িনৰাপ া দান কেৰ। িক ু ানৰ িবধা হেছ এেয় য,

ানৱানৰ ােনই তওঁৰ জীৱন ৰ া কেৰ। ১৩ ঈ ৰৰ কাযেবাৰ ভািৱ

চাৱা; িকয়েনা তওঁ িযহক বঁকা কিৰেছ, তাক কােন পানাব পােৰ? ১৪

খৰ িদনত খী হাৱা; িক ু খৰ িদনত এই কথা িবেবচনা কিৰ চাবা:

ঈ েৰ যেনৈক খ ৰািখেছ, তেনৈক খেকা ওচৰা‐ওচিৰৈক ৰািখেছ।

সেয় মা েহ িনজৰ ভিৱষ তৰ এেকা কথােক নাজােন। ১৫ মাৰ এই

অসাৰ জীৱনকালত মই অেনক িবষয় দিখেলাঁ। কােনা কােনা ধািমক

লাক িনজৰ ধািমকতাৰ মাজত িবন হ যায়, আৰু কােনা কােনা

লাক িনজৰ তাৰ মাজত অেনক িদন জীয়াই থােক। ১৬ িনজৰ চ ত

িনেজ অিতিৰ ধািমক নহবা বা িনজেক অিতিৰ ানী নেদখৱুাবা;

িকয় তুিম িনজেক ংস কিৰবা? ১৭ অিতশয় নহবা, আৰু অ ানীও

নহবা; িকয় তুিম সময়ৰ আেগেয় মিৰবা? ১৮ এই ানৰ কথা তুিম ধিৰ

ৰখা ভাল; এটােকা হাতৰ পৰা যাবৈল িনিদবা; িয লােক ঈ ৰক ভয়

কেৰ, তওঁ সকেলা কিঠনতাত কৃতকায হ’ব। ১৯ দহজন শাসনকতাই

এখন নগৰক িযমান শি শালী কেৰ, াই এজন ানৱানক তােতাৈক

অিধক পিৰমােণ শি শালী কেৰ। ২০ পিৃথৱীত বা িৱক এেন কােনা

সৎেলাক নাই, িয জেন ভাল কাম কেৰ আৰু কিতয়াও পাপ নকেৰ। ২১

মা েহ কাৱা সকেলা কথাৈল কাণসাৰ িনিদবা, হয়েতা তামাৰ দােস

তামাক শাও িদয়ােহ িনবা। ২২ কাৰণ তুিমও তামাৰ দয়ত জানা য,

তুিম িনেজও আনক অেনকবাৰ সইদেৰ শাও িদছা। ২৩ এই সকেলা মই

াৰ াৰাই পৰী া কিৰ চাই ক’ লাঁ, “মই ানৱান হ’ম,” িক ু ান

মাৰ পৰা দূৈৰত আিছল। ২৪ ালাভ মাৰ পৰা অিত দূৈৰত আৰু ই

অিত গভীৰ। কােন তাক পাব পােৰ? ২৫ সইবােব মই মন ি ৰ কিৰেলাঁ

যােত ানৰ লগেত িয সকেলা বা ৱ ব াখ ােবাৰ আেছ, তাক জািনব

পােৰাঁ আৰু পৰী া তথা অ স ান কিৰ চাব পােৰাঁ, লগেত বিুজব পােৰাঁ

য তা হেছ মখূতা আৰু মখূতাই হেছ িবচাৰবিু হীনতা। ২৬ মই

দিখেলাঁ, মতুৃ তৈকেয়া িততা হেছ ী, যাৰ দয় ফা আৰু জােলেৰ

পিৰপণূ আৰু হাত খন িশকিল ৰপূ। িয মা হ ঈ ৰক স ু কেৰ, তওঁ

তাইৰ হাতৰ পৰা সািৰব, িক ু পাপী তাইৰ াৰা ফা ত পিৰব। ২৭

উপেদশেক কেছ, “ চাৱা, মই িয দিৃ েগাচৰ কিৰেলাঁ, তাক িবেবচনা

কৰা।” সকেলা কথাৰ অ ৰালত িয সাৰ আেছ, তাক উিলয়াবৈল মই

এটাৰ পাছত এটাৈক িবচাৰ কিৰ িকছুমান িবষয় জািনব পািতেলাঁ। ২৮

মাৰ ােণ িয িবচািৰেছ, তাক মই এিতয়াও পাৱা নাই; হাজাৰজনৰ

মাজত এজনেহ সৎ পৰুষু পােলাঁ, িক ু তওঁেলাকৰ মাজত এগৰাকী

ীেকা সৎ দখা নাপােলাঁ। ২৯ কৱল ইয়ােকেহ মই জািনব পািতেলাঁ য,

ঈ েৰ মা হক সৰল কিৰ জন কিৰিছল, িক ু মা হ নানা যিু ৰ আলম

ল অবােট গ’ল।

৮ ানৱানৰ তুল কান আেছ? িয ঘেট, কােন তাৰ অথ বজুাব পােৰ?

াই মা হৰ মখু উ ল কেৰ, আৰু তওঁৰ মখুৰ কিঠনতা পিৰৱ ন

কিৰব পােৰ। ২ মই তামাক উপেদশ িদওঁ য ৰজাক িতৰ া িদয়া

ঈ ৰৰ শপতৰ কাৰেণ তুিম ৰজাৰ আ া পালন কৰা। ৩ তওঁৰ আগৰ

পৰা লৰালিৰৈক িছ নাযাবা; ম এেকােৰ লগত যু নহ’বা; কাৰণ

ৰজাই তওঁৰ ই া অ সােৰ কায কেৰ। ৪ ৰজাৰ কথােত যিতয়া সামথ

আেছ, তিতয়া কােন তওঁক ক’ব পােৰ, “আপিুন িক কিৰেছ?” ৫ িয

মা েহ ৰজাৰ আ া পালন কেৰ, তওঁৰ কােনা িত নহব; ানৱান

লাকসকলৰ দেয় কাযৰ উপযু সময় আৰু প িত জােন। ৬ েত ক

িবষয়েৰ উপযু সময় আৰু প িত আেছ; যিদও মা েহ অিধক খক

ভাগ কেৰ। ৭ িকয়েনা কােনা মা েহই যিতয়া পাছত িক ঘিটব তাক

নাজােন, তিতয়া সেয় িকদেৰ ঘিটব বিুল তওঁক কােন জনাব পােৰ?

৮ িনজৰ আ াক কােন িনয় ণ কিৰব পােৰ! তেনৈক মতুৃ ৰ িদনৰ

ওপৰেতা কােৰা হাত নাই। যু ৰ সময়ত যেনৈক কােনা সিনক মু

নহয়, তেনৈক তাৰ বশত থকা ব ি ৰ কাযৰ অভ াসৰ পৰা সই

তাই তওঁক মু কিৰব নাৱােৰ। ৯ সূযৰ তলত কৰা সকেলা কাযৈল

মেনােযাগ কিৰ মই এই পযেব ণ কিৰেলাঁ য, এজন লােক আন জনৰ

ওপৰত কতৃ চলাবৈল অভ াস কিৰ আন জনক ভীষণ আঘাত িদেয়। ১০

তাৰ পাছত মই দিখেলাঁ য, কেনৈক লাকক স ােনেৰ মদাম িদয়া

হিছল। এই লাকসকেল পিব ানত অহা‐ যাৱা কিৰিছল; িয নগৰত

তওঁেলােক তাৰ কায কিৰিছল, সই নগৰৰ লাকসকেল তওঁেলাকক

শংসা কিৰেল। ইও অসাৰ। ১১অ ায় কাযৰ শাি যিদ বগাই কাযকৰী

নহয়, তে মা হৰ মনৈল অ ায় কায কৰাৰ ৱণতা আেহ। ১২ পাপী

লােক যিদও এশটা কম কিৰ দীঘকাল জীয়াই থােক, তথািপও মই

হ’ ল িন য়ৈক জােনা য, ঈ ৰক িযসকেল ভয় কেৰ, তওঁেলাকৰ ম ল

হ’ব; কাৰণ তওঁেলােক ঈ ৰৰ সা ােত ভেয়েৰ িথয় হয়। ১৩ িক ু

লাকৰ হ’ ল ম ল নহব; তওঁেলাকৰ আয়সু বিৃ নাপাব; তওঁেলাকৰ

জীৱনকাল তগামী ছাঁ ৰপূ; কাৰণ তওঁেলােক ঈ ৰৰ সা ােত ভেয়েৰ

িথয় নহয়। ১৪ পিৃথবীত ঘটা আন এটা অসাৰ িবষয় হেছ লােক

তওঁেলাকৰ কায অ সােৰ পাবলগীয়া তাৰ ফল ধািমক লােক ভাগ

কেৰ আৰু ধািমক লােক পাবলগীয়া ফল লােক ভাগ কেৰ। মই

ক’ লা, ইও অসাৰ। ১৫ সেয় মই জীৱনত আেমাদ‐ েমাদেৰ শংসা

কিৰেছাঁ; িকয়েনা সূযৰ তলত ভাজন‐পান আৰু আন কৰাৰ বািহেৰ

মা হৰ বােব আন এেকােৱই ভাল নাই। তে সূযৰ তলত ঈ েৰ িদয়া
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মা হৰ জীৱনৰ সকেলা িদনেবাৰত আন ই হ’ব তওঁৰ পিৰ মত সংগী।

১৬ া পাবৈল আৰু পিৃথৱীত িয কৰা হয়, তাক জািনবৈল, িদেন‐ৰািতেয়

কাম কিৰ চ েৱ েশাৱাৈক থােক তাক বিুজবৰ কাৰেণ যিতয়া মই

মেনােযাগ িদেলাঁ, ১৭ তিতয়া মই ঈ ৰৰ সকেলা কায িবেবচনা কিৰ

বিুজেলা য, সূযৰ তলত িয কায কৰা হয়, মা েহ তাক স ণূৈক বিুজব

নাৱােৰ। সেয় মা েহ তাৰ উ ৰ িবচািৰ পাবৈল সকেলা ধৰণৰ পিৰ ম

কিৰেলও তাক িবচািৰ পাব নাৱােৰ। এেনিক, ানৱান লােকও যিদ

তাক জােনা বিুল িব াস কেৰ, তওঁ কৃতেত স ণূৈক নাজােন।

৯ সেয় মই এই সকেলা িবষেয় িচ া কিৰেলাঁ আৰু দিখেলাঁ য, ধািমক

আৰু ানী লাকসকল তথা তওঁেলাকৰ সকেলা কায ঈ ৰৰ হাতত।

কােনও নাজােন তওঁক ম কৰা হ’ব ন ঘণৃা কৰা হ’ব। ২ সকেলােৰ

ত শষ পিৰণিত এেকই। ভিৱষ েত এেকই ঘেট। ধািমক হওঁক বা

হওঁক, সৎ আৰু বয়া, িচ আৰু অ িচ, বিল উৎসগ কৰক বা নকৰক

সকেলাৈলেক এেক ঘেট; যেনদেৰ সৎ লাকৰ মতুৃ হয়, তেনদেৰ

পাপীেৰা হয়; ঈ ৰৰ ওচৰত িত িত িদয়াজনৰ যেনদেৰ মতুৃ হয়,

তেনৈক িত িত িদবৈল ভয় কৰা জনেৰা হয়। ৩ সূযৰ তলত িয

সকেলা কায কৰা হয়, তাৰ িভতৰত অিত খৰ িবষয় এেয় য, এেক দশা

সকেলাৈলেক ঘেট; মা হৰ দয়েবাৰ তােৰ পিৰপণূ আৰু জীয়াই থােক

মােন তওঁেলাকৰ দয়ত উ তা থােক। তাৰ পাছত তওঁৰ মতুৃ হয়।

৪ সকেলা জীিৱত লাকৰ কাৰেণ আশা আেছ। এই বাদ আেছ য, ‘মতৃ

িসংহতৈক জীিৱত েৰই য়’। ৫ িকয়েনা জীিৱত লাকসকেল জােন

য তওঁেলাকৰ মতুৃ হ’ব। িক ু মতৃেলাকসকেল এেকােকই নাজােন; মতৃ

লােক পাবৰ কাৰেণ এেকা পৰু াৰ নাই, কাৰণ তওঁেলাকৰ কথা মা েহ

পাহিৰ যায়। ৬ তওঁেলাকৰ ম, ঘণৃা আৰু িহংসা সকেলা িবলু হ

যায়। সূযৰ তলত কৰা িযেকােনা কাযত তওঁেলাকৰ পনুৰ কােনা ভাগ

নাথািকব। ৭ সেয় তুিম গ আনে েৰ িনজৰ আহাৰ ভাজন কৰা আৰু

হিষত দেয়েৰ িনজৰ া াৰস পান কৰাৈগ; িকয়েনা তামাৰ সকেলা

কম ঈ েৰ পবূেৰ পৰা হণ কিৰেল। ৮ সকেলা সময়েত ব বগা ব

িপি আৰু মৰূত তল িদ আন কাশ কিৰবা। ৯ সূযৰ তলত ঈ েৰ

তামাক এই িয সকেলা অ ায়ী আয়সুৰ কাল িদেছ, তামাৰ জীৱনৰ সই

সকেলা অসাৰ িদনত তামাৰ ভাযা, যাক তুিম ভালেপাৱা, তওঁেৰ সেত

আনে েৰ জীৱন কেটাৱা। িকয়েনা সূযৰ তলত তামাৰ জীৱনকালত আৰু

তামাৰ পিৰ মত এেয় তামাৰ পাবলগা ভাগ। ১০ তামাৰ হাতত িয

কাযই আহঁক, তামাৰ সকেলা শি েৰ সেত তাক কিৰবা; িকয়েনা তুিম

িয ঠাইৈল গ আছা, সই িচেয়ালত কােনা কায বা পিৰক না বা বিু িক

ান এেকােৱই নাই। (Sheol h7585) ১১ সূযৰ তলত মই পনুৰ িকছুমান

আেমাদজনক িবষয় দিখেলাঁ: িযসকেল বেগেৰ লৰ মােৰ, তওঁেলােকই

য সকেলা সময়েত জয়ী হয়, এেন নহয়; বীৰসকেলই য সকেলা সময়েত

ৰণত জয়ী হয়, এেন নহয়; ানীসকেলই য সকেলা সময়েত পট ভৰাই

খাবৈল পায়, এেন নহয়; বিু মান লােকই য সকেলা সময়েত ধনী হয়,

এেন নহয়; িব ান লােকই য সকেলা সময়েত েযাগ পায়, এেন নহয়;

পিৰবেত, সময় আৰু েযাগৰ াৰা তওঁেলাক সকেলা ভাৱাি ত হয়।

১২ কােনও নাজােন তওঁৰ মতুৃ ৰ সময় কিতয়া আিহব। যেনৈক মাছ

িন ু ৰ জালত পেৰ আৰু চৰাইেবাৰ ফা ত ধৰা পেৰ, তেনৈক িবপদ

হঠােত মা হৰ ওপৰৈল আেহ আৰু তওঁক ফা ত পলায়। ১৩ মই সূযৰ

তলত া স ে আন এক িবষয় দিখেলাঁ আৰু সেয় মাৈল অিত

ৰতুৰ বাধ হ’ল। ১৪ এখন সৰু নগৰত অিত তাকৰ মা হ আিছল;

এজন শি শালী ৰজাই নগৰখনৰ িবৰেু আিহ তাক অৱেৰাধ আ মণ

কিৰবৈল বৰ বৰ কাঁঠ সািজেল। ১৫ সই নগৰত এজন ানৱান দিৰ

মা হক পাৱা গ’ল; তওঁ িনজৰ াৰ াৰাই নগৰখন ৰ া কিৰেল;

িক ু কােনও সই দিৰ মা হজনক সাঁৱৰণ নকিৰেল। ১৬ সেয় মই

ক’ লাঁ, “শি তৈক া উ ম; িক ু দিৰ লাকৰ াক হয় ান কৰা

হয় আৰু তওঁৰ কথা কােনও েন।” ১৭ অ ানীসকলৰ মাজত কৰা

এজন শাসনকতাৰ গজনতৈক বৰং ানৱানৰ শা ‐ সৗম কথা না

ভাল। ১৮ যু ৰ অ ‐শ তৈক া উ ম; িক ু এজন পাপীেয় অেনক

ভাল কায ন কেৰ।

১০ যেনৈক মৰা মািখেয় গি তলৰ ব গ ময় কিৰ তােল,

তেনৈক অলপ অ ানতাৰ কাযই া আৰু স ানক মিছ

পলায়। ২ ানৱানৰ দয় ভাল পথৰ ফােল ঘেূৰ; িক ু অ ানীৰ দয়

ভুল পথৈল ঘেূৰ। ৩ বাটত খাজকঢ়াৰ সময়েতা এজন অ ানীৰ বিু ৰ

অভাৱ দখা যায় আৰু সকেলােৰ আগত তওঁৰ অ ানতা কাশ কেৰ।

৪ অিধপিত যিদ তামাৰ ওপৰত ু হয়, তথািপও তুিম তামাৰ পদ

ত াগ নকিৰবা; িকয়েনা শা ভােৱ থািকেল ডাঙৰ ডাঙৰ অ ায়েকা শা

কিৰব পািৰ। ৫ অিধপিতৰ পৰা উৎপ হাৱা এক কাৰ াি আৰু

এক তাৰ িবষয় মই সূযৰ তলত দিখেলাঁ। ৬ অ ানীসকলক উ

পদেবাৰত িনযু কৰা হয় আৰু সফল লাক িন পদত িনযু হয়। ৭ মই

দাসক ঘাঁৰাত উিঠ যাৱা, আৰু অিধপিতক দাসৰ দেৰ মািটত খাজ কািঢ়

যাৱা দিখেছাঁ। ৮ িয মা েহ গাত খাে , তওঁ তাৰ িভতৰত পিৰব পােৰ;

িয মা েহ িশলৰ দৱাল ভােঙ তওঁক সােপ খুঁিটব পােৰ। ৯ িয মা েহ

িশলেবাৰ কােট, তওঁ তাৰ াৰাই আঘাত পাব পােৰ। িয মা েহ কাঠ

ডাখৰ ডাখৰ কেৰ, তওঁ তাৰ াৰাই িবপদত পিৰব পােৰ। ১০ ঠাৰ

যিদ ভাঁতা হয় আৰু তাক ধাৰ িদয়া নহয়, তে তাক ব ৱহাৰ কিৰবৈল

অিধক বল লােগ; িক ু সফলতাৰ কাৰেণ ানৰ ব ৱহাৰ উপেযাগী। ১১

ম েৰ মু কৰাৰ আেগেয়ই যিদ সােপ খেুট, তে ম গাওঁতাজনৰ

কােনা লাভ নাই। ১২ ানৱান লাকৰ মখুৰ কথাই খ ািত আেন; িক ু

অ ানীৰ ওঁেঠ িনজেক ংস কেৰ। ১৩ অ ানীৰ কথাৰ আৰ িণেতই

িনবিু তা থােক আৰু তওঁৰ কথাৰ শষত িবচাৰবিু হীনতা থােক।

১৪ অ ানী লােক অেনক কথা কয়; িক ু িক হব, তাক কােনও নাজােন;

ভিৱষ ত কালত িক ঘিটব, সই কথা মা হক কােন জনাব পােৰ? ১৫

অ ানী লাকৰ পিৰ েমই তওঁেলাকক া কেৰ, নগৰৈল যাৱা বাটেকা

তওঁ নাজােন। ১৬ দশৰ ৰজা যিতয়া অ বয়সীয়া হ’য়, সই দশ

অি ৰ হয়; ম ীসকেল ৰািতপৱুােতই ভাজ খায়। ১৭ িক ু দশৰ ৰজা

যিতয়া ভ বংশজাতৰ পু হয়, সই দশত আন হয়; ম ীসকেল

মতলীয়া হবৈল নহয়, িক ু শি বিৃ ৰ কাৰেণ উিচত সময়ত ভাজন পান

কেৰ। ১৮ এেল ৱা লাকৰ ঘৰৰ চাল ংস হয়; সােৰাপা হাতৰ কাৰেণ

ঘৰত পানী পেৰ। ১৯আেমাদৰ কাৰেণই ভাজ‐ মল পতা হয়; া াৰেস

জীৱনৈল আন আেন আৰু অথই অেনক অভাৱ পণূ কেৰ। ২০ ৰজাক

শাও িনিদবা, এেনিক মেন মেনও িনিদবা; তামাৰ শাৱা কাঁঠািলত

ধনীক শাও িনিদবা; িকয়েনা আকাশৰ এিট সৰু চৰােয় তামাৰ সই কথা

িন ব িনব পােৰ নাইবা িকছুমান ডউকাযু জীৱই উিৰ গ সকেলােক

সই কথা ক িদব পােৰ।

১১ তুিম তামাৰ আহাৰ পানীৰ ওপৰত পলাই িদয়া; িকয়েনা অেনক

িদনৰ পাছত তাক পনুৰ ঘৰূাই পাবা। ২ তামাৰ কায সাধনৰ

উপায়েবাৰ, সাত বা আঠজনৰ সেত ভাগ বাঁিট লাৱা; িকয়েনা পিৃথবীত

িক েযাগ ঘিটব, তাক তুিম নাজানা। ৩ যিতয়া মঘেবাৰ বিৃ েৰ পণূ হ

থােক, তিতয়া তাৰ পৰা পিৃথবীত বৰষণু পেৰ; গছ উ ৰ বা দি ণ িয

িদশেতই পৰক, িক ু িয ঠাইত পেৰ, সই ঠাইেতই পিৰ থােক। ৪ িয

কােনােৱ বতাহক িনৰী ণ কেৰ, তওঁ বীজ ৰাপন কিৰব নাৱােৰ, িয

কােনােৱ বৰষণুক িনৰী ণ কেৰ, তওঁ শস দাব নাৱােৰ। ৫ বতাহ

কান িদশৰ পৰা বিলব, তুিম নাজানা; তুিম নাজানা মাতগৃভত এিট িশ ৰ

হাড়েবাৰ কেনৈক বিৃ হয়; সইদেৰ িযজন সকেলা ব েৰ সিৃ কতা,

সই ঈ ৰৰ কাযও তুিম বিুজব নাৱাৰা। ৬ ৰািতপৱুা তুিম তামাৰ বীজ

ৰাপন কিৰবা, আৰু গধিূল পৰত তামাৰ হাতক কমহীন নকিৰবা; িকয়েনা

পৱুা বা গধিূল কৰা কানেটা কাযত তুিম সফল হ’বা, তুিম নাজানা; এই

কাযত ন সই কাযত, অথবা েয়াটাই এেক সমােনই ভাল হ’ব, তাক

নাজানা। ৭ ৰেূপই পাহৰ ৰ আৰু চ ৰ বােব সূযক দখা পাৱা এক

সে াষজনক িবষয় ৮ কােনা মা হ যিদ অেনক বছৰ জীয়াই থােক, তে

তওঁ যন িনজৰ সই িদনেবাৰত আন উপেভাগ কেৰ; িক ু অ কাৰৰ
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আগ ুক িদনেবাৰৰ কথাও যন তওঁ মনত ৰােখ; িকয়েনা সই িদনেবাৰ

হ’ব অেনক। িয িয ঘিটব সই সকেলােৱই অ ায়ী, অসাৰ। ৯ হ যবুক,

তুিম তামাৰ যৗৱনকালত আন কৰা; যবুা বয়সৰ িদনেবাৰত তামাৰ

দেয় তামাক আনি ত কৰক; তুিম তামাৰ দয়ৰ সৎ ই ােবাৰৰ

পথত চিলবা আৰু িনজ চ ৰ দিৃ ত িয ভাল তােক কিৰবা। িক ু জািনবা

য, ঈ েৰ এই সকেলা িবষয়ৰ কাৰেণ তামাক িবচাৰৰ ঠাইৈল আিনব।

১০ এই হতুেক তামাৰ দয়ৰ পৰা াধ দূৰ কৰা; তামাৰ শৰীৰৰ

ক ৈল মেনােযাগ িনিদবা; িকয়েনা যৗৱন আৰু যবুা কালৰ শি ভাপ‐

ৰপূ।

১২ ব ৃ কালৰ খ‐ক ৰ িদন আৰু বছৰেবাৰ অহাৰ আেগেয়ই

তুিম যৗৱন কালেতই তামাৰ সিৃ কতাক সাঁৱৰণ কৰা; সই

িদনেবাৰত তুিম ক’বা, “জীয়াই থকাত মই আৰু সে াষ নাপাওঁ।” ২ সূয,

চ আৰু তৰােবাৰৰ জ ািত তামাৰ ওচৰত অ কাৰ হ অহাৰ আেগেয়ই,

বৰষণুৰ পাছেতই পনুৰায় ক’লা ডাঁৱৰ অহাৰ আেগেয়ই তুিম সিৃ কতাক

সাৱঁৰা। ৩ সই সময়ত তামাৰ ঘৰৰ হৰী কঁিপব, শি শালী লাক

ঁজা হ যাব, িয সকল িতেৰাতাই জাঁত িপেহ, তওঁেলাক তাকৰ হাৱাৰ

বােব িপিহবৈল এিৰব আৰু িখিড়িকেয়িদ চাৱাজেন ৈক দখা নাপাব।

৪ সইসময়ত বাটৰ ফালৰ ৱাৰ ব হ’ব, জাঁত িপহাৰ শ ও ব হ যাব,

এিট চৰাইৰ মাতেত মা হ চমিক সাৰ পাব, গািয়কাসকলৰ ক ৰ ৰ

কিম যাব। ৫ সই সময়ত মা েহ ওখ ঠাইত উিঠ যাবৈল ভয় খাব আৰু

বাটত থকা বাধা‐িবিঘিনৰ ওপেৰিদ খাজ কািঢ় যাবৈল ভয় খাব। তিতয়া

বাদাম গছত বগা ফুল ফুিলব, ফিৰঙৰ দেৰ িনজেক টািন টািন খাজ

কািঢ়ব, াভািৱক কামনা‐বাসনা উে িজত নহ’ব। তাৰ পাছেত মা হ

িনজৰ অন কালৰ ঘৰৈল িছ যায় আৰু িবলাপকাৰীসকল শাভাযা াৰ

পথৈল নািম যায়। ৬ সেয় ৰপূৰ তাঁৰ িছিঙ যাৱাৰ পেূবই বা সানৰ

পা ভািঙ যাৱাৰ পেূবই, িনজৰাৰ কাষত কলহ চূণ‐িবচূণ হাৱাৰ পেূবই

তামাৰ সিৃ কতাক সাঁৱৰণ কৰা। ৭ মািটৰ পৰা অহা ধিুল মািটৈল ঘিূৰ

যাৱাৰ পেূবই আৰু ঈ েৰ িদয়া আ া তওঁৈল উলিট যাৱাৰ পেূবই তুিম

যৗৱন কালত তামাৰ সিৃ ক াক সাঁৱৰা। ৮ উপেদশেক কেছ, অসাৰৰ

অসাৰ, সকেলােৱই অসাৰ। ৯ উপেদশক িনেজ ানী আিছল আৰু তওঁ

লাকসকলেকা ানৰ িশ া িদিছল। তওঁ িচ া কিৰ আৰু পৰী া কিৰ

অেনক নীিতবচন ৰচনা কিৰিছল। ১০ উপেদশেক সত ৰ ায় বচন

াণৱ ৰপূত ব ৱহাৰ কিৰ িলিখবৈল িবচািৰেছ। ১১ ানী লাকসকলৰ

কথা ৰখীয়াৰ তী ন লািঠডালৰ িনিচনা। তওঁেলাকৰ কথােবাৰ একি ত

কিৰেল ভাব হয়, সইেবাৰ গভীৰৈলেক হািন যাৱা গজালৰ িনিচনা। সই

সকেলা এজন ৰখীয়াৰ াৰাই িদয়া হেছ। ১২ হ মাৰ বাপা, তুিম সতক

হাৱা; অেনক পিুথ িলখাৰ শষ নাই। অিধক অধ য়েন শৰীৰক া কেৰ।

১৩ সকেলােবাৰেতা না হ’ল: এিতয়া আহাঁ, আিম সকেলােৱ সাৰ কথা

েনা। ঈ ৰৈল ভয় ৰাখা, আৰু তওঁৰ আ া সমহূ পালন কৰা; িকয়েনা

মা হৰ সকেলা কতব এেয়। ১৪ ঈ েৰ ভাল িক বয়া আটাইেবাৰ পতু

িবষয়েৰ সেত সকেলা কমেক িবচাৰ ানৈল আিনব।
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পরম গীত
১ ৰজা চেলামনৰ অিত ৰ গীতৰ শৰাই‐ ২ ি য়াৰ কথা তুিম তামাৰ

মখুৰ চু নেবােৰেৰ মাক ভৰাই িদয়া, কাৰণ তামাৰ ভালেপাৱা

া াৰসতৈকও উ ম। ৩ তামাৰ তলৰ গ ই আন ৰ সৗৰভ আেন;

বািক িদয়া গ ৰ দেৰই তামাৰ নাম; সই বােবই যৱুতীসকেল তামাক

ভাল পায়। ৪ (যৱুতীেয় িনজৰ মনেত ক’ ল) মাক তামাৰ লগত ল

ব’লা; আিম সানকােল পলাই যাম। ৰজাই মাক তওঁৰ ক ৰ িভতৰৈল

ল আিনেল; ি য়ৰ িত কইনাৰ কথা: মই খী; মই তামাক ল আন

কেৰাঁ; মাক তামাৰ মত উ ািসত হ’বৈল িদয়া; তামাৰ ভালেপাৱা

া াৰসতৈকও উ ম। আন ৰমণীসকেল য তামাৰ শংসা কেৰ, ই

াভািৱক কথা। ৫আন ৰমণীসকলৰ িত: হ িযৰচূােলমৰ ৰমণীসকল,

মই ক’লা বৰণীয়া হ’ লও ৰী; মই কদৰৰ ত ুৰ িনিচনা ক’লা আৰু

চেলামনৰ পদােবাৰৰ দেৰ ৰী। ৬ মই ক’লা বােবই মাৈল চাই

নাথািকবা; কাৰণ সূযৰ তােপ মাক ডই িনেল। মাৰ ভাই‐ককাইসকেল

মাৰ ওপৰত খং কিৰ মাক া াবাৰীেবাৰৰ দখা‐ না কিৰবৈল িদিছল;

সেয় মই মাৰ িনজৰ া াবাৰীৰ য ল’ব পৰা নাই। ৭ ি য়ৰ িত

যৱুতীৰ কথা: হ মাৰ ি য়তম, মাৰ ােণ তামােক ভালপায়! মাক

কাৱা, তুিম তামাৰ মৰ‐ছাগৰ জাকক কান ঠাইত চেৰাৱা? তুিম তামাৰ

মৰ‐ছাগেবাৰক পৰীয়া ক’ত িব াম কেৰাঁৱা? তামাৰ লগৰীয়াৰ মৰ‐

ছাগৰ জাকেবাৰৰ কাষত, মই িকয় ওৰিণ লাৱা জনীৰ িনিচনা ঘিূৰ

ফুিৰম? ৮ ি য়ৰ কথা: তুিম যিদ তাক নাজানা, হ পৰম ৰী যৱুতী,

মাৰ মৰ‐ছাগৰ জাকৰ খাজৰ িচনেবাৰৰ পােছ পােছ আহাঁ আৰু তামাৰ

ছাগলী পাৱািলেবাৰক মৰ‐ছাগ ৰখীয়াসকলৰ ত ুৰ ওচৰেত চেৰাৱা। ৯

হ মাৰ ি য়তমা, ফেৰৗণৰ ৰথৰ এজনী ঘাঁৰােৰ সেত, মই তামাক

তুলনা কিৰেছাঁ। ১০ গালৰ পাশৰ গহণােৰ সেত, তামাৰ গাল খন

ৰ দখাইেছ, আৰু মু তাৰ ক হােৰ তামাৰ িডিঙ শািভত কিৰেছ।

১১ মই তামাৰ কাৰেণ ঠােয় ঠােয় ৰপূ খিচত সাণৰ অল াৰ িনমাণ

কিৰম। ১২ ি য়াৰ কথা: ৰজাই যিতয়া তওঁৰ িবচনাত ইিছল, তিতয়া

মাৰ গ ৰ াণ িবয়িপ পিৰল। ১৩ মাৰ ওচৰত মাৰ ি য় গ ৰস

থাৱা এিট মানাৰ দেৰ, িয মাৰ নযগুলৰ মাজত গােটই ৰািত থােক।

১৪ মাৰ ি য় মাৰ ওচৰত যন এেথাপা জতুকা ফুল, িয অিয়ন‐গদীৰ

া াবাৰীত উৎপ হয়। ১৫ ি য়ৰ কথা: চাৱা, িক ৰী তুিম! মাৰ

ি য়া; তুিম িকমান য ৰী! তামাৰ চ কেপৗৰ িনিচনা। ১৬ ি য়াৰ

কথা: চাৱা, িক ৰ তুিম! মাৰ ি য়; তুিম িকমান য ৰ! আমাৰ

শয া সউজীয়া ঘােহঁেৰ ভৰা। ১৭ এৰচ গছৰ ডাল আমাৰ ঘৰৰ চিত আৰু

আমাৰ ঘৰৰ বাটাম দবদাৰৰু ডাল।

২ ি য়াৰ কথা: মই যন চােৰাণৰ এিট গালাপ, উপত কাৰ এিট

িলিল ফুল। ২ ি য়ৰ কথা: কাঁইটেবাৰৰ মাজত িলিল ফুল এিট

যেন ছাৱালীেবাৰৰ মাজত মাৰ ি য়া তেন। ৩ ি য়াৰ কথা: বনিনৰ

গছেবাৰৰ মাজত মিথৰা টঙাৰ গছ যেন, যৱুকসকলৰ মাজত মাৰ

ি য় তেন। মই তওঁৰ ছাঁয়াত বিহ আন পাওঁ, মাৰ মখুত তাৰ ফল

িমঠা লােগ। ৪ তওঁ মাক ভাজৰ ঘৰৈল ল গ’ল, আৰু েমই হ’ল মাৰ

ওপৰত তওঁৰ িনচান। ৫ িকচিমচৰ িপঠােৰ মাক শি শালী কৰা, আৰু

মিথৰা টঙােৰ মাৰ াণ জৰুউুৱা; িকয়েনা মেত মই বল হেছাঁ। ৬

মাৰ মৰূৰ তলত তওঁৰ বাওঁহাত আেছ, আৰু তওঁৰ সাঁহােত মাক

আেকাঁৱািল ধিৰেছ। ৭ হ িযৰচূােলমৰ যৱুতীসকল, কৃ সাৰ আৰু পথাৰৰ

হিৰণেবাৰৰ নােমেৰ মাৰ ওচৰত িত িত িদয়া, আমাৰ মৰ সময়

শষ নােহাৱাৈলেক তামােলােক আমাৰ ভালেপাৱাত িবিঘিন িনিদবা। ৮

সয়া না, মাৰ ি য়ৰ শ ! সয়া চাৱা, তওঁ আিহেছ, তওঁ পাহাৰ‐

প তৰ ওপেৰিদ ডও িদ জিপয়াই আিহেছ। ৯ মাৰ ি য় যন কৃ সাৰ

বা যৱুা হিৰণ; সৗৱা চাৱা, তওঁ আমাৰ দৱালৰ পাছফােল িথয় হ আেছ,

তওঁ িখিড়িকেবােৰিদ চাই পঠাইেছ, িচিলঙৰ মােজিদ উিক মািৰেছ, ১০

মাৰ ি য়ই মাক ক’ ল, “ হ মাৰ ি য়া, উঠা; হ মাৰ ৰী, আহাঁ। ১১

চাৱা, শীতকাল গ’ল, বষাও শষ হ িছ গ’ল। ১২ ভূিমত ফুলেবাৰ ফুিল

উিঠেছ; প ীেবােৰ গান গাৱাৰ সময় আিহেছ; আমাৰ দশত কেপৗৰ

মাত না গেছ। ১৩ িডমৰু গছৰ কঁচা িট পিকবৈল ধিৰেছ, া ালতাই

ফুল ধিৰ াণ িবতৰণ কিৰেছ। হ মাৰ ি য়া, উঠা; হ মাৰ ৰী,

আহাঁ। ১৪ হ মাৰ কেপৗ, তুিম িশলৰ ফাটত, পাহাৰৰ গড়াৰ পতু

ঠাইত লকুাই আছা। মাক তামাৰ মখু চাবৈল িদয়া; তামাৰ ক ৰ ৰ

িনবৈল িদয়া; িকয়েনা তামাৰ মাত মধৰু আৰু তামাৰ মখু অিত ৰ।”

১৫ ৰমণীসকলৰ িত উি : তামােলােক সই িশয়ালেবাৰক, সৰু সৰু

িশয়ালেবাৰক ধৰা, কাৰণ িসহঁেত আমাৰ া াবাৰীেবাৰ ন কেৰ।

আমাৰ া াবাৰীত ফুল ফুিলেছ। ১৬ ি য়াৰ কথা: মাৰ ি য় মােৰই

আৰু মই তওঁেৰই; তওঁ িলিল ফুলৰ মাজত চেৰ। ১৭ হ মাৰ ি য়,

তুিম িছ যাৱা, অ কাৰৰ ছাঁয়ােবাৰ িবলীন হাৱাৰ আেগেয় আৰু পৱুিত

িনশাৰ কামল বতাহ বলাৰ আেগেয় তুিম িছ যাৱা। তুিম কৃ সাৰ বা

যৱুা হিৰণৰ দেৰ উ পাহাৰৈল ঘিূৰ যাৱা।

৩ কইনাৰ সেপান: ৰািত মাৰ শয াত মাৰ াণৰ ি য়তমক মই

িবচািৰেলা; মই তওঁক িবচািৰেলা, িক ু নাপােলাঁ; ২ মই ভািবেলাঁ,

“মই এিতয়া উিঠ নগৰখনৰ মাজত ঘিূৰ ফুিৰম; ৰা ায় ৰা ায়, চকেবাৰত

ঘিূৰ ফুিৰম; তাত মই মাৰ াণৰ ি য়তমক িবচািৰম।” মই তওঁক

িবচািৰেলাঁ, িক ু নাপােলাঁ। ৩ হৰীেবােৰ নগৰ ঘিূৰ ফুিৰ পহৰা িদয়াৰ

সময়ত, মাক দখা পােল। মই তওঁেলাকক িধেলাঁ, আেপানােলােক

মাৰ াণৰ ি য়তমক দিখিছল ন?” ৪ তওঁেলাকক পাৰ হ আ ৱাই

যাওঁেতই, মই মাৰ াণৰ ি য়তমক দখা পােলাঁ। তওঁক ধিৰ মাৰ

মাতৰৃ ঘৰৈল ল নহাৈলেক, মই তওঁক এিৰ িনিদেলাঁ; িয গৰাকীেয়

মাক গভত ধাৰণ কিৰিছল, মই তওঁেৰই শাৱিন কাঠািলৈল ি য়তমক

ল আিনেলা। ৫ ৰমণীসকলৰ িত উি : হ িযৰচূােলমৰ যৱুতীসকল,

কৃ সাৰ আৰু পথাৰৰ হিৰণেবাৰৰ নােমেৰ মাৰ ওচৰত িত িত িদয়া,

আমাৰ মৰ সময় শষ নােহাৱাৈলেক তামােলােক আমাৰ ভালেপাৱাত

িবিঘিন িনিদবা। ৬ িববাহৰ বােব চেলামনৰ আগমণ মৰভূুিমৰ পৰা ধাঁৱাৰ

ৰ দেৰ সই গৰাকী কান আিহেছ? তওঁ ব ৱসায়ীৰ সকেলা ধৰণৰ

মছলা িৰৰ গ ল, গ ৰস আৰু গি ধপূৰ বােসেৰ এক ধাঁৱাৰ

ৰ দেৰ আিহেছ। ৭ চাৱা, সৗৱা চেলামনৰ দালা; ষািঠজন বীৰ

যা াই সই দালাক ঘিৰ ৰািখেছ; তওঁেলাক ই ােয়লৰ শি শালী

স । ৮ তওঁেলাক সকেলােৰ লগত আেছ তেৰাৱাল; যু ত তওঁেলাক

দ ; তেৰাৱাল ককালত বাি ল তওঁেলাক িতজন ত আেছ

ৰািতৰ িবপদৰ কাৰেণ। ৯ ৰজা চেলামেন িলবােনানৰ কােঠেৰ িনজৰ

বােব, এিট দালা িনমাণ কিৰেল। ১০ দালাৰ খটুােবাৰ ৰেূপেৰ িপছৰ ভাগ

সােণেৰ, আসনখন বেঙনা বৰণীয়া কােপােৰেৰ তয়াৰী; িযৰচূােলমৰ

ৰমণীসকলৰ েমেৰ তাৰ িভতৰ অংশ খিচত আৰু শািভত কৰা হ’ল ১১

হ িচেয়ানৰ যৱুতীসকল, তামােলাক বািহৰৈল ওলাই আহাঁ, চাৱা, ৰজা

চেলামেন মু ট িপি আেছ; তওঁৰ িববাহৰ িদনা, তওঁৰ সই মনৰ

আন ৰ িদনা, তওঁৰ মােক তওঁক মু ট িপ াই িদেছ।

৪ চেলামেন কইনাৰ সৗ যৰ শংসা কৰা ি য়ৰ কথা: ি য়া মাৰ,

িকমান য ৰী তুিম! তুিম ৰী। ওৰিণৰ িভতৰত তামাৰ চ

কেপৗৰ িনিচনা; তামাৰ চুিলেকাছা িগিলয়দ পাহাৰৰ পৰা নািম অহা

ছাগলীৰ জাকৰ িনিচনা। ২ এইমা নাম কািট গা ধইু অহা মাইকী মৰ‐

ছাগৰ জাকৰ িনিচনা তামাৰ দাঁতেবাৰ। িসহঁতৰ েত কেৰ যমজ পাৱািল

আেছ, আৰু িসহঁতৰ কােনও িনজৰ পাৱািলক হৰৱুা নাই। ৩ তামাৰ

ওঁঠ টা এডাল ৰি ম সূতাৰ দেৰ ৰঙা; িক য মৰমলগা তামাৰ মখু।

ওৰিণৰ তলত তামাৰ গাল খন ফাল কৰা আধা ডািলমৰ িনিচনা। ৪

তামাৰ িডিঙ, িশেলেৰ শািৰপািত বেনাৱা দায়দুৰ ওখ িটৰ দেৰ, য’ত

ওলিম আেছ এেহজাৰ ঢাল; সই সকেলােবােৰই স সকলৰ। ৫ তামাৰ

ন টা িলিল ফুলৰ বনত চিৰ ফুৰা কৃ সাৰৰ যমজ পাৱালীৰ িনিচনা।

৬ ভাৰ নােহাৱাৈলেক আৰু অ কাৰৰ ছাঁয়া আঁতিৰ নােযাৱাৈলেক, হয়,

মই গ ৰসৰ আৰু ধপূৰ পাহাৰেত গ থািকম। ৭ মাৰ ি য়া, তুিম স া ‐
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ৰী; তামাত কােনা খুঁত নাই। ৮ হ মাৰ কইনাজনী, িলবােনানৰ

পৰা মাৰ লগত আহাঁ। িলবােনানৰ পৰা মাৰ লগেতই আহাঁ; অমানাৰ

চূড়াৰ পৰা, চনীৰ আৰু হেমাণ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা, িসংহেবাৰৰ গাতৰ

পৰা, আৰু নাহৰফুটুকী বাঘেবাৰৰ পাহাৰী বাস ানৰ পৰা তুিম নািম আহাঁ।

৯ মাৰ ি য়া, মাৰ কইনাজনী, তুিম মাৰ মনেক চুৰ কিৰলা; তামাৰ

চ ৰ এক চাৱনীেৰ, তামাৰ িডিঙৰ হাৰৰ এটা মিণেৰ তুিম মাৰ মন ব ী

কিৰলা। ১০ হ মাৰ ি য়া, মাৰ কইনাজনী, তামাৰ ভালেপাৱা িকমান

য মনেমাহা! া াৰসতৈকেয়া তামাৰ ভালেপাৱা আৰু সকেলা গি

ব তৈকেয়া তামাৰ াণৰ সৗৰভ কেন উ ম। ১১ হ মাৰ কইনাজনী,

তামাৰ ওঁঠযিুৰৰ পৰা টাপ‐ টাপ কিৰ মধু পেৰ; তামাৰ িজভাৰ তলত

মধু আৰু আেছ; তামাৰ ব ৰ গ িলবােনানৰ বনৰ গ ৰ িনিচনা।

১২ মাৰ ি য়া, মাৰ কইনাজনী ব কিৰ থাৱা এক উদ ান; এক ব

কিৰ থাৱা ৰি ত উদ ান, মাহৰ মািৰ ৰখা এিট জিুৰ। ১৩ এক ডািলম

গেছেৰ ভৰা উদ ান; ডালেবাৰ উ ম উ ম ফেলেৰ ভৰা; তাত জতুকা

আৰু গি লতা আেছ। ১৪ জটামাংসী, জাফৰন, গি বচ, ডালেচিন,

আৰু সকেলা ধৰণৰ মছলাৰ গছ আেছ। তাত গ ৰস, অগৰু আিদেক ধিৰ

সকেলা িবধৰ গি গছ আেছ। ১৫ তুিম যন উদ ানৰ জিুৰ, যন িনমল

পানীৰ এিট ৱাঁ, যন িলবােনানৰ পৰা ব নািম অহা জলে াত। ১৬

ি য়াৰ কথা: হ উ ৰৰ বতাহ, সাৰ পাৱা; হ দি ণৰ বতাহ, তুিম আহাঁ;

মাৰ উদ ানৰ ওপেৰিদ ৱািহত হাৱা, যােত তাৰ গি ব ৰ াণ

িবয়িপ পেৰ। মাৰ ি য়তম যন তওঁৰ উদ ানৈল আেহ আৰু তাৰ উ ম

ফলেবাৰ ভাজন খায়।

৫ ি য়ৰ কথা: মাৰ ি য়া, মাৰ কইনাজনী, মই মাৰ উদ ানত েৱশ

কিৰেলাঁ; মই মাৰ গ ৰসআৰু গি ব গাটােলাঁ; মই মৗচােকেৰ

সেত মাৰ মধু খােলাঁ; মই গাখীেৰেৰ সেত মাৰ া াৰস পান কিৰেলাঁ।

ভাজন কৰা, ব ু । হ ব ু , খাৱা; দয় তৃ কিৰ মাৰ ভালেপাৱা পান

কৰা। ২ ি য়াৰ কথা: মই টাপিনত আিছেলাঁ, িক ু মাৰ দয় সােৰ

আিছল, তেনেত মাৰ ি য়ই ৱাৰত টু িৰয়াই ক’ ল, “ হ মাৰ ি য়তমা,

মাৰ কইনাজনী, মাৰ কেপৗ, অকলিুষতজনী, ৱাৰখন খিুল িদয়া।

মাৰ মৰূ িনয়েৰেৰ িস হ পিৰেছ, ৰািতৰ ঁৱলীত মাৰ চুিলেকাছা

সেমিক গেছ।” ৩ “ মাৰ ব মই খিুল থেলাঁ, তাক মই পনুৰ িপি ম

ন? মাৰ ভিৰ খন মই ধেুলাঁ, তাক মই পনুৰ মিলন কিৰম ন?” ৪

মাৰ ি য়ই ৱাৰৰ িব াইিদ হাত ভৰােল, মাৰ মন তওঁৰ বােব ব া ল

হ’ল। ৫ মাৰ ি য়ক ৱাৰ খিুল িদবৈল মই উিঠেলাঁ; মাৰ হাত খন

গ ৰেসেৰ িভিজ আিছল, তৰল গ ৰেসেৰ িভজা মাৰ আঙুিলেয়িদ

ৱাৰৰ শলখাডােলা িভিজ গ’ল। ৬ মাৰ ি য়ৰ কাৰেণ মই ৱাৰখন খিুল

িদেলাঁ; িক ু মাৰ ি য় নািছল, উলিট িচ গল; মাৰ দয় ভািঙ পিৰল,

মই হতাশাত ভািগ পিৰেলা। মই তওঁক িবচািৰ ফুিৰেলাঁ, িক ু নাপােলাঁ;

মই তওঁক মািতেলা, িক ু তওঁ মাক উ ৰ িনিদেল। ৭ হৰীেবােৰ

নগৰ ঘিূৰ ফুিৰ পহৰা িদয়াৰ সময়ত, মাক দখা পােল; তওঁেলােক মাক

কাবােল, মাক তিব ত কিৰেল; নগৰৰ দৱালৰ হৰীেবােৰ মাৰ

গাৰ পৰা মাৰ চালা কািঢ় িনেল। ৮ হ িযৰচূােলমৰ ৰমণীসকল, মই

তামােলাকৰ ওচৰত িনেবদন কিৰেছাঁ, তামােলােক যিদ মাৰ ি য়তমক

লগ পাৱা, তে তওঁক কবা য, মই তওঁৰ িত মত বল হেছাঁ।

৯ িযৰচূােলমৰ ৰমণীসকলৰ কথা: নাৰীসকলৰ মাজত তুিম পৰম ৰী,

তামাৰ ি য়তম অ া িমকতৈক িকহত উ ম? তামাৰ ি য় আন

িমকতৈক িকয় উ ম, য তুিম আমাৰ পৰা এেন িত িত িবচািৰছা?

১০ ি য়াৰ কথা: মাৰ ি য়ৰ চেহৰা ৰ আৰু শি শালী; তওঁৰ লগত

কােৰা তুলনা নহয়। ১১ তওঁৰ মৰূ অিত উ ম িন ল সাণৰ িনিচনা;

তওঁৰ চুিল কাচা কঁেকাৰা আৰু ঢাঁৰা কাউৰীৰ িনিচনা ক’লা। ১২ তওঁৰ

চ যিুৰ জিুৰৰ দাঁিতত থকা এেযাৰ কেপৗৰ িনিচনা; তাক গাখীেৰেৰ

ধাৱা মু তাৰ দেৰ খািদত কৰা। ১৩ তওঁৰ গাল খন যন গি

মছলাৰ দিলচা, য’ৰ পৰা গি াণ ওলায়। তওঁৰ ওঁঠযিুৰ যন তৰল

গ ৰস বাগিৰ অহা িলিল ফুল। ১৪ তওঁৰ বা খন যন ৰ খিচত

সাণৰ দ ; তওঁৰ শৰীৰেতা হাতী দাঁেতেৰ তয়াৰ কৰা; নীলকা মিণেৰ

ঢকা। ১৫ তওঁৰ ভিৰ খন িনখুঁত সাণৰ আধাৰত ব ৱা মাবলৰ ৰ

িনিচনা। তওঁ দিখবৈল িলবােনানৰ ওখ এৰচ গছৰ িনিচনা উ ম। ১৬

তওঁৰ মখুখন অিত মধৰু; স ণূৰেূপ ৰ ব ি তওঁ। হ িযৰচূােলমৰ

ৰমণীসকল, তেৱঁই মাৰ ি য়তম, মাৰ ব ু ।

৬ িযৰচূােলমৰ ৰমণীসকলৰ কথা: হ নাৰীসকলৰ মাজত পৰম ৰী,

তামাৰ ি য় ক’ ল গ’ল? তামাৰ ি য়তম কান িদেশ গ’ল? আমাক

কাৱা, যােত আিমও তামাৰ লগেত তওঁক িবচািৰ যাব পােৰাঁ। ২

ি য়াৰ কথা: মাৰ ি য়তম তওঁৰ উদ ানৈল নািম গেছ, গি মছলাৰ

দিলচাখনৈল; তওঁ উদ ানত ঘিূৰ ফুিৰবৈল, আৰু িলিল ফুল গাটাবৈল

গেছ। ৩ মই মাৰ ি য়ৰ, আৰু মাৰ ি য়ও মােৰই; তওঁ িলিল ফুলৰ

বনত আনে েৰ চেৰ। ৪ চেলামন আৰু তওঁৰ কইনাই পৰ ৰত

আনি ত হাৱা ি য়ৰ কথা: হ মাৰ ি য়া, তুিম িতচা নগৰৰ িনিচনা

ৰী, িযৰচূােলমৰ িনিচনা মেনাৰম, মাক স ণূৈক িবমু কিৰছা। ৫

তুিম মাৰ পৰা তামাৰ চ িট আঁতৰ কৰা; িকয়েনা সেয় মাক ব া ল

কিৰ তােল। তামাৰ চুিলেকাছা িগিলয়দ পাহাৰৰ পৰা তলৈল নািম অহা

ছাগলীৰ জাকৰ িনিচনা। ৬ এইমা গা ধইু অহা মাইকী মৰ‐ছাগৰ

জাকৰ িনিচনা তামাৰ দাঁতেবাৰ। িসহঁতৰ েত কেৰ যমজ পাৱািল

আেছ, আৰু িসহঁতৰ কােনও িনজৰ পাৱািলক হৰৱুা নাই। ৭ ওৰিণৰ

তলত তামাৰ গাল খন ফাল কৰা আধা ডািলমৰ িনিচনা। ৮ ষািঠজনী

ৰাণী আৰু আশীজনী উপপ ী, আৰু অসংখ যৱুতী থািকব পােৰ; ৯ িক ু

মাৰ কেপৗজনী, মাৰ িনখুঁতজনী হ’ ল অি তীয়া; তওঁ িনজ মাতৰৃ

িবেশষ জী, তওঁক গভত ধাৰণ কৰাজনৰ, তওঁ আদৰৰ জী। মাৰ গাঁৱৰ

জীয়াৰীসকেল তওঁক দিখ ধ বিুলেল; ৰাণী আৰু উপপ ীসকেল তওঁক

দিখ তওঁৰ শংসা কিৰেল। ১০ “পৱুাৰ অৰণুৰ দেৰ দখা িদয়া, কান

এইগৰাকী যৱুতী, িয চ ৰ িনিচনা ৰী, সূযৰ দেৰ উ ল আৰু স ণূ

মাহময়ী?” ১১ ি য়াৰ কথা: মই উপত কাৰ নতুনৈক গজা পিুলেবাৰ

চাবৈল, া ালতাই কিল ধিৰেছ ন নাই চাবৈল, আৰু ডািলম ফুিলেছ

ন নাই, তাক চাবৈল মই বাদাম গছেবাৰৰ উদ ানখনৈল নািম গেলাঁ।

১২ মই আন ত উ াৱল হ’ লা, মই বিুজ পাৱাৰ আেগেয়ই যন মাৰ

ভালেপাৱাই মাক মাৰ জন, যৱুৰাজৰ এখন ৰথত বহােল আৰু মই

গ আিছেলাঁ। ১৩ আন ৰমণীসকলৰ কথা: হ চূল ীৎ, উলিট আহাঁ,

উলিট আহাঁ; আিম যন তামাক দখা পাওঁ, উলিট আহাঁ। ি য়ৰ কথা:

মহনিয়মৰ নতৃ চাৱাৰ দেৰ, িনখুঁত যৱুতীজনীক আেপানােলােক িকয়

চাবৈল িবচািৰেছ?

৭ ি য়ৰ কথা: হ ৰাজক া, জাতা িপ া তামাৰ ভিৰ খন দখাত

িকমান য ধনুীয়া! তামাৰ ব আকৃিতৰ িট কৰঙন মিণ‐মু াৰ

দেৰ, সয়া যন িনপণু িশ কাৰৰ হাতৰ কায। ২ তামাৰ নািভ এক

গালাকাৰ পা ৰ িনিচনা; তাত িমি ত া াৰসৰ অভাৱ নহয়। তামাৰ

উদৰ ঘঁ ধানৰ এক দ’মৰ িনিচনা, যাৰ চৗিদশ িলিল ফুেলেৰ ঘৰা।

৩ তামাৰ ন টা যন হিৰণীৰ িট পাৱািল, এিট কৃ সাৰৰ যমজ

পাৱািল। ৪ হাতী‐দাঁতৰ ওখ ৰ িনিচনা তামাৰ িডিঙৰ গঠণ; তামাৰ

নয়ন িট, িহচেবানত বৎ–ৰ ীম ৱাৰৰ ওচৰত থকা পখুৰুীৰ িনিচনা;

তামাৰ নাক িলবােনানৰ ৰ িনিচনা, যন দে চকৈল িয দে চকৰ

মখু কিৰ থকা িলবােনানৰ । ৫ তামাৰ ওপৰত থকা মৰূেটা কিমল

পাহাৰৰ িনিচনা, আৰু তামাৰ মৰূৰ চুিলেকাছা ঘন বেঙনা বৰণীয়া;

সই চুিলেকাছাই ৰজাক ব ী কিৰ ৰািখেছ। ৬ হ মাৰ ি য়া, তামাৰ

আনে েৰ সেত তুিম য িকমান ৰ আৰু মেনাহৰ! ৭ তামাৰ দীঘকায়

গঠণ খাজৰু গছৰ িনিচনা, বু খন যন া া িটৰ টা থাক। ৮ মই

মনেত ক’ লা, “মই সই খাজৰু গছত উিঠ তাৰ ডালেবাৰ ধিৰম।” তামাৰ

ব যগুল েথাপা া া িটৰ িনিচনা হওঁক, তামাৰ িন াসৰ াণ মিথৰা

টঙাৰ িনিচনা হওক; ৯ তামাৰ মখূৰ চুমা মাৰ বােব সকেলাতৈক উ ম

া াৰসৰ িনিচনা। সই ৰস, ওঁঠ আৰু দাঁতৰ ওপেৰিদ ধীেৰ ধীেৰ মাৰ

ি য়াৈল বাগিৰ যাওঁক। ১০ ি য়াৰ কথা: মই মাৰ ি য়ৰ, আৰু তওঁৰ
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বা া মাৈল; ১১ হ মাৰ ি য়, ব’লা, আিম নগৰৰ বািহৰৈল যাওঁ, আৰু

ৰািত গাৱঁেবাৰত গ থােকাঁৈগ। ১২ ব’লা, আিম পৱুােত উিঠ া াবাৰীৈল

যাওঁ; া ালতাই কিল ধিৰেছ ন নাই, তাৰ ফুল ফুিলেছ ন নাই, আৰু

ডািলমৰ ফুল ফুিলেছ ন নাই, তাক চাওঁৈগ; তাত মই তামাক মাৰ

ভালেপাৱা দান কিৰম। ১৩ দা ফেল িনজৰ াণ িবতৰণ কিৰেছ; ন‐

পৰুিণ সকেলা ধৰণৰ ফল আিম থকা ঠাইৰ ৱাৰেত আেছ। হ মাৰ ি য়,

মই তামাৰ বােবই এই সকেলা সাঁিচ ৰািখেছা।

৮ ি য়াৰ কথা: অহ! তুিম মাৰ ভাইৰ িনিচনা হাৱা হ’ ল, িয জেন

মাৰ মাতৰৃ ন পান কিৰেছ! তিতয়া মই তামাক বািহৰত দখা

পােলও, তামাক চুমা খাব পািৰেলােহঁেতন; কােনও মাক িন া কিৰব

নাৱািৰেলেহঁেতন। ২ মই তামাক মাৰ মাৰ ঘৰৈল ল আিনেলােহঁেতন,

আৰু তওঁ মাক িশ া িদব। আৰু মই তামাক মচলাযু া াৰস, আৰু

তামাক গি ডািলমৰ ৰস পান কৰােলােহঁেতন। ৩ তওঁৰ বাওঁ হাত

মাৰ মৰূৰ তলত আেছ, আৰু তওঁৰ সাঁ হােত মাক আঁেকাৱািল ধিৰেছ।

৪ হ িযৰচূােলমৰ যৱুতীসকল, মাৰ ওচৰত িত িত িদয়া, আমাৰ

মৰ সময় শষ নােহাৱাৈলেক তামােলােক আমাৰ ভালেপাৱাত িবিঘিন

িনিদবা। ৫ িযৰচূােলমৰ ৰমণীসকলৰ কথা: িনজ ি য়তমৰ ওপৰত ভাৰসা

কিৰ মৰভূুিমৰ পৰা সই গৰাকী কান আিহেছ? ি য়াৰ কথা: িয ঠাইত

তামাৰ মাতেৃয় গভ ধাৰণ কিৰ তামাক জ িদেল, িয ঠাইত তামাক

সৱ কিৰেল, সই মিথৰা টঙাৰ গছৰ তলত মই তামাক জগাই

তুিলেলাঁ। ৬ মাহৰ মাৰাৰ দেৰ তুিম মাক তামাৰ দয়ত, আৰু তামাৰ

বা ত ৰাখা; িকয়েনা ভালেপাৱা মতুৃ ৰ দেৰই শি শালী, কামনাৰ আেবগ

িচেয়ালৰ দেৰ কেঠাৰ; এক িল থকা অি িশখাৰ দেৰ ই িবে ািৰত

হয়, ই আন সকেলা ল অি িশখাতৈকও উ । (Sheol h7585) ৭

জল সমেূহও ভালেপাৱাৰ িশখাক মাব নাৱােৰ, আৰু ব াৰ ধেলও

তাক উটুৱাই িনব নাৱােৰ; যিদ কােনােৱ ভালেপাৱাৰ কাৰেণ িনজৰ

ঘৰৰ স িদেয়, সই সমপণ অৱেশ ই তু কৰা হ’ব। ৮ যৱুতীৰ

ককােয়কসকলৰ কথা; আমাৰ এজনী সৰু ভনী আেছ, তাইৰ আিজৈলেক

বু উঠা নাই; িয িদনা তাইক িববাহৰ াৱ িদব, আিম সই ভনীৰ

কাৰেণ িক কিৰব পােৰাঁ? ৯ তাইৰ বু যিদ এক াচীৰ হয়, তে

আিম তাইৰ ওপৰত এটা ৰপূৰ িমনাৰ সািজম। তাই যিদ এক ৱাৰ

হয়, তে আিম এৰচ কাঠৰ ত ােৰ তাক অল ৃত কিৰ ৰািখম। ১০

ককােয়কসকলৈল যৱুতীৰ কথা: মই মাৰ ি য় দিৃ ত মই স ণূ পিৰপ ,

সেয় মই তওঁৰ দিৃ ত অ হ া । ১১ বাল‐হােমানত চেলামনৰ এখন

া াবাৰী আেছ; তওঁ তাক চাৱা‐িচতা কিৰবৈল কইজনমান ৰখীয়াৰ

হাতত তাক সমপণ কিৰিছল। তাৰ ফলৰ বচ িহচােব িতজেন এক এক

হাজাৰ চকল ৰপূ িদবলগীয়া হিছল। ১২ মাৰ িনজৰ া াবাৰী আেছ,

হ মাৰ ি য় চেলামন, সই এক হাজাৰ চকল তামােৰই আৰু শ

চকল ৰপূ তওঁেলাকৰ কাৰেণ, িযসকেল ফলেবাৰৰ চাৱািচতা কেৰ।

১৩ ি য়ৰ কথা: হ উদ ানবািসনী, তামাৰ লগৰীয়া কইজেন তামাৰ ৰ

িনবৈল কাণ পািত আেছ; তাক মােকা িনবৈল িদয়া। ১৪ ি য়াৰ কথা:

হ মাৰ ি য়, শীে আহা, গ ময় পাহাৰৰ ওপৰত তুিম কৃ সাৰৰ দেৰ

হাৱা; অথবা যবুা হিৰণৰ সদশৃ হাৱা।
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১ িযহূদা দশৰ ৰজা উি য়া, যাথম,আহজ,আৰু িহি য়াৰ শাসনকালত

আেমাচৰ পু িযচয়াই িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ িবষেয় পাৱা দশন।

২ হ আকাশ‐ম ল না, আৰু হ পিৃথৱী কাণ পাতা; িকয়েনা িযেহাৱাই

কেছ, “মই স ান সকলক িতপালন কিৰ ডাঙৰ দীঘল কিৰেলাঁ; িক ু

তওঁেলােক মাৰ িবৰেু িবে াহ আচৰণ কিৰেল। ৩ গৰেুৱ িনজৰ

গৰাকীক আৰু গাধই িনজৰ মািলকৰ দানা পা িচিন পায়; িক ু ই ােয়েল

িচিন নাপায়, আৰু বিুজও নাপায়।” ৪ হায় হায় পাপী জািত, আৰু

অপৰাধত ভাৰা লাক, কম কৰাসকলৰ বংশধৰ, হ তােৰ কায

কৰা স ান সকল! তওঁেলােক িযেহাৱাক ত াগ কিৰেল, তওঁেলাক

ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাক হয় ান কিৰেল; তওঁেলাক িনজেক

তওঁৰ পৰা িবিছ কিৰেল। ৫ তামােলােক িকয় িবে াহ আচৰণ কিৰ

থাকা? তামােলাক িকয় এিতয়াও হািৰত হ’বা? স ণূ মৰূ ৰাগা ,

আৰু স ণূ দয় ল; ৬ ভিৰৰ তলৱুােৰ পৰা মৰুৈলেক কােনা

এটা অংশ আঘাত নােপাৱাৈক নাই; কৱল ঘা, আঘাত, আৰু মকুিল

ঘাঁেবাৰ সেতজ; সইেবাৰ ব কৰা নাই, চাফা কৰা নাই আৰু ব া নাই,

নাইবা তেলেৰ ষাও কৰা নাই। ৭ তামােলাকৰ দশ উ হেছ;

তামােলাকৰ নগৰেবাৰ অি দ হেছ; িবেদশীেলােক তামােলাকৰ

চ ৰ আগেত সইেবাৰ ংস কিৰেছ; সেয় িবেদশীসকলৰ িব ংসৰ

াৰাই পিৰত কিৰ উ কৰা হেছ। ৮ া াবাৰীৰ পঁজাৰ দেৰ,

আৰু িতয়ঁহ বাৰীৰ চািঙৰ দেৰ, আৰু অৱেৰাধ কৰা নগৰৰ দেৰ, িচেয়ান‐

জীয়ৰী পিৰত হেছ। ৯ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই আমাৰ বােব অলপ

অৱিশ নৰখা হ’ ল, আিম চেদাম আৰু ঘেমাৰাৰ দেৰ হেলাঁেহঁেতন।

১০ হ চেদামৰ শাসনক াসকল, িযেহাৱাৰ বাক না; হ ঘেমাৰাৰ

লাকসকল আমাৰ ঈ ৰৰ িবধানৈল মেনােযাগ িদয়া। ১১ িযেহাৱাই

কেছ, “ মাৈল তামােলাকৰ ব সংখ ক বিলদান িক?” মৰ‐ছাগ পাৱািল

আৰু পু প ৰ তেলেৰ িদয়া হাম বিল মাৰ যেথ আেছ; ভতৰা

গৰ,ু মৰ‐ছাগ, বা ছাগলীেবাৰৰ তজত মই স ু নহওঁ। ১২ যিতয়া

তামােলােক মাৰ আগত উপি ত হ’বৈল আহাঁ, আৰু মাৰ চাতালখন

গচকা, তিতয়া তামােলাকৰ পৰা এইেবাৰ কােন খিুজিছল? ১৩ অনথক

নেবদ আৰু নািনবা; আৰু ধপূ মাৈল িঘণলগীয়া; তামােলাকৰ ন‐ জান,

িব ামবাৰ, আৰু মই এই সকলৰ সভাসমহূ সিহব নাৱােৰাঁ। ১৪

তামােলাকৰ ন‐ জান, আৰু তামােলাকৰ িনৰিূপত উৎসৱেবাৰ মাৰ

আ াই িঘণ কেৰ; সইেবাৰ মাৈল ভাৰ ৰপূ, মই সইেবাৰ সহন কিৰ

ভাগিৰ গেলাঁ। ১৫ সেয় তামােলােক যিতয়া াথনাৰ বােব তামােলাকৰ

হাত মলা, তিতয়া মই তামােলাকৰ পৰা দিৃ আঁতৰাওঁ; এেন িক,

তামােলােক াথনা কিৰ থািকেলও মই িনম; তামােলাকৰ হাত

িনেদাষীৰ তেজেৰ পিৰপণূ হেছ। ১৬ িনজেক ধইু িচ কৰা; মাৰ

দিৃ ৰ পৰা তামােলাকৰ পাপ কমেবাৰ দূৰ কৰা; পাপ কিৰবৈল ব

কৰা, ১৭ ভাল কম কিৰবৈল িশকা। ায়িবচাৰ িবচাৰা, আৰু িনপীিড়তক

সহায় কৰা, িপতহৃীনক ায় িদয়া আৰু িবধৱাক ৰ া িদয়া।” ১৮

িযেহাৱাই কেছ, “এিতয়া আহাঁ, আিম তকিবতক কেৰাঁহক,” তামােলাকৰ

পাপেবাৰ উ ল ৰঙা হ’ লও, িহমৰ দেৰ বগা কৰা হ’ব; আৰু অি বণৰ

দেৰ ৰঙা হ’ লও, ঊণৰ দেৰ হ পিৰব। ১৯ তামােলােক যিদ ই া

কৰা আৰু বাধ হাৱা, তেনহ’ ল তামােলােক দশৰ উ ম ফল ভাগ

কিৰবৈল পাবা। ২০ িক ু যিদ তামােলাক অস ত হ িবে াহ আচৰণ

কৰা, তেনহ’ ল তেৰাৱালৰ াৰাই াস কৰা হ’ব,” িকয়েনা িযেহাৱাৰ

মেুখ এই কথা ক’ ল। ২১ িকদেৰ িব াসী নগৰ বশ াৈল পিৰণত হ’ল!

তওঁ ায় িবচােৰেৰ আৰু ধািমকতােৰ পিৰপণূ আিছল; িক ু এিতয়া

তওঁ হত াকাৰীসকলৰ াৰা পিৰপণূ। ২২ তামােলাকৰ ৰপূ িব ৈল

পিৰণত হ’ল, আৰু তামােলাকৰ া াৰস পানীেৰ িমহেলাৱা হ’ল। ২৩

তামােলাকৰ শাসনকতাসকল িবে াহী আৰু চাৰৰ স ী হ’ল; িতজেন

উৎেকাচ ভাল পায়, আৰু পৰু াৰৰ পাছত দৗেৰ; তওঁেলােক িপতহৃীনক

ৰ া িনিদেয়, নাইবা িবধৱাৰ গাচৰ তওঁেলােক আগৈল নােন। ২৪ এই

কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ই ােয়লৰ পৰা মী জনা ভুেৱ এই কথা

কেছ: “ তওঁেলাকৰ স াপ হওক! মই মাৰ শ সকলৰ িবৰেু িতেশাধ

ল’ম, আৰু মাৰ শ সকলৰ িবৰেু মই িনেজ িতেশাধ সািধম; ২৫ মই

তামােলাকৰ িবৰেু মাৰ হাত ঘৰূাই আিনম, তামােলাকৰ আবজনােবাৰ

আঁতৰাই কিৰম, আৰু তামােলাকৰ সকেলা অসাৰ ব নাইিকয়া

কিৰম। ২৬ মই আগৰ দেৰই তামােলাকৰ িবচাৰকতাসকলক, আৰু

আৰ ণীৰ দেৰ তামােলাকৰ পৰামশদাতাসকলক পনুৰায় াপন কিৰম;

তাৰ পাছতেহ তামােলােক ধািমকতাৰ াৰাই আৰু িব াসীৰ নগৰ নােমেৰ

খ াত হ’বা।” ২৭ িচেয়ান ায়িবচাৰৰ াৰাই, আৰু ধািমকতাৰ াৰাই

অ ত হ’ব। ২৮ িবে াহী আৰু পাপীসকল এেকলেগ চূণ কৰা হ’ব,

আৰু িযেহাৱাক ত াগ কৰাসকলক তওঁেলাকৰ সেত ন কৰা হ’ব। ২৯

“িকয়েনা তামােলােক পিব ওক গছেবাৰত আৰাধনা কৰা দৱতােবাৰৰ

বােব লাজ পাবা, আৰু তামােলাকৰ মেনানীত বািগছােবাৰৰ বােব িব া

হ’বা। ৩০ কাৰণ তামােলাক ওক গছৰ কান পাতৰ দেৰ, আৰু পানী

নথকা বািগছাৰ দেৰ হ’বা। ৩১ পৰা মী লাক িল শষ হ যাৱা

পদাথৰ দেৰ, আৰু তওঁৰ কম িফিৰঙিতৰ দেৰ হ’ব; সইেবাৰ েয়া

এেকলেগ িলব আৰু কােনও তাক মাব নাৱািৰব।

২আেমাচৰ পু িযচয়াই িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ িবষেয় পাৱা দশন।

২ ভিবষ তৰ িদনেবাৰত, িযেহাৱাৰ প তত গহৃ াপন কৰা হ’ব

প তেবাৰৰ দেৰ ওখ আৰু পাহাৰেবাৰতৈকেয়া উ কৰা হ’ব; আৰু

সকেলা জািত তাৈল সাঁত বাৱাৰ দেৰ ব যাব। ৩ অেনক লাক আিহব

আৰু ক’ব, “আহাঁ, আিম িযেহাৱাৰ প তৈল, আৰু যােকাবৰ ঈ ৰৰ

গহৃৈল উিঠ যাওহঁক; সেয় তওঁ আমাক তওঁৰ িকছুমান পথৰ িবষেয়

িশ া িদব; তােত আিম তওঁৰ পথত গমন কিৰব পািৰম।” িকয়েনা

িচেয়ানৰ পৰা িবধান আৰু িযৰচূােলমৰ পৰা িযেহাৱাৰ বাক ওলাই

যাব। ৪ তওঁ দশেবাৰৰ মাজত িবচাৰ কিৰব, আৰু অেনক লাকৰ

বােব িস া ল’ব; তওঁেলােক িনজৰ তেৰাৱাল ভািঙ নাঙলৰ ফাল

গঢ়াব, আৰু যািঠ ভািঙ কলম িদয়া কটাৰী গঢ়াব; এখন দেশ আনখন

দশৰ িবৰেু তেৰাৱাল নাদািঙব, নাইবা তওঁেলােক যু ‐িবদ া আৰু

িনিশিকব। ৫ হ যােকাবৰ বংশআহাঁ, িযেহাৱাৰ পাহৰত চিল যাওঁহঁক। ৬

িকয়েনা তুিম তামাৰ যােকাবৰ বংশৰ লাকসকলক ত াগ কিৰলা; কাৰণ

তওঁেলাক পবূেদশৰ ৰীিত নীিতেৰ পিৰপণূ, আৰু পেল ীয়াসকলৰ দেৰ

ভিৱষ ত পঢ়ােলাক সকেল, িবেদশীৰ স ানসকলৰ লগত িম তা কেৰ।

৭ তওঁেলাকৰ দশ ৰেূপেৰ আৰু সােণেৰ পিৰপণূ, আৰু তওঁেলাকৰ

ধনস ি সীমাহীন; তওঁেলাকৰ দশ ঘাঁৰােৰ পিৰপণূ, আৰু তওঁেলাকৰ

ৰথৰ সীমাহীন। ৮ মিূ েৰ তওঁেলাকৰ দশ পিৰপণূ, তওঁেলােক

িনজৰ হােতেৰ গঢ়া, আৰু িনজৰ আঙুিলেৰ সজা মিূতক সৱা কেৰ। ৯

লাকসকেল আঠুকািঢ় িণপাত কিৰব, আৰু ব ি গতভােৱ তলত পিৰব,

সই কাৰেণ তওঁেলাকক মা কৰা নহ’ব। ১০ িযেহাৱাৰ ভয়ৰ পৰা,

আৰু তওঁ ঐ যৰ তাপৰ পৰা তামােলাক িশলাময় ঠাইৈল যাৱা আৰু

মািটত লু ৱা। ১১ মা হৰ উ দিৃ অৱনত হ’ব; আৰু লাকসকলৰ গ

নাশ কৰা হ’ব; আৰু ভিবষ তৰ সই সাধিবচাৰ িদনা কৱল িযেহাৱাই

উ ত হ’ব। ১২ িকয়েনা গ ী, অহংকাৰী, আৰু উ ত হাৱা সকেলােৰ

িবৰেু বািহনীসকলৰ িযেহাৱা এিদন আিহব, আৰু সকেলােক নত কিৰব;

১৩আৰু িলবােনানৰ সকেলা ওখ আৰু উ ত এৰচ গছ, আৰু বাচানৰ

সকেলা ওক গছৰ িবৰেু ১৪ সকেলা ওখ প ত, সকেলা ওখ পাহাৰ, ১৫

সকেলা ওখ , সকেলা দঢ়ৃ দৱাল, ১৬ তচীচৰ সকেলা জাহাজ, আৰু

সকেলা ধনুীয়া নাওৰ িবৰেু , ১৭ মা হৰ অহংকাৰ নত কৰা হ’ব, আৰু

লাকসকলৰ গ নাশ কৰা হ’ব; সইিদনা কৱল িযেহাৱাই উ ত হ’ব।

১৮ মিূ েবাৰ স ণূৈক আঁতেৰাৱা হ’ব। ১৯ িযেহাৱাৰ ভয়, আৰু তওঁৰ

ঐ যৰ তাপৰ পৰা বািচবৈল, লাকসকল িশলৰ হাত আৰু মািটৰ

গাতত সামাব। ২০ সইিদনা লাকসকেল ৰপূ আৰু সাণৰ মিূ েবাৰ

পলাব, আৰাধনা কিৰবৈল িনজৰ বােব তওঁেলােক সািজ লাৱা মিু েবাৰ

তওঁেলােক এ ৰ আৰু বা লীৰ আগত পলাই িদব। ২১ িযেহাৱাই
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যিতয়া পিৃথৱী কঁপাব তিতয়া তওঁৰ ভয়ৰ পৰা আৰু তওঁৰ ঐ যৰ

তাপৰ পৰা, বািচবৈল লাকসকল িশলৰ হা, আৰু অসমান িশলৰ গাতৰ

িভতৰত সামাব। ২২ নােকেৰ িন াস লাৱা মা হক িব াস কিৰবৈল

এৰা; িকহৰ বােব তওঁ গণ হ’ব পােৰ?

৩ িকয়েনা চাৱা, বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাই, িযৰচূােলমআৰু িযহূদাৰ

পৰা লাখিুট আৰু সাহায , আহাৰৰ সকেলা যাগান, আৰু পানীৰ

সকেলা যাগান চাব। ২ পৰা মী লাক, যু াৰ,ু িবচাৰক া, ভাববাদী,

ম ল চাৱা লাক আৰু ধানেলাক, ৩ প াশপিত স ানীয় নাগিৰক,

পৰামশদাতা, দ িশ কাৰ, আৰু িনপণু মায়াবী, এই সকেলা দূৰ কিৰব।

৪ “মই কৱল যৱুকসকলক তওঁেলাকৰ অিধপিত িনযু কিৰম, আৰু

যৱুকসকেল তওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব। ৫ িতজন লােক ইজেন

িসজনৰ পৰা, আৰু িনজৰ চুবৰুীয়াৰ পৰা উপ ৱ পাব; স ােন অহংকােৰেৰ

ডাঙৰক অমা কিৰব, আৰু নীহ লােক স ানীয় লাকক ত া ান িদব।

৬ এেন িক, এজন মা েহ িনজৰ ভােয়কক িনজৰ িপতৰৃ ঘৰত ধিৰ ক’ব,

“ তামাৰ এটা ব আেছ, আমাৰ শাসনক া হাৱা, আৰু এই ংস তামাৰ

অধীনত হওঁক।” ৭ সই িদনা তওঁ িচঞৰী ক’ব, “মই কাৰী হ’ব

নাৱােৰা; মাৰ আহাৰ অথবা ব নাই; তামােলােক মাক লাকসকলৰ

শাসনক া িনযু কিৰব নাৱাৰা।” ৮ কাৰণ িযৰচূােলম ংস হেছ,

আৰু িযহূদা পিতত হেছ; িকয়েনা তওঁেলাকৰ কথা আৰু কাযেবাৰ

িযেহাৱাৰ িবৰেু , এেন িক, তওঁৰ ৰাজকীয় মতাও অমা কৰা হেছ।

৯ তওঁেলাকৰ মখু‐ চাৱা কাযই তওঁেলাকৰ িবৰেু সা িদেয়, আৰু

তওঁেলাকৰ িনজৰ পাপ গাপন নকিৰ চেদামৰ দেৰ কাশ কেৰ।

তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব! কাৰণ তওঁেলােক িনজৰ ওপৰত আকি ক

ঘটনা আেন। ১০ তামােলােক ধািমক লাকৰ িবষেয় কাৱা য,

তওঁেলাকৰ ম ল হ’ব, কাৰণ তওঁেলােক িনজৰ কাযৰ ফল ভাগ কিৰব।

১১ লাকৰ স াপ হ’ব; তওঁৰ অম ল হ’ব; কাৰণ তওঁৰ হাতৰ

কাযৰ ফল তওঁ পাব। ১২ মাৰ লাকসকল! স ান সকল তওঁেলাকৰ

উপ ৱকাৰী, আৰু মিহলাসকেল তওঁেলাকৰ ওপৰত শাসন কিৰব। মাৰ

লাকসকল, তামােলাকৰ পিৰচালকসকেল তামােলাকক িবপেথ িনব,

আৰু তামােলাকৰ পথৰ ল িব া কিৰব। ১৩ িযেহাৱাই ায়ালয়ত

িথয় হেছ; তওঁ তওঁৰ লাকসকলৰ িবচাৰ কিৰবৈল িথয় হেছ। ১৪

িযেহাৱাই পিৰচাৰকসকল আৰু লাকসকলৰ অধ সকলৰ িবচাৰত

কেছ, “ তামােলােক া াবাৰীখন খাই পলাইিছলা, আৰু দিৰ সকলৰ

পৰা কাঢ়া ব তামােলাকৰ ঘৰেতই আেছ। ১৫ বািহনীসকলৰ ভু

িযেহাৱাই কেছ, তামােলােক িকয় মাৰ লাকসকলক চূণ কিৰলা, আৰু

দিৰ সকলৰ মখু িপিহলা? ১৬ িযেহাৱাই কেছ য, িচেয়ানৰ জীয়াৰীসকল

অহংকাৰী, আৰু িনজৰ মৰু দািঙ অহ ােৰেৰ খাজ কােঢ়, আৰু তওঁেলােক

চ েৰ মৰ অিভনয় কেৰ, তওঁেলােক কৃি ম ভংগীত খাজ িদেয়, আৰু

ভিৰেৰ ম ৃ শ কেৰ। ১৭ সই কাৰেণ িযেহাৱাই িচেয়ানৰ জীয়াৰীসকলৰ

মৰুত খজৱুিত ৰাগ িদব, আৰু িযেহাৱাই তওঁেলাকক টকলা কৰাব। ১৮

সই িদনা ভুেৱ তওঁেলাকৰ ধনুীয়া নপৰু, মৰুৰ িফটা, অধচ কাৰ

অল াৰ, ১৯ কাণফুিল, খাৰ,ু ওৰিণ, ২০ কপািল, ভিৰৰ িশকিল, টঙািল,

গি ব ৰ টমা, অম ল িনবাৰণ কৰা তাবীজ। ২১ তওঁ আঙিঠ, আৰু

নথ সকেলা সােলাকাব; ২২ উৎসৱৰ সাজ, আৱৰণ, ওৰিণ, আৰু হাতত

লাৱা বগ, ২৩ হাতত লাৱা দােপাণ, িমিহ শন সূতাৰ ব , পা িৰ, আৰু

গা ঢকা কােপাৰ, এই সকেলা শাভাৰ ব কািঢ় ল’ব। ২৪ গি ব ৰ

সলিন গ , আৰু টঙািলৰ সলিন ৰিচ, পিৰপািটৈক ৰখা চুিলৰ সলিন

টকলা মৰূ, আৰু দীঘল পিৰধান ব ৰ সলিন চট কােপাৰ, আৰু সৗ যৰ

সলিন পাৰা দাগ িদব। ২৫ তামােলাকৰ পৰুষুসকল তেৰাৱালৰ াৰাই

পৰািজত হ’ব, আৰু তামােলাকৰ পৰা মী লাকসকল ৰণত পৰাজয়

হ’ব। ২৬ িযৰচূােলমৰ ৰাজ‐ ৱাৰেবােৰ ন আৰু িবলাপ কিৰব, আৰু

তওঁ অকলশেৰ মািটত বিহব।

৪ সই িদনা সাত গৰাকী মিহলাই এজন পৰুষুক ধিৰব, আৰু ক’ব,

“আিম আমাৰ িনজৰ আহাৰ খাম, আৰু িনজৰ ব িপি ম; িক ু

আমাৰ লাজ দূৰ কিৰবৈল আেপানাৰ নাম লবৈল িদয়ক।” ২ সই িদনা

িযেহাৱাৰ শাখা সৗ যময়, তাপী, আৰু পিৃথৱীত উৎপ হাৱা ফল

া হ’ব আৰু ই ােয়লৰ ৰ া পাৱা সকলৰ বােব আন দায়ক হ’ব।

৩ তিতয়া িচেয়ান আৰু িযৰচূােলমত থকা অৱিশ লাকসকলৰ নাম

জীৱন পু কত িলখা থািকব, আৰু তওঁেলাক িতজনেক পিব বিুল

কাৱা হ’ব। ৪ ায়ৰ আ াৰ াৰাই আৰু িল থকা জইুৰ আ াৰ াৰাই

ভুেৱ যিতয়া িচেয়ান জীয়াৰীসকলৰ কলষু ধইু পলাব, আৰু িযৰচূােলমৰ

মাজৰ পৰা তজৰ দাগ পিৰ াৰ কিৰব। ৫ তিতয়া িযেহাৱাই িচেয়ান

প তৰ সকেলা ঠাই, আৰু তাৰ সকেলা সমেবত হাৱা ঠাইৰ ওপৰত

িদনত মঘ আৰু ধাঁৱােৰ, আৰু ৰািত ল অি িশখাৰ পাহৰৰ াৰাই

সমদুায় তাপৰ ওপৰত এখন চ তাপ হ’ব। ৬ এই সকেলা িদনৰ

সময়ত গৰমৰ পৰা ৰ া পাবৈল ছাঁ, আৰু ধমুহুা আৰু বৰষণুৰ পৰা ৰ া

পাবৈল আ য় আৰু আৱৰণ হ’ব।

৫ মাৰ ি য়ৰ উে েশ গীত গাঁও, তওঁৰ া াবাৰীৰ িবষেয় মাৰ ি য়

গীত গাঁও। মাৰ ি য়ৰ অিত উ ৰা এক পাহাৰত এখন া াবাৰী

আিছল। ২ তওঁ তাক খািন তাৰ পৰা িশলেবাৰ উিলয়াই পলােল, আৰু

তাত উ ম া ালতা ৰেুল, তাৰ মাজত এটা ওখ সািজেল, আৰু এটা

া া ও িনমাণ কিৰেল; তওঁ উ ম া া িট লগা আশা কিৰিছল,

িক ু তাত বনৰীয়া া া িট লািগল। ৩ সেয় এিতয়া হ িযৰচূােলম

িনবাসীসকল আৰু িযহূদাৰ লাকসকল, মাৰ আৰু মাৰ া াবাৰীৰ

মাজত িবচাৰ কৰা। ৪ মই মাৰ া াবাৰীৰ বােব আৰু িক কিৰব পািতেলাঁ

হেতন, িযেটা মই তাৰ বােব কৰা নাই? মই া া িট লািগবৰ অেপ াত

থােকাঁেত, িকয় তাত বনৰীয়া া া িট লািগল? ৫ মই মাৰ া াবাৰীৈল

িয কিৰম এিতয়া তাক মই তামােলাকক জনাওঁ; মই জােপাহা গছৰ

বৰােবাৰ চাম, মই তাক চৰণীয়া পথাৰৈল ৰপূা িৰত কিৰম, আৰু তাৰ

দৱালেবাৰ ভািঙম তােত তাক গছকা হ’ব। ৬ মই তাৰ জাৱৰেবাৰ তােত

ৰািখম; আৰু ইয়াক কলম িদয়া নহ’ব, বা কাৰ মৰাও নহ’ব। িক ু তাত

কাঁইট গছ আৰু কাঁইিটয়া বন গিজ উিঠব, আৰু মই মঘক ইয়াৰ ওপৰত

বৰষণু িনিদবৈল আ া িদম। ৭ িকয়েনা ই ােয়ল বংশৰ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাৰ া াবাৰী, আৰু িযহূদাৰ লাকসকল তওঁৰ আন দায়ক গছ

ৰাৱা লাক; তওঁ ায়ৰ বােব অেপ া কিৰিছল, িক ু তাৰপিৰৱেত তাত

হত া কৰা হিছল; ধািমকতাৈল অেপ া কিৰিছল, িক ু তাৰপিৰৱেত

সহায়ৰ বােব ন হিছল। ৮ ঘৰৰ লগত ঘৰ, আৰু পথাৰৰ লগত

পথাৰ যাগ িদয়া সকলৰ স াপ হওক; কাঠািল অৱিশ নাথকাৈলেক,

দশত কৱল তামােলাক অবিশ থািকবা। ৯ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

মাক কিছল, “অেনক ঘৰ খালী হ থািকব, এেন িক, ডাঙৰ আৰু ৰ

ঘৰেবাৰেতা কােনা াণী বাস নকৰাৈক থািকব। ১০ িকয়েনা দহ একৰ

আস হ’বৈল অিত ৰািতপৱুােত উেঠ, আৰু এক হামৰ বীজত এক

ঐফা উৎপ হয়। ১১আৰু া াৰেসেৰ মতলীয়া নােহাৱাৈলেক ব

ৰািতৈলেক বিহ থােক তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব। ১২ তওঁেলাকৰ ভাজৰ

আেয়াজন বীণা, নবল, খ ৰী, বাঁহী, আৰু া াৰস; িক ু তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ কায বিুজ নাপায়, নাইবা তওঁৰ হাতৰ কায িবেবচনা নকেৰ।

১৩ এই হতুেক ানৰ অভাৱত মাৰ লাকসকলক ব ী ৈল িনয়া

হেছ; তওঁেলাকৰ মখূ েলাক সকল ভাকাতুৰ হেছ, আৰু তওঁৰ লাক

সকলৰ পান কিৰবৈল পানী নািছল। ১৪ সই কাৰেণ মতুৃ েৱ তওঁেলাকৰ

ভাক বঢ়াইেছ, আৰু িনজৰ মখু বহলৈক মিলেছ, তওঁেলাকৰ মাজৰ

অিভজাতেলাক, লাক সমহূ, মখূ েলাক, আন কৰা লাক, আৰু উ ািসত

লাকসকল িচেয়ালৈল নািম গেছ। (Sheol h7585) ১৫ মা হেবােৰ তলমখু

কিৰেছ, আৰু মহান লাক ন হেছ, আৰু অহ াৰীেবাৰৰ দিৃ নত হেছ।

১৬ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ায় িবচাৰত উ ত হেছ, আৰু পিব ঈ ৰ

িনজৰ ধািমকতাত পিব ীকৃত হেছ। ১৭ তাৰ পাছত মৰ‐ছাগেবােৰ

িনজৰ চৰণীয়া পথাৰত চৰাৰ দেৰ চিৰেছ, আৰু ধনী লাকৰ ংসাৱেশষৰ

মৰ‐ছাগেবােৰ চিৰেছ। ১৮ িযসকেল অসাৰতাৰপূ ৰছীেৰ অপৰাধ আৰু

ৰছীেৰ গাড়ী টনা জৰী সেত পাপ টািন িনেয়, তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব;

১৯ িয সকেল কয়, ঈ ৰ লৰালিৰ কৰক, তওঁৰ কায শীে কৰক, সেয়
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আিম ইয়াক ঘটা দিখবৈল পাম; আৰু আিম যন জািনব পেৰা তাৰ বােব

ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাৰ ক নাই আকৃিতৈল আহক।” ২০ িয সকেল

বয়াক ভাল আৰু ভালক বয়া বােল, িয সকেল আ াৰক পাহৰৰ দেৰ

আৰু পাহৰক আ াৰৰ দেৰ, আৰু িয সকেল িততাক িমঠাৰ দেৰ আৰু

িমঠাক িততাৰ দেৰ ান কেৰ, তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব। ২১ িয সকল

িনজৰ দিৃ ত ানী, আৰু িনজৰ িবেবচনাত িবচ ণ, তওঁেলাকৰ স াপ

হ’ব। ২২ িয সকল া াৰস পান কৰাত থমে ণীৰ, আৰু ৰা িমহিল

কৰাত িনপণু, তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব। ২৩ ভঁটীৰ বােব িয সকেল

ক িনে াষী কেৰ, আৰু িনে াষীক ধািমকতাৰ পৰা বি ত কেৰ। ২৪

এই হতুেক জইুৰ িজভাই যেনৈক নৰা াস কেৰ আৰু অি িশখাত

যেনৈক কান ঘাঁহ ভ হ যায়, সেয় তওঁেলাকৰ িভি মলূ পিচব,

আৰু তওঁেলাকৰ ফুলেবাৰ ধিুলৰ েৰ উিড় যাব; কাৰণ তওঁেলােক

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ব ৱ া অ া কিৰেল, আৰু ই ােয়লৰ পিব

ঈ ৰৰ বাক তু ান কিৰেল। ২৫ এই হতুেক িনজৰ লাকসকলৰ

িবৰেু িযেহাৱাৰ াধ জিলত হ’ল, আৰু তওঁেলাকৰ িবৰেু তওঁ হাত

মিল তওঁেলাকক হাৰ কিৰেল; তােত প তেবাৰ কঁিপল, আৰু বাটৰ

মাজত তওঁেলাকৰ শৱেবাৰ বাটৰ জাবৰৰ েৰ হ’ল, িক ু এিতয়াও তওঁ

দ িদবৈল হাত দািঙ আেছ। ২৬ তওঁ দূৰৰ দশেবাৰৰ বােব সে ত

িদয়া পতাকা তুিলব, আৰু পিৃথৱীৰ অ ৰ পৰা তওঁেলাকৰ বােব িৰ

মািৰব; চাৱা তওঁেলাক ি তােৰ আৰু শীে আিহব! ২৭ তওঁেলাকৰ

মাজৰ কােনও া নহ’ব, নাইবা উজিুট নাখাব, আৰু টাপিন নাযাব

নাইবা গভীৰ টাপিন নাযাব; নাইবা তওঁেলাকৰ কিটব ন িঢলা নহ’ব,

নাইবা তওঁেলাকৰ জাতাৰ আগভােগা নাভািঙব। ২৮ তওঁেলাকৰ

কাঁড়েবাৰ চাকা, আৰু আটাই ধ িভেৰাৱা; তওঁেলাকৰ ঘাঁৰােবাৰৰ খৰুা

চকমিকয়া পাথৰৰ দেৰ, আৰু তওঁেলাকৰ ৰথৰ চ েবাৰ ধমুহুাৰ দেৰ;

২৯ তওঁেলাকৰ গ ন িসংহৰ গ নৰ দেৰ হ’ব; তওঁেলােক যবুা িসংহৰ

দেৰ জিৰব এেন িক, কােনও উ াৰ কিৰব নাৱাৰাৈক তওঁেলােক

জিৰ িচকাৰ ধিৰব আৰু টািন ল যাব। ৩০ সই িদনা তওঁেলােক সমু ই

গ ন কৰাৰ দেৰ িচকাৰৰ িবৰেু গ ন কিৰব, কােনােৱ যিদ ভূিমৰ

ওপেৰেৰ চায় তওঁ কৱল অ কাৰ আৰু স ট দিখব, আৰু মঘৰ াৰাই

পাহৰ অ কাৰময় হ’ব।

৬ উি য়া ৰজা মতুৃ হাৱা বছৰত, মই ভুক উ আৰু উ ত িসংহাসনত

বিহ থকা দিখেলাঁ; তওঁৰ ৰাজব চালাৰ পাতিলেয় গােটই মি ৰ

জিুৰ লিছল। ২ তওঁৰ ওপৰত িচৰাফসকল িথয় হ আিছল; তওঁেলাক

িতজনৰ ছয়খনৈক ডউকা আিছল; তাৰ খেনেৰ িনজৰ মখু, খেনেৰ

িনজৰ চৰণ ঢােক, আৰু খেনেৰ উিৰ যায়। ৩ িতজেন আন জনক মািত

ক’ ল, “পিব , পিব , পিব , বািহনীসকলৰ িযেহাৱা! সম পিৃথৱী তওঁৰ

মিহমােৰ পিৰপণূ।” ৪আটাহ পাৰা সকলৰ মাতত ৱাৰ আৰু েবশ ল

কঁিপবৈল ধিৰেছ, আৰু গহৃিট ধাঁৱােৰ পিৰপণূ হেছ। ৫ মই তিতয়া

কেলাঁ, মাৰ স াপ হওক! িকয়েনা মই দ া হেছাঁ, কাৰণ মই অ িচ

ওঠৰ মা হ, আৰু মই অ িচ ওঁঠৰ মা হৰ মাজত বাস কিৰেছাঁ; কাৰণ

মই িনজৰ চ েৰ ৰজা, িযেহাৱা, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক দিখেছাঁ। ৬

তাৰ পাছত সই িচৰাফসকলৰ মাজৰ এজেন য েবিদৰ পৰা চেপনােৰ

এটু ৰা িল থকা আঙঠা হাতত ল মাৰ ওচৰৈল উিড় আিহল। ৭

তওঁ তােৰ মাৰ মখুত শ কিৰ ক’ ল, “ চাৱা, ই তামাৰ ওঁঠত শ

কিৰেছ; তামাৰ অপৰাধ েচাৱা হ’ল, আৰু তামাৰ পাপ ায়ি হ’ল।”

৮ মই ভুৰ মােত কাৱা িনেলা, “মই কাক পিঠয়াম, আমাৰ কাৰেণ

কান যাব?” তিতয়া মই ক’ লা, “মই ইয়াত আেছাঁ, মাক পঠাওক।” ৯

তওঁ মাক ক’ ল, “ যাৱা আৰু সই লাকসকলক কাৱা, ‘ তামােলাক

না, িক ু বিুজ নােপাৱা; চাৱা, িক ু উপলি কিৰব নাৱাৰা। ১০ এই

লাকসকলৰ অ ৰ অ ভুিতহীন কৰা, তওঁেলাকৰ কাণ কলা কৰা, আৰু

তওঁেলাকৰ চ অ কৰা; সেয় তওঁেলােক চ েৰ নেদিখব, কােণেৰ

িনব, আৰু অ েৰেৰ বিুজ নাপাব, আৰু তিতয়ােহ পনুৰ ঘিুৰ আিহব,

আৰু হ’ব।” ১১ তিতয়া মই িধেলাঁ, “ হ ভু, িকমান সময়?” তওঁ

উ ৰ িদেল, যিতয়াৈলেক নগৰেবাৰ ংস হয়, এটাও াণী নাবােচ,

আৰু ঘৰেবাৰ মা হ নােহাৱাৈক উ নহ’ব, আৰু দশ জনশূ হাৱা

জাবৰৰ েৰ নহয়, ১২ িযেহাৱাই যিতয়াৈলেক লাকসকলক ব দূৰৈল

নপিঠয়াই, আৰু দশ িনজনতােৰ পিৰত নহ’ব। ১৩ যিদও তাত দহ

ভাগৰ এভাগ লাক অৱিশ থািকব, তথািপ পনুৰায় তাক ংস কৰা হ’ব;

িয দেৰ এলা আৰু ওক গছ কটা হ’য়, িক ু তাৰ গছৰ িৰ অৱিশ থােক,

পিব বীজ তাৰ গছৰ িৰত থািক যায়।”

৭ উি য়াৰ নািত যাথমৰ পু িযহূদাৰ আহজ ৰজাৰ ৰাজ ৰ সময়ত,

অৰামৰ ৰচীন ৰজা আৰু ৰমিলয়াৰ পু ই ােয়লৰ পকহ ৰজা, এই

জন ৰজাই িযৰচূােলমৰ িবৰেু যু কিৰবৈল আিহল; িক ু তাক পৰাজয়

কিৰব নাৱািৰেল। ২ সই সময়ত অৰােম ই িয়মৰ সেত যাগ িদয়া

কথা দায়দূৰ বংশৰ লাকসকলক কাৱা হিছল; সেয় বতাহত অৰ ৰ

গছ কঁপাৰ দেৰ তওঁৰ মন আৰু তওঁৰ লাকসকলৰ মন কঁিপিছল। ৩

তিতয়া িযেহাৱাই িযচয়াক ক’ ল, “তুিম তামাৰ পু চাৰ‐যাবচূৰ সেত

ওপৰৰ পখুৰুীৰ নলাৰ শষ অংশত, ধাবাৰ পথাৰৰ ফালৈল যাৱা পথত

আহজক সা াত কিৰবৰ অেথ ওলাই যাৱা। ৪আৰু তওঁক এই কথা

ক’বা য, ‘সাৱধান হাৱা; নীৰেৱ থাকা, িবধ িল থকা কাঠৈল অথাৎ

ৰচীন আৰু অৰাম, আৰু ৰমিলয়াৰ পু পখাৰ ভয় ৰ াধৰ পৰা ভয়

নকিৰব। ৫অৰাম, ই িয়ম, আৰু ৰমিলয়াৰ পু ই তামাৰ িবৰেু ম ণা

কিৰ কেছ, ৬ “আহাঁ, আিম িযহূদাক আ মণ কেৰাঁ, তওঁক আতি ত

কেৰাঁ, আৰু পৰাজয় কিৰ তাত টােবলৰ পু ক আমাৰ ৰজা পােতা।” ৭

ভু িযেহাৱাই কেছ, “এইেটা াপন নহ’ব, আৰু কৰা নহ’ব, ৮ কাৰণ

অৰামৰ নতৃ ত দে চক আৰু দে চকৰ নতৃ ত ৰচীন। পয়ষি বছৰৰ

িভতৰত ই িয়ম ভািগ ডাখৰ ডাখৰ হ’ব আৰু কােনা লাক নাথািকব।

৯আৰু ই িয়মৰ নতৃ ত চমৰীয়া, আৰু চমিৰয়াৰ নতৃ ত ৰমিলয়াৰ

পু তামােলাক যিদ িব াসত দঢ়ৃ হ নাথাকা, তে তামােলাক িন য়

িনৰাপেদ থািকব নাৱািৰবা”।’” ১০ িযেহাৱাই পনুৰ আহজক ক’ ল,

১১ “তুিম তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ পৰা এটা িচন খাজা; অধ: ান বা

উ ানত তাক খাজা।” ১২ িক ু আহেজ ক’ ল, “মই নােখােজাঁ, অথবা

মই িযেহাৱাক পৰী াও নকেৰাঁ।” ১৩ সেয় িযচয়াই উ ৰ িদ ক’ ল,

“ হ দায়দুৰ বংশ না, লাকসকলৰ ধযৰ পৰী া যেথ হাৱা নাই ন!

মাৰ ঈ ৰৰ ধযেকা পৰী া কিৰবা ন? ১৪ এই হতুেক ভুেৱ িনেজই

তামােলাকক এটা িচন িদব: চাৱা, যৱুতী ক া গভৱতী হ এিট পু

সৱ কিৰব, আৰু তওঁৰ নাম ই া েৱল ৰখা হ’ব। ১৫ যিতয়া তওঁ

বয়াক অ া , আৰু ভালক হন কিৰবৰ ান পাব, তিতয়া তওঁ দ

আৰু মৗেজাল খাব। ১৬ িকয়েনা ল’ৰািটেয় বয়াক অ া আৰু ভালক

হণ কিৰবৈল জনাৰ আগেতই, তুিম িয দশৰ জন ৰজাৈল ভয় কিৰছা,

সই দশ পিৰত হ’ব। ১৭ িযহূদাৰ পৰা ই িয়ম িবে দ হাৱাৰ পৰা

যেন ৱা িদন কিতয়াও হাৱা নাই, িযেহাৱাই তামাৈল আৰু তামাৰ

লাকসকলৈল, আৰু তামাৰ িপত‐ৃবংশৈল তেন ৱা িদন আিনব আৰু

তামােলাকৰ ওপৰত অচূৰৰ ৰজাক িনযু কিৰব।” ১৮ সই সময়ত

িযেহাৱাই িমচৰ দশৰ দূৰৰ নদীৰ পৰা মািখৰ বােব, আৰু অচূৰ দশৰ

পৰা মৗ‐মািখৰ বােব িৰ মািৰব। ১৯ সইেবাৰ সকেলা আিহব আৰু

সকেলা স ীণ ঠাইত, িশলৰ ফাটেবাৰত, সকেলা কাঁইটিনত, আৰু সকেলা

চৰণীয়া পথাৰত বাস কিৰব। ২০ সই সময়ত ভুেৱ ই াত নদীৰ

িসপাৰত থকা ৰজা অচূৰীয়াৰ পৰা ভাড়া িদ অনা খেুৰেৰ খৰুাব তওঁ

তামােলাকৰ মৰুৰ চুিল আৰু ভিৰৰ নাম খৰুাব, আৰু তওঁ ডািঢ়ও খৰুাব।

২১ সই িদনা এজন মা েহ এজনী চঁউৰী গৰু আৰু জনী ভৰা জীয়াই

ৰািখব, ২২ িসহঁেত িদয়া চুৰ পিৰমানৰ গাখীৰৰ পৰা তওঁ দ খাব;

কাৰণ দশত অৱিশ থকা িতজেন দ আৰু মৗ খাব। ২৩ সই সময়ত,

িয ঠাইত হাজাৰ ৰপূ চকলৰ মলূ , হাজাৰ া ালতা আিছল, এিতয়া

সইেবাৰ ঠাইত কাঁইটীয়া বন আৰু কাঁইটীয়া গছৰ বািহেৰ এেকা নাই।

২৪ মা েহ তাৈল কাঁড়‐ধ ল িচকাৰ কিৰবৈল যাব; কাৰণ সম দশত

কাঁইটীয়া বন আৰু কাঁইটীয়া গছ হ’ব। ২৫ িযেবাৰ পাহাৰ কাৰমািৰ খিত
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কৰা হিছল, তওঁেলােক কাঁইটীয়া বন আৰু কাঁইট গছৰ ভয়ত তাৰ পৰা

আঁতিৰ থািকব; িক ু সই ঠাই গৰু আৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া ঠাই হ’ব।

৮ িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “তুিম এখন ডাঙৰ ফিল লাৱা আৰু তাত

এইদেৰ িলখা ‘মেহৰচালল‐হচ‐বজ’ ২ পেুৰািহত ঊিৰয়া আৰু

িযেবেৰিখয়াৰ পু জখিৰয়াক, মাৰ মাণৰ বােব িব াসী সা ী ৰেূপ

মািতম।” ৩ মই ভাববািদনীৰ ওচৰৈল গ’ লা, আৰু তওঁ গভৱতী হ এিট

পু সৱ কিৰেল। তিতয়া িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “ তওঁক ‘মেহৰচালল‐

হচ‐বজ’ বিুল মািতবা। ৪ কাৰণ লৰািটেয় মাৰ মা, আৰু মাৰ দউতা,

বিুল মািতবৈল জনাৰ পেূবই, দে চকৰ ধন‐স ি আৰু চমিৰয়াৰ

লটু ব ৰজা অচূৰৰ াৰাই কিঢ়য়াই িনয়া হ’ব।” ৫ িযেহাৱাই মাক

পনুৰ কিছল, ৬ কাৰণ এই লাকসকল চীেলাহৰ শীতল পানী অ া

কিৰেছ, ৰচীন আৰু ৰমিলয়াৰ পু ৰ িবষেয় আন কিৰেছ। ৭ এই কাৰেণ

ভুেৱ নদীৰ ৱল আৰু চুৰ জল সমহূ ৰজা অচূৰীয়া আৰু তওঁৰ

সকেলা তাপৰ ওপৰৈল আিনব; িস সকেলা ঁিত পৰূ কিৰব, আৰু

পাৰৰ ওপেৰিদ বাগিৰ যাব। ৮আৰু িস ব িযহূদা দশত সামাব; আৰু

িডিঙ নােপাৱাৈলেক ািবত হ ব যাব। হ ই ানেূৱল, তাৰ িব ািৰত

ডউকাই তামাৰ সম দশ ঢািকব। ৯ হ লাকসকল, তামােলাক

ডাখৰ ডাখৰ হ’বা। সকেলা দূৰত থকা দশেবাৰ না, যু ৰ বােব

িনজেক সি ত কৰা, আৰু ডাখৰ ডাখৰৈক ভঙা হ’বা। ১০ পিৰক না

কৰা, িক ু সেয় িবফল হ’ব; আেদশ িদয়া, িক ু সয়াও িবফল হ’ব;

কাৰণ ঈ ৰ আমাৰ লগত আেছ। ১১ িযেহাৱা তওঁৰ পৰা মী হাত মাৰ

ওপৰত ৰািখেছ, আৰু এই লাকসকলৰ পথত গমন নকিৰবৈল সাৱধান

কিৰ মাক ক’ ল, ১২ এই লাকসকেল িয িবষয়ক ষড়য বিুল কয়, তেন

কােনা িবষয়ক ষড়য বিুল নকবা, তওঁেলােক িয ভয় কেৰ, তুিম তাৈল

ভয় নকিৰবা, আৰু আতংিকত নহবা। ১৩ তামােলােক বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাক পিব বিুল স ান কিৰবা; তওঁক ভয় কিৰবা, তঁেৱই সই

জন িয জনক তামােলােক ভয় কৰা উিচত। ১৪ তঁেৱই পিব ান

হ’ব, িক ু তওঁ এটা ু পদে প িদয়া িশল আৰু উজিুট খাৱা িশল

হ’ব, িযৰচূােলম িনবাসী লাকৰ বােব ই ােয়লৰ েয়াটা বংশ ফা

আৰু জালৰ দেৰ হ’ব। ১৫ তওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক তাত উজিুট খাই

পিৰ ভ হ’ব, আৰু ফা ত পিৰ ধৰা পিৰব। ১৬ মাৰ সা ৰ কথা

বাি ৰাখা, কাযালয়ৰ নিথ প ত মাহৰ মািৰ ৰাখা, আৰু ইয়াক মাৰ

িশষ সকলক িদয়া। ১৭ িয জনাই যােকাবৰ বংশৰ পৰা িনজৰ মখু ঢািক

ৰািখেছ, মই সই িযেহাৱাৈল বাট চাম, আৰু তওঁ ল অেপ া কিৰম। ১৮

িচেয়ান পবতত থকা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ পৰা িযেহাৱাই িচন ৰেূপ

ই ােয়লৰ অ ুত ল ণৰ বােব িদয়া পু সকল আৰু মাক চাৱা, ১৯

তওঁেলােক তামােলাকক ক’ব, “িয সকেল ণম জােন তেন যা কৰ

আৰু মধ তাকাৰীৰ সেত আেলাচনা কৰা” িক ু লাকসকেল িনজৰ

ঈ ৰক িধব ন? তওঁেলােক জীিৱতসকলৰ হ মতৃেবাৰক িধব ন?

২০ সেয় তামােলােক িবধান আৰু সা ৈল মেনােযাগ িদয়া উিচত! যিদ

তওঁেলােক এই িবষেয় নকয়, তেনহ’ ল ইয়াৰ কাৰেণ তওঁেলাকৈল

পৱুাৰ পাহৰ নহ’ব। ২১ তওঁেলাক িখত ও ু িধত হ দশৰ মােজিদ

যাব। তওঁেলাকৰ যিতয়া ভাক লািগব, তিতয়া তওঁেলাকৰ খং উিঠব;

আৰু তওঁেলাকৰ মখু ওপৰৈল কিৰ িনজৰ ৰজা আৰু িনজৰ ঈ ৰক শাও

িদব। ২২ তওঁেলােক পিৃথৱীৈল চাব; আৰু স ট, আ াৰ, আৰু খ যাতনা

দিখব। তওঁেলাকক আ কাৰৰ দশৈল িনয়া হ’ব।

৯ য ণাত থকা জনীৰ পৰা আ াৰ দূৰ হ’ব, তওঁ থম অৱ াত জবলূনূ

আৰু ন ালী দশক অপদ কিৰিছল, িক ু পৰবতী সময়ত সমু ৈল

যাৱা পথ, য নৰ িসপােৰ, গালীল দশৰ লাকসকলক গৗৰৱাি ত

কিৰব। ২আ াৰত ফুৰা সকেল মহােজ ািত দিখেল; মতুৃ ছাঁয়াৰ দশত

বাস কৰা সকলৰ ওপৰত দীি কািশত হ’ল। ৩ তুিম সই দশৰ লাক

ব সংখ ক কিৰলা, তুিম তওঁেলাকৰ আন বিৃ কিৰলা; শস দাৱাৰ

সময়ত আন কৰাৰ দেৰ, আৰু লটু ব ভাগ‐বাঁিট লাৱাত আন কৰা

দেৰ, তওঁেলােক তামাৰ সা ােত আন কেৰ। ৪ কাৰণ তুিম িমিদয়নৰ

সময়ত কৰা দেৰ, তওঁৰ ভাৰ ৰপূ যৱুিল, তওঁৰ কা ৰ কানমািৰ, আৰু

তওঁৰ উপ ৱকাৰী দ ভািঙ পলালা। ৫কাৰণ ঘাৰ যু ত সি ত থকা

স ৰ সকেলা কাৰৰ সাজ, আৰু তেজেৰ লিটেপিট হাৱা পাচাক,

জইুৰ বােব ই নৰ দেৰ পাৰা যাব। ৬ কাৰণ আমাৈল এিট লৰা জি ল,

আমাৈল এিট পু দান কৰা হ’ল; আৰু তওঁৰ কা ত শাসন ভাৰ অিপত

হ’ব, আৰু তওঁ আ য পৰামশদাতা, পৰা মী ঈ ৰ, অ কাল ায়ী িপত,ৃ

আৰু শাি ৰাজ নােম খ াত হ’ব। ৭ দায়দুৰ িসংহাসন আৰু তওঁৰ

ৰাজ ৰ ওপৰত শাসন কেৰাঁেত তাক ি ৰ আৰু দঢ়ৃ কিৰবৈল, এই সময়ৰ

পৰা িচৰকালৈলেক ায় আৰু ধািমকতাৰ সেত ৰাজ ত তওঁৰ শাসন

আৰু শাি বিৃ হ থািকব। বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ আ েহ ইয়াক িস

কিৰব। ৮ ভুেৱ যােকাবৰ িবৰেু এিট বাক পঠােল; সেয় ই ােয়লৰ

ওপৰত পিৰল, ৯ গ আৰু অহংকাৰী দেয়েৰ কথা কাৱা জনক সকেলা

লােক জােন, এেনিক ই িয়ম আৰু চমিৰয়াৰ লাকসকেলও জােন; ১০

“ইটােবাৰ খিহ পিৰল, িক ু আিম কটা িশেলেৰ পনুৰ িনমাণ কিৰম;

িডমৰু গছেবাৰ কটা হ’ল, িক ু আিম তাৰ সলিন এৰচ কাঠ লগাম।”

১১ এই হতুেক িযেহাৱাই তওঁৰ িবৰেু ৰচীন, আৰু তওঁৰ িবেৰাধী

সকলক উ ত কিৰব, আৰু তওঁৰ শ েবাৰক উে িজত কিৰব। ১২ পবূ

িদশত অৰাম, আৰু পি ম িদশত পেল ীয়াসকল, তওঁেলােক মখু মিল

ই ােয়লক াস কিৰব। কাৰণ তওঁেলাকৰ াধ িযেহাৱাই া নকিৰব;

িক ু আঘাত কিৰবৈল তওঁেলাকৰ হাত উদ ত হ থািকব। ১৩ তথািপও

িযেহাৱাই িযসকল লাকক হাৰ কিৰব সই লাকসকল তওঁৈল ঘিুৰব,

নাইবা তওঁেলােক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক িনিবচািৰব। ১৪ এই হতুেক

িযেহাৱাই এেক িদনাই ই ােয়লৰ আৰ ণীৰ পৰা শষৈলেক, খাজৰু পাত

আৰু খাগিৰ কািট পলাব। ১৫ মখু আৰু স া লাকসকল নতৃ ত

থািকব; আৰু িমছা িশ া িদওঁতা ভাববাদীসকল শষত থািকব। ১৬

নততৃ িদয়া লাকসকেল তওঁেলাকক িবপেথ িনেয়, আৰু তওঁেলাকৰ

াৰাই চািলত হাৱা লাকসকল িবন হ’ব। ১৭ ভুেৱ সই কাৰেণ

তওঁেলাকৰ যবুক সকলৰ ওপৰত আন নকিৰব, আৰু তওঁেলাকৰ

িপতহৃীন আৰু িবধবাসকলক দয়া নকিৰব; িকয়েনা তওঁেলাকৰ েত ক

জেনই অধিম আৰু কমী, আৰু েত েকই ানহীন কথা কয়। এই

সকেলাৰ বােব তওঁৰ াধ শা নহ’ব; িক ু তওঁৰ হাত দ িদবৈল

উদ ত হ থািকব। ১৮ তা জইুৰ দেৰ পিুৰব, ই কাঁইটীয়া বননী আৰু

কাঁইটীয়া হািব াস কিৰব; এেন িক, ই ঘন হািবও পিুৰব, যাৰ ধাঁৱা

হ ওপৰৈল উিঠব। ১৯ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ াধত দশ দ হ’ল;

আৰু লাকসকল জইুৰ ই ন ৰপূ হ’ল; কােনা লােক িনজৰ ভােয়কক

মা নকিৰব। ২০ তওঁেলােক সাঁ হােতেৰ মাংস টু ৰা কিৰব, তথািপও

ভাকত থািকব; তওঁেলােক বাঁও হােতেৰ মাংস ভাজন কিৰব, িক ু

স ু নহ’ব; তওঁেলাক িতজেন িনজৰ বা ৰ মাংস খাব। ২১ মনিচেয়

ই িয়মক, আৰু ই িয়েম মনিচক ংস কিৰব, আৰু েয়া এেকলেগ

িযহূদাক আ মণ কিৰব। এই সকেলাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ াধ শা

নহ’ব; িক ু দ িদবৰ বােব তওঁৰ হাত উদ ত হ থািকব।

১০ অ ায় িবিধ াপন কৰা সকল আৰু অসাধু আ া িলখা সকলৰ

স াপ হ’ব। ২ তওঁেলােক অভাৱী লাকসকলৰ ায় িবচাৰ

বি ত কেৰ, আৰু মাৰ দিৰ েলাক সকলৰ কািঢ় লয়, িবধৱা সকলক

লটু কেৰ, আৰু িপতহৃীন সকলক তওঁেলাকৰ লটু কৰা ব যন কেৰ! ৩

িবচাৰৰ িদনা দূৰৰ পৰা যিতয়া িবনাশ আিহব তিতয়া তামােলােক

িক কিৰবা? তামােলাক কাৰ ওচৰৈল সহায়ৰ বােব দৗিৰ যাবা, আৰু

তামােলাকৰ স িত কান ঠাইত এিৰ যাবা? ৪ এেকােৱই অৱিশ

নাথািকব, আৰু তামােলাক ব ীসকলৰ মাজত ঁিচমিুচ হ বিহ থািকবা

বা মতৃেলাকৰ মাজত থািকবা। এই সকেলাৰ বােব িযেহাৱাৰ াধ

শা নহ’ব; িক ু তওঁৰ হাত তিতয়াও উদ ত হ আেছ। ৫ অচূৰৰ

লাকসকলৰ স াপ হওক, মাৰ াধৰ দ ডাল, িয দ ডােলেৰ মাৰ

াধক মই পিৰচালনা কেৰাঁ! ৬ মই তওঁক এখন অহংকাৰী দশৰ

িবৰেু , আৰু মাৰ চুৰ াধ স কৰা লাকসকলৰ িবৰেু পঠােলাঁ।
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মই তওঁক লটু ব ল’বৰ বােব লটু কিৰবৈল, আৰু বাটৰ বাকাৰ দেৰ

গচিকবৈল আেদশ িদেলাঁ। ৭ িক ু তওঁ মন কৰা অথবা তওঁ ভবাৰ

দেৰ এইেটা নহয়। িক ু তওঁ ব েতা দশ িবন কিৰ ত াগ কিৰবৈল

িচ া কেৰ। ৮ কাৰণ তওঁ কেছ, “ মাৰ সকেলা অিধপিত ৰজা নহয়

ন? ৯ কলেনা জােনা ককমীচৰ দেৰ নহয় ন? হমাৎ অপদৰ দেৰ

নহয় ন? চমিৰয়া জােনা দে চকৰ দেৰ নহয় ন? ১০ িয ৰাজ েবাৰৰ

কটা‐ িতমােবাৰ িযৰচূােলম আৰু চমিৰয়াৰ মিূ েবাৰতৈক উ ম আিছল,

সই মিূ পজূক সকলৰ ৰাজ েবাৰ মাৰ হােতেৰ পৰািজত কিৰেলাঁ।

১১ িযদেৰ মই চমিৰয়া আৰু তওঁৰ মলূ হীন মিূ েবাৰক কিৰিছেলাঁ,

সই এেকদেৰ িযৰচূােলম আৰু তওঁৰ িতমােবাৰেকা মই নকিৰম

ন?” ১২ িযেহাৱাই যিতয়া িচেয়ান প ত আৰু িযৰচূােলমত তওঁৰ

কায সমা কিৰব, তিতয়া তওঁ ক’ব: “মই ৰজা অচুৰৰ গ ী অ ৰৰ

কথা আৰু অহংকাৰী দিৃ ক দ িদম।” ১৩ কাৰণ তওঁ কেছ, “ মাৰ

শি আৰু ােনেৰ মই কায কিৰেলাঁ, মাৰ সহা ভূিত আেছ; আৰু মই

লাকসকলৰ সীমা চােলাঁ। মই তওঁেলাকৰ সি ত স দ হৰণ কিৰেলাঁ,

আৰু িসংহাসনত বহাসকলক মই বীৰ পৰুষুৰ দেৰ তলৈল নমােলাঁ। ১৪

মাৰ হােত প ীৰ বাহ জ কৰা দেৰ দশবাসীৰ ধন‐স ি জ কিৰম,

এজেন পিৰত কণী গােটাৱাৰ দেৰ, মই সম পিৃথৱী একি ত কিৰম।

ডউকা জাকািৰবৈল, বা মখু মিলবৈল, নাইবা িচঁিচঁয়াবৈলেকা কােনা

নাথািকব।” ১৫ ঠাৰখন ব ৱহাৰ কৰা জনৰ িবৰেু জােনা িনজৰ িবষেয়

গ কিৰব? কৰতখেন জােনা কােটাতা জনতৈক িনজৰ শংসা কিৰব?

দ ডাল ওপৰৈল ডািঙ ধৰা সকলৰ দেৰ জােনা কাঠৰ দ ডােল কােনা

ব ি ক ডািঙ ধিৰব পািৰব। ১৬ এই হতুেক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

সেবা ম যু াৰৰু মাজৈল বলতা পিঠয়াব; আৰু তওঁৰ মিহমা িল থকা

জইুৰ দেৰ িলত হ’ব। ১৭ িযেহাৱাৰ জ ািত ই ােয়লৰ অি ৰপূ হ’ব,

আৰু তওঁৰ পিব জনা অি িশখা হ’ব; সই িদনেত তওঁৰ কাঁইটীয়া বন

আৰু কাঁইটীয়া বনিন লাই াস কিৰব। ১৮ িযেহাৱাই তওঁৰ অৰণ ৰ

মিহমা আৰু ফল ভুিম, আ া আৰু শৰীৰ েয়ােক াস কিৰব; ৰাগী

মা হৰ জীৱন অপব য় হাৱৰ দেৰ ই পিতত হ’ব। ১৯ তওঁৰ অৰণ ৰ

অৱিশ গছ ইমান তাকৰ হ’ব য, সৰু লৰা‐ ছাৱালীেয়ও তাক গণনা

কিৰব পািৰব। ২০ সই িদনা ই ােয়লৰ অৱিশ লাক, যােকাবৰ বংশৰ

ৰ া পাৱা লাকসকেল, তওঁেলাকক পৰািজত কৰা সকলৰ ওপৰত আৰু

িনভৰ নকিৰব; িক ু বা িৱকেত ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ িযেহাৱাত, িনভৰ

কিৰব। ২১ যােকাবৰ অৱিশ লাকসকল পৰা মী ঈ ৰৈল ঘিুৰ আিহব।

২২ কাৰণ তামাৰ ই ােয়লী লাকসকল সমু তীৰৰ বািলৰ দেৰ হ’ লও,

তওঁেলাকৰ কৱল অৱিশ সকলেহ ঘিুৰ আিহব। চুৰ ধািমকতা দাবী

কৰাৰ াৰাই িবধানত ংস ি ৰ কৰা হেছ। ২৩কাৰণ বািহনীসকলৰ ভু

িযেহাৱাই সম পিৃথৱীত ংস আিনবৈল িস া লেছ। ২৪ এই হতুেক

বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাই কেছ, হ মাৰ িচেয়ান‐িনবাসী লাকসকল,

যিদও অচুেৰ তামােলাকক দ েৰ হাৰ কিৰব, আৰু িমচৰিনবাসী সকেল

কৰাৰ দেৰ তামােলাকৰ িবৰেু লাখিুট দািঙব, তথািপ অচুৰৈল ভয়

নকিৰবা। ২৫ তওঁেলাকক ভয় নকিৰবা, কাৰণ ে ক সময়ৰ পাছেতই

তামােলাকৰ িবৰেু থকা মাৰ াধৰ অ পিৰব, আৰু মাৰ াধ

তওঁৰ িবনাশৈল গিত কিৰব। ২৬ ওেৰবৰ িশলত যিতয়া িমিদয়নক

পৰািজত কিৰব, তিতয়া বািহনী সকলৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ িবৰেু

চাবকু ব ৱহাৰ কিৰব। তওঁ সাগৰৰ ওপৰত তওঁৰ লাখিুট দািঙব, আৰু

তওঁ িমচৰত দঙাৰ দেৰ তাক দািঙব। ২৭ সই িদনা তামােলাকৰ

কা ৰ পৰা তওঁৰ বাজা আৰু তামাৰ িডিঙৰ পৰা তওঁৰ যৱুিল তালা

হ’ব, আৰু তামােলাকৰ িডিঙ অিধক শকত হাৱাৰ কাৰেণ যৱুিল ংস

হ’ব। ২৮ শ েবাৰ অয়ৎৈল আিহল, আৰু িমে াণৰ মােজিদ আিহল;

তওঁ িমকমচত তওঁ িবধান সংৰি ত কিৰেল। ২৯ তওঁেলােক ঠক

পথ অিত ম কিৰেল, আৰু গবাত অ ায়ীভােৱ থািকেল। ৰামা কঁিপেছ,

চৗলৰ িগিবয়া পলাইেছ। ৩০ হগ ীম জীয়াৰী, তুিম জাৰৈক িচঞৰা! হ

লিয়চা, মেনােযাগ িদয়া! হ ভগীয়া অনােথাত! ৩১ মদেমনা পলৰীয়া;

গিবম িনবাসীসকল িনৰাপ াৰ কাৰেণ দৗৰা। ৩২ এই িবেশষ িদনত

তওঁ নাবত ৰ’ব; িচেয়ান জীয়াৰীৰ প তত, িযৰচূােলমৰ পাহাৰত হাতৰ

মিুঠ জাকািৰব। ৩৩ চাৱা বািহনী সকলৰ িযেহাৱা ভুেৱ ভয়ানক মৰ

মৰ শে েৰ ডাল কািট পলাব; ওখ গছেবাৰ কািট পেলাৱা হ’ব, আৰু

সূউ েবাৰক তল কৰা হ’ব। ৩৪ িযেহাৱাই ঠােৰেৰ ঘন অৰণ কািট

পলাব, আৰু তওঁৰ মহ ত িলবােনান পিতত হ’ব।

১১ িযচয়ৰ মলূৰ পৰা এিট পাখা ওলাব, আৰু মলূৰ পৰা এটা শাখা

ওলাই ফলৱান হ’ব। ২ িযেহাৱাৰ আ া, াৰ আ া, আৰু

িবেবচনা, পৰামশ, আৰু পৰা মৰ আ া, ান আৰু িযেহাৱা িবষয়ক

ভয়ৰ আ া, তওঁৰ ওপৰত ি িত ল’ব। ৩ িযেহাৱাৰ ভয়ত তওঁৰ আন

হ’ব, তওঁৰ চ েৱ দখাৰ াৰাই তওঁ িবচাৰ নকিৰব, নাইবা তওঁৰ কােণ

নাৰ াৰাই তওঁ িস া নল’ব। ৪ তাৰপিৰৱেত তওঁ ধািমকতােৰ

দিৰ সকলৰ িবচাৰ কিৰব, আৰু ােয়েৰ পিৃথৱীৰ ন লাকসকলৰ বােব

িস া ল’ব। তওঁ িনজৰ মখুৰ শাসন দ েৰ পথৃীবীক হাৰ কিৰব, আৰু

িনজৰ ওঁঠৰ ফুেৰ ক সংহাৰ কিৰব। ৫ ধািমকতা তওঁৰ কঁকালৰ টঙািল

হ’ব, আৰু িব তা তওঁৰ কিটব ন হ’ব। ৬ ৰেনচীয়া বাঘ মৰ‐ছাগ

পাৱািলৰ সেত বাস কিৰব, আৰু নাহৰফুটুকী বাঘ ছাগলী পাৱািলৰ

সেত ব। দামিুৰ আৰু যবুা িসংহ, আৰু পু দামিুৰ এেকলেগ থািকব।

এিট সৰু লৰাই িসহঁতক চলাব। ৭ গৰু আৰু ভালেুক এেকলেগ চিৰব, আৰু

িসহঁতৰ পাৱািলেবাৰ এেকলেগ ব, িসংহই ষাঁড় গৰৰু দেৰ ধান খৰ

খাব। ৮ কঁচুৱাই সাপ থকা গাতৰ ওপৰত খিলব, আৰু িপয়াহ এৰা

ল’ৰাই সপ থকা গাতত হাত িদব। ৯ মাৰ সম পিব প তত িসহঁেত

আঘাত বা ংস নকিৰব; কাৰণ পানীেয় িয দেৰ সমু ক ঢােক, সইদেৰ

িযেহাৱাৰ ােন পিৃথৱী পিৰপণূ কিৰব। ১০ সইিদনা লাকসকলৰ

বােব িযচয়ৰ মলূ িনচানৰেূপ িথয় হ’ব। দশবাসীেয় তওঁক িবচািৰ

উিলয়াব আৰু তওঁৰ িব াম ান গৗৰৱাি ত হ’ব। ১১ পে াচ, চ, এলম,

িচনাৰ, হমাৎ, আৰু সমু ৰ ীপেবাৰ, অচুৰ আৰু িমচৰীয়াৰ বাকী থকা

অৱিশ লাকসকলক উ াৰ কিৰবৈল সইিদনা ভুেৱ তওঁৰ হাত পনুৰ

আগবঢ়াব। ১২ তওঁ দশবাসীৰ বােব এখন িনচান াপন কিৰব, আৰু

ই ােয়লৰ দশ ত াগ কৰাসকল, আৰু পিৃথৱীৰ চািৰও চ ৰ পৰা খিদ

িদয়া িযহূদাৰ লাকসকলক তওঁ একি ত কিৰব। ১৩ তওঁ ই িয়মৰ

অসূয়া ব কিৰব, আৰু িযহূদাক অত াচাৰ কৰাসকলক উ কৰা হ’ব;

ই িয়েম িয দাক অসূয়া নকিৰব, আৰু িযহূদাই ই িয়মক আৰু অত াচাৰ

নকিৰব। ১৪ তথািপও তওঁেলােক পি ম ফােল থকা পেল ীয়াসকলৰ

পাহাৰেবাৰ অৱেৰাধ কিৰব; আৰু তওঁেলাক েয়া এেকলেগ পবূ িদশৰ

লাকসকলক লটু কিৰব। তওঁেলাক ইেদাম আৰু মাৱাবক আ মণ

কিৰব; আৰু অে ানৰ লাকসকল তওঁেলাকক মািন চিলব। ১৫ িযেহাৱাই

িমচৰীয়াৰ সমু ৰ উপসাগৰ িবভ কিৰব। তওঁ ই াতাচ নদীৰ ওপৰত

তপত বতাহ িনজৰ হােতেৰ বলাব, আৰু সাতটা ঁিতত িবভ কিৰব,

সেয় লাকসকল জাতা িপি েহ পাৰ হ’ব পািৰব। ১৬ িমচৰ দশৰ পৰা

ওলাই অহা িদনা িয দেৰ ই ােয়লৰ বােব এিট পথ হিছল, সইদেৰ

অৱিশ থকা লাকসকলৰ বােব অচূৰৰ পৰা এিট ৰাজপথ হ’ব।

১২ সই িদনা তুিম ক’বা, “ হ িযেহাৱা, মই আেপানাৰ ধ বাদ

কিৰম; কাৰণ যিদও আপিুন মাৰ ওপৰত াধ আিছল, তথািপও

আেপানাৰ াধ আঁতিৰল, আৰু আপিুন মাক শা না িদেল। ২ চাৱা,

ঈ ৰ মাৰ পিৰ াণক া, মই তওঁত ভাৰসা কিৰম, আৰু ভয় নকিৰম;

কাৰণ িযেহাৱা, হয়, িযেহাৱাই মাৰ শি আৰু মাৰ গান, তওঁ মাৰ

পিৰ াণক া হ’ল।” ৩ পিৰ াণৰ নাদৰ পৰা তুিম আনে েৰ সেত পানী

তুিলবা। ৪ সই িদনা তামােলােক ক’বা, “িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, আৰু

তওঁৰ নাম লাৱা; লাকসকলৰ মাজত তওঁৰ কাযেবাৰ কাশ কৰা,

তওঁৰ নাম মিহমাি ত বিুল ঘাষণা কৰা। ৫ িযেহাৱাৰ উে েশ গান কৰা,

িকয়েনা তওঁ মহৎ কায কিৰেল; সম পিৃথৱীত এই সকেলা জািনবৈল

িদয়া হওক। ৬ হ িচেয়ান‐িনবাসীসকল তামােলাক উ েৰেৰ আন ‐

িন কৰা; িকয়েনা ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনা তামােলাকৰ মাজত

মহান।”
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১৩আেমাচৰ পু িযচয়াই পাৱা বািবলৰ িবষেয় ঘাষণা। ২

তামােলােক গছ‐গছিন নথকা প তৰ ওপৰত এখন সংেকত

পতাকা াপন কৰা, আৰু তওঁেলাকৈল উ িন কৰা, ধান লাকৰ

ৱাৰৈল তওঁেলাক সামায় যাবৈল তামাৰ হাত জাকাৰা। ৩ মই

মাৰ পিব ীকৃত লাকসকলক আেদশ িদেলাঁ; হয়, মই মাৰ াধ

কাযকাৰী কিৰবৈল মাৰ পৰা মী লাক এেন িক, গেবেৰ উ াস কৰা

সকলেকা মািতেলাঁ। ৪ ব লাকৰ িচঞৰৰ দেৰ প তেবাৰত ব সংখ ক

লাকৰ শ ! ব দশ একলগ হ িচঞৰাৰ দেৰ ৰাজ ৰ চ আেলাড়ন!

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই যু ৰ বােব স সকলক একি ত কিৰেছ। ৫

তওঁেলােক দূৰ িদগ দশৰ পৰা, িযেহাৱাৰ িবচাৰৰ অ ‐শ ৰ সেত

সম দশ ংস কিৰবৈল আিহেছ। ৬ িযেহাৱাৰ সাধিবচাৰৰ িদন অিত

ওচৰ; স শি মান জনাৰ পৰা স নাশ আিহেছ। ৭ সই কাৰেণ সকেলা

হাত ল হ’ব, আৰু েত ক দয় ৱ হ’ব; ৮ সৱ কৰা মিহলাৰ দেৰ

তওঁেলােক ভয় খাব, য ণা পাব আৰু বদনাই তওঁেলাকক াস কিৰব।

তওঁেলাক ইজেন িসজনক দিখ আচিৰত হ’ব, তওঁেলাকৰ মখু উ িল

উিঠব। ৯ চাৱা, দশ উ কিৰবৈল, আৰু তাৰ পৰা পাপীেবাৰক িবন

কিৰবৈল, িযেহাৱাৰ িদন খং আৰু চ ােধেৰ আিহেছ। ১০আকাশ

ম লৰ তৰা আৰু ন েবােৰ িনজৰ দীি কাশ নকিৰব; পৱূাৰ পৰাই

সূয আ ােৰেৰ আবতৃ হ’ব, আৰু চ ই দীি িনিদব। ১১ মই জগতখনক

কাযৰ বােব আৰু েবাৰক তওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বােব দ িদম,

মই অহ াৰীেবাৰৰ দপ শষ কিৰম, আৰু কিঠন দয়ৰ লাকসকলৰ

অহংকাৰ নাশ কিৰম। ১২ মই মা হক সাণতৈক, আৰু ম ষ ক

ওফীৰৰ সাণতৈকেয়া ভ কিৰম। ১৩ এই হতুেক মই আকাশ

ম লক কঁপাম, আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ াধত আৰু তওঁৰ চ

খঙৰ িদনত পিৃথৱী জাকাৰ খাই ানা িৰত হ’ব। ১৪ খদা খাৱা হিৰণৰ

বা ৰখীয়া নথকা মৰ‐ছাগৰ দেৰ তওঁেলাক িতজেন িনজৰ দশৈল

পলাই যাব। ১৫ িবচািৰ পাৱা িতজনেক হত া কৰা হ’ব, আৰু ব ী কৰা

িতজনেক তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হ’ব। ১৬ তওঁেলাকৰ চ ৰ আগেত

তওঁেলাকৰ কঁচুৱােবাৰক দিলয়াই ডাখৰ ডাখৰ কিৰব, তওঁেলাকৰ

ঘৰেবাৰ লটু কৰা হ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ মিহলাসকলক ধষণ কৰা হ’ব।

১৭ চাৱা, ৰপূ গণ নকৰা, আৰু সাণেতা স ু নােহাৱা লাকসকলক

আ মণ কিৰবৈল মই মািদয়াসকলক উচটাম। ১৮ তওঁেলাকৰ ধ কাঁড়

ডকাসকলক িবি ব, তওঁেলােক িশ েবাৰক দয়া নকিৰব, আৰু স ান

সকলক কৃপাদিৃ নকিৰব। ১৯আৰু বািবল, িয ৰাজ েবাৰৰ শংিসত,

যাৰ ঐ যত কলদীয়াই অহংকাৰ কেৰ, ঈ েৰ িনপাত কৰা চেদাম

আৰু ঘেমাৰাৰ দেৰ হ’ব। ২০ সেয় ই কিতয়াও িনবাস ান নহ’ব,

আৰু পৰুেুষ পৰুেুষ কােনও তাত বাস নকিৰব। আৰবী লাকসকেলও

তাত ত ু নতিৰব, বা ভৰা‐ৰখীয়াসকেলও সই ঠাইত িনজৰ জাকক

ৱাব। ২১ িক ু মৰভূুিমৰ বনৰীয়া জ ু েৱ তাত বাস কিৰব; তওঁেলাকৰ

ঘৰেবাৰ ফঁচােৰ পিৰপণূ হ’ব, আৰু সই ঠাইত উট প ীেয় আৰু বনৰীয়া

ছাগলীেবােৰ জিপয়াব। ২২ তওঁেলাকৰ গেবাৰত ৰাং ৰ, আৰু

মেনাহৰ অ ািলকােবাৰত িশয়ােল িচঞিৰব। তওঁৰ সময় ওচৰ চািপেছ,

আৰু তওঁৰ িদনেবাৰ িবল নকিৰব।

১৪ িযেহাৱাই যােকাবক দয়া কিৰব; ই ােয়লক পনুৰায় মেনানীত

কিৰব, আৰু তওঁেলাকৰ িনজৰ দশত তওঁেলাকক াপন কিৰব।

িবেদশীসকেল তওঁেলাকৰ সেত যাগ িদব আৰু তওঁেলােক িনেজই

যােকাবৰ বংশত সংযু হ’ব। ২আৰু দশবাসীেয় তওঁেলাকক ল গ

তওঁেলাকৰ িনজৰ ঠাইত থ’ব। তাৰ পাছত ই ােয়ল বংশৰ লাকসকেল

তওঁেলাকক িযেহাৱাৰ দশৈল দাস দাসীৰ দেৰ ল যাব। তওঁেলাকক

ব ী কৰা লাকসকলক তওঁেলােক ব ী কিৰব, আৰু তওঁেলাকক

উপ ৱ কৰা লাকসকলৰ ওপৰত তওঁেলােক শাসন কিৰব। ৩ সই

িদনা খ, ক , আৰু কিঠন ব ী ত থািক কাম কিৰবৈল বাধ হাৱাৰ

পৰা িযেহাৱাই তামােলাকক িজৰণী িদব। ৪ তামােলােক বািবলৰ

ৰজাৰ িবৰেু িব পৰ গীত গাবা, উপ ৱ কৰা সকলৰ কেনৈক অ

হ’ল, গে েৰ কৰা উে জনাৰ অ হ’ল! ৫ িযেহাৱাই েবাৰৰ লািঠ,

আৰু সই শাসনকতা সকলৰ ৰাজদ ভািঙব, ৬ যাৰ াৰাই অিবৰাম

ভােৱ ভু ৱাত ােধেৰ লাকসকল ভািৱত হিছল, দশবাসীসকলক

খেঙেৰ আ মন কিৰ শাসন কৰাত অিনয়ি ত হিছল। ৭ সম পিৃথৱী

শা আৰু ি ৰ হ আেছ; তওঁেলােক গীেতেৰ সেত উৎসৱ পালন

কিৰেছ; ৮ এেন িক, দবদাৰু আৰু িলবােনানৰ এৰচ গছেবােৰও আন

কিৰেছ, িসহঁেত কেছ, ‘তুিম পিতত হাৱাৰ পৰা আমাক কািটবৈল কােনা

খিৰকটীয়া আহা নাই।’ ৯ তুিম যিতয়া সই ঠাইৈল গিছলা, তিতয়া

তামাক সা াৎ কিৰবৈল িচেয়াল অধঃ ানৰ পৰা উৎ ক হেছ; পিৃথৱীৰ

সকেলা ৰজাসকলআৰু মতৃেবাৰ তামাৰ বােব উিঠেছ, দশেবাৰৰ সকেলা

ৰজাক িনজৰ িসংহাসনৰ পৰা উঠাইেছ। (Sheol h7585) ১০ তওঁেলাক

সকেলােৱ তামাৰ সেত কথা পািত ক’ব, ‘তুিমও আমাৰ দেৰ ল

হছা, তুিম আমাৰ দেৰই হছা। ১১ তামাৰ আড় ৰ আৰু তামাৰ নবল

য ৰ বাদ িচেয়ালৈল নেমাৱা হ’ল, তামাৰ চািৰওফােল পাকেবাৰ

িসঁচিৰত হ’ল, আৰু কঁচুেবােৰ তামাক ঢািকেল।’ (Sheol h7585) ১২

তুিম আকাশ ম ল, ন , আৰু ভাতীয় তৰাৰ পৰা কেনৈক পিৰলা!

দশেবাৰক জয় কৰা জন িয তুিম িবিছ হ মািটত কেনৈক পিৰলা!

১৩ তুিম তামাৰ মনেত কিছলা, ‘মই গৈল উিঠম, ঈ ৰৰ তৰােবাৰৰ

ওপৰত মই মাৰ িসংহাসন উ ত কিৰম; আৰু মই উ ৰ িদশৰ অ ভাগত

সভা বহা পাহাৰত বিহম। ১৪ মই মঘেবাৰতৈকেয়া ওখ ঠাইত উিঠম;

মই িনজেক সে াপিৰ জনাৰ তুল কিৰম।’ ১৫ তথািপ তামাক এিতয়া

িচেয়ালৰ গাতৰ অ ভাগৈলেক নেমাৱা হ’ল। (Sheol h7585) ১৬ তামাৈল

ি ৰ হ দিৃ কৰা সকল তামাৰ িবষেয় িবেবচনা কিৰব, তওঁেলােক

ক’ব, ‘পিৃথৱীখন কঁেপাৱা, আৰু ৰাজ েবাৰক জাকাৰা মা হ জন সই

জেনই ন?’ ১৭ পিৃথৱীখনক মৰু া ৰপূ কৰা, নগৰেবাৰ উ

কৰা, আৰু ব ীসকলক ঘৰৈল যাবৈল িনিদয়া জন সই জেনই ন?

১৮ দশেবাৰৰ সকেলা ৰজা, তওঁেলাকৰ সকেলােৱ িনজৰ মদামত

স ােনেৰ ইেছ। ১৯ িক ু ডালেবাৰ কািট পেলাৱাৰ দেৰ তামাক

মদামৰ পৰা িনে প কৰা হেছ, িশলৰ গাতৈল িনয়া আৰু তেৰাৱােলেৰ

খাচা মতৃেলােক ব ৰ দেৰ তামাক ঢািক ধিৰেছ। ২০ মতৃ দহ গচকাৰ

দেৰ, তুিম তওঁেলাকৰ সেত কিতয়াও মদামত যাগ িদয়া নহ’বা;

কাৰণ তুিম তামাৰ দশ ংস কিৰলা, িনজৰ লাকসকলক বধ কৰা

জন তুিমেয়; অ ায়কাৰী সকলৰ পু ৰ নাম পনুৰ উে খ কৰা নহ’ব।

২১ তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ অপৰাধৰ বােব, তওঁেলাকৰ স ান

সকলক বধ কিৰবৈল ত হাৱা, সেয় তওঁেলােক উিঠ নািহব, আৰু

পিৃথৱীখন অিধকাৰ কিৰেছ, আৰু সম পিৃথৱীত নগেৰেৰ পিৰপণূ হেছ।

২২ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, “মই তওঁেলাকৰ িবৰেু উিঠম”

বািবলৰ নাম, বংশধৰ, আৰু ভাবী বংশ উছ কিৰম” এইেয় িযেহাৱাৰ

ঘাষণা। ২৩ মই তওঁক ফঁচাৰ বাস ানৈল, আৰু পখুৰুীৰ পানীৈল ল

যাম, আৰু মই তওঁক সবনাশৰ বাঢ়িনেৰ সািৰ পলাম” বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ২৪ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই শপত কিৰ কেছ,

“িন েয়, মই স কৰাৰ দেৰ, এইেটা মাৈল ঘিটব; আৰু মই অিভ ায়

কৰাৰ দেৰ সেয় হ’ব; ২৫ মই মাৰ দশত অচুৰক ভািঙম, আৰু মাৰ

পবতৰ ওপৰত ভিৰেৰ গচিকম। তিতয়া তওঁেলাকৰ পৰা তওঁৰ যুঁৱলী

আঁতৰাব আৰু তওঁেলাকৰ কা ৰ পৰা তওঁৰ ভাৰ দূৰ কৰা হ’ব।” ২৬

সম পিৃথৱী বােব ি ৰ কৰা অিভ ায় এেয়, আৰু সকেলা দশৰ ওপৰত

উঠা হাত এেয়। ২৭ কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এেয় পিৰক না

কিৰেল; তওঁক কােন বাধা িদব পােৰ? তওঁৰ হাত দািঙব; আৰু কােন

তাক তলৈল কিৰব পািৰব? ২৮ ৰজা আহজৰ মতুৃ হাৱাৰ বছৰত এই

ঘাষণা হিছল। ২৯ হ পেলি য়া, তামােলাকক হাৰ কৰা দ ডাল

ভগা দিখ তামােলােক আন নকিৰবা। কাৰণ সাপৰ গাতৰ পৰা এটা

িবষা সাপ বািহৰ ওলাব, আৰু তাৰ পাৱািলেবাৰ অি সদশৃ উৰণীয়া

সাপ হ’ব। ৩০ দিৰ সকলৰ থেম জ াই খাব, আৰু অভাব সকেল

ৰ াৰ বােব ই পিৰব। আকালৰ াৰাই মই তামাৰ মলূ ন কিৰম,

আৰু তামাৰ অৱিশ ভাগক বধ কৰা হ’ব। ৩১ হ পেলি য়াৰ ৱাৰ
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গজন কৰা, আৰু হ নগৰ ন কৰা, তুিম ৱ হ শষ হ যাবা। কাৰণ

উ ৰ িদশৰ পৰা ধুঁৱাৰ দেৰ ডাৱৰ আিহব, আৰু তওঁৰ ণীত এজেনা

পথ নাথািকব। ৩২ তেনহেল দশৰ বা াবহক সকলক কেনৈক

উ ৰ িদব? সেয় িযেহাৱাই িচেয়ানক সং াপন কিৰেল, আৰু তওঁৰ

লাকসকলৰ িনপীিড়তসকলক আ য় ান িবচািৰ িদব।

১৫ মাৱাবৰ িবষেয় ঘাষণা। বা িৱক এেক ৰািতেত আৰ‐ মাৱাব

উ আৰু ংস হ’ল; বা িৱকেত এেক িনশােত কীৰ‐ মাৱাব

উ আৰু ংস হ’ল। ২ তওঁেলাক মি ৰৰ ওপৰৈল গ’ল, আৰু

দীেবানৰ লাকসকল কাি বৈল ওখ ানৈল গ’ল; নেবা আৰু মদবাৰ

ওপৰত মাৱােব িবলাপ কিৰেছ; সকেলােৰ মৰু টকলা কৰা হেছ, আৰু

িতজনৰ ডািঢ় কটা হেছ। ৩ তওঁেলাকৰ পথত তওঁেলােক চট কােপাৰ

িপি েছ; আৰু কঁকাল বাি েছ; আৰু িতজেন চকেবাৰত চ পানী বাৱাই

কাি েছ। ৪ িহচেবান আৰু ইিলয়ািলেয় িচঞিৰেছ, তওঁেলাকৰ শ

যহচৰৈলেক না গেছ। সেয় মাৱাবৰ অ ধাৰী লাকসকল আতনাদ

কিৰেছ; আৰু তওঁেলাকৰ আ াই কঁিপেছ। ৫ মাৰ দেয় মাৱাবৰ

বােব কাি েছ, তাৰ ধান লাকসকেল চাৱৰৈল ই ৎ‐চিলিচয়াৈল পলাই

গেছ। তওঁেলােক লহুীতৈল উিঠ যাৱা বােটিদ কাি কাি উিঠ গেছ;

তওঁেলােক হােৰাণিয়মৈল যাৱাৰ বাটত তওঁেলাকৰ িবনাশৰ কাৰেণ

উ েৰ িবলাপ কিৰেছ। ৬ কাৰণ িন ীময়ৰ পানীসমহূ কাই গেছ;

ঘাঁহেবাৰ কাই গেছ, নতুন ঘাঁহও কাই গেছ, সউজীয়া এেকােৱই

নাই। ৭ তওঁেলােক যেথ ধন বিৃ কিৰেল, আৰু গাটােল তওঁেলােক

ঝাও গছৰ জিুৰৰ কাষৈল ল গ’ল। ৮ সই ন মাৱাবৰ সীমাৰ

চািৰওফােল, আৰু তাৰ িবলাপ এগালীমৰ পৰা বৰ‐এলীমমৈলেক না

গেছ। ৯ িকয়েনা দীেমানৰ পানী তেজেৰ পিৰপণূ; িক ু মই দীেমানৈল

আৰু বিছ খ আিনম। মাৱাবৰ পৰা ৰ া পাৱা লাকসকল, আৰু দশৰ

অৱিশ থকা লাকসকলক এটা িসংহই আ মণ কিৰব।

১৬ মৰু া ৰ চলাৰ পৰা িচেয়ান‐জীয়াৰীৰ প তৈল দশৰ

শাসনক াৰ ওচৰৈল মৰ‐ছাগ পাৱািলেবাৰ পঠাই িদয়া। ২

িম ফুৰা চৰাই আৰু িসঁচিৰত হ থকা বাহঁৰ দেৰ, মাৱাবৰ মিহলাসকল

অেণান নদীৰ পাৰত আেছ। ৩ “পৰামশ িদয়া, ায় িবচাৰ কৰা, পৰীয়া

ৰািত হাৱাৰ দেৰ ছাঁ দান কৰা; পলাতক লাকসকলক লু ৱাই ৰাখা,

আৰু তওঁেলাকক িব াসঘাত নকিৰবা। ৪ মাৱাবৰ পৰা অহা শৰণাথী

সকলক তামােলাকৰ লগত বাস কিৰবৈল িদয়া; িবনাশৰ পৰা ৰ া

পাবৈল তওঁেলাকৰ বােব লকুাই থকা ঠাই হাৱা।” িকয়েনা অত াচৰ,

আৰু ংস ব কৰা হ’ব; অপমান কৰা সকল দশৰ পৰা অদশৃ হ’ব। ৫

িব াসেযাগ িনয়েমেৰ এখন িসংহাসন ািপত হ’ব, আৰু দায়দূৰ ত ুৰ

পৰা এজন িব াসী তাত বিহব। তওঁ ায় িবচাৰ িবচৰা দেৰ তওঁ িবচাৰ

কিৰব, আৰু ধািমকতােৰ কায কিৰব। ৬আিম মাৱাবৰ অহংকাৰ, আৰু

তওঁৰ গবৰ কথা িনেলাঁ, তওঁৰ আ েগৗৰৱ, আৰু তওঁৰ াধৰ

িবষেয়ও িনেলা; িক ু তওঁৰ আ েগৗৰৱ মলূ হীন। ৭ সেয় মাৱাবৰ

বােব মাৱাব িতজেন িবলাপ কিৰেছ; আৰু স ণূভােৱ ংস হ যাৱা

কীৰ‐ হৰচতৰ বােব িবলাপ আৰু শাক কিৰেছ। ৮ িহচেবানৰ পথাৰেবাৰ

আৰু িচবমাৰ া ালতা কাই গ’ল। দশৰেবাৰৰ শাসনক াসকেল উ ম

া া িট গচিকব, সইেবােৰ যােজৰ গ পাইিছল; আৰু মৰভুুিমত িবয়িপ

পিৰিছল। ইয়াৰ পাখােবাৰ িবেদশৈলেক িব ািৰত হেছ; সইেবাৰ

সাগৰৰ ওপেৰেৰ গেছ। ৯ বা িৱকেত মই িচবমাৰ া াবাৰীৰ কাৰেণ

যােজৰৰ সেত কাি ম। হ িহচেবান, আৰু ইিলয়ািল, মই মাৰ চ েলােৰ

পানী িদম; তামাৰ পথাৰৰ ী কালৰ ফল আৰু শস দাৱাৰ কাৰেণ মই

আন ৰ উ িন সমা কিৰম। ১০আন আৰু উ াস ফলৱান বাৰীৰ

পৰা দূৰ কৰা হ’ব; আৰু তামাৰ া াবাৰীেবাৰত গান বা আন িন

আৰু নহ’ব; া া ত গচিক া াৰস উিলয়াবৈল কােনা গচকা লাক

নাথািকব; মই া াবাৰীৰ গচকা আন িন থমােলাঁ। ১১ সেয় মাৰ

দয়ৰ াসিন াস মাৱাবৰ বােব আৰু মাৰ অ ৰৰ ভাগেবাৰ কীৰ‐

হৰচতৰ বােব এখন বীণাৰ দেৰ বািজেছ। ১২ যিতয়া মাৱােব ওখ

ানত িনজেক পিৰধান কিৰব, আৰু াথনা কিৰবৈল তওঁৰ মি ৰত

সামাব, তিতয়া তওঁৰ াথনা কৃতকায নহ’ব। ১৩ এেয় িযেহাৱাই

মাৱাবৰ িবষেয় পবূেত কাৱা বাক ; ১৪ পনুৰ িযেহাৱাই কেছ, “িতিন

বছৰৰ িভতৰত মাৱাবৰ গৗৰৱ দূৰ কৰা হ’ব; তওঁৰ অেনক লাকৰ

ওপিৰও, তওঁৰ অৱিশ ভাগ অিত ু আৰু নগণ হ’ব।

১৭ দে চক িবষয়ক ভাৰবাক । চাৱা, দে চক আৰু নগৰ হ

নাথািকব; ই ংসৰ ূপ হ’ব। ২ অেৰােয়ৰৰ নগৰেবাৰ পিৰত

হ’ব; সইেবাৰ মৰ‐ছাগৰ জাকৰ বােব শাৱা ঠাই হ’ব; আৰু কােনােৱ

িসহঁতক ভয় নকিৰব। ৩ ই িয়মৰ পৰা শি শালী নগৰেবাৰ, দে চকৰ

পৰা ৰাজ , আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, অৰামৰ অৱিশ ভাগ

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ গৗৰৱৰ সদশৃ হ’ব। ৪ সই িদনা এই দেৰ

হ’ব যােকাবৰ গৗৰৱ অিত ল হ’ব, আৰু তাৰ পু শৰীৰ ীণ

হ’ব। ৫ িয দেৰ ধান দাওঁেত িথয় হ থকা শস গাটাই আৰু তওঁৰ

হােতেৰ থাকেবাৰ কােট, বা কােনােৱ ৰফায়ীম উপত কাত শস ৰ

থাকেবাৰ সং হ কৰাৰ দেৰ হ’ব। ৬ তথািপ, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

কেছ, “ যিতয়া িজত গছ জাকৰা হয়, তিতয়া অিত ওখ ডালত টা

বা িতিনটা জলফাই ফল থােক, বা এেজাপা ফলৱতী গছৰ অিত ওখ

ডালেবাৰত চািৰটা বা পাঁচটা ফল থােক,” সই দেৰ তাত অৱিশ থািকব।

৭ সইিদনা মা েহ িনজৰ সিৃ ক াৈল মনেযাগ িদব, আৰু তওঁেলাকৰ

চ েৱ ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাৈল দিৃ কিৰব। ৮ তওঁেলােক

িনজৰ হােতেৰ তয়াৰ কৰা য ‐ বদীৈল চ িনিদব, নাইবা তওঁেলাকৰ

আঙুিলেৰ সজা আেচৰা মিু েবাৰ বা সূয িতমােবাৰৈল দিৃ নকিৰব।

৯ সই িদনা তওঁেলাকৰ দঢ়ৃ নগৰেবাৰ, প তৰ িটঙত থকা এঢলীয়া

পিৰত কাঠিনৰ দেৰ হ’ব, আৰু ই ােয়লী লাকসকলকৰ বােব সইেবাৰ

পিৰত াগ কৰা হেছ, আৰু সইেবাৰ জনশূ তাৈল পিৰণত হ’ব। ১০

কাৰণ তামােলােক তামােলাকৰ পিৰ াণক া ঈ ৰক পাহিৰলা, আৰু

তামােলাকৰ বল ৰপূ িশলাৈল অৱেহলা কিৰলা; সেয় তামােলাক

আন দায়ক পিুলেবাৰ ৰাপন কৰা, আৰু অ ুত শলৱুইেবাৰ আঁতেৰাৱা;

১১ সই িদনা তামােলাক পিুল ৰবুা, বৰা িদবা আৰু খিত কিৰবা। অিত

সানকােল তামােলাকৰ বীজ গিজ উিঠব; িক ু দশা আৰু চ ঃখৰ

িদনা শষ গােটাৱা িবফল হ’বা। ১২ সমু ৰ গ নৰ দেৰ গ ন কৰা

অেনক লাক সমহূৰ কালাহল! আৰু তী েবেগেৰ যাৱা ৱল পানীৰ

শ ৰ দেৰ দশবাসীৰ বেগেৰ যাৱা শ ! ১৩ অেনক পানী বেগেৰ ব

যাৱা শ ৰ দেৰ, দশবাসীসকেল গজন কিৰব; িক ু ভুেৱ তওঁেলাকক

িতৰ াৰ কিৰব; তােত তওঁেলাক ব দূৰৈল পলাই যাব, আৰু বতাহৰ

আগত প তৰ ওপৰত িবধৱােলােক িপ া কােপাৰৰ দেৰ, আৰু বতাহৰ

আগত ঘিূৰ ঘিূৰ যাৱা ধিুলৰ দেৰ তওঁেলাকক খিদ িদয়া হ’ব। ১৪

চাৱা, স াপৰত াস হ’ব; আৰু ৰািতপৱুা নহওঁেতই তওঁেলাক িচ

যাব। এেয় আমাক লটু কৰাসকলৰ অংশ, আৰু এেয় আমাক অপহৰণ

কৰাসকলৰ ভাগ।

১৮ হাঁয় হাঁয়, ইথিপয়া নদীৰ িসপােৰ থকা পখীৰ মমৰ িন হাৱা

দশ, ২ ৰাজদূতসকলক নলখাগিড়ৰ জাহাজত সমূ ৰ বােটিদ

পেঠাৱা জন, িয দশৰ লাকসকল বিল আৰু ধনুীয়া, িয সকল আিদৰ

পৰা এিতয়াৈলেক ভয়ানক, িয সকলৰ দশ নদীেবােৰেৰ িবভ , সই

দশৈল বগী দূতেবাৰ যাৱা। ৩ হ পিৃথৱী িনবাসী, আৰু হ পিৃথৱীত

থকা লাকসকল, যিতয়া প তেবাৰৰ ওপৰত িনচান তালা হ’ব,

তিতয়া চাবা, আৰু যিতয়া িশঙা বািজব, তিতয়া িনবা। ৪ িযেহাৱাই

মাক কাৱা কথা এই, “িনমল আকাশৰ ৰ’দৰ দেৰ, আৰু শস চেপাৱা

কালৰ গৰম িনয়ৰযু মঘৰ দেৰ, মই মাৰ গহৃৰ পৰা িনজেম িনৰী ণ

কিৰম।” ৫ শষ চেপাৱাৰ পেূব িয সময়ত ফুল সিৰল, আৰু ফুল পকা

া া িটত পিৰণত হ’ল, এেন সময়ত তওঁ কাঁইটেবাৰ কটাৰীেৰ কািট

পলাব, আৰু িসঁচিৰত হ থকা ডালেবাৰ কািট দূৰ কিৰব। ৬ পবতৰ

চৰাইেবাৰৰ বােব, আৰু পিৃথৱীৰ জ ু েবাৰৰ বােব সই সকেলা পিৰত

হ’ব; চৰাইেবােৰ সইেবাৰৰ ওপৰত ী কাল, আৰু পিৃথৱীৰ জ ু েবােৰ
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সইেবাৰৰ ওপৰত জাৰকাল িতবািহত। ৭ সই সময়ত দীঘকায় আৰু

িনমজ গােৰ লাকসকল আগেৰ পৰা এিতয়াৈলেক ভয় ৰ এক জািত,

নদীেবােৰ দশ িবভ কৰা ণ পৰা মী আৰু ম নকাৰী এটা দশ

উপহাৰ ৰেূপ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ওচৰৈল, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ

নাম থকা ঠাই িচেয়ান প তৈল অনা হ’ব।

১৯ িমচৰৰ িবষেয় কৰা ঘাষণা। চাৱা, িযেহাৱাই তগামী মঘত

উিঠ িমচৰ দশৈল আিহেছ; তওঁৰ স খুত িমচৰৰ মিূ েবাৰ

ক মান কিৰেছ, আৰু িমচৰীয়াসকলৰ দয় তওঁেলাকৰ িভতৰত ৱ

হেছ। ২ “মই িমচৰীয়াসকলৰ িবৰেু ই িমচৰীয়াসকলক উচটাম; মা েহ

িনজৰ ভাইৰ িবৰেু , আৰু িনজৰ চুবৰুীয়াৰ িবৰেু যু কিৰব; নগৰৰ

িবৰেু নগৰ, আৰু ৰাজ ৰ িবৰেু ৰাজ ই যু কিৰব। ৩ িমচৰীয়াসকলৰ

আ া িনজৰ িভতৰত ল হ’ব, মই তওঁেলাকৰ ম ংস কিৰম; তােত

তওঁেলােক মিূ েবাৰৰ, ভূত পাহা, আৰু আ ানীসকলৰ ম িচঞৰীব।

৪ বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাই কেছ, “মই িমচৰীয়াসকলক এজন িন ু ৰ

মািলকৰ হাতত সমপণ কিৰম, আৰু এজন পৰা মী ৰজাই তওঁেলাকক

শাসন কিৰব।” ৫ সমু ৰ পানী কাই যাব, আৰু নদী কাই খালী যাব।

৬ নদীেবাৰ গ যু হ’ব, আৰু িমচৰৰ নদীৰ পানী কিম কাই যাব; নল

আৰু খাগিড় িনজীব হ’ব। ৭ নীল নদীৰ ঘাট, আৰু নীল নদীৰ দাঁিতৰ

ঘাঁহিনেবাৰ কাই ধিূলৈল পিৰণত হ’ব, আৰু বতােহ উৰৱুাই ল যাব। ৮

মাছমৰীয়াসকল ন কিৰব, আৰু নদীত বৰশী টুপৱুাসকেল িবলাপ

কিৰব, তওঁেলাকৰ দেৰ পানীত জাল পেলাৱাসকেলও ঃখ কিৰব।

৯ শণ সূতা ফিনওৱা কাম কৰাসকল আৰু বগা ব বাৱাসকল িববণ

হ’ব। ১০ িমচৰীয়াৰ কােপাৰৰ কাম কৰা লাকসকলক ভ কৰা হ’ব; আৰু

হািজৰাত কাম কৰাসকেল মনত ক পাব। ১১ চাৱনৰ ৰাজ মাৰ সকল

স ণূ মখূ, আৰু ফেৰৗণৰ সকেলাতৈক ানী পৰামশদাতা সকলৰ ম ণা

ানশূ হ’ব। “মই ানীেলাকৰ পু , াচীন ৰজাসকলৰ স ান,” এই

বিুল ফেৰৗণৰ আগত তামােলাক িতজেন কেনৈক ক’ব পাৰা? ১২

তেনহ’ ল তামােলাকৰ ানীেলাক ক’ত? তওঁেলােক তামােলাকক

কওক, আৰু িমচৰৰ িবষেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িক পিৰক না

কিৰেছ, সই িবষেয় তওঁেলােক জানক। ১৩ চাৱনৰ ৰাজ মাৰসকল

মখূ হ’ল, নাফ নগৰৰ ৰাজ মাৰ সকল তািৰত হ’ল; তওঁেলােক

িমচৰৰ জািতেবাৰৰ চুকৰ িশল ৰপূ, তওঁেলােক িমচৰীয়াসকলক

িবপথগামী কিৰেল। ১৪ িযেহাৱাই তওঁৰ িভতৰত িবকৃত আ া বািক

িদেল, মতলীয়ােলােক বিম কিৰ ঢলংপলং কৰাৰ দেৰ, তওঁেলােক িমচৰক

তওঁৰ সকেলা কাযত িবপথগামী কিৰেল, ১৫ মৰূ বা ন ৰ, খাজৰু পাত

বা খাগিৰ তাত কােনা এজেন িমচৰৰ বােব এেকা কিৰব নাৱােৰ। ১৬

সই িদনা, িমচৰীয়াসকল মিহলাৰ দেৰ হ’ব; বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

তওঁেলাকৰ ওপৰত হাত উেঠাৱাৰ বােব, তওঁেলােক কঁিপব আৰু ভয়

কিৰব। ১৭ িযহূদা দশ িমচৰীয়াসকলৰ আগত াসৰ কাৰণ হ’ব। িমচৰৰ

িবৰেু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কৰা পিৰক নাৰ কাৰেণ যিতয়াই

কােনা এজেন তওঁেলাকক সাঁৱৰণ কিৰব, তিতয়া তওঁেলােক ভয়

কিৰব। ১৮ সই িদনা কনানীয়া ভাষা কাৱা আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৈল

শপত খাৱা পাঁচখন নগৰ হ’ব। এই পাচঁখনৰ এখন সূযৰ নগৰ নােমেৰ

খ াত হ’ব। ১৯ সই িদনা িমচৰ দশৰ মাজত িযেহাৱাৰ উে েশ এটা

য েবদী, আৰু সীমাত িযেহাৱাৰ উে েশ এটা িশলৰ হ’ব। ২০ সেয়

িমচৰ দশত বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ অেথ এটা িচন আৰু সা ী ৰপূ

হ’ব। যিতয়া তওঁেলােক উপ ৱকাৰী সকলৰ বােব িযেহাৱাৰ আগত

কাতেৰাি কিৰব; তিতয়া তওঁেলাকৰ ওচৰৈল তওঁ এজন ানক া

আৰু উ াৰক া পঠাব, আৰু তওঁ তওঁেলাকক মু কিৰব। ২১ িযেহাৱা

িমচৰত জনাজাত হ’ব, আৰু সই িদনা িমচৰীয়াসকেল িযেহাৱাক জািনব।

তওঁেলােক বিলদান আৰু উৎসগৰ সেত তওঁৰ আৰাধনা কিৰব, আৰু

িযেহাৱাৰ উে েশ স কিৰব, আৰু িস ও কিৰব। ২২ িযেহাৱাই

িমচৰক হাৰ কিৰব, আৰু হাৰ কিৰ কিৰব; তওঁেলােক িযেহাৱাৈল

ঘিূৰ আিহব, তােত তওঁ তওঁেলাকৰ িনেবদন িনব আৰু তওঁেলাকক

কিৰব। ২৩ সই িদনা সই ঠাইত িমচৰ দশৰ পৰা অচূৰৈলেক

এটা ৰাজপথ হ’ব, তােত অচূৰীয়া লােক িমচৰৈল, আৰু িমচৰীয়া লােক

অেচাৰৈল অহা যাৱা কিৰব; আৰু িমচৰীয়াসকেল অচূৰীয়াসকলৰ সেত

আৰাধনা কিৰব। ২৪ সই িদনা িমচৰ আৰু অচূৰৰ সেত ই ােয়ল ততৃীয়

হ পিৃথৱীৰ মাজত আশী াদ া হ’ব। ২৫ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

তওঁেলাককআশী াদ কিৰব আৰু ক’ব, “ মাৰ িমচৰীয়া লাকসকল,

মাৰ হােত কৰা কায অচূৰ, আৰু মাৰ আিধপত ই ােয়ল আশী াদ া

হওক।”

২০ সই বছৰত অচূৰৰ ৰজা চেগােন যিতয়া ত নক পঠােল, তিতয়া

ত ন অ েদাদ নগৰৈল আিহল; আৰু অচেদাদৰ িবৰেু যু কিৰ

তাক জ কিৰেল। ২ সই সময়ত িযেহাৱাই আেমাচৰ পু িযচয়াৰ

াৰাই কথা ক’ ল, “ যাৱা তামাৰ কঁকালৰ পৰা চট কােপাৰ চুউৱা, আৰু

তামাৰ ভিৰৰ জাতা সােলােকাৱা।” তােত তওঁ সইদেৰই কিৰ উদং

গােৰ আৰু দা ভিৰেৰ খাজ কািঢ়েল। ৩ িযেহাৱাই ক’ ল, “ মাৰ দাসৰ

দেৰ িযচয়াই িমচৰ আৰু চৰ িবষেয় এক িচন আৰু অ ুত ল ণ ৰেূপ

উদং গােৰ আৰু দা ভিৰেৰ িতিনবছৰৈলেক খাজ কািঢ়েল, ৪ এই দেৰ

অচূৰৰ ৰজাই বি কৰা িমচৰীয়া লাকসকলক ল যাব, আৰু চ দশৰ

বিহ ৃত লাকসকল যবুক আৰু বঢ়ুা, উদং আৰু খালী ভিৰ, আৰু অনাবতৃ

িটকােৰ, িমচৰৰ লাজৰ বােব ল যাব। ৫ চেদশ তওঁেলাকৰ আশা

আৰু িমচৰ দশ তওঁেলাকৰ গৗৰৱ সই কাৰেণ তওঁেলাক আতি ত

আৰু লি ত হ’ব। ৬ সই িদনা সাগৰৰ তীৰৰ দশ িনবাসীসকেল ক’ব,

“বা িৱকেত, অচূৰীয়া ৰজাৰ পৰা উ াৰ পাবৰ কাৰেণ সহায়ৰ বােব য’ ল

আিম পলাই গিছেলাঁ, আমাৰ সই আশাৰ এেন দশা; তেনহ’ ল আিম

কেনৈক ৰ া পাম?”

২১ সাগৰৰ তীৰৰ মৰভূুিমৰ িবষেয় কৰা ঘাষণা। দি ণ অ লত

বা’মৰলী বতাহ বেগেৰ চলাৰ দেৰ, এখন ভয়ানক দশৰ পৰা

আৰু অৰণ ৰ পৰা পাৰ হ আেছ। ২ এিট বদনাদায়ক দশন মাক দখৱুা

হেছ; িব াসঘাতেক িব াসঘাতকতা আচৰণ কেৰ, আৰু িবনাশকাৰীেয়

িবনাশ কেৰ। হ এলম, উিঠ যাৱা, আৰু আ মণ কৰা; হ মািদয়া,

অবেৰাধ কৰা; মই তওঁৰ সকেলা ন শা কিৰেলাঁ। ৩ এই কাৰেণ

মাৰ কঁকাল বদনােৰ পৰূ হেছ; সৱ কিৰব লাৱা মিহলাৰ বদনাৰ দেৰ

বদনা মাৰ হেছ; মই িয িনেলা তাৰ াৰাই মাৰ আঁঠু চ গেছ; আৰু

িয দিখেলাঁ তাৰ াৰাই মাৰ শাি ভ হেছ, ৪ মাৰ দয় চূণ হেছ;

ক মােন মাক অিত ম কিৰেছ; সই িনশা মই িয ই া কিৰ আিছেলাঁ,

সইয়া মাক ক মান কিৰবৈল ঘিূৰ আিহিছল। ৫ তওঁেলােক মজ

যু ত কিৰিছল, আৰু ভাজন পান কিৰবৈল মজত কােপাৰ পািৰিছল; হ

সনাপিতসকল উঠা, ঢালত তল ঘঁহা। ৬ িকয়েনা ভুেৱ মাক এই দেৰ

কেছ, “ যাৱা, এজন হৰী িনযু কৰা; তওঁ িয দিখব, সই িবষেয়

িন য় তওঁ সংবাদ িদব। ৭ যিতয়া তওঁ অ ােৰাহীৰ সেত এটা ৰথক

দিখব, আৰু গাধ, উটেবাৰত আেৰাহী দিখব, তিতয়া তওঁ মেনােযাগ

িদব লািগব আৰু অিত সেচতন হ’ব লািগব।” ৮ সই হৰীজেন িৰিঙয়াই

ক’ ল, “ হ ভু, মই িতিদেন হৰী ত িদনেটা িথয় হ থােকা, আৰু

ওেৰ ৰািত পৰ িদয়া ঠাইত মই িথয় হ থােকা।” ৯ ৰথচালকৰ সেত

স , আৰু যাৰৈক অ ােৰাহী ইয়াৈল আিহেছ। তওঁ িচঞৰী ক’ ল,

“বািবল পিতত হ’ল; আৰু দৱতােবাৰৰ সকেলা মিূ েবাৰ ভািঙ মািটত

পিৰেছ।” ১০ হ মাৰ মৰণা মৰা আৰু পিৰ াৰ জন, হ মাৰ মৰণা মৰা

ঠাইৰ স ান, ই ােয়লৰ ঈ ৰ আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ পৰা মই িয

িনেলাঁ, সই কথা মই তামােলাকক ঘাষণা কিৰেলাঁ। ১১ মাৰ িবষেয়

ঘাষণা। চয়ীৰৰ পৰা এজেন মাক মািত কেছ, “ হ হৰী, ৰািতৰ িকমান

ভাগ গ’ল? হ হৰী, ৰািতৰ িকমান ভাগ গ’ল?” ১২ হৰীেয় উ ৰ

িদেল, “ৰািতপৱুা হেছ, আৰু ৰািতও আিহেছ; যিদ আপিুন িধব, সাধক;

আৰু তাৰ পাছত পনুৰ ঘিূৰ আহক।” ১৩আৰবৰ িবষেয় ঘাষণা। হ

দদানীয়া পিথকসকল, তামােলােক আৰবৰ অৰণ ত ৰািত থািকব লািগব।

১৪ তৃ াতুৰ লাকসকলৰ বােব পানী আনা; তমা দশৰ িনবাসীসকলক

আহাৰৰ সেত সা াৎ কৰা। ১৫ িকয়েনা তওঁেলাক তেৰাৱাল, খালা
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তেৰাৱালৰ পৰা পলাই অহা, িভেৰাৱা ধ , আৰু ক দায়ক যু ৰ পৰা

পলাইেছ। ১৬ সই বােব ভুেৱ মাক কেছ, “এবছৰৰ িভতৰত হািজৰাত

কাম কৰা মা হৰ দেৰ কদৰৰ সকেলা গৗৰৱ লু হ’ব। ১৭আৰু কদৰৰ

বংশৰ বীৰ পৰুষু ধ ৰসকলৰ অৱিশ সংখ া তাকৰ হ’ব;” িকয়েনা

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ।

২২ উপত কাৰ িবষেয় দখা দশনৰ ঘাষণা। তামােলাক সকেলােৱ

ঘৰৰ চালত িকহৰ বােব উিঠলা? ২ কালাহলপণূ নগৰ, হ

উ াসি য় নগৰ, তামােলাকৰ মতৃেবাৰ তেৰাৱােলেৰ হ’ত হাৱা নাই,আৰু

তওঁেলাক যু েতা মৰা নাই। ৩ তামােলাকৰ শাসনক াসকল এেকলেগ

পলাই গ’ল, িক ু তওঁেলাকক িবনা ধ েৰ ধৰা হ’ল; তওঁেলাকক

সকেলােক ব ী কৰা হ’ল, তওঁেলােক দূৰৈল পলাইিছল। ৪ সই

বােব মই ক’ লা, “ মাৈল দিৃ নকিৰবা, মই স ােপেৰ ন কিৰম;

মাৰ লাকসকল জীয়াৰীৰ সবনাশৰ বােব মাক শা না িদবৈল চ া

নকিৰবা। ৫ িকয়েনা বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাৰ বােব ইয়াত এটা

িবে াভ, পদদিলত কৰা িদন উপি ত হেছ, দশনৰ উপত কাত,

দৱালেবাৰ ভঙা হেছ, আৰু আটাহ পৰাৰ শ প তৈলেক গেছ।

৬ এলেম ৰথ আৰু অ ােৰাহীৰ সেত তূণ ল গেছ, আৰু কীৰ ঢাল

খিুলেছ। ৭ তামােলাকৰ মেনাৰম উপত কা অহাৰ িবষেয় ৰথেবােৰেৰ

পিৰপণূ হ’ব, আৰু অ ােৰাহীসকেল ৰাজ ৱাৰত িনজৰ ান ল’ব।” ৮

তওঁ িযহূদাৰ ৰ া আতৰােল; আৰু সই িদনা তামােলাক জংঘলৰ

ৰাজ াসাদত থকা অ শ দিখিছলা; ৯ তামােলাক দায়দূৰ নগৰৰ

িবে দ দিখলা সইেবাৰ অেনক আিছল; আৰু তামােলাক পখুৰুীৰ তলৰ

পানীেবাৰ গাটালা। ১০ তামােলােক িযৰচূােলমৰ ঘৰেবাৰ গণনা কিৰলা,

আৰু নগৰৰ গড় দঢ়ৃ কিৰবৰ বােব তাৰ ঘৰেবাৰ ভািঙ পলালা; ১১

তামােলােক পৰুিণ পখুৰুীৰ পানীৰ বােব দৱাল টাৰ মাজত এটা জলাধাৰ

তয়াৰ কিৰলা। িক ু িয জেন ব িদন আগেত এই পিৰক না কিৰিছল

সই জনৈল তামােলােক দিৃ নকিৰলা, ১২ সইিদনা বািহনীসকলৰ ভু

িযেহাৱাই, কাি বৈল, িবলাপ কিৰবৈল, মৰূ টকলা কিৰবৈল, আৰু চট

কােপাৰ কঁকালত বাি বৈল মািতিছল; ১৩ িক ু চাৱা, তাৰ পিৰৱেত

উৎসৱ উদযাপন, উ াস, প বধ, মৰ‐ছাগ বিল, মাংস‐ ভাজন, আৰু

া াৰস পান কৰা চিল আিছল; “আহাঁ, আিম ভাজন পান কেৰাঁহক,

িকয়েনা কাইৈল আিম মিৰম।” ১৪ মই না বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ

াৰাই কাৱা কথা এই, “ তামােলাকৰ এই অপৰাধ মা কৰা নহ’ব, এেন

িক, তামােলােক মিৰেলও নহ’ব” এইেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ভুৰ

কাৱা কথা। ১৫ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ভুেৱ এইদেৰ কেছ, “ চবনাৰ

বংশৰ ওপৰত থকা ত াৱধায়কৰ ওচৰৈল যাৱা আৰু কাৱা, ১৬ ‘ইয়াত

তামাৰ িক আেছ, আৰু তুিম কান, য তুিম ইয়াত িনজৰ বােব এটা মদাম

খািনলা? িসও িনজৰ বােব এটা মদাম খািনেল, িনজৰ বােব িশলত এটা

িব াম ান ািদত কিৰেল’।” ১৭ চাৱা, িযেহাৱাই তামাক দিলয়াই

পলাব, পৰা মী জন তলৈল দিলয়াই পলাব, তওঁ তামাক লভভােব

হােতেৰ মচুিৰব। ১৮ তওঁ িন য়ৈক তামাক ল লৈক িৰয়াই বলৰ

দেৰ গাল কিৰ বহল দশত পলাই িদব; তামাৰ ভুৰ বংশক লাজ

িদয়া জন িয তুিম, তুিম সই ঠাইত মিৰবা, আৰু তামাৰ তজ ী ৰথেবাৰ

তাত থািকব। ১৯ “মই তামাক তামাৰ কাযালয়ৰ পৰা আৰু তামাৰ

ানৰ পৰা খিদম। তামাক তলত পলাই িদয়া হ’ব। ২০ সই িদনা

অহাৰ সময়ত, মই মাৰ দাস িহি য়াৰ পু ইিলয়াকীমক মািতম; ২১ মই

তামাৰ ৰাজব , আৰু তামাৰ টঙািল তওঁক িপ াম, আৰু মই তামাৰ

মতাৰ ভাৰ তওঁৰ হাতত অপণ কিৰম। তওঁ িযৰচূােলম িনবাসীসকলৰ

আৰু িযহূদা বংশৰ িপতৃ ৰপূ হ’ব। ২২ মই দায়দূৰ বংশৰ চািব তওঁৰ

কা ত িদম; তােত তওঁ খিুলব, আৰু কােনও ব নকিৰব, তওঁ ব

কিৰব, আৰু কােনও নাখিুলব। ২৩ মই ৰি ত ানত তওঁক গজাল

ৰেূপ মািৰম; আৰু তওঁ িনজৰ িপতৰৃ বংশৈল গৗৰৱৰ আসন ৰপূ

হ’ব। ২৪ তওঁৰ িপত‐ৃবংশৰ সকেলা গৗৰৱ, স ান সকল আৰু বংশধৰ,

িতেটা সৰু পা , আৰু িপয়লাৰ পৰা সকেলা কলহৈলেক তওঁেলােক

িনজৰ ওপৰত আিৰ থ’ব। ২৫ সই িদনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কৰা

ঘাষণা এই, “দঢ়ৃ ানত মৰা খিুটেটা খিহ পিৰব, িবিছ হ’ব, পিতত হ’ব,

আৰু তাৰ ওপৰত আিৰ থাৱা ভাৰ িবি হ’ব” িকয়েনা িযেহাৱাই এই

কথা ক’ ল।

২৩ তূৰৰ িবষেয় কৰা ঘাষণা: হ তচীচৰ জাহাজিবলাক, হাহাকাৰ

কৰা; িকয়েনা ঘৰ িক সােমাৱা বাট এেকােৱই নাই; িক ীম

দশৰ পৰা তওঁেলাকৈল ইয়াক কাশ কৰা হ’ল। ২ হ ীপ‐িনবাসীসকল,

তামােলাক িনমাত হ থাকা; চীেদানীয়া বিণকসকল সমু পাৰ হ আিহ

তামাক যাগান ধিৰিছল। ৩ চীেহাৰৰ উৎপ ব মহাজলত আিছল,

নীল নদীৰ শস তাৰ আয় হিছল; আৰু সেয় দশবাসীসকলৰ বজাৰ

কৰা ঠাই আিছল। ৪ হ চীেদান, তুিম লি ত হাৱা; িকয়েনা সাগেৰ

কেছ, সমু ৰ দঢ়ৃ কাঁেঠ কেছ, “মই সৱ কৰা নাই, মই স ান জ

িদয়া নাই, মই ডকাসকলক িতপালন কৰা নাই, নাইবা যৱুতীসকলক

ডাঙৰ দীঘল কৰা নাই।” ৫ যিতয়া বা া িমচৰ দশৈল আিহব, তিতয়া

তওঁেলাক তূৰৰ িবষেয় অিতশয় িখত হ’ব। ৬ তামােলােক তচীচৈল

পাৰ হ যাৱা, হ ীপ িনবাসীসকল, হাহাকাৰ কৰা। ৭ হ উ াস কৰা

নগৰ তামাৰ সেত এইদেৰ হ’ল ন? যাৰ উৎপি াচীন কালৰ পৰা

আেছ। ৮ যাৰ বিনকসকল ৰাজপু , যাৰ বপাৰীসকল পিৃথৱীৰ মা ৱ

লাক, সই ৰাজমু ট িদয়া তূৰ নগৰৰ িবৰেু কােন এই ক না

কিৰেল? ৯ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই তওঁৰ অহংকাৰ অমযাদা কিৰবৈল,

আৰু তওঁৰ সকেলা গৗৰৱ, আৰু পিৃথৱীৰ মা ৱ লাকক অপমািনত

কিৰবৈল পিৰক না কিৰেছ। ১০ হ তচীচ জীয়াৰী নীল নদীৰ দেৰ

তামােলাক দশত হাল বাৱা; তামাৰত ব িদনৈলেক বজাৰৰ ঠাই

নাই। ১১ িযেহাৱাই সমু ৰ ওপৰত িনজৰ হাত মিলেল, তওঁ ৰাজ েবাৰ

জাকািৰেল, িযেহাৱাই কনানৰ িবষেয় তাৰ গেবাৰ িবন কিৰবৈল

আ া িদেল। ১২ তওঁ ক’ ল, “চীেদানৰ িনযািততা মাৰী জীয়াৰী,

তুিম আৰু উ াস নকিৰবা, উঠা, িক ীমৈল পাৰ হ যাৱা; িক ু তােতা

তুিম িজৰিণ নাপাবা। ১৩ কলদীয়াসকলৰ দশ চাৱা; সই লাকসকল

আৰু নাই; অচূৰীয়া লােক বনৰীয়া জ ুৰ বােব ইয়াক আৰণ িনৰপূণ

কিৰেল; িসহঁেত আ মণ কিৰবৰ অেথ ওখ দ’ম াপন কিৰেল; িসহঁেত

তাৰ অ ািলকােবাৰ ংস কিৰেল; িসহঁেত তাক ভ ৰািশ কিৰেল। ১৪

হ তচীচৰ জাহাজিবলাক, হাহাকাৰ কৰা; িকয়েনা তামােলাকৰ আ য়

উ হ’ল। ১৫ সই সময়ত, ৰজাৰ ৰাজ কাল দেৰ তূৰ নগৰক স ৰ

বছৰ পহৰা যাব; স ৰ বছৰৰ পাছত তূৰ নগৰৰ দশা বশ াৰ গীতৰ দেৰ

হ’ব। ১৬ “ হ িব তৃা বশ া, বীণা ল নগৰ খন ফূৰা; তামাৰ ৰণ

ৰািখবৰ বােব মেনাহৰ বাদ বেজাৱা, অেনক গীত গাৱা।” ১৭ স ৰ

বছৰৰ পাছত িযেহাৱাই তূৰক সহায় কিৰব; আৰু তওঁ িনজৰ লাভ জনক

ব ৱসায় পনুৰায় কিৰব, আৰু ৰাজ ৰ সকেলােত আৰু পিৃথৱীৰ সকেলা

ৰােজ সেত বশ া কম কিৰব। ১৮ তওঁৰ উপাজন আৰু আয় িযেহাৱাৰ

উে েশ ৰখা হ’ব; সেয় ভঁৰালত গাটাই থাৱা বা সাঁিচ ৰখা নহ’ব;

িকয়েনা তওঁৰ উপাজন িযেহাৱাৰ স খুত বাস কৰাসকলৰ অেথ যেথ

পিৰমােণ খাবৰ বােব আৰু ৰ ব ৰ বােব ব ৱহাৰ হ’ব।

২৪ চাৱা, িযেহাৱাই পিৃথৱী খালী কিৰেছ, আৰু তাক শূ কিৰেছ,

আৰু তাৰ মখু তল কিৰ তাৰ িনবাসীসকলক িসঁচিৰত কিৰেছ। ২

জা যেন পেুৰািহেতা তেন, দাস যেন মািলেকা তেন, দাসী যেন

মািলকনীও তেন, িকনা জন যেন িব ী কৰা জেনা তেন, ধাৰ িদয়া জন

যেন ধাৰ লাৱা জেনা তেন, সূত লাৱা জন যেন সূত িদয়া জেনা তেন

হ’ব। ৩ পিৃথৱী স ণূৈক শূ আৰু লটু কৰা হ’ব; িকয়েনা িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, ৪ পিৃথৱীেয় শাক কিৰ লেৰলা পিৰেছ, জগতখন ল হ

জয় পিৰেছ, পিৃথৱীৰ স া লাকসকল ল হেছ। ৫ পিৃথৱীও তাৰ

িনবাসীসকলৰ াৰাই অপিব হ’ল, কাৰণ তওঁেলাক আ ােবাৰ ল ন

কিৰেল, িবিধ পিৰবতন কিৰেল, আৰু িচৰ ায়ী িনয়ম ভ কিৰেল। ৬ সই

বােব অিভশােপ পিৃথৱী াস কিৰেল, আৰু তাৰ িনবাসীসকলক দাষী

পাৱা গ’ল। পিৃথৱী িনবাসীসকল দ হ’ল, আৰু অলপ সংখ ক লাক

অৱিশ থািকল। ৭ নতুন া াৰেস শাক কিৰেছ, া ালতা জয় পিৰ
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গেছ, আনি ত মনৰ লাকসকেল মনুীয়াহ কািঢ়েছ। ৮ খ ৰীেবাৰৰ

আন িন ব হ’ল, উ াস কৰা সকল ওৰ পিৰল, বীণাৰ আন িন

শষ হ’ল। ৯ তওঁেলাক আৰু া াৰস পান কৰা নাই আৰু গান গাৱা

নাই; ৰা পান কৰা লাকৰ মখুত ৰা িততা লািগব; ১০ উ পিুৰ ভ

হ’ল; িতখন ঘৰ খালী আৰু ব হ’ল। ১১ া াৰসৰ কাৰেণ লাকসকেল

বাটত কাি েছ; সকেলা আন মাৰ গ’ল, দশত আন িন নাইিকয়া

হ’ল। ১২ নগৰত কৱল ংস বািক থািকল, আৰু ৱাৰখন ভািঙ ন

হ’ল। ১৩ িকয়েনা িজত গছ জাকািৰেল যেন হয়, া াফল গাটাবৰ

পাছত চৰ পৰা িট যেন হয়, জাসকলৰ মাজত পিৃথবীও তেন হয়।

১৪ তওঁেলাক উ েৰেৰ িযেহাৱাৰ ঐ যৰ জয় িন কিৰব, সমু ৰ

পৰা আনে েৰ উ িন কিৰব। ১৫এই হতুেক পবূ িদশত িযেহাৱা

গৗৰৱাি ত হেছ, আৰু সমু ৰ ীপেবাৰত ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

নাম গৗৰৱাি ত হেছ। ১৬আিম পিৃথবীৰ অ ভাগৰ পৰা গীত িনেলাঁ,

“ধািমকজনৰ গৗৰৱ হওক।” িক ু মই কেলাঁ, “মই য় হ গেছাঁ, মই য়

হ গেছাঁ, মাৰ স াপ হ’ল; িব াসঘাতকসকেল অিতশয় িব াসঘাতকতা

কিৰেল। ১৭ পিৃথৱী িনবাসীসকল তামােলাকৰ বােব আপদ, গাত, আৰু

ফা িনৰিূপত কৰা আেছ। ১৮ সই আপদৰ বা া পাই পেলাৱা জন

সই গাতত পিৰব, আৰু সই গাতৰ িভতৰৰ পৰা ওেলাৱা জন সই

ফা ত ধৰা পিৰব, িকয়েনা গৰ ৱাৰেবাৰ মকুিল হ’ব, আৰু পিৃথৱীৰ

মলূেবাৰ লিৰব। ১৯ পিৃথৱী স ণূৈক ভ হ’ব, পিৃথৱী ডাখৰ ডাখৰ

হ’ব; পিৃথৱী অত লিৰব। ২০ পিৃথৱী মাতাল মা হৰ দেৰ ঢলংপলং

কিৰব, আৰু জলুিনৰ দেৰ জিুলব, আৰু তাৰ অপৰাধ তাৰ ওপৰত গধৰূ

হাৱাত পিতত হ’ব, পনুৰায় আৰু িঠব। ২১ যিতয়া সই িদন আিহব,

সই িদনা িযেহাৱাই উ ানত উ ানীয় বািহনীসকলক, আৰু পিৃথবীত

পিৃথবীৰ ৰজাসকল দ িদব। ২২ কাৰাগাৰত ব ীয়াৰসকলক গােটাৱাৰ

দেৰ তওঁেলাকক গােটাৱা হ’ব, আৰু ব ীশালত ব কৰা হ’ব; আৰু

অেনক িদনৰ পাছত তওঁেলাকক দ িদয়া হ’ব। ২৩ তিতয়া চ লি ত

হ’ব আৰু সূয অপদ হ’ব; কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িচেয়ান প ত,

িযৰচূােলমত, আৰু িনজৰ পিৰচাৰকসকলৰ স খুত গৗৰেৱেৰ ৰাজ

কিৰব।

২৫ হ িযেহাৱা আপিুন মাৰ ঈ ৰ; মই আেপানাক মিহমাি ত কিৰম,

মই আেপানাৰ নাম শংসা কিৰম; কাৰণ আপিুন আচিৰত

কম কিৰেল, ব আগৰ ক নােবাৰ িব তােৰ আৰু সত তােৰ িস

কিৰেল। ২ িকয়েনা অ◌াপিুন আমাৰ শ েবাৰক নগৰখনত ূপত পিৰণত

কিৰলা, আৰু গেড়েৰ আবতৃ নগৰক ংস কিৰেল, িবেদশীসকলৰ নগৰৰ

গ নােহাৱা হ’ল। ৩ সই বােব বলব লাকসকেল অ◌ােপানাক

গৗৰৱাি ত কিৰব, ভয়ানক জািতেবাৰৰ নগেৰ অ◌ােপানাক ভয় কিৰব।

৪ িকয়েনা আপিুন খীয়াৰ বােব ৰ া, আৰু ৰৱ াত থকা অভাৱীসকলৰ

িতপালক, ধমুহুাৰ পৰা ৰ া পাবৈল আ য়, আৰু সূযৰ তাপ নাপাবৈল

ছাঁ ৰপূ হেছ। ৫ খৰাং দশত ৰ’দ যেন, তেনৈক আপিুন িবেদশীসকলৰ

কালাহল দমন কিৰব; িয দেৰ মঘৰ ছাঁেৰ ৰ’দ িনবাৰণ কৰা হয়, সই

দেৰ িন ু ৰ লাকৰ গান িগত কৰা হ’ব। ৬ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই

প তত সকেলা জািতৰ বােব চিবযু আহাৰৰ ভাজ, িনবািচত া াৰস,

কামল মাংস, ক’ম পিৰমােণ ভাজ যু ত কিৰব। ৭ িয ওৰিণেৰ সকেলা

লাকক ঢকা হেছ, আৰু িয আবৰণ সকেলা জািত সমহূৰ ওপৰত িব ািৰত

আেছ, িযেহাৱাই এই প তত তাক ন কিৰব। ৮ তওঁ িচৰকালৈলেক

মতুৃ ক াহ কিৰব, আৰু ভু িযেহাৱাই সকেলােৰ চেহৰাৰ পৰা চ েলা

মিচব, আৰু গােটই পিৃথৱীৰ পৰা িনজৰ জাসকলৰ ণাম দূৰ কিৰব;

িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ক’ ল। ৯ সই িদনা এই দেৰ কাৱা হ’ব,

“ চাৱা, এেৱঁই আমাৰ ঈ ৰ, আিম এওঁৈল অেপ া কিৰ আিছেলাঁ, আৰু

এেৱঁই আমাক পিৰ াণ িদব; এেৱঁই িযেহাৱা; আিম এওঁৈল অেপ া কিৰ

আিছেলাঁ, আিম তওঁৰ পিৰ াণত উ ািসত হ আন কিৰম। ১০ িকয়েনা

িচেয়ান প তত িযেহাৱাৰ হােত ি িত ল’ব, আৰু গাবৰ পেলাৱা গাতত

িযদেৰ খৰ গচকা হয়, সই দেৰ মাৱাবক িনজৰ ঠাইত গচকা হ’ব। ১১

আৰু সাঁেতাৰা মা েহ িযদেৰ সাঁতুিৰবৈল হাত খন মেল, সই দেৰ তওঁ

তাৰ মাজত িনজৰ হাত মিলব; িক ু িযেহাৱাই তওঁৰ নানািবধ হাতৰ

কৗশেলেৰ সেত তাৰ গ খ কিৰব। ১২ তামােলাকৰ ওখ গত থকা

দৱালেবাৰ তওঁ মািটত পলাব, এেন িক, ধিূলত পিৰণত কিৰব।

২৬ সই িদনা িযহূদাৰ দশত এই গীত গাৱা হ’ব, “আমাৰ এখন দঢ়ৃ

নগৰ আেছ; ভুেৱ পিৰ াণেকই তাৰ দৱাল আৰু গড় িনৰিূপত

কিৰেল। ২ সত ক পালন কৰা ধািমক দশবাসী সামাবৈল তামােলােক

ৱাৰেবাৰ মিল িদয়া। ৩ যাৰ মেন আেপানাত িনভয় কেৰ, আপিুন

তওঁক স ণূ শাি ত ৰািখব; িকয়েনা তওঁ আেপানাত ভাৰসা কিৰেছ।

৪ তামােলােক িচৰকালৈলেক িযেহাৱাত ভাৰসা কৰা; িকয়েনা িযেহাৱা

িচৰ ায়ী িশলা। ৫কাৰণ অহ ােৰেৰ জীৱন যাপন কৰা সকলক তওঁ

নত কিৰব; তওঁ তাক অবনত কিৰব, মািটেৰ সেত সমান কিৰেল।

তওঁ ধিুলৰ সমান কিৰব। ৬ দিৰ সকলৰ ভিৰেয় তাক গচিকেছ, আৰু

অভাৱীসকেলও তাক গচিকেছ। ৭ ধািমকেলাকৰ পথ সৰল; আপিুন

ধািমকসকলৰ পথ সমান কিৰেছ। ৮ হ িযেহাৱা, আেপানাৰ িবচাৰৰ পথত

আিম আেপানাৈল অেপ া কিৰ আেছাঁ; আেপানাৰ নাম আৰু আেপানাৰ

িৃতেবাৰ আমাৰ আ াই হপাহ কিৰেছ। ৯ ৰািত মাৰ ােণ সেত মই

আেপানাৈল হািবয়াহ কিৰেলাঁ; এেন িক, মাৰ আ ােৰ সেত যে েৰ

আেপানাক িবচািৰম; িকয়েনা পিৃথৱীত আেপানাৰ িবচাৰ অহাৰ সময়ত

পিৃথৱীৰ িনবাসীসকেল ধািমকতা িশেক। ১০ লােক অ হ পােলও,

ধািমকতা িনিশেক; ায়ৰ দশত তওঁ অ ায় কেৰ, আৰু িযেহাৱাৰ

মিহমাৈল দিৃ নকেৰ। ১১ হ িযেহাৱা, আেপানাৰ হাত দঙা আেছ, তথািপ

তওঁেলাক দিৃ নকেৰ; িক ু তওঁেলােক লাকসকলৰ বােব আেপানাৰ

উৎসাহ দিখ লি ত হ’ব; কাৰণ অি েয় আেপানাৰ শ েবাৰক াস

কিৰব। ১২ হ িযেহাৱা, আপিুন আমাৈল শাি িনৰপূন কিৰব; িকয়েনা

আপিুন আমাৰ বােব সকেলা কাযেকই িস কিৰ আিহেছ। ১৩ হ আমাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা, আেপানাৰ বািহেৰ আন ভুসকেলআমাৰ ওপৰত অিধকাৰ

কিৰিছল, িক ু আিম কৱল আেপানাৰ নামৰ িত কিৰম। ১৪ িসহঁত

মৰা, পনুৰায় িনজীৱ; িসহঁত মতৃ, পনুৰায় িঠব; আপিুন িবচাৰত আিহ

িসহঁতক ন কিৰেল, আৰু িসহঁতৰ সকেলা নাম লু কিৰেল। ১৫আপিুন

জািতেটা বিৃ কিৰেল; আেপানাৰ গৗৰৱ হ’ল, আপিুন দশৰ আটাই সীমা

বহল কিৰেল। ১৬ হ িযেহাৱা, স ট সময়ত লাকসকল আেপানাৰ দিৃ

কিৰিছল; তওঁেলাকৰ ওপৰত আেপানাৰ শাসন থকা সময়ত তওঁেলােক

চয়তানৰ িবৰেু ম ৃ েৰ াথনা কিৰিছল। ১৭ গভৱতী মিহলাই স ান

সৱ কৰা সময়ত যেনৈক ছটফটাই বদনাত িচঞেৰ, হ িযেহাৱা, সই

দেৰ আিম আেপানাৰ আগত আিছেলাঁ। ১৮আিম গভৱতী আিছেলাঁ, আিম

বদনাত আিছেলাঁ, আিম যন বতাহেহ সৱ কিৰিছেলাঁ; আমাৰ াৰাই

পিৃথৱীত কােনা পিৰ াণ িস হাৱা নাই, নাইবা পিৃথৱীৰ িনবাসীসকল

পিতত হাৱা নাই। ১৯আেপানাৰ মতৃ লাকসকল পনুৰায় জীব, আমাৰ

মৰা শৱেবাৰ আেকৗ উিঠব; হ ধিুলত ািপত হাৱা সকল সাৰ পাৱা আৰু

গান কৰা; িকয়েনা তামাৰ িনয়ৰ তণৃ আিদ সেতজ কৰা সকল িনয়ৰৰ

দেৰ হ’ব, আৰু পিৃথৱীেয় মতৃেবাৰক উিলয়াব। ২০ হ মাৰ লাকসকল

যাৱা, তামােলাকৰ কাঁঠািলত সােমাৱা, আৰু চািৰও ফােল ৱাৰ ব

কৰা; াধ মাৰ নােযাৱাৈলেক খে ক মেন মেন লকুাই থাকা। ২১

িকযেনা চাৱা, পিৃথৱীৰ িনবাসীসকলক তওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বােব দ

িদবৈল তওঁ িনজৰ ঠাইৰ পৰা ওলাই আিহেছ, পিৃথৱীেয় তাৰ ৰ পাত

দখৱুাই িদব, আৰু িনজৰ হ’ত হাৱা লাকক আৰু ঢািক নাৰািখব।”

২৭ সই িদনা িযেহাৱাই তওঁৰ চাকা, ডাঙৰ, আৰু শকত তেৰাৱালৰ

সেত, তগামী িলিবয়াথন নাগক, আৰু বকাঁেবঁিকৈক যাৱা

িলিবয়াথন নাগক দ িদব, আৰু সমু ত থকা বহৃৎ জ ু েটাক বধ কিৰব।

২ সইিদনা‐ “এখন মেনাৰম া াবাৰীত, সই িবষেয় গান কিৰবা। ৩

“মই িযেহাৱাই তাৰ িতপালক, মই িত িনিমষেত তাত পানী িদওঁ; মই

িদেন ৰািতেয় তাক পহৰা িদওঁ যােত কােনােৱ তাক হািন নকেৰ। ৪

মই াধ কৰা নাই; অহ, কাঁইটীয়া বন আৰু কাঁইট গছৰ হািব, যু ত
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মই তওঁেলাকৰ িবৰেু গেল! মই সইেবাৰক এেকলেগ দ কিৰম। ৫

নতুবা িস মাৰ পৰা মৰ আ য় লওক, আৰু মােৰ সেত সি কৰক,

মােৰ সেত সি কিৰবৈল িদয়া হওক। ৬ ভিবষ ত িদনত যােকােব

িশপা ধিৰব; ই ােয়েল কিল ধিৰব আৰু ফুিলব, আৰু তওঁেলােক ভূ‐

ম লক ফেলেৰ পিৰপণূ কিৰব।” ৭ তওঁ ই ােয়লৰ হাৰকক যেনৈক

হাৰ কিৰিছল, তেনৈক তওঁ ই ােয়লক হাৰ কিৰেল ন? তাৰ াৰাই

হ’ত হাৱাসকলৰ হত াৰ দেৰ জােনা তওঁৰ হত া হ’ল ন? ৮ তওঁ

যােকাব আৰু ই ােয়লক যু ৈল পঠাই িদয়াৰ াৰাই দ িদছা; তওঁৰ

পবূ িদশৰ বতাহৰ িদনা িনজৰ বল বায়ৰু াৰাই তওঁক ানা িৰত

কিৰেল। ৯ এই হতুেক ইয়াৰ াৰাই, যােকাবৰ অপৰাধ মাচন কৰা হ’ব,

ইয়াৰ বােব তওঁৰ পাপ মাচন কৰাৰ এইেয় সকেলা ফল, আেচৰাৰ

েবাৰ, িতমােবাৰ পনুৰাই তুিলব নাৱাৰাৈক, আৰু য েবদীেবাৰ

তওঁ িশলেবাৰৰ দেৰ কিৰব। ১০ িকয়েনা গেড়েৰ আবতৃ নগৰ পিৰত

হ’ব, আৰু মা হ নথকা বাস ান হ অৰণ ৰ দেৰ িনজন হ’ব; তাত দামিুৰ

চিৰব, তাত ব আৰু ডালেবাৰ খাব। ১১ তাৰ ডাল যিতয়া কাই যায়,

তিতয়া সইেবাৰ ভািঙ যাব; আৰু মিহলাসকেল আিহ সইেবাৰ ল জইু

ধিৰব; িকয়েনা এই লাকসকল িবেবচনা শি থকা লাক নহয়; এই

হতুেক তাৰ সিৃ কতাই তাক দয়া নকিৰব, আৰু তওঁৰ িন াণক াই

তাক কৃপা নকিৰব। ১২ সই িদনা এই সকেলা ঘিটব, িযেহাৱাই ফৰাৎ

নদীৰ ব যাৱা সাঁতৰ পৰা িমচৰৰ জিুৰৈলেক স ণূ পৰা কিৰব;

আৰু হ ই ােয়লৰ লাকসকল তামােলাকক এটা এটা ক গাট খাৱা

হ’ব। ১৩ সই িদনা এটা ডাঙৰ িশঙা বেজাৱা হ’ব; আৰু অচূৰ দশত ন

হ’ব লগাসকল আৰু িমচৰ দশৈল ব ী কিৰ িনয়া লাকসকল আিহব;

তওঁেলােক িযৰচূােলমত থকা পিব প তত িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰব।

২৮ ই িয়মৰ মতলীয়াসকলৰ অহ াৰৰ ৰাজমু ট, আৰু া াৰেসেৰ

পৰািজত হাৱাসকলৰ উ ৰা উপত কাৰ মৰূত থকা জয় পৰা

ৰ ভূষণ ৰপূ ফুলৰ স াপ হ’ব। ২ চাৱা, ভুৰ এজন পৰা মী

আৰু বলৱান লাক আেছ; িশলৰ ধমুহুাৰ দেৰ, ংসা ক চ বতাহৰ

দেৰ, তলৈল িনয়া বল ধল পানীৰ সাঁতৰ দেৰ, তওঁ িনজৰ হােতেৰ

পিৃথৱীক হাৰ কিৰব। ৩ ই িয়মৰ মতলীয়ােবাৰৰ অহ াৰৰ ৰাজমু ট

ভিৰেৰ গচকা হ’ব। ৪ ঘামকালৰ পবূেত হাৱা থেম পকা িয িডমৰু

িটক লােক দখামাে চ িদেয়, আৰু হাতত পিৰেল িগিল পলায়,

উ ৰা উপত কাত মৰুত থকা ৰ ভূষণ ৰপূ তাৰ জয় পৰা ফুলিট, সই

িটৰ দেৰ হ’ব। ৫ সই িদনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱা িনজৰ জাসকলৰ

অৱিশ ভাগৰ বােব ৰ ৰাজমু ট আৰু শাভা কেৰাঁতা মু ট ৰপূ

হ’ব; ৬ িবচাৰ আসনত বহা জনৰ বােব ায় িবচাৰৰ আ া, আৰু

তওঁেলাকৰ ৱাৰত শ েবাৰক ঘৰূাই অনা লাকসকলৈল বল হ’ব। ৭

িক ু া াৰেসেৰ া , আৰু ৰাপােনেৰ িবপথগামী হেছ; পেুৰািহত

আৰু ভাববাদী ৰাপােনেৰ া হেছ, আৰু তওঁেলাক া াৰেসেৰ ন

হেছ, ৰাপােনেৰ িবপথগামী হেছ, আৰু দশনত া হেছ আৰু িবচাৰত

িবচিলত হেছ। ৮ িকয়েনা আটাই মজ বঁিমেৰ পৰূ হ আেছ, কােনা

পিৰ াৰ ান নাই। ৯ তওঁ কাক ান িশকাব? আৰু কাক না বা া

বজুাব? গাখীৰ এৰউুৱা আৰু িপয়াহ খাব িনিদয়া কঁচুৱাসকলক ন? ১০

িকয়েনা আ াৰ উপিৰ আ া, আ াৰ উপিৰ আ া, িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম,

িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম, ইয়াত অলপ তাত অলপ।” ১১ বা িৱকেত, তওঁ

িন ক ওঁেঠেৰ, আৰু িবেদশী িজবােৰ তওঁ এই লাকসকলক কথা ক’ব।

১২ তওঁ অতীতত তওঁেলাকক কিছল, “এেয় িজৰিণ, তামােলােক

ভাগেৰাৱা জনক িজৰিণ িদয়া, আৰু এেয় িব াম;” িক ু তওঁেলােক না

নািছল। ১৩ সেয় তওঁেলােক গ যন উজিুট খাই িচত হ পিৰ ভ

হ’ব, আৰু ফা ত ধৰা পিৰব, সই বােব তওঁেলাকৈল িযেহাৱাৰ বাক

“আ াৰ উপিৰও আ া, “আ াৰ উপিৰও আ া, িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম,

িনয়মৰ উপিৰ িনয়ম, ইয়াত অলপ তাত অলপ হ’ব।” ১৪ িযৰচূােলমৰ

লাকসকলক শাসন কৰা জন হ িন ক লাকসকল, িযেহাৱাৰ বাক

না। ১৫ তামােলােক কিছলা, “আিম মতুৃ ৰ সেত এিট িনয়ম াপন

কিৰেলাঁ, আৰু িচেয়ালৰ সেত আমাৰ চুি আেছ। সেয় যিতয়া লয়

কৰা িবচাৰ মােজেৰ যাব তিতয়া আমাৰ ওচৰ নাচািপব; িকয়েনা আিম

িমছাক আমাৰ আ য়, আৰু ছলক আমাৰ লু ৱাৰ ঠাই কিৰেলাঁ।” (Sheol

h7585) ১৬ এই কাৰেণ ভু িযেহাৱাই কেছ, “ চাৱা, মই িচেয়ানত

িভি মলূৰ এটা িশল, এটা পৰীি ত িশল, আৰু দঢ়ৃৈক ব উৱা চুকৰ এটা

ব মলূ িশল াপন কিৰেলাঁ। িয জেন িব াস কিৰব, তওঁ অৈধয নহ’ব।

১৭ মই ায় িবচাৰক পিৰমান‐জৰী আৰু ধািমকক ওেলাম‐জৰী কিৰম;

তােত িশলাবিৃ েয় সই িমছা আ য় ভািঙ পলাব, সই লু উৱা ানক

বানপানীেয় তলৈল ল যাব। ১৮ মতুৃ ৰ সেত কৰা তামােলাকৰ িনয়মিট

মিচ পলৱুা হ’ব, আৰু িচেয়ালৰ সেত কৰা চুি ি ৰ নাথািকব; াৱন

কৰা ধল পানী দশৰ মােজিদ গ’ ল, তামােলাকক তাৰ াৰাই গচিক

পেলাৱা হ’ব। (Sheol h7585) ১৯ িস িযমান বাৰ দশৰ মােজিদ যাব,

িসমানবাৰ তামােলাকক ািবত কিৰব; িকয়েনা িস িত ৰািতপৱুা, আৰু

িদনত ও ৰািতও দশৰ মােজিদ যাব, যিতয়া বা ািট বিুজব তিতয়া

কৱল আত হ’ব। ২০ িকয়েনা মা েহ ভিৰ মিলবৈল খাট অিত চুিট

আৰু গাত লবৈল কােপাৰ অিত ঠক হেছ।” ২১ িযেহাৱাই িনজৰ কায

িনজৰ নজনা না ব াপাৰ, িনজৰ নজনা না ব পাৰ সা ল কিৰবৈল,

পৰাচীন প তত যেনৈক উিঠিছল, তেনৈক উিঠব, আৰু িগিবেয়ান

উপত কাত যেনৈক াধ কিৰিছল, তেনৈক াধ কিৰব। ২২ এিতয়া

সই কাৰেণ িন া নকিৰবা, বা তামােলাকৰ বা শকত হ’ব; িকয়েনা

মই বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ভুৰ পৰা গােটই পিৃথৱীত উ তাৰ আ া

িনেলাঁ। ২৩ তামােলােক মেনােযাগ িদ মাৰ কথা না, মেনােযাগী

হ মাৰ বাক না। ২৪ িট িসঁিচবৈল জােনা খিতয়েক িদনেটা হাল

বায়? তওঁ জােনা সদায় খিল কােট আৰু িনজৰ মািটৰ চপৰা জােনা সদায়

ভােঙ? ২৫ মািট সমান কৰা পাছত তওঁ জােনা কালজীৰা নবয়, আৰু

ভূগ জীৰা িনিসঁেচ? শাৰী শাৰী কিৰ ঘঁ আৰু িনৰিূপত ঠাইত যৱ, আৰু

তাৰ িকনােৰ িকনােৰ জনাৰ ধান জােনা নবয়? ২৬ তওঁৰ ঈ েৰ তওঁক

িশ া িদেয়, আৰু তওঁ তওঁক ােনেৰ িশ া িদেয়। ২৭ তাৰ উপিৰও,

কালজীৰা মৰণা মৰা যে েৰ মৰা নাযায়, আৰু ৰথৰ চ ভাগজীৰাৰ

ওপৰত চেলাৱা নাযায়, িক ু কালজীৰা বািৰেৰ, আৰু ভাগজীৰা লাখিুটেৰ

মৰা যায়। ২৮ িপঠাৰ শস িড় কিৰব লগা হয়; িক ু সদায় মৰণা মৰাত

লািগ নাথােক; আৰু তওঁ তাৰ ওপেৰিদ য ৰ চ চলায় হয়, িক ু িনজৰ

ঘাঁৰােবােৰেৰ তাক িড় নকেৰ। ২৯ িয জনা িশ াত আ য, আৰু

াত মহান, বািহনীসকলৰ সই িযেহাৱাৰ পৰা এয়াও ওলাইেছ।

২৯ হ অিৰেয়ল, হ অিৰেয়ল, দায়েুদ ছাউিন পতা নগৰ! বছৰত

বছৰ যাগ িদয়া; উৎসৱৰ পাছত উৎসৱ আহক। ২ িক ু মই

অিৰেয়লক অৱেৰাধ কিৰম; আৰু তওঁ শাক আৰু িবলাপ কিৰব, আৰু

তওঁ মাৰ পে অৰীেয়লৰ দেৰ হ’ব। ৩ মই তামাৰ িবৰেু চািৰওফােল

চাউিন পািতম, আৰু লাহাৰ বেৰেৰ তামাক বিৰ ধিৰম, আৰু তামাৰ

িবৰেু কাম কৰা গড় তুিলম। ৪ তুিম নত হ’বা, ভুিমৰ পৰা কথা কবা;

তামাৰ বাক সৰু হ ধিুলৰ পৰা ওলাব। তামাৰ মাত ভূতৰ দেৰ ভুিমৰ

পৰা ওলাব, আৰু তামাৰ বাক ৰ অিত বল হ ধিুলৰ পৰা ওলাব। ৫ িক ু

তামাৰ আ মণকাৰীৰ দলসমহূ িমিহ ধিুলৰ দেৰ হ’ব, আৰু ভয়ানক লাক

সমহূ উিৰ যাৱা তুঁহৰ দেৰ হ’ব; এই সকেলা অক ােত, চ ৰ চাৰেত

ঘিটব। ৬ মঘ‐গ ন, ভূিমক , মহাশ , বা’মৰলী বতাহ, ধমুহুা আৰু

সংহাৰক অি িশখােৰ সেত বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ াৰাই দ িদয়া

যাব। ৭ অিৰেয়লৰ িবৰেু িয সকেলা জািত সমেূহ যু কিৰব, আৰু

তওঁৰ দঢ়ৃ কাঁঠৰ িবৰেু যু কিৰব, আৰু তওঁক শ িদব, এই সকেলা

এটা সেপান, আৰু ৰািতৰ এটা দশনৰ দেৰ হ’ব। ৮ যেনৈক ু ধাতুৰ

মা েহ সেপানত ভাজন কেৰ, িক ু সাৰ পােল পট খালী হ থােক, বা

যেনৈক তৃ াতুৰ মা েহ সেপানত পান কেৰ, িক ু সাৰ পােল িপয়াহত

ল হয়, আৰু অ ৰত িপয়াহ লােগ, হয়, তেনৈকেয় িচেয়ান প তৰ

িবৰেু যু কৰা সকেলা দশ সমহূ হ’ব। ৯ িনজেক িবি ত কৰা, আৰু

িবি ত হাৱা! িনজেক অ কৰা, আৰু অ হাৱা; মতলীয়া হাৱা, িক ু

া াৰেসেৰ নহয়; ঢলং পলং হাৱা, িক ু যব ৰােৰ নহয়; ১০ িকয়েনা
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িযেহাৱাই তামােলাকৰ ওপৰত ঘাৰ িন াজনক আ া ঢািল িদেল, তওঁ

তামােলাকৰ ভাববাদীৰপূ চ েবাৰ মদুােল, আৰু তামােলাকৰ দশকৰ

মৰূ ঢািকেল। ১১ সকেলা দশন তামােলাকৈল চাব মািৰ ব কৰা এখিন

পিুথৰ বাক ৰপূ; “ইয়াক পাঠ কৰা।” এই বিুল ক ানী এজনক সই

পিুথ খন িদেল তওঁ কয়, “মই নাৱােৰাঁ, কাৰণ এেয় চাব মািৰ ব কৰা।”

১২ যিদ “ইয়াক পাঠ কৰা,” এই বিুল ক অ ান এজনক পিুথখন িদেয়,

তওঁ কয়, “মই পিঢ়ব নাজােনা।” ১৩ িযেহাৱাই ক’ ল, “এই লাকসকেল

মাৰ ওচৰৈল চািপ িনজৰ িনজৰ মেুখেৰ আৰু ওঁেঠেৰেহ মাক স ান

কেৰ, িক ু তওঁেলাকৰ অ ৰ হ’ ল মাৰ পৰা দূৰত আেছ। তওঁেলাকৰ

মাৰ িত থকা স ােনা মা হৰ াৰাই িশেকাৱা। ১৪ এই হতুেক, চাৱা,

মই এই লাকসকলৰ মাজত অ ুত ৰেূপ, আৰু এটাৰ পাছত এটা আচিৰত

কায কিৰ থািকম, তওঁেলাকৰ ানী লাকসকলৰ ান ন হ’ব, আৰু

তওঁেলাকৰ বিু ম লাকসকলৰ বিু লু থািকব। ১৫ িযেহাৱাৰ

পৰা িনজৰ ক না গভীৰ ভােৱ লু ৱাব খাজা জনৰ স াপ হ’ব, আৰু

আ াৰত কায কৰা জন, তওঁেলােক কয়, “আমাক কােন দেখ? আমাক

কােন জােন?” তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব। ১৬ তামােলাকৰ িবষয়সমহূ

িবপৰীত িদেশ ঘেূৰাৱা! মাৰ মাৰৰ মািটৰ সমান িবেবিচত হয় ন?

“ তওঁ মাক িন াণ কৰা নাই,” এই বিুল িনি ত ব েৱ িন ণক াৰ

িবষেয় ক’ব পােৰ ন? “ তওঁ বজুা নাই,” গিঠত ব েৱ তাৰ গঠনকাৰীৰ

িবষেয় ক’ব পােৰ ন? ১৭ অিত অলপ সময়, িলবােনান এটা পথাৰত

পিৰণত হ’ব, আৰু সই পথাৰ জংঘলৈল পিৰণত হ’ব। ১৮ সই িদনা

কলাসকেল পু কখনৰ বাক িনব, আৰু অ সকলৰ চ েৱ অ কাৰৰ

মাজৰ পৰা দিখবৈল পাব। ১৯ িনপীিড়ত লাকসকেল পনুৰ িযেহাৱাত

আন কিৰব, আৰু দিৰ লাকসকলৰ মাজত ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ

জনাত উ াস কিৰব। ২০ িকয়েনা িন ু ৰ লাক লাপ হ’ব, আৰু িন ক

শষ হেছ, আৰু পাপ কায কিৰবৈল ভাল পাৱা সকেলা লাক িন াশন

হ’ব, ২১ িযেবােৰ গাচৰত মা হক অপৰাধী পােত, নগৰৰ ৱাৰত

িতবাদী জনৈল ফা পােত, আৰু িমছা কথােৰ ধািমকৰ ায় দূৰ কেৰ,

সই সকেলােক উ কৰা হেছ। ২২ এই হতুেক অ াহামৰ মিু দাতা

িযেহাৱাই যােকাবৰ বংশৰ িবষেয় এই কথা কেছ, এিতয়াৰ পৰা যােকাব

লি ত নহ’ব, আৰু নাইবা তওঁৰ মখু িববণ নহ’ব। ২৩ িক ু যিতয়া

তওঁ মাৰ হাতৰ কায িনজৰ স ান সকলক দিখব, তিতয়া তওঁেলােক

মাৰ নাম পিব কিৰব; এেন িক, তওঁেলােক যােকাবৰ পিব জনাক

পিব বিুল মািনব, আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰক ভয় কিৰব। ২৪ া মনৰ

লাকসকেলও িবেবচনা শি পাব, অিভেযাগ কৰা সকেল ান িশিকব।”

৩০ “ হ স াপ পাৱা িবে াহী স ান” এইয়া িযেহাৱাৰ ঘাষনা।

তওঁেলােক মাৰ িনেদশ নমনাৈক পিৰক না কেৰ, আৰু আন

দশৰ সেত সি কেৰ, িক ু মাৰ আ াৰ াৰাই তওঁেলাক পিৰচািলত

নহয়, সেয় তওঁেলােক পাপৰ উপিৰ পাপ কেৰ। ২ তওঁেলােক মাৰ

পৰামশ নােলাৱাৈক িমচৰৈল যাবৈল ওলাইেছ। তওঁেলােক ফেৰৗণৰ পৰা

ৰ া িবছািৰেছ আৰু িমচৰৰ ছাঁত আ য় লেছ। ৩ সই বােব ফেৰৗণৰ

ৰ া তামােলাকক লাজ িদওঁতা হ’ব, আৰু িমচৰৰ ছাঁত আ য় লাৱাই

তামােলাকৰ বােব অপমান জনক হ’ব। ৪ যিদও তওঁেলাকৰ ধান

লাকসকল চাৱনত আেছ, আৰু তওঁেলাকৰ বাতাবাহসকল হােনচৈল

আিহল। ৫ তথািপ তওঁেলাকক সহায় কিৰব নাৱাৰা লাকসকলৰ

কাৰেণ তওঁেলাক লি ত হব, িয সহায় কৰা বা উপকাৰী নহয়, িক ু

লাজ িদওঁতা আৰু ণামজনকেহ হয়।” ৬ দি ণ অ লৰ প েবাৰ

িবষেয় কৰা ঘাষণা: মাইকী িসংহ আৰু িসংহ, কালসপ আৰু জইুৰ

দেৰ উিৰ ফুৰা সপৰ াৰা দশত স ট আৰু শ হেছ, তওঁেলাকক

সহায় নকৰা জনৈল তওঁেলােক গাধেবাৰৰ িপিঠত ধন‐স ি , আৰু

উটেবাৰৰ ঁজত ব মলু ব তুিল ল গেছ। ৭ িমচৰীয়াসকলৰ সহায়

অথহীন, সই বােব মই তওঁেলাকক ৰাহব বিুল মািতেলাঁ, িয সকেল

এিতয়াও বিহ আেছ। ৮এিতয়া যাৱা, সই কথা তওঁেলাকৰ স খুত

ফিলত িলখা, আৰু ৰীয়া পিুথত তািলকাভু কৰা, ভিবষ তৈল যােত

সা হ’ব পােৰ সই বােব এই সমহূ সংৰি ত কিৰ ৰাখা। ৯ িকয়েনা

এওঁেলাক িবে াহী, আৰু িমছলীয়া স ান, এওঁেলাক িযেহাৱাৰ িশ া

না স ান। ১০ তওঁেলােক দশনকাৰী সকলক কয়, “দশন নাচাবা;”

আৰু ভাববাদীসকলক কয়, “আমাৈল সত বাক ৰ যথাথ ভাববাণী নকবা;

আমাৰ আগত খচুােমািদ বাক কাৱা মায়াযু ভাববাণী কাৱা। ১১

গিতপথৰ পাৰ ঘিূৰ আহাঁ, পথৰ পৰা ঘিূৰ আহাঁ; ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ

জনাক আমাৰ চ ৰ আগৰ পৰা দূৰ কৰা।” ১২ এই হতুেক ই ােয়লৰ

পিব ঈ ৰ জনাই কেছ, “ তামােলােক এই বাক হয় ান কিৰছা,

আৰু উপ ৱ আৰু িবপৰীত আচৰণত িব াস কিৰ তাৰ ওপৰত িনভয়

কিৰছা; ১৩ সেয় যাৰ পতন অক ােত মহূু েত হ’ব, ভ অংশ আৰু ওখ

দৱালৰ ি ত অংশ পিৰবৈল ত হাৱাৰ দেৰ, এই পাপ তামােলাকৈল

হ’ব।” ১৪ মাৰৰ পা ভঙাৰ দেৰ তওঁ তাক ভািঙব; অলেপা নৰখাৈক

তাক ডাখৰ ডাখৰ ক ভািঙব; তােত জইুশালৰ পৰা জইু লবৈল, বা

চৗবা া পৰা পানী তুিলবৈল তাৰ টু ৰােবাৰৰ মাজৰ এেডাখেৰা পাৱা

নাযাব। ১৫ িকয়েনা ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কিছল,

“ মাৈল ঘিূৰ আিহেল আৰু িব াম ল’ ল তামােলােক পিৰ াণ পাবা,

িনৰৱতাত আৰু িব াসত তামােলাকৰ শি হ’ব, িক ু তামােলােক ই া

নকিৰলা। ১৬ তামােলােক ক’লা, “নহয়; কাৰণ আিম ঘাঁৰাত পলাই

যাম;’ সেয় তামােলােকা পলাবা; আৰু আিম বগী ঘাঁৰাত উিঠ যাম, সেয়

তামােলাকক খিদ যাৱাসকেলা বগী হ’ব। ১৭এজনৰ ভয় দশনত

এক হাজাৰ জন পলাই যাব, আৰু পাঁচজনৰ ভয় দশনত তামােলাক

পলাবা; যিতয়াৈলেক তামােলাকৰ অৱিশ ভাগ প তৰ িটঙত থকা

পতাকা দ , আৰু প তৰ ওপৰত থকা পতাকাৰ দেৰ হ’ব।” ১৮ তথািপও

িযেহাৱাই তামােলাকক দয়া কিৰবৈল অেপ া কিৰব, সই বােব তওঁ

তামােলাকক অ হ কিৰবৈল উ ত হব। কাৰণ িযেহাৱা ায় িবচাৰ কৰা

ঈ ৰ, িয সকেল তওঁৈল অেপ া কেৰ, তওঁেলাক সৗভাগ শীল। ১৯

িকয়েনা লাকসকল িযৰচূােলমৰ িচেয়ানত বাস কিৰব; সেয় তামােলােক

আৰু নাকাি বা। তামােলাকৰ কাতেৰাি ৰ শ িন তওঁ অৱেশ

তামােলাকক দয়া কিৰব। না মা েকই তওঁ তামােলাকক উ ৰ িদব।

২০ যিদও ভুেৱ তামােলাকক স টযু আহাৰ, আৰু শযু জল

িদেয়, তথািপ তামােলাকৰ িশ কসকল আৰু লকুাই নাথািকব, িক ু

তামােলােক িনজৰ চ েৰ িশ কসকলক দিখবৈল পাব। ২১ যিতয়া

তামােলােক সাঁফােল িক বাঁওফােল ঘিুৰবা, তিতয়া তামােলাকৰ কােণ

তামােলাকৰ পাছফােল কাৱা বাক িনবৈল পাব, “এেয় পথ, এই

পেথ চলা,” ২২ তামােলােক িনজৰ কটা‐মিূ ত মৰা ৰপূৰ আৰু সানৰ

পতা অ িচ কিৰবা, তামােলােক তাক অ িচ ব দেৰ পলাই িদ ক’বা,

“ইয়াৰ পৰা দূৰ হাৱা।” ২৩ তামােলােক যিতয়া মািটত িট িসঁিচবা,

তিতয়া তওঁ তামােলাকৰ িটৰ অেথ বৰষণু িদব; আৰু তওঁ ভুিমৰ

পৰা অিধকপিৰমােন আহাৰ িদব।আৰু শষ চুৰপিৰমােন হ’ব। সই

িদনা তামােলাকৰ প ৰ জাকেবােৰ বহল পথাৰত চিৰব। ২৪ মািট চাহ

কৰা ষাঁড়গৰু আৰু গাধেবােৰও, বলচা আৰু লােৰ সেত জাৰা পৰুঠ

দানা খাব ২৫ মহাহত াৰ িদনা যিতয়া ওখ গেবাৰ ভািগ পিৰব তিতয়া

েত ক উ পাহাৰৰ ওপৰত আৰু েত ক ওখ প তৰ ওপৰত ন আৰু

পানীৰ জিুৰ হ’ব। ২৬ িয িদনা িযেহাৱাই তওঁৰ লাকসকলৰ ভগা অ

জাৰা িদব, আৰু হাৰত লগা ঘা কিৰব, সই িদনা চ ৰ পাহৰ

সূযৰ পাহৰৰ দেৰ হ’ব, আৰু সূযৰ পাহৰ সাত েণ অিধক হব, আৰু

সাত িদনৰ পাহৰৰ দেৰ হ’ব। ২৭ চাৱা, িযেহাৱাৰ নাম দূৈৰৰ পৰা

আিহেছ; তওঁৰ াধাি িলেছ; ওপৰৈল উঠা তওঁৰ ধৱুাঁৰািশ অিত

ডাঠ; তওঁৰ ওঁঠ ােধেৰ পিৰপণূ, আৰু তওঁৰ িজভা াস কেৰাঁতা

অি ৰপূ। ২৮ তওঁৰ াস‐বায়ু ািৱত হাৱা ব াৰ দেৰ সয়া িডিঙৰ

মাজ ভাগৈলেক উেঠ, লাকসকলক ংসৰ চালিনেৰ চািল িনবাচন কিৰব।

তওঁৰ াস‐বায়ু লাকসকলৰ মখুত াি জনক লাগাম হ’ব। ২৯ পিব

ভাজ পালন কৰা ৰািতৰ গীতৰ দেৰ তামােলাকৰ গীত হ’ব, িযেহাৱাৰ

প তৈল, ই ােয়লৰ িশলাৈল বাঁহী বজাই যাৱাৰ দেৰ তামােলাকৰ

মনত আন হ’ব। ৩০ িযেহাৱাই িনজৰ জল ােধেৰ আৰু াস
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কেৰাঁতা অি িশখােৰ, চ বতাহ আৰু ধমুহুােৰ, আৰু িশলাবিৃ েৰ, তওঁ

িনজৰ মিহমাি ত ৰ নাব, আৰু িনজৰ বা লৰচৰ কিৰ দখৱুাব। ৩১

িকয়েনা িয অচুেৰ দ েৰ আঘাত কিৰিছল, এেন অচূৰ িযেহাৱাৰ মাতত

অচূৰ ভািগ ডাখৰ ডাখৰ হ’ব, তওঁ তওঁেলাকক দে েৰ হাৰ কিৰব।

৩২ িযেহাৱাই েত ক িনৰিূপত দ তওঁেলাকৰ ওপৰত পলাব, তওঁ

তওঁেলাকৰ সেত খ ৰী আৰু বীণােৰ যু আৰু িববাদ কিৰব, ৩৩ কাৰণ

জল ঠাই এখন পবূেৰ পৰা তয়াৰ কৰা আেছ। বা িৱকেত এইেটা

ৰজাৰ বােব ত; আৰু ঈ েৰ তাক দ আৰু বহল কিৰেল। জইু আৰু

অিধক খিৰেৰ ূপ ত আেছ। গ ক বািহত হাৱাৰ দেৰ িযেহাৱাৰ

িনঃ ােস ইয়াক লাব।

৩১ িয সকেল সহায়ৰ বােব িমচৰৈল নািম যায়, আৰু ঘাঁৰােবাৰত

ভাৰসা কেৰ, তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব; তওঁেলােক ৰথত আৰু

অ ােৰাহীত ভাৰসা কেৰ িক ু তওঁেলাক ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাৰ

িত উি নহয়, নাইবা িযেহাৱাৰ ওচৰৈল নাযায়। ২ তথািপ তওঁ

ানবান, তওঁ েযাগ ঘটাব, আৰু িনজৰ বাক ত াহাৰ নকিৰব।

িক ু কমীেবাৰৰ বংশৰ িবৰেু আৰু পাপ কায কিৰবৈল সহায় কৰা

সকলকৰ িবৰেু তওঁ উিঠব। ৩ িমচৰীয়াসকল মা হ মােথান, ঈ ৰ

নহয়; ঘাঁৰােবােৰা মাংস মা , আ া নহয়। িযেহাৱাই যিতয়া িনজৰ হাত

মিলব; তিতয়া সহায় কৰা জেন উজিুট খাব, আৰু সহায় পাৱা জেনও

পিতত হ’ব; েয়া এেক লেগ িবন হ’ব। ৪ িকয়েনা িযেহাৱাই মাক

এই দেৰ কেছ, যেনৈক িসংহ, অথবা যবুা িসংহই ধৰা প ৰ ওপৰত

জিৰ থােকাঁেত, যিতয়া তাৰ িবৰেু মৰখীয়া সকলক মাত িদেয়, িক ু

তওঁেলাকৰ মাতত িস ভয় নকেৰ, নাইবা তাৰ শ ৰ পিৰৱতন নহয়,

তেনৈক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই যু কিৰবৈল িচেয়ান প ত আৰু তাৰ

পাহাৰৰ ওপৰৈল নািম আিহব। ৫ জাক পািত উিৰ ফুৰা চৰাইৰ দেৰ

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িযৰচূােলমক ৰ া কিৰব, তওঁ ৰ া কিৰব

আৰু ইয়াক অিত ম কিৰ যাওঁেত উ াৰ কিৰব আৰু সংৰ ন কিৰব। ৬

হ ই ােয়লৰ লাকসকল, তামােলােক িয জনাৈল অিতশয় ভােব িপিঠ

িদিছলা, সই জনাৈল উভিট আহাঁ। ৭ কাৰণ সই িদনা তামােলাক

িতজেন পােপেৰ সেত িনজৰ হােতেৰ িনমাণ কৰা ৰপূ আৰু সাণৰ

মিূ েবাৰ পলাই িদবা। ৮ সই সময়ত অচুৰীয়া লাক তেৰাৱালৰ াৰাই

পিতত হ’ব, আৰু মা হৰ াৰাই চািলত নােহাৱা তেৰাৱােল তওঁক াস

কিৰব। তওঁ তেৰাৱালৰ পৰা পলাব, আৰু তওঁৰ যবুকসকলক কিঠন

পিৰ ম কিৰবৈল বাধ কৰাব। ৯ িয জনাৰ অি িচেয়ানত, আৰু িয জনাৰ

অি িযৰচূােলমত আেছ, সই িযেহাৱাই কেছ, তওঁেলােক ভয়াবহ

অৱ হাৰ কাৰেণ আ িব াস হৰৱুাব, আৰু তওঁেলাকৰ সনাপিতসকেল

িযেহাৱাৰ যু ৰ িনচানৈল ভয় কিৰব।”

৩২ চাৱা, এজন ৰজাই ধািমকতােৰ ৰাজ কিৰব, আৰু

শাসনকতাসকেল ায়িবচােৰেৰ শাসন কিৰব। ২ খৰাং ঠাইত

পানীৰ সাঁতৰ দেৰ, আৰু পিৰ া দশত বহৃৎ িশলৰ ছাঁৰ দেৰ, তওঁেলাক

িতজেন বতাহৰ পৰা আ য়, আৰু ধমুহুাৰ পৰা িনৰাপতা পাব, ৩

তিতয়া চ েৰ দখা পাৱা সকলৰ চ অ নহ’ব, আৰু কােণেৰ

না সকেল মেনােযােগেৰ িনব; ৪ অিবেবচক সকেল সাৱধােনেৰ

িবেবচনােৰ কিৰব, আৰু খনুাসকেল সহেজ ৈক কথা ক’ব। ৫ মখূ

লাকক স ানীয় বিুল আৰু মতা নহ’ব, নাইবা ব কেলাকক িনয়ম

নীিত মািন চলা বিুল কাৱা নহ’ব। ৬ িকয়েনা অপিব কায কিৰবৈল,

িযেহাৱাৰ িবৰেু াি জনক কথা কব, ু ধাতুৰ পট দা ৰািখব, আৰু

তৃ াতুৰৰ পানীৰ অভাৱ কৰাব, কাৰণ মখুই মখুতাৰ কথা ক’ব, আৰু

তওঁৰ দেয়েৰ অধম িচ া কিৰব। ৭ ব কেলাকৰ ণালী ম ।

তওঁ নীিতহীন প িতৰ পিৰক না কেৰ, খীয়াই সঁচা কথা ক’ লও

খীয়ােলাকক িমছা কথােৰ ংস কিৰব। ৮ িক ু স ানীয় লােক সৎ

িবষয়ৰৰ পিৰক না কেৰ, আৰু তওঁৰ সৎ কাযৰ কাৰেণ তওঁ িথেৰ

থািকব। ৯ হ িনি ে থকা মিহলাসকল, উঠা, আৰু মাৰ কথা না; হ

িচ া‐ভাবনা নকৰা যৱুতীসকল, মাৰ বাক না। ১০ হ দািয় হীন

মিহলা, এবছৰ হ িকছু িদন গ’ ল তামােলাকৰ আ িব াস চূণ িবচূণ

হ’ব, কাৰণ া াে ন হ’ব, ফল চেপাৱা সময় নািহব। ১১ হ িনি ে

থকা মিহলা কি ত হাৱা; হ আ িব াসী ক মান হাৱা, উ ম ব

সােলাকাই িবব হাৱা, আৰু কঁকালত চট বা া। ১২ তামােলােক

মেনাহৰ খিত, আৰু ফলৱতী া ালতাৰ বােব িবলাপ কিৰবা। ১৩ মাৰ

লাকসকলৰ ভুিম, এেন িক, এটা সময়ত ৰং‐ৰহইেচেৰ আন ত থকা

ঘৰেবাৰৰ বাৰীত, কাঁইিটয়া বন আৰু কাঁইট গছেৰ ভিৰ পিৰব। ১৪ কাৰণ

ৰাজ সাদ পিৰত াগ হ’ব, ঘনবসিতপণূ নগৰ মৰভূুিম হ’ব, পাহাৰ আৰু

পৰীয়া ঘৰ স কালৈল হা ৰপূ হ’ব, বনৰীয়া গাধৰ ধমািল কৰা ঠাই,

প ৰ জাকেবাৰ চৰা ঠাই হ’ব। ১৫ ওপৰৰ পৰা আমাৰ ওপৰত ঈ ৰৰ

আ া বাকী িনিদয়া পয , মৰু া ৰ ফলৱতী উদ ান নােহাৱাৈলেক, আৰু

ফলৱতী উদ ান অৰণ বিুল গিণত নােহাৱাৈলেক তেন অৱ ােত থািকব।

১৬ তাৰ পাছত সই মৰু া ত ায়িবচাৰ বাস কিৰব, আৰু সই ফলৱতী

উদ ানত ধািমকতাই বসিত ল’ব। ১৭ ধািমকতাৰ কাযেৰ শাি ৰ হ’ব,

আৰু ধািমকতাৰ ফল িচৰকালৈল ি ৰ আৰু িব াসেযাগ হ’ব। ১৮ মাৰ

লাকসকেল শাি পণূ বাস ানত, িনৰাপ াহীন ঘৰেবাৰত, আৰু শাি পণূ

িব ামৰ ঠাইেবাৰত বাস কিৰব। ১৯ িক ু তথািপও যিদ িশলাবিৃ হয়,

অৰণ ংস হ’ব, আৰু নগৰেবাৰ স ণূৰেূপ িবলু হ’ব। ২০ জল সমহূৰ

কাষত বীজ িসঁচা সকেল, আৰু ষাঁড় গৰু আৰু গাধক চিৰবৈল এিৰ িদয়া

সকেল সকেলােৱ আশীবাদ া হ’ব।

৩৩ িনজৰ ংস নােহাৱাৈক ংস কৰা িয তুিম! িব াসঘাতকতা

নােহাৱাৈক িব াসঘাতকতা কৰা িয তুিম, তামাৰ স াপ হ’ব!

যিতয়া তুিম ংস কিৰব এিৰবা তিতয়া তামাৰ ংস হ’ব। যিতয়া

তুিম িব াস ঘাতকতা কিৰব এিৰবা, তিতয়া তওঁেলােক তামাক িব াস

ঘাতকতা কিৰব। ২ হ িযেহাৱা আমাক দয়া কৰক; আিম আেপানাৈল বাট

চাই আেছাঁ; িত ৰািতপৱুােত আপিুন আমাৰ বা ৰপূ হয়, স টৰ সময়ত

আপিুন আমাৰ পিৰ াণক া হয়। ৩ কালাহল শ ত লাক সমহূ পলাব;

আপিুন যিতয়া উিঠব তিতয়া জািতেবাৰ িচ িভ হ’ব। ৪কাকতী ফিৰেঙ

গােটাৱাৰ দেৰ তামাৰ ংস গােটাৱা হ’ব, ফিৰংেবােৰ জিপওৱাৰ দেৰ

তাৰ ওপৰত লাকসকেল জাঁপ িদব। ৫ িযেহাৱা উ ত, তওঁ উ েলাকত

বাস কেৰ; তওঁ িচেয়ানক ায় িবচােৰেৰ আৰু ধািমকতােৰ পিৰপণূ

কিৰব। ৬ তামােলাকৰ সময়ত তওঁ ায়ীভােৱ থািকব, পিৰ াণ, ান,

আৰু বিু চুৰ পিৰমােণ হ’ব; িযেহাৱা িবষয়ক ভেয়ই তওঁৰ পৰমধন। ৭

চাৱা, তওঁেলাকৰ কটকীসকেল বাটত িচঞিৰেছ; টনীিত সকেল

শাি ৰ কাৰেণ আশা কিৰ মেনােবদনাত কাি েছ। ৮ ৰাজপথেবাৰ

জন ানীহীন হ’ল, তাত যা ীসকল নােহাৱা হ’ল। চুি েবাৰ ভঙা হ’ল,

সা েবাৰক অৱ া কৰা হ’ল, আৰু নগৰেবাৰক অস ািনত কৰা হ’ল। ৯

দেশ শাক কিৰেছ আৰু ন হেছ; িলবােনােন িববিু ত পিৰেছ আৰু জঁই

পিৰেছ; চােৰাণ মৰভূুিমৰ দেৰ হেছ; বাচান আৰু কিমেল পাত সৰাইেছ।

১০ িযেহাৱাই কেছ, “এিতয়াই মই উিঠম, এিতয়াই মই উ ত হ’ম,

এিতয়াই মই উ ীত হ’ম। ১১ তামােলােক তুঁহ গভধাৰণ কিৰবা, আৰু

তামােলােক নৰা সৱ কিৰবা, তামােলাকৰ িনঃ াস‐ াস জইু সেয়

তামােলাকক াস কিৰব। ১২কাঁিটয়া জােপাহা কািট জইুত পাৰাৰ

দেৰ লাকসকল িল চূণ হ’ব। ১৩ তামােলাক িয সকল দূৈৰত আছা,

মই কৰা কাযৰ কথা না; আৰু তামােলাক িয সকল ওচৰত আছা, মাৰ

পৰা ম ীকাৰ কৰা।” ১৪ িচেয়ানত থকা পাপীেবােৰ ভয় কিৰেছ; অধিম

জনক কঁপিনেয় ধিৰেছ। আমাৰ মাজৰ কােন াসকৰী অি েয় সেত

বাস কিৰব পােৰ? আমাৰ মাজৰ কােন অন কালৈলেক িল থকা

জইুেৰ সেত বাস কিৰব পােৰ? ১৫ িয জেন ধািমকতাৰ পথত চেল, আৰু

ায় কথা কয়, িয জেন অত াচাৰ কিৰ পাৱা লাভ িঘণ কেৰ, িয জেন

ভিট ল’বৈল অ ীকাৰ কেৰ, িয জেন চৰম অপৰাধৰ আচিন নকেৰ, আৰু

কমৈল চ িনিদেয়। ১৬ সই জেন িনজৰ ঘৰ উ ানত াপন কিৰব;

তওঁৰ িতৰ াৰ ান িশলৰ গ হ’ব; তওঁৰ আহাৰ আৰু পানী দঢ়ৃভােব

সৰবৰাহ হ’ব। ১৭ তুিম িনজ চ েৰ ৰজাক তওঁৰ ৰ অৱ াত থকা
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দিখবা, তওঁেলােক িবশাল দশ দিখব। ১৮ তামাৰ মেন হ যাৱা

স টৰ িবষেয় ভািবব; িলখক ক’ত, ধন জখুা জন ক’ত? কাঁঠেবাৰ গণনা

কৰা জন ক’ত আেছ? ১৯ তুিম বিুজব নাৱাৰা অপিৰিচত ভাষা কাৱা,

অবাধ মা হ আৰু দিখবৈল নাপাবা। ২০আমাৰ উৎসৱ নগৰ িচেয়ানৈল

তুিম দিৃ কৰা; যাৰ খিুট কিতয়াও উঘািলব নাৱািৰ, যাৰ ৰছী কিতয়াও

িনিছেগ, ানা ৰ কিৰব নাৱাৰা এেন ত ু ৰপূ শা বাস ান িযৰচূােলমক

তামাৰ িনজৰ চ েৰ দিখবা। ২১ তাৰ পিৰবেত, বহল নদীেবাৰত আৰু

ঁতীেবাৰত মহান িযেহাৱা আমাৰ সেত থািকব। তাত বঠােৰ চেলাৱা

যু জাহাজ, আৰু কা জাহাজ নচিলব। ২২ িকয়েনা িযেহাৱা আমাৰ

িবচাৰক া, আমাৰ ব ৱ াপক, আৰু আমাৰ ৰজা; তেৱঁই আমাক পিৰ াণ

কিৰব। ২৩ তামাৰ পালেবাৰ িঢলা হ পিৰেছ, িসহঁেত মা ল িথৰৈক ধিৰ

ৰািখব নাৱােৰ, িসহঁেত পাল তিৰব নাৱােৰ; সই কালত অেনক লটু ব

ভাগ বািট িদয়া হ’ল, লেঙৰােয়া লটু ব িনেল। ২৪ “মই অ ,” এই বিুল

বািস া সকেল নক’ব, তাত থকা লাকসকলৰ অপৰাধ মা কৰা হ’ব।

৩৪ হ জািত সমহূ ওচৰৈল আহা আৰু না, হ লাক সমহূ মেনােযাগ

িদয়া! পিৃথৱী আৰু ইয়াক পিৰপণূ কৰা সকেলােৱ, জগত আৰু

তাৰ পৰা উৎপ হাৱা সকেলােৱ অৱেশ নক। ২কাৰণ সকেলা জািতৰ

িবৰেু িযেহাৱাৰ াধ আেছ, আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা স ৰ িবৰেু

তওঁ অি শমা; তওঁ তওঁেলাকক স ণূ ভােব ংস কিৰব, বধ কিৰবৈল

তওঁ তওঁেলাকক াণীহত া কাৰীৰ হাতত শাধাই িদব। ৩ তওঁেলাকৰ

িনহত সকলক মদাম িনিদয়াৈক থ’ব; তওঁেলাকৰ মৰা শৱেবাৰৰ পৰা

চািৰও ফােল গ হ’ব, তওঁেলাকৰ তেজেৰ প তেবাৰ িভিজব। ৪

আকাশৰ সকেলা তৰােবাৰ অদশৃ হ যাব, আৰু িৰওৱা পিুথৰ দেৰ

আকাশক িৰওৱা হ’ব; আৰু তাৰ সকেলা তৰা অদশৃ হ’ব, া ালতাৰ

পৰা পাত লেৰিল সিৰ পৰাৰ দেৰ, আৰু বিচৈক পকা িডমৰু িয দেৰ

িডমৰু গছৰ পৰা সিৰ পেৰ, ৫ কাৰণ যিতয়া মাৰ তেৰাৱােল গত

পণূ হাৱাৈক তজ পান কিৰব; চাৱা, এইেটা এিতয়া ইেদামৰ ওপৰৈল

আিহব, সই লাকসকলৈল মই ংস কিৰবৈল পিঠয়াম। ৬ িযেহাৱাৰ

তেৰাৱাল তেজেৰ টাপােটােপ পৰা, আৰু চিবেৰ আবতৃ, ভৰা আৰু

ছাগলীেবাৰৰ তেজেৰ টাপােটােপ পৰা, মতা ভড়া ছাগলীৰ মু াশয়ৰ

চিবেৰ আবতৃ। কাৰণ িযেহাৱাই ব া নগৰত বিলদান কিৰেছ আৰু ইেদাম

দশত মহাহত া হেছ। ৭ তওঁেলাকৰ সেত ভতৰা গৰওু হত া কৰা

হ’ব আৰু কম বয়সীয়া ভতৰা গৰৰু সেত বঢ়ুা গৰওু। তওঁেলাকৰ দশ

তেজেৰ মাতাল হ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ ধিুল চিবেৰ চিবযু হ’ব। ৮

কাৰণ এইেয় িযেহাৱাৰ িতেশাধ লাৱা িদন হ’ব, িচেয়ানৰ অেথ পানৰ

িতফল িদয়া বছৰ হ’ব। ৯ ইেদামৰ নেবাৰ আলকতৰাৈল পিৰণত

হ’ব, তাইৰ ধিূলেবাৰ গ ক হ’ব, আৰু তাইৰ দশ িলত আলকতৰা

হ’ব। ১০ সেয় িদেন ৰািতেয় িলব; িচৰকালৈল ইয়াৰ ধাঁৱা উিঠব;

পৰুষুা েম ই অ বৰ হ থািকব; কােনও তাৰ মােজিদ িচৰকালৈলেক

নাযাব। ১১ িক ু বনৰীয়া চৰাই আৰু প তাত বাস কিৰব, ফঁচা আৰু

ঢাঁৰা কাউৰীেয় তাত বাহ সািজব। তওঁ তাৰ ওপৰত ংসৰ পিৰমাণ‐

জৰী আৰু ওেলাম সূতা িব াৰ কিৰব। ১২ তাইৰ ধান লাকসকলৰ

ৰাজ বিুল কবৈল এেকা নথািকব, আৰু তাইৰ ৰাজ মাৰসকলৰ কােকা

নাথািকব। ১৩ তাইৰ ৰাজ সাদেবাৰ কাঁইেট ছািট ধিৰব, চাৰাত গছ

আৰু কাঁইটীয়া জাৰিণ তাইৰ গ হ’ব। এইয়া িশয়ালৰ বসিত ান আৰু

উট প ীৰ কাৰেণ ঠাই হ’ব। ১৪ বনৰীয়া জ ু আৰু ৰাং েৰ তাত লগ

হ’ব, আৰু বনৰীয়া ছাগলীেয় ইেটােৱ িসেটাৰ বােব িচঞিৰব। সই ঠাইত

িনশাচৰ জ ু েৱ িনবাস কিৰব, আৰু িনজৰ বােব িব ামৰ ঠাই িবচািৰ পাব।

১৫ ফঁচাই বাহ সািজ, কণী উমিন িদ পাৱািল জগাব, আৰু পাৱালেবাৰক

ৰ া িদব। হয় সই ঠাইত িতজনী শন চৰাইেয় িনজৰ স ীৰ সেত

গাট খাব। ১৬ িযেহাৱাৰ িৰয়া পিুথত একািদ েম িবচাৰা; ইয়াৰ এটােৰা

অভাব নহ’ব। স ী বােব কােৰা অভাৱ নহ’ব, কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ

মেুখেৰ এই আেদশ িদেল, আৰু তওঁৰ আ াই িসহঁতক গাটােল। ১৭

তওঁ িসহঁতৰ বােব িচিঠ খলােল, আৰু িসহঁতৰ বােব তওঁ িনজৰ হােতেৰ

পিৰমাণ‐জৰীৰ াৰাই তাক ভাগ বািট িদেল। িসহঁেত তাক সদাকালৰ

বােব অিধকাৰ কিৰব, পৰুষুা েম তাত বাস কিৰব।

৩৫ মৰু া আৰু িনজন ঠাইেবাৰ আনি ত হ’ব, আৰু গালাপ ফুলৰ

দেৰ, মৰভূুিম ফুল ফুিলব আৰু ফুি ত হ’ব। ২ চুৰ পিৰমােন

ফুিলব, আন আৰু গােনেৰ সেত উ ািসত হ’ব; িলবােনানৰ গৗৰৱ,

কিমল আৰু চােৰাণৰ মিহমা তাক িদয়া হ’ব; তওঁেলােক িযেহাৱাৰ গৗৰৱ,

আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ জ ািত দিখবৈল পাব। ৩ তামােলােক ল হাত

সবল কৰা, আৰু কঁপা আঠু ি ৰ কৰা। ৪ ভয়াতুৰ মনৰ লাকক কাৱা,

“শি শালী হাৱা, ভয় নকিৰবা! চাৱা, তামােলাকৰ ঈ ৰ িতকাৰৰ

সেত, িতফল িদবৈল আিহব; তওঁ আিহব আৰু তামােলাকক উ াৰ

কিৰব।” ৫ তিতয়া অ সকেল চ েৰ দিখব, আৰু কােণেৰ নাসকেল

কােণেৰ িনব, ৬ সই সময়ত খাৰাসকেল হিৰণীৰ দেৰ জাঁপ মািৰব,

আৰু বাবাসকলৰ িজভাই গান গাব, কাৰণ মৰভূুিমৰ পৰা পানীৰ ভুমকু

আৰু মৰু া ৰত জিুৰেবাৰ ওলাব। ৭জল বািল গভীৰ জলাশয় হ’ব,

আৰু খৰাং মািট পানীৰ ভুমকু হ’ব; িশয়ালৰ বাসিত ান, য’ত এসময়ত

িসহঁত ইিছল, তাত নল খাগিৰ আৰু ঁিহলাৰ ঘাঁহিন হ’ব। ৮ তাত থকা

ৰাজপথেবাৰ পিব পথ বিুল মতা হ’ব। সই পেথিদ কােনা অ িচ লােক

যা া নকিৰব। িক ু িয সকেল ইয়াত অহা‐ যাৱা কিৰব তওঁেলাকৰ

বােবেহ হ’ব, কােনা মখূব ি সই পথত নাযাব। ৯ সই ঠাইত িসংহ

নাথািকব, কােনা িহং জ ু তাত নাথািকব, তাত িসহঁতক পাৱা নাযাব,

িক ু উ াৰ পাৱা সকেল তাত অহা যাৱা কিৰব। ১০ িযেহাৱাৰ মিু পণ

ঘিূৰ আিহব, আৰু গীত গােনেৰ সেত িচেয়ানৈল আিহব; তওঁেলাকৰ

মৰুত িচৰ ায়ী আন ৰ মু ট হ’ব; উ াস আৰু আন ই তওঁেলাকক লগ

ধিৰব; শাক আৰু মিুনয়াহ দূৰ হ যাব।

৩৬ ৰজা িহি য়াৰ ৰাজ ৰ চতু শ বছৰত, অচুৰৰ ৰজা চনেহৰীেব,

গেড়েৰ আবতৃ িযহূদাৰ সকেলা নগৰেবাৰ আ মন কেৰ আৰু

সইেবাৰ অিধকাৰ কেৰ। ২ তাৰ পাছত ৰজা অচূৰীয়াই লাখীচৰ পৰা

ৰবচািকক ব েতা স সাম ই সেত িযৰচূােলমৈল, ৰজা িহি য়াৰ

ওচৰৈল পঠােল। তওঁ ধাবা‐ঘাটৈল যাৱা ৰাজ আিলৰ ওপৰত থকা

পখুৰুীৰ নলাৰ ওচৰ চািপ তাৰ কাষত িথয় হ’ল। ৩ তােত িহি য়াৰ পু

ৰজাৰ ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম, ৰাজ িলখক চবনা, আৰু ইিতহাস িলখক

আচফৰ পু যাৱােহ তওঁেৰ সেত সা াৎ কিৰবৈল ওলাই গ’ল। ৪

ৰবচািকেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “িহি য়াক কাৱা য, মহাৰাজ অচূৰীয়াই

এই কথা কেছ, ‘ তামাৰ আ িব াসৰ উৎস িক? ৫ তুিম কৱল মলূ হীন

কথা কাৱা, তুিম কাৱা য যু ৰ কাৰেণ পৰামশআৰু শি আেছ। এিতয়া

তুিম কাৰ ওপৰত িনভৰ কৰা! মাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰবৈল কােন

তামাক সাহ িদেল? ৬ চাৱা, তুিম সই থেতলা খাৱা িমচৰৰ নল‐

খাগিৰত ভাৰসা কিৰছা, িক ু মা েহ যিদ তাত ভৰ িদেয়, সেয় তওঁৰ

হাতত লািগ ধিৰব আৰু ই িবি ব। িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ ওপৰত িয সকেল

ভৰসা কেৰ তওঁেলাকৰ সই দেৰই হ’ব। ৭ িক ু যিদ তামােলােক

মাক কাৱা, “আিম আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাত ভাৰসা কিৰেছাঁ,” তেনহ’ ল

িযজেন িযেহাৱাৰ পিব মি ৰ আৰু য বিদেবাৰ চাই িদেল, আৰু

িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ লাকসকলক ক’ ল, িযৰচূােলমৰ য বিদৰ

স খুত িন য়ৈক সৱা কিৰব লািগব, তওঁ সই িহি য়াই নহয় ন?”

৮ সই কাৰেণ, মই এিতয়া মাৰ ভু ৰজা অচূৰীয়াৰ পৰা অহা এটা

ভাল িত িতত তামাক বাি ব িবচািৰেছাঁ। যিদ তুিম ঘাঁৰাত উিঠব

পৰা ই হাজাৰ মা হ িদব পাৰা, তেনহ’ ল মই তামাক ই হাজাৰ

ঘাঁৰা িদম। ৯ তুিম মাৰ ভুৰ দাস সকলৰ মাজৰ সকেলাতৈক সৰু

সনাপিত এজনক কেনৈক িতহত কিৰবা? তুিম ৰথ আৰু অ ােৰাহীৰ

কাৰেণ িমচৰত ভাৰসা কিৰছা! ১০ মই জােনা িযেহাৱাৰ অিবহেন ইয়াৈল

আিহ এই দশৰ িবৰেু যু কিৰ ংস কিৰম? িযেহাৱাই মাক ক’ ল,

“এই দশ আ মন কৰা আৰু ংস কৰা।” ১১ তিতয়া ইিলয়াকীম,

চবনা, আৰু যাৱােহ ৰবচািকক ক’ ল, “অ হ কিৰ, আেপানাৰ দাস

সকলক অৰামীয়া ভাষাত কথা কওক, কাৰণ আিম অৰমীয়া বিুজ পাওঁ।
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িক ু গড়ৰ ওপৰত থকা লাকসকেল নাৈক ই ী ভাষােৰ আমাক কথা

নক’ব।” ১২ িক ু ৰবচািকেয় ক’ ল, “ মাৰ ভুেৱ তামাৰ ভু আৰু

তামাৰ ওচৰৈল জােনা মাক এই বাৰ কথা ক’বৈল পঠাইেছ? িয সকেল

তামােলাকৰ সেত িনজৰ িব া খাবৈল, আৰু িনজৰ াৱ পান কিৰবৈল

গড়ৰ ওচৰত বিহ আেছ, তওঁেলাকৰ ওচৰৈল জােনা মাক পেঠাৱা নাই?

১৩ তাৰ পাছত ৰবচািকেয় িথয় হ ই ী ভাষােৰ ডাঙৰ মােতেৰ িচঞিৰ

ক’ ল, তামােলােক মহান ৰজা অচূৰীয়া কথা না। ১৪ ৰজাই এইদেৰ

কেছ, িহি য়াক তামােলাকক তাৰণা কিৰবৈল িনিদবা; কাৰণ তওঁৰ

তামােলাকক ৰ া কিৰব পৰা সমথ নাই। ১৫ “িযেহাৱাই আমাক অৱেশ

উ াৰ কিৰব, ৰজা অচূৰীয়াৰ হাতত এই নগৰ কিতয়াও শাধাই িনিদেয়,

এই বিুল ক িহি য়াই তামােলাকক িযেহাৱাত ভাৰসা নকৰাওক। ১৬

তামােলােক িহি য়াৰ কথা িনবা; কাৰণ অচূৰীয়া ৰজাই এইদেৰ

কেছ, তামােলােক মাৰ সেত সি কৰা, আৰু মাৰ ওচৰৈল ওলাই

আহাঁ। তিতয়া তামােলাকৰ েতক জেন িনজৰ া া িট, িনজৰ িডমৰু

গছৰ িট আৰু িনজৰ নাদৰ পানী খাবা ১৭ যিতয়াৈলেক মই আিহ

তামােলাকৰ িনজৰ দশৰ দেৰ শস আৰু নতুন া াৰস থকা দশ, অ

আৰু া াবাৰী থকা দশৈল তামােলাকক ল নাযাওঁ তিতয়া লেক

তামােলােক এই দেৰ কিৰবা।’ ১৮ ‘িযেহাৱাই আমাক উ াৰ কিৰব বিুল’

িহি য়াই তামােলাকক ভুলাওক। লাকসকলৰ কােনা এজন দৱতাই

জােনা ৰজা অচূৰীয়াৰ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক উ াৰ কিৰিছল? ১৯

হমাতৰ আৰু অপদৰ দৱতােবাৰ ক’ত? চফবিয়মৰ দৱতােবাৰ ক’ত?

তওঁেলােক জােনা মাৰ শি ৰ পৰা চমিৰয়াক উ াৰ কিৰিছল? ২০

সই দশেবাৰৰ দৱতােবাৰৰ মাজত এেন কােনা দৱতা আেছ ন িয

মাৰ শি ৰ পৰা তওঁৰ দশ উ াৰ কিৰিছল, িযেহাৱাই মাৰ শি ৰ

পৰা িযৰচূােলম যন উ াৰ কিৰব পািৰব? ২১ িক ু লাকসকল মেন

মেন থািকল আৰু উ ৰ িনিদেল; কাৰণ ৰজাৰ আ া আিছল, “ তওঁক

উ ৰ িনিদবা।” ২২ তাৰ পাছত িহি য়াৰ পু ৰজাৰ ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম,

ৰাজিলখক চবনা, আৰু ইিতহাস িলখক আচফৰ পু যাৱােহ িনজৰ

কােপাৰ ফািল িহি য়াৰ ওচৰৈল আিহ ৰবচািকৰ কথা জনােল।

৩৭ সই কথা না মাে ৰজা িহি য়াই িনজৰ ব ফািল চট কােপাৰ

িপি েল, আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৈল গ’ল। ২ চট কােপাৰ িপ া ৰজাৰ

ঘৰিগৰী ইিলয়াকীম, ৰাজিলখক চবনা, আৰু পেুৰািহতসকলৰ ব ৃ লাকক

আেমাচৰ পু িযচয়া ভাববাদী ওচৰৈল পঠাই িদেল। ৩ তওঁেলােক

তওঁক ক’ ল, ‘িযদেৰ এিট স ানৰ সৱৰ সময় হয়, িক ু মাতৰৃ স ান

সৱ কৰাৰ শি নাথােক সইদেৰই আিজ স ট, তাড়না, আৰু অপমানৰ

িদন হয়। ৪ িয ৰবচািকক িনজৰ ভু ৰজা অচুৰীয়াৰ জীৱ ঈ ৰক িধ াৰ

িদবৈল পঠাইিছল, আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই সই ৰবচািকৰ কথা িনব,

আৰু আেপানাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনেজ না কথাৰ বােব হয়তু দ িদব;

সেয় এিতয়া অৱিশ থকা ভাগৰ বােব আপিুন াথনা উৎসগ কৰক।

৫ সেয় ৰজা িহি য়াৰ দাসেবাৰ িযচয়াৰ ওচৰৈল আিহল, ৬ িযচয়াই

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ গৰাকীক কাৱা, িযেহাৱাই কেছ,

“তুিম িয বাক িনলা, আৰু িযহৰ াৰাই ৰজা অচূৰীয়াৰ দাসেবােৰ মাক

িন া কিৰেল, এই সকেলা কথাৈল ভয় নকিৰবা। ৭ চাৱা, মই তওঁৰ

অ ৰত একআ া াপন কিৰম, আৰু তওঁ িবেশষ স াদ িন িনজৰ

দশৈল উভিট যাব; মই তওঁৰ দশত তওঁক তেৰাৱােল িনপাত কিৰম।

৮ তাৰ পাছত ৰবচািকেয় উভিট গ ৰজা অচূৰীয়াই িল নাৰ িবৰেু যু

কিৰ থকা পােল; কাৰণ তওঁ িনেল য, ৰজা লাখীচৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল।

৯ তিতয়া ৰজা অচৰীয়াই িনেল য, চ আৰু িমচৰীয়া দশৰ ৰজা

িতহাকাই তওঁৰ িবৰেু যু কিৰবৈল স সমেবত কিৰেছ; সেয় তওঁ

বা ােৰ সেত বা াবাহকক িহি য়াৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল। ১০ িযহূদাৰ

ৰজা িহি য়াক কাৱা, িয ঈ ৰত তুিম ভাৰসা কিৰছা, “ৰজা অচূৰীয়াৰ

হাতত িযৰচূােলমক শাধাই িদয়া নহ’ব বিুল” তামাৰ সই ঈ েৰ তামাক

ভুলাওক। ১১ চাৱা, ৰজা অচূৰীয়াই সকেলা দশ স ণূৈক ংস

কিৰ িক কিৰিছল, সই িবষেয় তুিম িনবৈল পালা, সেয় তুিম জােনা

ৰ া পাবা? ১২ মাৰ পবূপৰুষুসকেল ংস কৰা দশবাসী গাজন,

হাৰণ, ৰচফ, আৰু তল াৰত থকা এদনৰ স ানসকলক তওঁেলাকৰ

দৱতােবােৰ জােনা তওঁেলাকক ৰ া কিৰেছ’?” ১৩ হমাতৰ ৰজা,

অপদৰ ৰজা, চফবিয়ম নগৰৰ ৰজা, হনাৰ আৰু ই াৰ ৰজা সকল

ক’ত আেছ? ১৪ িহি য়াই বা াবাহকসকলৰ পৰা প খন হণ কিৰেল

আৰু পািঢ়েল। তাৰ পাছত তওঁ িযেহাৱাৰ গহৃৈল গ িযেহাৱাৰ স খুত

প খন মিল িদেল। ১৫ িহি য়াই িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ক’ ল,

১৬ “ হ কৰবূ টাৰ মাজত বাস কৰা ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱা, আপিুন ঈ ৰ, পিৃথবীৰ সকেলা ৰাজ ৰ মাজত কৱল আপিুনেয়ই

ঈ ৰ, আপিুনেয়ই আকাশ ম ল আৰু পিৃথৱী সিৃ কিৰেল। ১৭ হ

িযেহাৱা কাণ পািত নক; হ িযেহাৱা আেপানাৰ চ মিল দিৃ কৰক

আৰু জীৱ ঈ ৰক িন া কিৰবৈল চনেহৰীেব ক পেঠাৱা সকেলা

কথা নক। ১৮ হ িযেহাৱা এইেটা সত য, অচূৰীয়াৰ ৰজাসকেল

সকেলা দশীবাসী আৰু তওঁেলাকৰ দশ ংস কিৰেল। ১৯ তওঁেলােক

তওঁেলাকৰ দৱতােবাৰক জইুত পলােল; িকয়েনা সইেবাৰ দৱতা

নহয়, িক ু ম ষ ৰ হাতৰ কাযেহ, সইেবাৰ কাঠ আৰু িশল মােথান, সেয়

অচূৰীয়াসকেল সইেবাৰ িবন কিৰেল। ২০ এই হতুেক হ আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা, অকল আপিুনেয়ই য িযেহাৱা ইয়াক পিৃথবীৰ সকেলা ৰাজ ৰ

লাকসকেল জািনবৰ বােব আপিুন তওঁৰ হাতৰ পৰা আমাক িন াৰ

কৰক।” ২১ তাৰ পাছত আেমাচৰ পু িযচয়াই িহি য়াৰ ওচৰৈল বা া

পিঠয়াই ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, কাৰণ তুিম

অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীবৰ িবষেয় মাৰ আগত াথনা কিৰলা; ২২ তওঁৰ

িবষেয় িযেহাৱাই কাৱা কথা এই: মাৰী িচেয়ান‐জীয়াৰীেয় তামাক

হয় ান কিৰেছ, আৰু তামাক হাঁিহেছ; িযৰচূােলম জীয়াৰীেয় তামাৈল

মৰু জাকািৰলা। ২৩ তুিম কাক উেপ া আৰু অপমান কিৰলা? আৰু

কাৰ িবৰেু উ েৰেৰ কথা কছা, আৰু অহ ােৰেৰ কাৰ ওপৰত

দিৃ কিৰলা? ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাৰ িবৰেু ই কিৰলা। ২৪ তুিম

তামাৰ দাসেবাৰৰ াৰাই ভুক উেপ া কিৰলা, আৰু ক’লা, মাৰ অিধক

ৰেথ সেত ওখ প তেবাৰৰ িটঙৈলেক, িলবােনানৰ ওখ ানৈল উিঠ

গেলাঁ। আৰু মই তাৰ ওখ ওখ দৱদাৰু আৰু তাৰ উ ম িডমৰু গছেবাৰ

কািট পলাম, আৰু তাৰ অ ভাগৰ ওখ ঠাইত তাৰ ফলৱতী উদ ানত

সামাম। ২৫ মই ঁৱা খািনেলাঁ আৰু িবেদশী পানী খােলাঁ, আৰু মই মাৰ

ভিৰৰ তলৱুােৰ িমচৰৰ সকেলা নদীেবাৰ ৱাম। ২৬ ব কালেৰ পৰা

মই তাক কেনৈক ি ৰ কিৰেলাঁ, আৰু াচীন কালত মই তাক কেনৈক

কাযকাৰী কিৰেলাঁ, সই িবষেয় তুিম না নাই ন? মই এিতয়া তাক ব

যাব িদম। আপিুন েভদ নগৰেবাৰ াস কিৰ উ ভ ৰািশ কিৰবৈল

ইয়াত আেছ। ২৭ তাৰ িনবাসীসকল বল আিছল; তওঁেলাক চূণিবচূণ হ

লি ত হিছল। তওঁেলােক পথাৰত সউজীয়া ঘাঁহ ৰইুিছল, পবূিদশৰ

বতাহৰ আগত। ঘৰৰ চালত বা পথাৰত গজা ঘাঁহৰ দেৰ। ২৮ িক ু তুিম

বহা, তুিম বািহৰৈল আৰু িভতৰৈল অহা যাৱা কৰা, আৰু মাৰ িবৰেু

তুিম কৰা াধ, এই সকেলােক মই জািনেছাঁ। ২৯ তুিম মাৰ িবৰেু কৰা

াধৰ কাৰেণ, আৰু তামাৰ অহ াৰৰ কথা মাৰ কাণত পৰাৰ কাৰেণ

মই তামাৰ নাকত মাৰ হাঁেকাটা, আৰু তামাৰ মখুত মাৰ লাগাম লগাম,

আৰু িয বােটিদ তুিম আিহলা, সই বােটিদেয়ই তামাক উভটাই পঠাম।

৩০ তামাৰ বােব এইেয় এক িচন হ’ব, য, এই বছৰত িনেজ উৎপ

হাৱা শস , আৰু ি তীয় বছৰত তাৰ পৰা উৎপ হাৱা শস তামােলােক

ভাজন কিৰবা; িক ু ততৃীয় বছৰত তামােলােক িন য়ৈক কিঠয়া িসিচঁ

শস দাবা, আৰু া াবাৰী পািত তাৰ ফল ভাগ কিৰবা। ৩১ িযহূদা

বংশৰ ৰ া পাৱা অবিশ লােক পনুৰাই পখুা মিলব, আৰু ফলৱান

হ’ব। ৩২ কাৰণ িযৰচূােলমৰ পৰা অবিশ লাক আৰু িচেয়ান প তৰ

পৰা ৰ া পাৱা লাক ওলাই আিহব; বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ উৎসােহ

ইয়াক িস কিৰব। ৩৩ এই হতুেক ৰজা অচূৰীয়াৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: তওঁ এই নগৰৈল নািহব, ইয়াৈল এপাত কাঁেড়া নামািৰব,

ইয়াৰ স খুৈল ঢাল ল নািহব, আৰু ইয়াৰ িবৰেু হাদাম নাবাি ব। ৩৪

িযেহাৱাই কেছ য, তওঁ িয বােটিদ আিহল, সই বােটিদেয়ই উভিট

যাব, তওঁ এই নগৰত নােহামাব। ৩৫ মই িনজৰ আৰু মাৰ দাস দায়দূৰ
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কাৰেণ এই নগৰ ৰ া আৰু উ াৰ কিৰম।” ৩৬ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ

দূতেবােৰ ওলাই গ অচূৰীয়াসকলৰ চাউিনত আ মণ কিৰেল, আৰু এক

লাখ পঁচাশী হাজাৰ লাকক মািৰেল। তােত লাকসকেল ৰািতপৱুা উিঠ

তওঁেলাকৰ চািৰওফােল মৰা শৱ পিৰ থকা দিখেল। ৩৭ সই বােব

অচূৰৰ ৰজা চনেহৰীেব ই ােয়ল ত াগ কিৰ ঘৰৈল উভিট গ নীনিবত বাস

কিৰেল। ৩৮ তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ িনেষাক নােমেৰ দৱতাৰ গহৃত

িণপাত কেৰাঁেত, অ েমলক আৰু চেৰচ নামৰ তওঁৰ পু জেন তওঁক

তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল। তাৰ পাছত তওঁেলাক অৰাৰট দশৈল পলাই

গ’ল। পাছত তওঁৰ পু এচৰ‐হে ােন তওঁৰ পাছত ৰাজ কিৰেল।

৩৮ সই সময়ত িহি য়াৰ সাংঘািতক নিৰয়া হিছল। আেমাচৰ পু

ভাববাদী িযচয়াই তওঁৰ ওচৰৈল আিহেল, আৰু তওঁক ক’ ল,

“িযেহাৱাই কেছ, ‘তুিম তামাৰ ঘৰ স ৃ লাব কৰা; কাৰণ তামাৰ মতুৃ

হ’ব, তুিম আৰু জীয়াই নাথািকবা’।” ২ তাৰ পাছত িহি য়াই দৱালৰ

ফালৈল মখু ঘৰূাই িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ক’ ল, ৩ তওঁ ক’ ল,

“ হ িযেহাৱা িবনয় কেৰাঁ, মই সত ভােৱ আৰু মেনেৰ আেপানাৰ

সা ােত কেনৈক চিল আিহেছাঁ, আৰু আেপানাৰ দিৃ ত কেন সদাচৰণ

কিৰ আিহেছাঁ, তাক আপিুন এিতয়া সাঁৱৰণ কৰক; এই বিুল িহি য়াই

বৰৈক কাি েল। ৪ িযচয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, ৫ “তুিম গ

িহি য়াক কাৱা, তামাৰ ওপৰ িপতৃ দায়দূৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ, মই তামাৰ াথনা িনেলাঁ, আৰু তামাৰ চ েলাত মাৰ দিৃ

পিৰল; চাৱা, মই তামাৰ আয়সু পা ৰ বছৰ বঢ়াই িদম। ৬আৰু মই

ৰজা অচূৰীয়াৰ হাতৰ পৰা তামাক আৰু এই নগৰক উ াৰ কিৰম; আৰু

মই এই নগৰৰ ঢাল ৰপূ হ’ম। ৭আৰু িযেহাৱাৰ পৰা তামাৈল এই িচন

হ’ব, য, মই িয কেছা সয়াই িস কিৰম। ৮ চাৱা, আহজৰ খটখিটত

ছাঁেটা দহ খাপ ওভটাবৈল মই খটখিটত ছাঁ পলাম’।” সেয় সই খটখিটৰ

ছাঁেটা আ ৱাই যাৱা ানৰ পৰা দহ খাজ উভিট গিছল। ৯ িযহূদাৰ ৰজা

িহি য়াই নিৰয়া পিৰ হাৱাৰ পাছত িলখা াথনা এইয়া আিছল: ১০

মই কিছেলাঁ য, মাৰ জীৱনৰ আধা ভাগত মই িচেয়ালৰ ৱাৰৰ মােজেৰ

যাম; মাৰ আয়সুৰ অৱিশ ভাগৰ বােব মাক তাৈল পেঠাৱা হেছ।”

(Sheol h7585) ১১ মই কিছেলাঁ য, “মই জীিৱত লাকৰ দশত িযেহাৱাক

আৰু দিখবৈল নাপাম; পিৃথৱীৰ িনবাসী বা ম ষ ক মই আৰু নাচাও। ১২

মৰ‐ছাগ ৰখীয়াৰ ত ুৰ দেৰ মাৰ জীৱন মাৰ পৰা আঁতৰাই িনয়া হ’ল;

মই িসিপনীেয় বাৱা কােপাৰৰ দেৰ মাৰ জীৱন িৰয়ােলাঁ, আপিুন মাক

তাঁত শালৰ পৰা কািটেল; িদন আৰু ৰািতৰ িভতৰতআপিুন মাৰ জীৱনেটা

শষ কিৰব। ১৩ মই ৰািতপৱুাৈলেক কাি েলাঁ, িসংহৰ দেৰ তওঁ মাৰ

আটাই হাড় ভািঙেছ; িদন আৰু ৰািতৰ িভতৰেত আপিুন মাৰ জীৱন শষ

কিৰেল। ১৪ মই বগলীৰ দেৰ িচঁিচঁয়াই আেছাঁ; কেপৗৰ দেৰ শাক িন

কিৰেছাঁ; ওপৰৈল চাওঁেত চাওঁেত মাৰ চ বল হ’ল; হ িযেহাৱা মই

উপ ৱ পাইেছাঁ, মাক সহায় কৰক। ১৫ মই িক ক’ম? তওঁ মাক ক’ ল,

আৰু তওঁ িস ও কিৰেল; মাৰ আ া দূেখেৰ পিৰপণূ হাৱাৰ বােব মই

মাৰ গােটই জীৱনত লােহ লােহ খাজ কািঢ়ম। ১৬ হ ভু, আপিুন

িদয়া ক মাৰ বােব লাভজনক; মাৰ জীৱনেটা পনুৰ ঘৰূাই িদব পােৰ;

আপিুন মাৰ জীৱন আৰু া পনুৰ াপন কিৰেল। ১৭ মই তেন ক

অ ভৱ কৰােটা মাৰ বােব লাভজনক আপিুন মাক ংসৰ গাতৰ পৰা

ৰ া কিৰেল; িকয়েনা আপিুন মাৰ সকেলা পাপ আেপানাৰ পাছফােল

দিলয়াই পলােল। ১৮ কাৰণ িচেয়ােল আেপানাক ধ বাদ িনিদেয়;

মতুৃ েৱ আেপানাৰ শংসা নকেৰ; গাতৈল নািম যাৱাসকেল আেপানাৰ

িব াসেযাগ তাৈল আশা কিৰব নাৱােৰ। (Sheol h7585) ১৯আিজ মই

যেনৈক কিৰেছাঁ, তেনৈক জীিৱত লােকেহ আেপানাক ধ বাদ িদব

পােৰ; িপতেৃয় স ান সকলক আেপানাৰ িব াসেযাগ তা জািনব িদব। ২০

িযেহাৱাই মাক পিৰ াণ কিৰবৈল যু ত আেছ, আমাৰ জীৱনৰ িতেটা

িদনত িযেহাৱাৰ গহৃত আিম স ীেতেৰ সেত উদযাপন কিৰম। ২১

তিতয়া িযচয়াই ক’ ল, “িডমৰু িটৰ লদা আিন, খ ৰ ওপৰত লগাই

িদয়া যাওক; তােত তওঁ হ’ব।”। ২২ িহি য়ােয়া ক’ ল, “মই য,

িযেহাৱাৰ গহৃৈল উিঠ যাম, ইয়াৰ িচন িক হ’ব?

৩৯ সই সময়ত বলদানৰ পু মেৰাদক বলদান নােমেৰ বািবলৰ

ৰজাই িহি য়াৰ ওচৰৈল এখন প আৰু এিট উপহাৰ পঠােল;

কাৰণ তওঁ িনিছল য, িহি য়া নিৰয়া পিৰ হিছল। ২ িহি য়াই এই

ব েবাৰৰ াৰাই স ু হ’ল; তওঁ বা াবাহকক তওঁৰ গাদামত থকা

ব মলূ ব েবাৰ দখৱুােল‐ ৰপূ, সাণ, মছলােবাৰ, ব মলূীয়া তল, আৰু

তওঁৰ অ শ ৰ গাদাম, তওঁৰ গাদামত থকা সকেলা ব দখৱুােল।

িহি য়াৰ ঘৰত, বা তওঁৰ গােটই ৰাজ ত তওঁ তওঁেলাকক নেদখউুৱা

কােনা ব নািছল। ৩ তাৰ পাছত ভাববাদী িযচয়াই ৰজা িহি য়াৰ

ওচৰৈল আিহেল আৰু িধেল, “এই মা হেবােৰ আেপানাক িক ক’ ল?

আৰু তওঁেলাক ক’ৰ পৰা আিহেছ?” তিতয়া িহি য়াই ক’ ল, “ তওঁেলাক

দূৰ দশ বািবলৰ পৰা মাৰ ওচৰৈল আিহেছ।” ৪ িযচয়াই িধেল,

“আেপানাৰ গহৃত তওঁেলােক িক িক দিখেল?” তিতয়া িহি য়াই ক’ ল,

“ তওঁেলাক মাৰ গহৃত থকা সকেলােক দিখেল; মাৰ ব মলূ ব ৰ

মাজৰ, মই তওঁেলাকক নেদখউুৱা কােনা ব েৱই নাই।” ৫ তিতয়া

িযচয়াই িহি য়াক ক’ ল, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাক না: ৬ চাওক,

আেপানাৰ গহৃত িয িয আেছ, আৰু আেপানাৰ পবূপৰুষুসকেল সাঁিচ থ

যাৱা িয িয ব আিজৈলেক আেছ, সই সকেলােক বািবলৈল িনবৰ িদন

ওচৰ চািপেছ, সইেবাৰৰ অলেপা অৱিশ নাথািকব, ইয়াক িযেহাৱাই

কেছ। ৭আেপানাৰ ঔৰসত িয িয পু সকল জ হ’ব, তওঁেলাকৰ

আপিুন িপতৃ তুল হ’ব; তওঁেলােক তওঁেলাকক ল যাব আৰু তওঁেলাক

বািবলৰ ৰাজ গহৃত নপংুসক দাস হ’ব।” ৮ তিতয়া িহি য়াই িযচয়াক

ক’ ল, “তুিম িযেহাৱাৰ িয বাক ক’লা, সেয় উ ম।” কাৰণ তওঁ ভািবেল

য, “ মাৰ িদনত সই ঠাইত শাি আৰু ি ৰতা হ’ব।

৪০ তামােলাকৰ ঈ েৰ কেছ, মাৰ লাকসকলৰ শা না হওক।

২ িযৰচূােলমক ন তােৰ কাৱা, আৰু তওঁৈল ঘাষনা কৰা, য

তওঁৰ সং াম শষ হ’ল, তওঁৰ অপৰাধ মা কৰা হ’ল, তওঁৰ সকেলা

পাপৰ সলিন িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা তওঁ ণ ম ল পােল। ৩ এটা মােত

িচঞিৰেছ, মৰু া ৰত িযেহাৱাৰ পথ যু ত কৰা, আমাৰ ঈ ৰৰ বােব

মৰভূুিমত এিট পান ৰাজপথ তয়াৰ কৰা।” ৪ েত ক উপত কা ওখ

কৰা হ’ব; আৰু েত ক প তআৰু পাহাৰ সমান কৰা হ’ব; অসমতল

ঠাই সমান কৰা হ’ব, খলাবমা মািট সমান কৰা হ’ব; ৫আৰু িযেহাৱাৰ

মিহমা কাশ কৰা হ’ব, আৰু সকেলা ম ই এেক সময়েত তাক দিখব;

কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ মেুখেৰ ইয়ােক ক’ ল। ৬ এজেন কেছ, “কা া।”

আন এজেন উ ৰ িদেছ, “মই িকয় কাি ম?” সকেলা মাংসই তণৃ হ’য়,

আৰু তওঁৰ সকেলা িব াসেযাগ চুি পথাৰৰ ফুলৰ দেৰ। ৭ যিতয়া

িযেহাৱাৰ াস‐বায়ু তাৰ ওপৰত বলায় তিতয়া ঘাঁহ কাই যায়, ফুল

জঁয় পেৰ; আৰু লাকসকল িন য় ঘাঁহ। ৮ ঘাঁহ কাই যায়, ফুল জয় পেৰ,

িক ু আমাৰ ঈ ৰৰ বাক অন কালৈলেক থােক। ৯ হ িচেয়ানৰ আগত

ভবা া চাৰ কেৰাঁতা লাক, ওখ প তৈল উিঠ যাৱা; িযৰচূােলমৈল

ভবা া ঘাষণা কৰা, শি েৰ সেত জােৰেৰ িৰিঙওৱা। িচঞিৰ কা া,

ভয় নকিৰবা। িযহূদাৰ নগৰেবাৰক কাৱা, “এইয়া তামােলাকৰ ঈ ৰ।”

১০ চাৱা, ভু িযেহাৱা জয়যু বীৰ ৰেূপ আিহেছ, আৰু তওঁ িনজ

বা বেলেৰ শাসন কিৰব। চাৱা তওঁৰ পৰু াৰ তওঁৰ লগত আেছ,

তওঁৰ িতদান তওঁৰ আেগ আেগ যায়। ১১ তওঁ মৰ‐ছাগ ৰখীয়াৰ

দেৰ িনজৰ জাকক চৰাব, তওঁ িনজৰ বা ৰ তলত মৰ‐ছাগ পাৱািলক

গাটাব, আৰু িসহঁতক দয়ৰ কাষ চপায় কিঢ়য়াব আৰু িসহঁতৰ সৰেুবাৰক

মৰেমেৰ িতপালন কিৰ চলাই িনব। ১২ কােন িনজৰ হাতৰ তলৱুাত

জলৰািশ জিুখিছল? আৰু কােন আকাশ‐ম ল জিুখিছল? কােন পিৃথবীৰ

সমদূায় ধিূল দানত ভৰাই জিুখিছল? কােন প তেবাৰক পা াত

বা পাহাৰেবাৰক তুলাঁচনীত জিুখিছল? ১৩ কােন িযেহাৱাৰ আ াৰ

ত িনৰপূণ কিৰিছল? বা কােন তওঁৰ পৰামশদাতা হ তওঁক িশ া

িদিছল? ১৪ তওঁ কাৰ পৰা পৰামশ পাইিছল? কােন তওঁক ায় কায
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কিৰবৈল িশকাইিছল? আৰু কােন তওঁক ানৰ িশ া িদিছল, আৰু

তওঁক িবেবচনাৰ পথ দখৱুাইিছল? ১৫ চাৱা, দশবাসীসকল কলহৰ

গাত লািগ থকা পানীৰ কিণকাৰ দেৰ আৰু তুলাচনীত লািগ থকা ধিুলৰ

কিণকাৰ দেৰ গিণত হয়; চাৱা, তওঁ অিত ু ব ৰ দেৰ ীপেবাৰক

তােল। ১৬ ই নৰ বােব িলবােনান, নাইবা হাম বিলৰ বােব অৰণ ৰ

জ ু েবাৰ যেথ নহয়। ১৭ তওঁৰ দিৃ ত সকেলা দশবাসী অপযা ;

তওঁৰ আগত তওঁেলাক এেকােৱ নহয় দেৰ গিণত হয়। ১৮ তে

তামােলােক কাৰ সেত ঈ ৰক তুলনা কিৰবা? বা তওঁৰ লগত কান

মিু ৰ উপমা িদবা? ১৯এটা কটা মিু ! এজন কমকােৰ িনেজ তয়াৰ

কেৰ; সাণাৰীেয় তাৰ ওপৰত সাণৰ পতা মােৰ, আৰু তাৰ বােব ৰপূৰ

িশকিল যু ত কেৰ। ২০ মা েহ উপহাৰ িদবৈল নপচা কাঠ বািচ ল; পিৰব

নাৱাৰা িতমা িনজৰ বােব যু ত কিৰবৈল িনপণু িশ কাৰ িবচােৰ।

২১ তামােলােক নাজানা ন? তামােলােক না নাই ন? আিদেৰ পৰা

তামােলাকক স াদ িদয়া নাই ন? পিৃথবীৰ মলূ াপন কৰােৰ পৰা

তামােলােক বজুা নাই ন? ২২ িয জনা পিৃথৱীৰ আকাশ ম লৰ ওপৰত

বিহ আেছ, আৰু তওঁৰ আগত তাৰ িনবাসীসকল ফিৰঙৰ দেৰ, তওঁ

পদাৰ দেৰ আকাশ ম ল িব াৰ কেৰ, আৰু বাস কৰা ত ুৰ দেৰ তাক

সািৰত কেৰ। ২৩ তওঁ শাসনক াসকলক নথকাৰ দেৰ লু কেৰ; আৰু

পিৃথবীৰ শাসনক াসকলক অথহীনৰ দেৰ কেৰ; ২৪ চাৱা, তওঁেলােক

কৱল ৰােৱ আৰু বয়, এেন িক, তওঁেলাকৰ মঢ়ুােয়া মািটত কৱল িশপা

ধিৰেছ, তওঁ তওঁেলাকৰ ওপৰত ফু িদয়াৰ আগেত তওঁেলাক কাই

যায়, আৰু তওঁেলাকক বা’মৰলী বতােহ মৰাৰ দেৰ উৰৱুাই িনেয়। ২৫

পিব জনাই কেছ, “ তেনহ’ ল তামােলােক মাক কাৰ সেত উপমা

িদেল মই তাৰ সদশৃ হ’ম? ২৬আকাশৈল চ তুিল চাৱা, কােন সৗ

তৰােবাৰ সিৃ কিৰেল? তওঁ তওঁেলাকৰ সম সিৃ পিৰচালনা কেৰ,

আৰু তওঁ সইেবাৰক নাম কািঢ় মােত, সই জনাৰ অিধক সামথ আৰু ব

পৰা মৰ কাৰেণ সইেবাৰৰ কােনা এটাও অ পি ত নাথােক। ২৭ মাৰ

পথ িযেহাৱাৰ পৰা হ আেছ, আৰু মাৰ গাচৰৈল তওঁ মন িনিদেয়,

হ যােকাব আৰু হ ই ােয়ল, তুিম িকয় এেন কথা কছা? ২৮ তুিম জনা

নাই ন? তুিম জােনা না নাই? অনািদ অন ঈ ৰ িযেহাৱাই, পিৃথৱীৰ

সীমােবাৰ সিৃ ক া তওঁ া নহয়, আৰু ভাগৰ নাপায়, আৰু তওঁৰ

বিু অগম । ২৯ তওঁ া হাৱা লাকক শি দান কেৰ, আৰু ল

হাৱা লাকক অিধক বল দান কেৰ। ৩০ এেন িক ডকাসকেল া

হ ভাগৰ পায়, আৰু যৱুকসকেল উজিুত খাই পেৰ। ৩১ িক ু িযসকেল

িযেহাৱাৈল অেপ া কেৰ, তওঁেলােক নতুন বল পাব, তওঁেলােক ৰৰ

প ীৰ দেৰ ডউকােৰ ওপৰৈল উিৰব, তওঁেলােক দৗিৰব আৰু া

নহ’ব, তওঁেলােক খাজ কািঢ়ব আৰু ভাগৰ নাপাব।

৪১ হ ীপেবাৰ, মাৰ আগত িনজম িদ না, দশবাসীেয় নতুন বল

পাওক; তওঁেলাকক ওচৰত আিহ কথা পািতব িদয়া, আহাঁ আিম

এেক লেগ িববাদৰ িবচাৰৈল যাওহঁক। ২ কােন পবূ িদশত এজনক

উে িজত কিৰেল? ধািমকতা কায কিৰবৈল কােন তওঁক িনজৰ ভিৰৰ

ওচৰৈল মািতেছ? তওঁ সই জনৰ আগত দশবসীক শাধাই িদেছ, আৰু

তওঁক ৰজাসকলৰ পৰাভূত কৰাইেছ; তওঁ তওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ

ধিুলৰ দেৰ আৰু তওঁৰ ধ েৰ উিৰ যাৱা নৰাৰ দেৰ কিৰেছ। ৩ তওঁ

তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ গেছ, আৰু তওঁ বাটত ভিৰ িনিদয়াৈক

িনৰাপেদ আগ বািঢ় গেছ। ৪ কােন সই কায কিৰেল আৰু তাক িস ও

কিৰেল? কােন আৰ ণীেৰ পৰা জ ক উৎপ কেৰ? থম িয মই,

আৰু শষৰ স ী িয মই িযেহাৱা, মেয়ই সই জনা। ৫ ীপেবােৰ দিখ

ভয় কিৰেল, পিৃথৱীৰ অ েবাৰ কঁিপল; িসহঁত ওচৰ চািপ আিহল। ৬

িতজেন িনজৰ ওচৰ চুবৰুীয়াক সহায় কিৰেল, আৰু িতজেন ইজেন

আন জনক ক’ ল, ‘সাহ কৰা।’ ৭ সই দেৰ বাৈঢ়েয় সাণাৰীক, আৰু

হাতুৰীেৰ কাম কৰা জনক িনয়ািৰত খু া জনক সাহস িদেল। ঢালাই

কৰাৰ িবষেয় ক’ ল, এইেটা উ ম; আৰু িস গজাল মািৰ তাক সংল

কিৰেল যােত সইয়া তলত নপেৰ। ৮ িক ু হ মাৰ দাস ই ােয়ল,

যােকাব যাক মই মেনানীত কিৰেলাঁ, মাৰ ব ু অ াহামৰ স ান, ৯ যাক

মই পিৃথৱীৰ অ ৰ পৰা হােতেৰ ধিৰ আিনেলা, আৰু যাক মই অিত দূৰৰ

পৰা মািতেলা আিনেলা, যাক মই ক’ লা, ‘তুিম মাৰ দাস;’ মই তামাক

মেনানীত কিৰেলাঁ আৰু তামাক ত াগ কৰা হাৱা নাই। ১০ ভয় নকিৰবা,

কাৰণ মই তামাৰ লগত আেছাঁ; ব া ল নহ’বা, কাৰণ মই তামাৰ ঈ ৰ;

মই তামাক শি িদম, মই তামাক সহায় কিৰম, আৰু মাৰ িবজয় যু

সাঁ হােতেৰ তামাক ধিৰ ৰািখম। ১১ চাৱা, িযসকেল তামাৰ িবৰেু

াধ কিৰেছ, সই সকেলােৱ লাজ পাই িববণ হ’ব; িযসকেল তামাক

িতবাদ কেৰ, তওঁেলাক এেকা নােহাৱা যন হ’ব, আৰু িবন হ’ব;

১২ িযসকেল তামাৰ িবেৰাধ কেৰ, তওঁেলাকক তুিম িবচািৰ নাপাবা;

িযসকেল তামাৰ লগত যু কেৰ, তওঁেলাক শূ আৰু এেকা নােহাৱা

যন হ’ব। ১৩ িকয়েনা তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা িয মই, মেয়ই তামাৰ সাঁ

হাতত ধেৰাঁ, আৰু কওঁ, ‘ভয় নকিৰবা; মেয়ই তামাক সহায় কিৰম।’

১৪ হ পাক যােকাব, হ ই ােয়ল লাকসকল, ভয় নকিৰবা; িযেহাৱাই

কেছ “মেয়ই তামাক সহায় কিৰম” আৰু ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাই

তামাৰ মিু দাতা। ১৫ চাৱা, মই তামাক এক নতুন চাকা দাঁত থকা

মৰণা মৰা য ৰপূ কিৰম; তুিম প তেবাৰ মৰণা মািৰ িড় কিৰবা,

আৰু পাহাৰেবাৰক তুহঁৰ দেৰ কিৰবা। ১৬ তুিম সইেবাৰক জািৰবা,

আৰু বতােহ সইেবাৰক উড়ুৱাই িনব, আৰু বা’মৰলী বতােহ সইেবাৰক

িসঁচিৰত কিৰব; িক ু তুিম িযেহাৱাত উ াস কিৰবা, তুিম ই ােয়লৰ

পিব ঈ ৰ জনাত গৗৰৱ কিৰবা। ১৭ খী আৰু অভাৱীসকেল পানী

িবচােৰ িক ু তাত পানী নাই, আৰু তওঁেলাকৰ িজভা িপয়াহেত কাই

যায়; মই িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ াথনাৰ িনম, মই ই ােয়লৰ ঈ ৰ

তওঁেলাকক ত াগ নকিৰম। ১৮ মই এঢলীয়া ানৰ পৰা তলৈল যাৱাৈক

নদীেবাৰ, আৰু উপত কাৰ মাজত ভুমকুেবাৰ উিলয়াম; মই মৰভূুিমক

এক জলাশয় কিৰম, আৰু খৰাং মািটক ভুমেুকেৰ পিৰপণূ কিৰম। ১৯

মই অৰণ ত বনৰীয়া এৰচ, বাবল, মি আৰু জলফাই গছ ৰমু; আৰু

মৰভূুিমত দৱদাৰ,ু িতধৰ, তাচুৰ গছ এেকলেগ ৰইু থম। ২০ িযেহাৱাই

িনজ হােত য, এই কায কিৰেল, আৰু ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাই য

তাক সিৃ কিৰেল, ইয়াক লাকসকেল যন দিখব আৰু িবেবচনা কিৰ

এেক সময়েত বিুজব পােৰ, এেন অিভ ােয়েৰ মই সই কায কিৰম। ২১

িযেহাৱাই কেছ, “ তামােলাকৰ গাচৰ উপি ত কৰা,” যােকাবৰ ৰজাই

কেছ, “ তামােলাকৰ মিু ৰ বােব দঢ়ৃ মাণ আনা।” ২২ তওঁেলাকক

তওঁেলাকৰ মাণ আমাৈল আিনবৈল িদয়া হওক, আৰু আগৈল িক ঘিটব,

তাক আমাৰ আগত কাশ কিৰবৈল িদয়া হওক; সেয় আিম এই সকেলা

ভালদেৰ বিুজব পািৰম। আেগেয় কৰা ভিবষ তবাণী আমাক কাৱা হওক,

সেয় আিম তওঁেলাকৰ ওপৰত িতফিলত কিৰম আৰু তওঁেলােক

িকদেৰ িস কিৰব তাক জািনম। ২৩ তামােলাক য ঈ ৰ, ইয়াক আিম

জািনবৈল ভিবষ েত িক ঘিটব, তাক কাশ কৰা; আিম যােত শি ত আৰু

িব য় মািন দিখবৰ বােব তামােলােক ম ল বা অম ল কৰা। ২৪

চাৱা, তামােলাকৰ মিু েবাৰ এেকা নহয়, আৰু তামােলাকৰ কাযও

এেকা নহয়; তামােলাকক মেনানীত কৰা জন ঘণৃনীয়। ২৫ মই উ ৰ

িদশত এজনক উৎপ কিৰেলাঁ, আৰু তওঁ আিহেছ; মাৰ নাম লাৱা

জনক সূয উদয় হাৱা ফােল মই মািতেলাঁ; বাকা গচকাৰ দেৰ, আৰু

মােৰ মািট খচাৰ দেৰ, তওঁ শাসনক াসকলক গচিকব। ২৬ কােন

ইয়াক আিদেৰ পৰা কাশ কিৰেল? আৰু কােন আগেত কিৰেল? সই

কথা জািনবৰ বােব, যােত আিম ক’ব পােৰাঁ “ তওঁ সত ” বা িৱকেত

তওঁেলাকৰ কােনােৱ এই আ া িদয়া নািছল, তুিম কাৱা কথা কােনা

না নািছল। ২৭ মই থেম িচেয়ানক কিছেলাঁ, “ইয়াত এওঁেলাকক

চাৱা,” মই এজন চাৰক িযৰচূােলমৈল পঠােলাঁ। ২৮ যিতয়া মই

চােলাঁ, তাত কােনা এজেনা নাই; ভাল পৰামশ িদব পৰা কােনা এজেনা

তওঁেলাকৰ মাজত নাই, মই িধেল উ ৰত এটা শ ক’ব পৰা কান

আেছ। ২৯ চাৱা, তওঁেলাকৰ সকেলােৱ অসাৰ, আৰু তওঁেলাকৰ কাযও

অসাৰ; তওঁেলাকৰ সাঁচত ঢলা মিু েবাৰ ভাপ আৰু শূ মােথান।

৪২ সৗৱা চাৱা, মাৰ দাস, মই তওঁক ধিৰ ৰািখেছাঁ; মাৰ মেনানীত

লাকত, মাৰ আ াই স ু হেছ; মই তওঁৰ ওপৰত মাৰ
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আ া ি িত কিৰেলাঁ; তওঁ দশবাসীসকলৰ মাজত ায় িবচাৰ কিৰব।

২ তওঁ নাকাি ব অথবা িনিচঞঁিৰব, আৰু িনজৰ মাত পথত নাৈক

নক’ব। ৩ তওঁ থেতলা নল নাভািঙব, ধাঁৱাই থকা শিলতাও মাব;

িক ু তওঁ সত তােৰ ায় িবচাৰ কিৰব। ৪ তওঁ পিৃথবীত ায় িবচাৰ

াপন নকৰাৈলেক ল িক িনৰৎুসাহ নহ’ব; আৰু ীপেবােৰ তওঁৰ

িবধানৰ বােব অেপ া কিৰব। ৫ িযজনাই আকাশ ম ল আৰু পিৃথৱী সিৃ

কিৰেল, সইজনাই পিৃথৱী আৰু তাত উৎপ হাৱা সকেলােক দিলচা

পৰাৰ দেৰ পািৰেল, আৰু জীৱন িদেল; িয জনাই লাকসকলক িন াস

িদেল জীয়াই থকা সকলক াণ িদেল, সই ঈ ৰ িযেহাৱা কাৱা কথা

এই, ৬ মই তামাক ধািমকতাৈল মািতেলা, আৰু তামাৰ হাত ধিৰ ৰািখম,

মই লাকসকলৰ িনয়ম াপকৰেূপ, দশবাসীসকলৰ ীি ৰেূপ তামাক

িনযু কিৰম। ৭ অ লাকসকলৰ চ মকুিল কিৰবৈল, ব ীশালৰ পৰা

ব ীসকলক মু কিৰবৈল, আৰু কাৰাগাৰৰ অ কাৰত বিহ থকা সকলক

তাৰ পৰা আিনবৈল। ৮ মই িযেহাৱা, এেয় মাৰ নাম; আৰু মই মাৰ

গৗৰৱ আনক, বা মাৰ শংসা কটা মিু েবাৰক িনিদওঁ। ৯ চাৱা, আগৰ

কথা ফিলয়ােল এিতয়া নতুন িবষয় মই কাশ কেৰাঁ; সইেবাৰ িস

নহওঁেতই সইেবাৰৰ িবষেয় মই তামােলাকক কওঁ।” ১০ হ সমু ৰ

িভতৰত থকাসকল আৰু তাত থকা সকেলােবাৰ, হ ীপেবাৰ আৰু তাৰ

িনবাসীসকল তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ নতুন গীত গাৱা, আৰু

পিৃথৱীৰ সীমাৰ পৰা তওঁৰ শংসাৰ গান কৰা। ১১ মৰভূুিম আৰু তাৰ

নগৰেবােৰ কা ক, কদেৰ বসিত কৰা গাওঁেবােৰ উ িন কৰক;

চলা‐িনবাসীসকল গান কৰক, প তৰ িটঙৰ পৰা জয় িন কৰক। ১২

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ গৗৰৱ ীকাৰ কৰক, আৰু ীপেবাৰৰ মাজত তওঁৰ

শংসা কৰক। ১৩ িযেহাৱা বীৰৰ দেৰ ওলাই আিহব; তওঁ যু াৰৰু দেৰ

িনজৰ উৎসাহ বঢ়াব; তওঁ জয় িন কিৰব, এেন িক, মহা িন কিৰব;

তওঁ শ েবাৰৰ িবৰেু পৰা মী কায দশন কিৰব। ১৪ মই ব সময়ৰ

বােব িনজম িদ থািকেলাঁ, এিতয়াও মই মাখ ব কিৰম, িক ু এিতয়া মই

সৱ কৰা িতেৰাতাৰ দেৰ িচঞিৰম, এেকবােৰ নথাম আৰু ঘনৈক উশাহ

ল’ম। ১৫ মই প ত আৰু পাহাৰেবাৰ ংস কিৰম, আৰু সই বাৰৰ

ওপৰত থকা সকেলা গছ গছিন ৱাম; আৰু মই ন বাৰ ীপত পিৰনত

কিৰম, আৰু জলাশয়েবাৰ ৱাম। ১৬ মই অ সকলক তওঁেলােক

নজনা বােটিদ ল যাম, তওঁেলােক নজনা পেথিদ তওঁেলাকক ল যাম;

মই তওঁেলাকৰআগতআ াৰক পাহৰ কিৰম, আৰু বঁকােবঁিক ঠাই পান

কিৰম। এইেবাৰ কায মই কিৰম; আৰু সইেবাৰ মই পিৰত াগ নকিৰম।

১৭ িযসকেল কটা িতমােবাৰত িব াস কেৰ, আৰু িযসকেল সাঁচত ঢলা

মিু েবাৰক কয়, “ তামােলাক আমাৰ ঈ ৰ,” সই আটাইেলাক সকেল

িবমখু হ স ণূৈক লাি ত হ’ব। ১৮ হ কলাসকল না; হ অ সকল

চ মলা তােত দখা পাবা। ১৯ িক ু মাৰ দাসৰ দেৰ অ কান? আৰু

মই পেঠাৱা দূতৰ দেৰ কলা কান? মােৰ সেত শাি েৰ থকা লাকৰ

দেৰ অ কান? িযেহাৱাৰ দাসৰ দেৰ অ কান? ২০ তুিম অেনক িবষয়

দিখছা, িক ু দয় ম নকৰা; কাণ মকুিল আেছ, িক ু তওঁ েন। ২১

িযেহাৱাই িনজৰ ধািমকতাৈল চাই, ব ৱ াক মহৎ আৰু আদৰণীয় কিৰবৈল

স ু হ’ল। ২২ িক ু এই লাকসকল ডকাইত আৰু লটু কিৰ িনয়া লাক,

তওঁেলাক সকেলােৱই গাতত ধৰা পিৰল, আৰু ব ীশালত ব ী কৰা

হ’ল; তওঁেলাকক লটু কৰা হ’ল, িক ু তওঁেলাকক কােনও উ াৰ কিৰব

নাৱােৰ; আৰু কােনও নকয় “ওেভাটাই িদয়া” বিুল। ২৩ তামাৰ মাজত

কােন এই কথা িনব? আৰু কােন িন ভিবষ ত কালৰ বােব িনব?

২৪ কােন যােকাবক লাট আৰু কােন ই ােয়লক ডকাইতৰ হাতত

সমপণ কিৰেল? িয জনাৰ িবৰেু আিম পাপ কিৰেলাঁ, আৰু িযজনাৰ পথত

লাকসকেল চিলবৈল অমাি হ’ল, আৰু িযজনাৰ ব ৱ াৈল লাকসকেল

কাণ িনিদেল, সই িযেহাৱাই নহয় ন? ২৫ সই বােব তওঁ তাৰ ওপৰত

িনজৰ াধাি আৰু যু ৰ চ তা বৰষােল; তােত সেয় চািৰওফােল

িল উিঠল, তথািপও তওঁেলােক উপলি নকিৰেল; সেয় তওঁেলাকক

পিুৰেল, তথািপ তওঁেলােক েদেয়েৰ হণ নকিৰেল।

৪৩ িক ু হ যােকাব মই সিৃ ক া িযেহাৱাই, আৰু হ ই ােয়ল,

তামাৰ িন াণক া িযেহাৱা এইদেৰ কেছ, “ভয় নকিৰবা,

িকয়েনা মই তামাক মু কিৰেলাঁ; মই তামাৰ নাম ধিৰ তামাক

মািতেলাঁ, তুিম মােৰই।” ২ তুিম যিতয়া পানীৰ মােজিদ পাৰ হ’ ল,

মই তামাৰ লগত থািকম, আৰু নদীেবাৰৰ মােজিদ গ’ ল সইেবােৰ

তামাক ািবত নকিৰব; যিতয়া তুিম জইুৰ মােজিদ খাজ কািঢ়বা তুিম

দ নহ’বা, নাইবা তাৰ িশখাই তামাক অিন নকিৰব। ৩ িকয়েনা মই

তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনা, তামাৰ াণক া;

মই তামাৰ মিু ৰেূপ িমচৰ, তামাৰ সলিন চ আৰু িচবা িদেলাঁ ৪

এিতয়াও তুিম মাৰ দিৃ ত ব মলূ আৰু আদৰণীয়, মই তামাক ম

কেৰাঁ; সই বােব মই তামাৰ সলিন মা হেবাৰক, তামাৰ াণৰ সলিন

লাক সমহূক িদম। ৫ ভয় নকিৰবা, িকয়েনা মই তামাৰ লগত আেছাঁ;

মই পৱূ িদশৰ পৰা তামাৰ বংশক আিনম, আৰু পি ম িদশৰ পৰা

তামাক গাটাম। ৬ মই উ ৰ িদশক ক’ম, ‘ তওঁেলাকক এিৰ িদয়া,

আৰু দি ণ িদশক ক’ম, ধিৰ নাৰািখবা, মাৰ পু সকলক দূৰৰ পৰা,

আৰু মাৰ জীেয়কসকলক পিৃথৱীৰ সীমাৰ পৰা আিন িদয়া। ৭ মাৰ

নােমেৰ খ াত হাৱা, আৰু মাৰ গৗৰৱৰ অেথ মই সিৃ কৰা িতজনক

আিন িদয়া; তওঁেলাকক মই গঠন কিৰেলাঁ, মই িন াণ কিৰেলাঁ। ৮

তামােলােক চ থকা অ লাকক, আৰু কাণ থকা কলা লাকক উিলয়াই

আনা। ৯ সকেলা দশবাসী গাট খাওক, আৰু লাক সমহূ সমেবত হওক;

তওঁেলাকৰ মাজৰ কােন ইয়াক কাশ কিৰব পােৰ? আৰু আগৰ কালৰ

কথা কােন আমাক নাব পােৰ? তওঁেলাকৰ িনজৰ কথা মাণ কিৰবৈল

িনজৰ সা ী আনক; তওঁেলাকক না হওক আৰু “ সেয় সঁচা” বিুল

িনি ত কৰা হওক। ১০ িযেহাৱাই কেছ, “ তামােলােক যােত জািনব

পাৰা আৰু মাক িব াস কৰা, আৰু মইেয় য তওঁ, ইয়াক বিুজব পাৰা,

সেয় তামােলােকই মাৰ সা ী আৰু মাৰ মেনানীত দাস। মাৰ পবূেত

কােনা ঈ ৰ িনি ত হাৱা নাই, আৰু মাৰ পাছেতা কােনা নহ’ব। ১১

মই, মেয়ই িযেহাৱা, মাৰ বািহেৰ আন কােনা াণক া নাই। ১২ মেয়ই

চাৰ কিৰেলাঁ, মেয়ই পিৰ াণ কিৰেলাঁ, আৰু মেয়ই ঘাষণা কিৰেলাঁ;

আৰু আন কােনা দৱতা তামােলাকৰ মাজত নাই; িযেহাৱাই কেছ,

“ তামােলােক মাৰ সা ী, আৰু মইেয়ই ঈ ৰ; ১৩আিদেৰ পৰা মইেয়ই

তওঁ, মাৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কেৰাঁতা কােনা নাই; মই কায কিৰম,

আৰু কােন তাক ঘৰুাব পােৰ?” ১৪ তামােলাকৰ মিু দাতা ই ােয়লৰ

পিব ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “মই তামােলাকৰ বােব বািবলৈল

লাক পঠােলাঁ, আৰু মই তওঁেলাকৰ সকেলােক পলাতক অৱ াত ল

যাম, মই কলদীয়াসকলক তওঁেলাকৰ আন কৰাৰ পৰা িবলাপৈল

পিৰনত কিৰম। ১৫ মেয়ই িযেহাৱা, তামােলাকৰ পিব জনা, ই ােয়লৰ

সিৃ ক া, তামােলাকৰ ৰজা।” ১৬ সমু ৰ মােজিদ বাট, (মহাজলৰািশৰ

মােজিদ পথ যু ত কৰা িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ১৭ ৰথ আৰু ঘাঁৰা,

স ‐সাম আৰু বীৰসকলক বািহৰ কিৰ অনা জন, তওঁেলােক এেকলেগ

েল, তওঁেলাক আৰু েঠ; আৰু তওঁেলাক লু হ’ব, িল থকা শিলতাৰ

দেৰ মাই যায়) ১৮ তামােলােক পবূকালৰ কথা সাঁৱৰণ নকিৰবা,

আৰু পৰুিণ কথােবাৰৈল িবেবচনা নকিৰবা। ১৯ চাৱা, মই এক নতুন

কায কিৰবৈল উদ ত; সেয় এিতয়া ঘিটব; তামােলােক জােনা তাক

নাজািনবা? মই অৰণ ৰ মাজত পথ, আৰু মৰভূুিমৰ মাজত নদীেবাৰ

উৎপ কিৰম। ২০ বনৰীয়া জ ু েবােৰ, িশয়াল আৰু উট প ীেবােৰ মাক

স ান কিৰব; কাৰণ মই আৰণ ত পানী িদেলাঁ, মৰভূুিমত নদী, ২১ এই

লাকসকলক মাৰ িনজৰ বােব িনমাণ কিৰেলাঁ, যােত তওঁেলােক মাৰ

শংসা ণ কী ন কিৰব পােৰ। ২২ িক ু হ যােকাব, তুিম মাক হ’ ল,

আ ান কৰা নাই; আৰু হ ই ােয়ল, তুিম মাৰ পৰা আমিন পাইছা। ২৩

তুিম মাৰ ওচৰৈল তামাৰ মৰ‐ছাগ জাকৰ পৰা এটাও মৰ‐ছাগ হাম

বিলৰ বােব নািনলা; নাইবা তুিম বিলদানৰ াৰাই মাক সমাদৰ কৰা

নাই। নেবেদ েৰ কৰা সৱাকম মই তামাক কেৰাঁৱা নাই, নাইবা ধপূ

লেগাৱাই তামাক া কৰা নাই। ২৪ তুিম ধন িদ মাৰ বােব উ ম

গি িকনা নাই, নাইবা তুিম তামাৰ বিলৰ তেলেৰ মাক তৃ কৰা
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নাই; িক ু তামাৰ পাপ বাৰৰ াৰাই মাক ভাৰ কিৰলা, আৰু তামাৰ

অপৰাধেবােৰেৰ মাক িচি ত কিৰলা। ২৫ মই, মইেয়ই মাৰ িনজৰ

বােব তামাৰ অধমেবাৰ মাচন কেৰাঁ; আৰু তামাৰ পাপেবাৰ মই আৰু

মনত নাৰািখম; ২৬ িক হিছল তাৰ বােব মাক সাঁৱৰণ কৰা; আহাঁ,

আিম এেকলেগ বাদা বাদ কেৰাঁহক; তুিম যােত িনে াষী মািণত হাৱা

তাৰ বােব কাৰণ দেশাৱা। ২৭ তামাৰ আিদিপতেৃয় পাপ কিৰেল, আৰু

তামাৰ মখূ সকেল মাৰ িবৰেু অধম আচৰণ কিৰেল। ২৮ এই হতুেক

মই পিব ীকৃত অধ সকলক অপিব কিৰম, মই যােকাবক সবনাশ আৰু

ই ােয়লক িন াৰ িবষয় কিৰম।

৪৪ মাৰ দাস যােকাব, আৰু মই মেনানীত কৰা ই ােয়ল, এিতয়া

না। ২ িযজনাই তামাক িন াণ কিৰেল, আৰু তামাক গভত

গঠন কিৰেল, িযজনাই তামাক সহায় কিৰব, সই িযেহাৱাই এই কথা

কেছ, “ হ মাৰ দাস যােকাব, আৰু মই মেনানীত কৰা িযচুৰণূ, ভয়

নকিৰবা।” ৩ কাৰণ মই তৃ াতুৰ ভূিমৰ ওপৰত পানী বৰষাম, আৰু

খৰাং ঠাইৰ ওপৰত নদী বাৱাম; মই তামাৰ বংশৰ ওপৰত িনজ আ া,

তামাৰ স ানৰ ওপৰত িনজৰ আশী াদ বািক িদম। ৪ তােত বাৱতী

পানীৰ দাঁিতত উইল গছ বঢ়াৰ দেৰ ঘাঁহেবাৰৰ মাজত সইেবাৰ গিজ

বািঢ়ব। ৫এজেন ক’ব, মই িযেহাৱােৰই, আনজেন িনজেক যােকাবৰ

বিুল ক’ব, আৰু আন এজেন ‘মই িযেহাৱাৰ হ’য়’এই বিুল িনজৰ হাতত

িলিখব, আৰু ই ােয়লৰ নােমেৰ জনাজাত হ’ব।” ৬ ই ােয়লৰ ৰজাক,

তওঁৰ মিু ক া, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই দেৰ কেছ; “মেয়ই

আিদ, আৰু মেয়ই অ ; মাৰ বািহেৰ আন কােনা ঈ ৰ নাই। ৭ মাৰ

দেৰ কান হ’য়? তওঁক এই িবষেয় বণনা কিৰ মাক ক’ব িদয়া মাৰ

াচীন কালৰ লাকসকলক মই িত া কৰােৰ পৰা, সই িবষয়েবাৰ

ঘিট আিহেছ, আৰু আিহবলগীয়া ঘটনাৰ কথা তওঁেলাকক ঘাষনা কিৰব

িদয়া। ৮ তামােলােক ভয় নকিৰবা বা ভয়াতুৰ নহবা। মই জােনা পবূেৰ

পৰা তামােলাকৰ আগত এই িবষেয় কাশ আৰু ঘাষনা কৰা নাই?

তামােলােকই মাৰ সা ী: মাৰ বািহেৰ জােনা আন কােনা ঈ ৰ

আেছ? আন কােনা িশলা নাই; মই আন কােকা নাজােনা।” ৯ কটা‐মিূ

সােজাঁতােবাৰ সকেলােৱ অসাৰ; তওঁেলােক আন কৰা িবষয়েবাৰ

মলূ হীন; তওঁেলাকৰ সা ীেবােৰ এেকা নেদেখ বা নাজােন, আৰু সেয়

তওঁেলাকক লাজত পিৰব। ১০ মলূ হীন দৱতা বা কটা মিূ কােন

িন াণ কিৰেল? ১১ চাৱা, তওঁৰ সকেলা সহেযাগী সকল লাজত পিৰব;

িশ কাৰসকল কৱল মা হ মােথান। তওঁেলাকক এেকলগৈহ িথেৰ

থািকব িদয়া; তওঁেলাক কাপৰুষু আৰু তওঁেলােক লাজ পাব। ১২ কমােৰ

তওঁৰ সজিুলেৰ সেত কাম কেৰ, তওঁ লাহাৰ অ আঙঠাৰ ওপৰত

িদ িন াণ কেৰ। তওঁ হাতুৰীেৰ তাক গঢ় িদেয়, আৰু িনজৰ বলবান

হােতেৰ তাক বনায়। তওঁ ভাকাতুৰ হয়, আৰু তওঁৰ বল াস পায়, তওঁ

পানী নাখায় আৰু মছূা যায়। ১৩ বাৈঢ়েয় কাঠ ৰখা টািন ৰঙা জােখ,

আৰু িলখিনেৰ সেত তাত িচন িদেয়। তওঁ ক ােচেৰ সেত িচন িদ

সজিুলেৰ সেত তাক গঢ় িদেয়, তওঁ আকষণীয় মা হৰ আকৃিতেৰ তাক

গঢ় িদেয়, যােত তাক মি ৰত থ’ব পােৰ। ১৪ তওঁ এৰচ গছ কােট;

বা তওঁ দবদাৰু (চাই াচ) আৰু ওক গছ বািছ লয়; িস অৰণ ৰ পৰা

গছেবাৰ িনজৰ বােব লয়। ফাৰ গছ ৰােৱ, আৰু বৰষেুণ তাক বিৃ কেৰ।

১৫ তাৰ পাছত মা েহ তাক জইুৰ বােব ব ৱহাৰ কেৰ, আৰু িনেজ শক

লয়। হয়, তওঁ জইু লায়; আৰু তাত িপঠা শেক। তওঁ তােৰ এটা

দৱতা িন াণ কিৰ তাৰ আগত িণপাত কেৰ, আৰু তওঁ এটা মিূ সািজ

তাৰ আগত িণপাত কেৰ। ১৬ তওঁ জইুৰ বােব সই কাঠৰ এভাগ

পােৰ, তাৰ ওপৰত মঙহ পােৰ। তওঁ তাক ভাজন কিৰ তৃ হয়। তওঁ

িনজেক াণব কিৰ ক’য়, ও মই াণব হেছাঁ, মই জইু দিখেছাঁ।” ১৭

তাৰ অৱিশ কােঠেৰ তওঁ এক দৱতা িনমাণ কিৰেল, তওঁ তাৰ আগত

িণপাত কেৰ, আৰু তাক স ান কেৰ, আৰু তাৰ আগত শংসা কিৰ

কয়, “ মাক উ াৰ কৰা; কাৰণ তুিম মাৰ দৱতা।” ১৮ তওঁেলােক

নাজােন, আৰু তওঁেলােক বেুজ; কাৰণ তওঁেলাক চ অ আৰু দখা

নাপায়, আৰু তওঁেলাকৰ দয় অ ভব নকেৰ। ১৯ কােনা এজেন

নাভােৱ নাইবা তওঁেলােক দয় ম নকেৰ আৰু ক’য়, মই সই কাঠৰ

এটা অংশ জইুত পিুৰেলাঁ, হয়, তাৰ আঙঠাৰ ওপৰত মই িপঠা শিকেলাঁ,

আৰু মই তাৰ আঙঠাৰ ওপৰত মাংস খিৰকাত িদ খােলাঁ। এিতয়া তাৰ

অৱিশ ভােগেৰ সৱা কিৰবৈল মই িকবা এটা িঘণলগীয়া ব সািজম

ন? কাঠেডাখৰৰ আগত মই িণপাত কিৰম ন?” ২০ এইেটা তওঁ ছাঁই

ভাজন কৰাৰ দেৰ; তওঁক ব ক দেয় িবপেথ িনেয়। তওঁ িনজৰ

াণক উ াৰ কিৰব নাৱােৰ, নাইবা তওঁ ক’য়, “ মাৰ সাঁ হােত থকা এই

ব অনথক দৱতা।” ২১ হ যােকাব, আৰু ই ােয়ল, এই িবষেয় িচ া

কৰা; কাৰণ তুিম মাৰ দাস: মই তামাক িনমাণ কিৰেলাঁ; তুিম মাৰ

দাস; হ ই ােয়ল মই তামাক নাপাহিৰম। ২২ তামাৰ ঘন মঘৰ দেৰ

অপৰাধেবাৰ, আৰু তামাৰ মঘৰ দেৰ পাপেবাৰ মিচ পলাম; তুিম মাৈল

ঘিূৰ আহাঁ, িকয়েনা মই তামাক মু কিৰেলাঁ। ২৩ হ আকাশ ম ল

গান কৰা, কাৰণ িযেহাৱাই এই কায িস কিৰেল; হ পিৃথবীৰ অধঃ ান,

জয় িন কৰা; হ পবতেবাৰ, হ অৰণ আৰু তাৰ মাজত থকা সকেলা

গছ, আন গান কিৰ উৎফিলত হাৱা; িকয়েনা িযেহাৱাই যােকাবক মু

কিৰেল, আৰু ই ােয়লৰ মাজত িনজৰ গৗৰৱ কাশ কিৰব। ২৪ তামাৰ

মিু দাতা, আৰু তামাক গভত গঠন কৰা িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

“মইেয় িযেহাৱা িয সকেলা সিৃ কিৰেল, িয জনাই অকেলই আকাশ ম ল

িব াৰ কিৰেল, আৰু িয জনাই অকেলই পিৃথৱী সজােল, ২৫ িয জনাই

অনথক কথা কাৱাসকলৰ ল ণেবাৰ ব থ কেৰ, ম লতীেবাৰক বলীয়া

কেৰ, আৰু িয সকেল ম ল চাই তওঁেলাকক অপমান কেৰ, আৰু মই সই

জন িয জেন ানীসকলৰ া িবপয কেৰ, আৰু তওঁেলাকৰ পৰামশ

মখুতাৈল ৰপূা িৰত কেৰ। ২৬ মইেয় িযেহাৱা িয জেন িনজৰ দাসৰ কথা

িস কেৰ, আৰু িনজৰ দূতৰ পৰামশ িস কেৰ, িয জনাই িযৰচূােলমৰ

িবষেয় কয়, ‘ সেয় বসিতৰ ঠাই নহ’ব,’ আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ িবষেয়

কয়, ‘ সইেবাৰ পনুৰ িনমাণ কৰা হ’ব, আৰু তাৰ িবধ হাৱা ঠাইেবাৰ

পনুৰ াপন কিৰম, ২৭ িয জনাই অগাধ সমূ ক কয়, ‘ কাই যা, আৰু মই

তাৰ সাঁতেবাৰ ৱাম, ২৮ িয জনাই কাৰচৰ িবষেয় কয়, ‘ তওঁ মাৰ

মৰ‐ছাগ ৰখীয়া, আৰু মাৰ সকেলা বা া িস কিৰব,’ তওঁ িযৰচূােলমৰ

িবষেয়ও কয়, ‘তাক পনুৰ িনমাণ কৰা হওক,’ আৰু মি ৰৰ িবষেয় কয়,

‘ তামাৰ িভি মলূ াপন কৰা হওক’,”

৪৫ যাৰ স খুত সকেলা জািতেবাৰৰ বশীভূত কিৰবৈল মই তওঁৰ

সাঁ হাত ধিৰেছাঁ, ৱাৰেবাৰ পনুৰায় জাপ নােখাৱাৈক যাৰ

আগত সই ৱাৰেবাৰ মকুিলৈক ৰািখবৈল ৰজাসকলক অ হীন কিৰম,

িযেহাৱাই িনজৰ অিভিষ কাৰচক এই কথা কেছ, ২ মই তামাৰ আেগ

আেগ যাম আৰু প তেবাৰ সমান কিৰম, মই িপতলৰ ৱাৰেবাৰ ভািঙ

ডাখৰ ডাখৰ কিৰম, আৰু লাহাৰ ডাংেবাৰ কািট টু ৰা টু ৰ কিৰম। ৩

মই য তামাৰ নাম কািঢ় মােতাঁতা ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিম তাক

জািনবৰ বােব, মই আ াৰত থকা ধন আৰু পতু ঠাইত লু ৱাই থাৱা

ব মলূ ব তামাক িদম। ৪ মাৰ দাস যােকাবৰ আৰু মাৰ মেনানীত

ই ােয়লৰ বােব, যিদও তুিম মাক নাজানা, তথািপও মই তামাক নাম

ধিৰ মািতেলাঁ আৰু স ানীয় উপািধ িদেলাঁ। ৫ মেয়ই িযেহাৱা, সই হানত

আন কােনা নাই; মাৰ বািহেৰ কােনা ঈ ৰ নাই। ৬ সূয উদয় হাৱা

ঠাইেৰ পৰা পি ম ফালৈলেক সকেলা লােক মাৰ বািহেৰ য কােনা

ঈ ৰ নাই তাক যন জািনব পােৰ: মেয়ই িযেহাৱা, আন কােনা নাই।

৭ মই পাহৰ সিৃ কেৰাঁ, আৰু অ কাৰ সজৃন কেৰাঁ, মই শাি াপন

কেৰাঁ, আৰু েযাগ সিৃ কেৰাঁ, মই এই সকেলােক িস কেৰাঁতা িযেহাৱা।

৮ হ গগন ম ল, ওপৰৰ পৰা তুিমেয় বৰষনু বৰেষাৱা! বৰষনু ৰেূপ

আকাশৰ পৰা তুিমেয় ধািমকতা ৰপূ পিৰ ান বৰেষাৱা। পিৃথবীেয় ইয়াক

িহ লওক, সই পিৰ াণ যন লহপহৈক বািঢ়ব; আৰু ধমপৰায়ণতা

ইয়াৰ সেত এেকলেগ উ ৱ হওক। মই, িযেহাৱাইেয় েয়ােকা সিৃ

কিৰেলাঁ। ৯ িয কােনােৱ িনজৰ িনমাণক াৰ লগত বাদা বাদ কেৰ,

তওঁৰ স াপ হ’ব! তওঁ পিৃথবীৰ সকেলা মািটৰ খালাকিটেবাৰৰ মাজৰ

এেডাখৰ খালাকিট মােথান! ‘তুিম িক কিৰছা?’ এই বিুল জােনা মাৰ
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জনক মািটেয় ক’ব? বা ‘তুিম িক বনাইছা‐ যিতয়া তুিম এইেটা কিৰিছলা

তিতয়া তামাৰ অিধকাৰ নািছল নিক?’ তাৰ হাত নাই, এই বিুল জােনা

তামাৰ সজা ব েৱ ক’ব? ১০ ‘আপিুন জ দাতা ৰেূপ িক কিৰেছ?’

এই বিুল িয জেন িপতকৃ, বা ‘আপিুন িক জ িদেছ?’ এই বিুল মিহলাক

কয়, তওঁৰ স াপ হ’ব। ১১ ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনা, িনমাণক া

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: আগৈল হ’ব লগা ঘটনাৰ িবষেয়, আৰু মাৰ

স ান সকলৰ িবষেয় মাক কিৰছােন? মাৰ হাতৰ কাযৰ িবষেয় িক

কিৰম তামােলােক মাক কছােন?’ ১২ মইেয় পিৃথৱী সিৃ কিৰেলাঁ,

আৰু তাত ম ষ সিৃ কিৰেলাঁ। মেয়ই িনজ হােতেৰ আকাশ‐ম ল িব াৰ

কিৰেলাঁ; আৰু সকেলা তৰােবাৰক দিৃ েগাচৰ হবৈল মই আ া িদেলাঁ। ১৩

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, মই ায়পৰায়ণতাত কাৰচক

আেলািড়ত কিৰেলাঁ, আৰু মই তওঁৰ সকেলা পথ সমান কিৰম। তঁেৱই

মাৰ নগৰখন িনমান কিৰব, আৰু িবনামেূল িক িবনা ভঁিটেয় মাৰ

দশা িৰত লাকসকলক পঠাই িদব।’” ১৪ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ,

“িমচৰৰ পিৰ ম ফল আৰু চ দশৰ বািণজ ব আৰু দীঘকায়ী চবায়ীয়া

লাকক তামাৰ ওচৰৈল অনা হ’ব। তওঁেলাক তামােৰই হ’ব। তওঁেলাক

তামাৰ পাছত চেলাঁতা হ’ব; তওঁেলাক শাৰী পািত আিহব। তওঁেলােক

তামাৰ আগত িণপাত কিৰ এই বিুল াথনা কিৰব, ‘িন েয় তামাৰ

লগত ঈ ৰ আেছ; তওঁৰ বািহেৰ আন কােনা ঈ ৰ নাই।’” ১৫ হ

ই ােয়লৰ ঈ ৰ, াণক া, িন েয় আপিুন িনজেক গাপন ৰােখাঁতা ঈ ৰ।

১৬ মিু সােজাঁতাসকেল অপমান পাব, তওঁেলােক লাজ পাব আৰু অপদ

হ’ব। ১৭ িক ু ই ােয়েল িযেহাৱাৰ াৰাই অন কলীয়া পিৰ ােণেৰ

ৰি ত হ’ব; তামােলাক পনুৰ লি ত বা অপমািনত নহ’বা। ১৮ কােন

পিৃথৱী সিৃ কিৰেল আৰু গঠন কিৰেল কােন তাক াপন কিৰেল। তওঁ

অনথকৰেূপ সিৃ কৰা নাই, িক ু বাস ানৰ বােবেহ তাক িনমাণ কিৰেল,

আকাশ ম ল সিৃ কৰা সই সত ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, মেয়ই

িযেহাৱা, মাৰ কােনা সমক নাই। ১৯ মই পেুত অ কাৰময় কােনা

ঠাইত কথা কাৱা নাই; ‘ মাক িনৰথক ভােব িবচাৰা,’ এই বিুল মই

যােকাবৰ বংশক কাৱা নাই! মই িযেহাৱাই, িয আ িৰকতােৰ কওঁ, িয

সত মই তাক ঘাষনা কেৰাঁ। ২০ জািতেবাৰৰ মাজৰ শৰণাথীসকল,

তামােলাক একেগাটৈহ িনজেক সমেবত কৰা আৰু আহাঁ! িযসকেল কটা

িতমা ভাৰ ব ফুেৰ, আৰু ৰ া কিৰব নাৱাৰা দৱতাৰ আগত াথনা

কেৰ, তওঁেলাকৰ কােনা ােনা নাই। ২১ ওচৰৈল আহা আৰু মাৰ

আগত এইেতা ঘাষনা কৰা, মান আনা! তওঁেলাকক এেকলেগ িমিলত

হবৈল িদয়া। কােন আগৰ পৰা এইসকেলা দখৱুাই আিহেছ? কােন

ঘাষনা কিৰেছ? মই িযেহাৱাই নহয়েন? মাৰ বািহেৰ আন কােনা ঈ ৰ

নাই, মই ায়ৱান ঈ ৰ, আৰু াণক া; মাৰ বািহেৰ আন কােনা নাই।

২২ পিৃথবীৰ অ ৈলেক থকা সকল, মাৈল ঘিুৰ আহা আৰু পিৰ াণ া

হাৱা; কাৰণ মেয়ই ঈ ৰ, আৰু ইয়াত আন কােনা দৱতা নাই। ২৩

মাৰ আগত েত েক আঁঠু ল’ব, েত ক জীবাই শপত খাব; মই িনেজই

শপত খােলাঁ; মাৰ ায়পৰায়ণ িবধানৰ কথা কেলাঁ, আৰু সেয় পনুৰ ঘিুৰ

নািহব। ২৪ লাকসকেল ক’ব “ কৱল িযেহাৱাত হ পিৰ ান আৰু শি

আেছ।” িযসকেলা তওঁৰ িত িপত তওঁেলাক তওঁৰ স খুত লাজত

স িচত হ’ব। ২৫ িযেহাৱােতই ই ােয়লৰ আটাই বংশ ধািমক বিুল গিণত

হ’ব, আৰু তওঁত গৗৰৱ কিৰব।

৪৬ বল দৱতা মিু েবাৰ নত হ’ল, নেবা মিু েবাৰ দাঁ খােল,

সইেবাৰ গধৰু হাৱা বােব কিঢ়য়াই িনয়া জ ু েবাৰ িন গামী

হ’ল। এই কিঢ়য়াই িনয়া মিু েবাৰ ভাগৰৱুা জ ুৰ বােব গধৰু বাজা হ’ল।

২ এেকলেগ িসহঁত নত হ’য়, আঠু কােঢ়; িসহঁেত িতমােবাৰ উ াৰ কিৰব

নাৱােৰ; িক ু িসহঁত িনেজও ব ী অৱ াৈল যায়। ৩ গভৰ পৰা আৰু

জ ৰ আগেৰ পৰা িযসকলক মই কিঢ়য়াই আিনেছা: সই যােকাবৰ বংশ

আৰু ই ােয়লৰ বংশৰ অৱিশ লাকসকল, মাৰ কথা না। ৪আনিক

তামােলাকৰ ব ৃ অৱ াৈলেক মইেয় সই জন, আৰু চুিল নপকা য

মেয়ই তামােলাকক কিঢ়য়াম; মেয়ই তামােলাকক সিৃ কিৰেলাঁ, আৰু

মেয়ই তামােলাকক পাহপাল িদম; মই তামােলাকক ৰি ত হানৈল

ল যাম। ৫ তামােলােক মাক কাৰ সেত তুলনা কিৰবা? আৰু মই

কাৰ সাদশৃ, সেয় জােনা আমাক তুলনা কিৰব পািৰব? ৬ লাকসকেল

মানাৰ পৰা সাণ ঢািল িদেয় আৰু তজতু ৰপূ জােখ। তওঁেলােক তাৰ

াৰাই এক দৱতা িনমাণ কিৰবৈল সাণাৰীক বচ িদেয়; তওঁেলােক

সই দৱতাক িণপাত কেৰ, আৰু পজূাও কেৰ। ৭ তওঁেলােক তাক

তওঁেলাকৰ কা ত উঠাই আৰু কিঢ়য়াই ল যায়, তওঁেলােক িনজ ঠাইত

তাক াপন কেৰ; তােত িস িথয় হ থােক, আৰু িনজৰ ঠাইৰ পৰা লৰচৰ

নহয়। তওঁেলােক তাৰ আগত কাে , িক ু উ ৰ িদব নাৱােৰ, নাইবা

তওঁেলাকক স টৰ পৰা উ াৰ কিৰবও নাৱােৰ। ৮ হ তামােলাক

িবে াহীসকল এই িবষেয় িচ া কৰা; কিতয়াও ত াখ ান নকিৰবা ৯

সময়ৰ সেত পাৰ হ যাৱা আগৰ কথােবাৰ সাঁৱৰণ কৰা; কাৰণ মেয়ই

ঈ ৰ, আৰু আন কােনা নাই; মেয়ই ঈ ৰ, মাৰ তুল কােনা নাই।

১০ মই আৰ িণেৰ পৰা শষৰ কথা ঘাষনা কিৰেছাঁ, আৰু আগিতয়াৈক

সইেবাৰ এিতয়াও ঘটা নাই; মই কেছা “ মাৰ পিৰক না িস কিৰম,

আৰু মই িয দেৰ ই া কেৰাঁ সই দেৰ কিৰম।” ১১ মই পবূ িদশৰ পৰা

এক িহং ক চৰাইক, দূৰ দশৰ পৰা মাৰ মেনানীত পৰুষুক মািতম; হ’য়

মই কেলাঁ; মই তাক িস কিৰম; মাৰ উে শ আেছ, মইেয়া কিৰম।

১২ কায ৰ পৰা দূৈৰত থাকা জদী লাকসকল মাৰ কথা না। ১৩

মই মাৰ ধািমকতা ওচৰৈল আেনা; এইেটা দূৰত নাথােক, আৰু মাৰ

পিৰ ােণ বাট নাচায়; আৰু মই িচেয়ানক পিৰ ান আৰু ই ােয়লক মাৰ

সৗ য িদম।

৪৭ হ বািবলৰ মাৰী জীয়াৰী, তুিম নািম আহা, আৰু ধিুলত বহা;

হ কলদীয়া জীয়াৰী, িসংহাসনৰ অিবহেন, মািটত বহা। তামাক

ধনুীয়া আৰু লাহী বিুল পনুৰায় কাৱা নাযাব। ২জাঁত লাৱা আৰু আটা

িপিহ িৰ কৰা, তামাৰ ওৰিণ চুউৱা, তামাৰ তলৈলেক ওলিম যাৱা

কােপাৰ সােলাকাই থাৱা, তামাৰ ভিৰৰ আৱৰণ চাই নদী পাৰ

হাৱা। ৩ তামাৰ িবৱ তা কাশ পাব, হ’য়, তামাৰ লাজ দখা যাব:

মই িতেশাধ ল’ম, আৰু কােনা পৰুষুক মা নকিৰম। ৪ আমাৰ

মিু দাতাৰ নাম, বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনা।

৫ হ কলদীয়া জীয়াৰী, িনজম িদ বহা, আৰু আ াৰৰ মাজৈল যাৱা;

কাৰণ তামাক আৰু ৰাজ েবাৰৰ ৰাণী বিুল মতা নহ’বা। ৬ মই মাৰ

জাসকলৰ ওপৰত াধ কিৰেলাঁ, মই মাৰ আিধপত অপিব কিৰেলাঁ;

আৰু তওঁেলাকক আেপানাৰ হাতত িদেলাঁ, িক ু আপিুন তওঁেলাকৈল

এেকা দয়া নেদখৱুােল, আপিুন ব ৃ সকলৰ ওপৰত অিত গধৰু যৱুিল

িদেল। ৭ তুিম ক’লা, “মই িচৰকালৈলেক এক ী ৰাণী হ থািকম;” এই

কাৰেণ তুিম এইেবাৰ কথাত মেনােযাগ িদয়া নাই, নাইবা তওঁেলাকক

কেনৈক উিলয়াই িদবা সই িবষেয় ভবা নাই। ৮ িনি মেন বিহ থকা

হ ইি য়াস , সইেয় তুিম এিতয়া এই কথা না, তুিম িনজৰ মনেত

কছা, “মই বিত আেছাঁ, মাৰ দেৰ আন কােনা নাই; মই কিতয়াও

িবধৱা হ নাথািকম, নাইবা স ান হািন হাৱা অ ভব নকিৰম।” ৯ িক ু

এই েয়াটা িবষেয়ই তামাৈল এিদনেত ঘিটব: তামাৰ অিধক মায়াকম

আৰু তামাৰ অেনক ত ম থকা েতও, স ান হািন আৰু বধব , স ণূ

শি েৰ তামাৈল ঘিটব। ১০ তুিম তামাৰ তাত িনভৰ কিৰছা; তুিম

কাৱা “ মাক কােনও নেদেখ;” তামাৰ া আৰু তামাৰ ােনই

তামাক িবপথগামী কিৰেল; িক ু তুিম মনেত কাৱা, “মই বিত আেছাঁ,

মাৰ দেৰ আন কােনা নাই।” ১১ িবপযেয় তামাক পৰািজত কিৰব; তুিম

ত ‐মে েৰ তাক দূৰ কিৰব নাৱািৰবা। িবপযয় তামাৰ ওপৰত পিৰব;

তুিম তাৰ পৰা ৰ া পাবৈল স ম নহবা। তুিম জনাৰ পেূবই, েযােগ

তামাক আঘাত কিৰব। ১২ িয ত ম আৰু মায়াকমেবাৰত তুিম লািগ

আিছলা সৰু কালেৰ পৰা িযেবাৰ িব ােসেৰ আবিৃ কিৰলা, সইেবাৰত

লািগ থাকা; হয়েতা তুিম জয়ী হ’ব পাৰা, হয়েতা তুিম েযাগৰ আত

ৰ কিৰব পাৰা। ১৩ তুিম অেনক পৰামশৰ সেত ভাগিৰ পিৰছা; সই

লাকসকলক িঠয় হ’ব িদয়া িযসকেল হ ন আৰু তৰা গণনা কেৰ

তামাক উ াৰ কিৰব, নতুন জান ঘাষনা কৰাসকলক তামাৈল িয িয

ঘিটব, তাৰ পৰা তামাক উ াৰ কিৰব িদয়া। ১৪ চাৱা, তওঁেলাক খৰৰ
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দেৰ হ’ব; তওঁেলাকক জইুেয় পিুৰ পলাব, তওঁেলােক অি িশখাৰ পৰা

িনজৰ াণ উ াৰ কিৰব নাৱািৰব; সেয় উম লবৈল, বা আগত বিহ জইু

ফুঁৱাবৈল তাত কােনা আঙঠা নাথািকব। ১৫ সইেবাৰ তামাৰ কাৰেণ

এেকা নহয় িক ু কেঠাৰ পিৰ ম মােথা, িযসকলৰ সেত সৰু কালেৰ পৰা

তুিম বপাৰ বািণজ কিৰেল, তওঁেলাক িতজেন িদহািদিহ িচ যাব,

তামাক উ াৰকিৰবৈল কােনা নাথািকব।

৪৮ হ ই ােয়ল নােমেৰ খ াত, আৰু িযহূদাৰ জল সমহূৰ পৰা

উৎপ হাৱা যােকাবৰ বংশ, এই কথা না, িযসকেল িযেহাৱাৰ

নাম ল শপত খায়, ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ ওচৰত সাহায াথনা কেৰ, িক ু

আ িৰকতােৰ বা সত িন ােৰ নকেৰ। ২ কাৰণ তওঁেলােক িনজেক

পিব নগৰ লাক বিুল কয়, আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ খ াত

ই ােয়লৰ ঈ ৰত িব াস কেৰ। ৩ মই ব িদনৰ আগেৰ পৰা কথােবাৰ

ঘাষনা কিৰেলাঁ; এেন িক, সইেবাৰ মাৰ মখূৰ পৰা ওলাল, আৰু মই

সইেবাৰ জািনবৈল িদেলাঁ; অক াৎ মই সইেবাৰ িস কিৰেলাঁ, আৰু

সইেবাৰ ঘিট উিঠল। ৪ কাৰণ মই জােনা, য, তুিম অবাধ , তামাৰ

িডিঙৰ মাংসেপশী লাহাৰ দেৰ টান, আৰু তামাৰ কপাল িপতল ৰপূ, ৫

এই হতুেক মই ইিতপেূব তাক তামাৰ আগত কাশ কিৰেলাঁ; সইেবাৰ

ঘটাৰ পেূবই মই তামাক জনােলাঁঁ, যােত তুিম নােকাৱা “ সইেবাৰ

মাৰ মিূ েয় কিৰেল,” বা “ মাৰ কটা িতমাই মাৰ সাঁচত ঢলা মিূ েয়

সইেবাৰ আ া কিৰেল।” ৬ তুিম এই কথাৰ িবষেয় িনলা; তুিম এই

সকেলা সা চাৱা; আৰু মই িয কিছেলাঁ তাক জােনা সত বিুল ীকাৰ

নকিৰবা? এিতয়ােৰ পৰা মই তামাক নতুন িবষয়েবাৰ, তুিম আেগেয়

নজনা িবষয়েবাৰ তামাক দখৱুাও। ৭ সইেবাৰ এিতয়া জন

কৰা হ’ল, আগৰ পৰা নািছল, আিজৰ আগেত তুিম সইেবাৰৰ িবষেয়

না নািছল, এই বিুল তুিম নকবৰ িনিমে , আিজৰ পবূেত সইেবাৰ

না নািছল, সেয় তুিম ক’ব নাৱাৰা য, “হ’য় মই এই িবষেয় জােনা।”

৮ তুিম কিতয়াও না নাই, জনাও নাই, তামােলােক িনবৰ বােব

এইেবাৰ কথা আেগেয় মকুিল হাৱা নািছল। কাৰণ মই জােনা, য তুিম

অিত ব ক, আৰু সই তুিম জ েৰ পৰা িবে াহী। ৯ মই তামাক উ

নকিৰবৰ বােব মই মাৰ নামৰ কাৰেণ াধ হিগত ৰািখম, আৰু মাৰ

স ানৰ কাৰেণ ঠােবাধ কিৰম। ১০ চাৱা, মই তামাক সংেশািধত

কিৰম, িক ু ৰপূৰ দেৰ নহয়; অত য ণাত অি শালত মই তামাক

কিৰম। ১১ মই িনজৰ কাৰেণ, কৱল িনজৰ কাৰেণ কায কিৰম; কাৰণ

মাৰ নাম কেনৈক অস ািনত হ’বৈল িদব পােৰাঁ? মই মাৰ গৗৰৱ

অ কােকা িনিদম। ১২ হ মাৰ আমি ত যােকাব আৰু ই ােয়ল, মাৰ

কথা না; মইেয় তওঁ, মইেয় আিদ, মইেয় অ ও। ১৩ হ’য়, মাৰ হােত

পিৃথৱীৰ িভি মলূ াপন কিৰেল, আৰু মাৰ সাঁহােত আকাশ ম ল িব াৰ

কিৰেল; মই যিতয়া তওঁেলাকক মােতা, তওঁেলাক এেকলেগ িথয় হয়।

১৪ তামােলাক সকেলােৱ িনজেক সমেবত কৰা, আৰু না; তামােলাকৰ

মাজৰ কােন এইেবাৰ কথা কাশ কিৰেল? বািবলৰ িবৰেু িযেহাৱা আৰু

তওঁৰ িম ই তওঁৰ উে শ পণূ কিৰব। তওঁ কলদীয়াসকলৰ িবৰেু

িযেহাৱাৰ ই া পণূ কিৰব। ১৫ মই, মইেয়ই কথা ক’ লাঁ, হ’য়, মেয়ই

সই জনক মািতেলাঁ, মেয়ই সই জনক আিনেলাঁ; আৰু তওঁ কৃতকায

হ’ব। ১৬ তামােলােক মাৰ ওচৰৈল আিহ এই কথা না; মই আিদেৰ

পৰা পেুত কথা কাৱা নাই; এই ঘটনা যিতয়া ঘেট, মই তােত আেছাঁ,

এিতয়া ভু িযেহাৱাই িনজ আ া িদ মাক পঠােল। ১৭ তামাৰ মিু দাতা

ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “মই তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা, িযজেন তামাক কৃতকায হবৈল িশকাই, তামােলাকৰ

যাবলগীয়া পথত িযজেন চলাই িনেয়। ১৮ যিদ তামােলােক কৱল মাৰ

আ ােবাৰ মািন চিললা হয়! তামােলাকৰ শাি আৰু উ িত নদীৰ দেৰ

বািহত হ’ল হয়, আৰু তামাৰ পিৰ ান সমু ৰ ঢৗৰ দেৰ হ’ল হয়।

১৯ তামােলাকৰ বংশ বািলৰ দেৰ অসংখ , আৰু তামােলাকৰ ঔৰসত

জ া স ান বািলৰ কিণকা সমহূৰ দেৰ অসংখ হ’লেহঁেতন; তওঁেলাকৰ

নাম মাৰ আগৰ পৰা লু বা ন নহ’ব। ২০ বািবলৰ পৰা ওলাই আহা!

কলদীয়াসকলৰ মাজৰ পৰা পলাই যাৱা! উ িনেৰ ইয়াক কাশ কৰা!

ইয়াক জািনবৈল িদয়া, পিৃথৱীৰ সীমাৈলেক চাৰ কৰা! তামােলােক

কাৱা, ‘িযেহাৱাই িনজ দাস যােকাবক মু কিৰেল।’” ২১ যিতয়া তওঁ

তওঁেলাকক কান ভুিমেয়িদ ল গিছল, তিতয়া তওঁেলাকৰ িপয়াহ

লগা নািছল; তওঁ তওঁেলাকৰ বােব িশলেটাৰ পৰা পানী বাৱােল, আৰু

তওঁ িশলেটা ফািললত জল সমহূ বেগেৰ ওলাল। ২২ িযেহাৱাই কেছ,

“ লাকসকলৰ কাৰেণ কােনা শাি নাই।”

৪৯ হ ীপবাসী, মাৰ বাক না! আৰু দূৰত থকা লাকসকল,

মেনােযাগ িদয়া। িযেহাৱাই মাক জ হাৱা িদনৰ পৰা, যিতয়া

মাৰ মাতেৃয় মাক পিৃথবীৈল আিনেল তিতয়াৰ পৰা মািতেল। ২ তওঁ

মাৰ মখু চাকা তেৰাৱালৰ দেৰ কিৰেল, তওঁ িনজৰ হাতৰ ছাঁত মাক

লু ৱাই থেল; তওঁ মাক শানত িদয়া কাঁড় কিৰেল, তওঁ িনজৰ তূণৰ

িভতৰত মাক লু ৱাই ৰািখেল। ৩ তওঁ মাক ক’ ল, “ই ােয়ল তুিম

মাৰ দাস, যাৰ যােগিদ মই মাৰ গৗৰৱ দিখবৈল পাম।” ৪ যিদও মই

ভােবা, মই িমছাৈকেয় ম কিৰেলাঁ, মই অনথক ৰেূপ মাৰ শি ন

কিৰেলাঁ; তথািপও মাৰ ায় িযেহাৱাৰ লগত আেছ, আৰু মাৰ পৰু াৰ

ঈ ৰৰ সেত আেছ। ৫আৰু এিতয়া িযেহাৱাই কেছ, মই িনজৰ ওচৰৈল

যােকাবক পনুৰায় আিনবৰ বােব, আৰু ই ােয়লক তওঁৰ ওচৰত গাট

খৱুাবৰ অেথ, তওঁৰ দাস হ’বৈল মাক জ ৰ পৰাই গঠন কিৰেল, মই

িযেহাৱাৰ দিৃ ত মযদাৱান, আৰু মাৰ ঈ ৰ মাৰ বল ৰপূ। ৬ তওঁ

কেছ, যােকাবৰ ফদসকলক পনু: হাপন কিৰবৈল, আৰু ই ােয়লৰ

জীিৱত লাকসকলক পনুৰায় াপন কিৰবৰ অেথ তুিম মাৰ দাস হাৱা

অিত সৰু িবষয়। মই তামাক ধমহীন লাকৰ আগত ীি ৰপূ কিৰম।

সেয় হ’য়েতা পিৃথবীৰ অ : লেক তুিম মাৰ পিৰ াণৰ উপায় হ’বা

৭ ই ােয়লৰ মিু দাতা, তওঁেলাকৰ পিব ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ, যাক মা েহ হয় ান কেৰ, যাক দশৰ লােক িঘণ কেৰ, িয

জনা অিধপিতসকলৰ দাস: কাৰণ িব াসীেযাগ িযেহাৱাই, তাৰ ওপিৰও

ই ােয়লৰ পিব জনাই তামাক মেনানীত কিৰেল। তওঁেৰই বােব

ৰজাসকেল তামাক দিখেল উিঠব, আৰু অিধপিতসকেল তামাক দিখেল

িণপাত কিৰব। ৮ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, এেক সময়েত মই তামাক

মাৰ অ হ আৰু উ ৰ িদবৈল িস া ল’ম, আৰু পিৰ াণৰ িদনা মই

তামাক সহায় কিৰম; উ ৰািধকািৰ সূে পাৱা উ হ যাৱা দশ

পনুৰ িনিদ কিৰ গঠন কিৰবৈল, মই তামাক ৰ া িদম, আৰু তামাক

চুি িহচােব লাকসকলৰ কাৰেণ িদম। ৯অ পত থকা ব ীসকলক

তুিম কাৱা ‘ওলাই আহাঁ,’আৰু ‘িনজক দখৱুা।’ তওঁেলােক প েবাৰক

বাটৰ কােষ কােষ চৰাব, আৰু আটাই খালী এঢলীয়া ঠাই িসহঁতৰ চৰণীয়া

ঠাই হ’ব। ১০ তওঁেলাক ু ধাতুৰ বা তৃ াতুৰ নহ’ব; গৰেম বা সূযৰ

তােপ তওঁেলাকক ক িনিদব; কাৰণ িয জনাই তওঁেলাকক দয়া কেৰ,

তওঁ তওঁেলাকক চলাই ল যাব, আৰু জলৰ ভুমকুৈল পথ দশক হ

তওঁেলাকক চলাই িনব। ১১আৰু মই মাৰ প তেবাৰ বাটৈল পিৰনত

কিৰম আৰু মাৰ ৰাজবাটেবাৰ সমান কিৰম।” ১২ চাৱা, এইেবাৰ দূৰৰ

পৰা আিহব, িকছুমান উ ৰৰ পৰা আৰু িকছুমান পি ম িদশৰ পৰা; আৰু

আনেবাৰ িচনীম দশৰ পৰা আিহব। ১৩ হ আকাশ ম ল, গীত‐গান

কৰা; হ পিৃথৱী, উ ািসত হাৱা; হ প তেবাৰ, আন গান কিৰবৈল

ধৰা! কাৰণ িযেহাৱাই িনজৰ জাসকলক শা না িদব, আৰু তওঁৰ িখত

সকলক তওঁ দয়া কিৰব। ১৪ িক ু িচেয়ােন ক’ ল, “িযেহাৱাই মাক

ত াগ কিৰেল আৰু ভুেৱ মাক পাহিৰেল।” ১৫ মিহলাই িনেজ জ িদয়া

স ানক জােনা পাহিৰব পােৰ, সেয় হ নকৰাৈক জােনা িনজৰ িপয়াহ

খৱুাব পােৰ? হয়, তওঁেলােক হয়েতা পাহিৰব পােৰ, িক ু মই তামাক

নাপাহেৰা। ১৬ চাৱা, মই মাৰ হাতৰ তলৱুাত তামাৰ নাম খািদত

কিৰেলাঁ; আৰু তামাৰ গড়েবাৰ অিবৰাম ভােব মাৰ দিৃ ত থািকব। ১৭

তামাৰ স ান সকল যিতয়া বগােবিগ ঘিুৰ আিহব; তিতয়া তামাক

ংস কৰাসকল আঁতিৰ যাব। ১৮ চািৰওফােল চাৱা; তওঁেলাক সকেলা

গাট খাইেছ আৰু তামাৰ ওচৰৈল আিহেছ। “িনি তভােব িয দেৰ মই
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জীয়াই আেছাঁ” এয়া িযেহাৱাৰ ঘাষনা‐ “ তামােলােক সইেবাৰ অল াৰৰ

দেৰ িন য় িপি বা; তামােলােক সইেবাৰ ক াৰ দেৰ িপি বা। ১৯

ংস হাৱা দশত যিদও তামােলাক পিতত আৰু উ হিছলা, এিতয়া

বািস া হ’বৰ বােব তামােলাক অিত তাকৰ, আৰু িযসকেল তামােলাকক

াস কিৰিছল তওঁেলাক এিতয়া ব দূৰত। ২০ তামােলাকৰ স াপৰ

সময়ত জ হাৱা স ান সকেল তামােলােক নাৈক ক’ব, ‘এই ঠাই

আমাৰ কাৰেণ অিত ঠক, আমাৰ বােব ঠাই যু ত কৰা; আিম যন ইয়াত

বাস কিৰব পােৰাঁ।’ ২১ তিতয়া তামােলােক িনজেক কবা, “ কােন মাৰ

কাৰেণ এই স ান জ িদেল?” মই স াপ আৰু বাঁজী, দশা িৰত আৰু

িববাহ‐িবে দ ব ি আিছেলাঁ। এই স ান সকলক কােন িতপালন

কিৰেল? চাৱা, মাক অকেল এিৰেল; এইসকল ক’ৰ পৰা আিহেল?’”

২২ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ চাৱা, মই দশ িনবাসী সকলৈল

মাৰ হাত দািঙম, লাকসকলৈল মাৰ িচ জা তুিলম। তওঁেলােক

তামােলাকৰ পু সকলক বা ত আিনব, আৰু তামাৰ জীয়াৰীসকলক

কা ত তুিল অিনব। ২৩ ৰজাসকল তামােলাকৰ লালন‐পালন কৰা িপতৃ

হ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ ৰাণীসকল তামােলাকক িতপালন কৰা দাসী

হ’ব; তওঁেলােক মািটত মখু লগাই তামােলাকৰ আগত িণপাত কিৰব,

আৰু তামােলাকৰ ভিৰৰ ধিুল চেলিকব; আৰু মইেয় য িযেহাৱা, তাক

তামােলােক জািনবৈল পাবা, আৰু মাৈল অেপ া কৰা সকল লাজত

নপিৰব।” ২৪ যু ােৰাসকেল লু ঠন কিৰ অনা ব জােনা তওঁেলাকৰ

হাতৰ পৰা ল’ব পািৰ; বা ব ীসকলক অত াচাৰীৰ পৰা উ াৰ? ২৫

িক ু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: হ’য় যা ােৰাসকলৰ পৰা ব ীসকলক

উিলয়াই অনা হ’ব, আৰু লু ঠন কিৰ অনা ব উ াৰকৰা হ’ব; কাৰণ মই

তামােলাকৰ িত ীক বাধা িদম আৰু তামােলাকৰ স ান সকলক ৰ া

কিৰম। ২৬আৰু তামােলাকক উপ ৱ কেৰাঁতা সকলক মই তওঁেলাকৰ

িনজেৰই মঙহ খৱুাম; আৰু তওঁেলােক া াৰস বিুল িনজৰ তজেকই

িনেজ পান কিৰ মতলীয়া হ’ব; সেয়, মেয়ই য িযেহাৱা, তামােলাকৰ

াণক া আৰু মিু দাতা, যােকাবৰ পৰা মী জনা, সই কথা সকেলা

মানৱজািতেয় জািনব।

৫০ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “মই িয প ৰ াৰাই তামােলাকৰ

মাতকৃ ত াগ কিৰেলাঁ, তামােলাকৰ মাতৰৃ সই ত াগপ

ক’ত? আৰু মাৰ মহাজনসকলৰ কানজনৈল তামােলাকক বিচেলাঁ?

চাৱা, তামােলাকৰ অপৰাধৰ বােবেহ তামােলাকক বচা হ’ল, আৰু

তামােলাকৰ িবে াহৰ কাৰেণেহ তামােলাকৰ মাতকৃ পিঠয়াই িদয়া

হ’ল। ২ তাত কােনা এজন নািছল তথািপ মই িকয় আিহিছেলা? কােনা

এজেন উ ৰ িদয়া নািছল তথািপ মই িকয় মািতিছেলাঁ? তামােলাকক

মু কিৰবৈল মাৰ হাত ইমান চুিট ন? তামােলাকক উ াৰ কিৰবৈল

মাৰ কােনা শি নাই ন? চাৱা, মাৰ ধমিকেতই মই সমু ৱাও;

মই নদীেবাৰক মৰভূুিম কেৰাঁ; পানীৰ অভাৱত তাত থকা মাছেবাৰ মিৰব

আৰু গিলব। ৩ মই আ ােৰেৰ আকাশ আ ািদত কেৰাঁ, আৰু চট

কােপােৰেৰ ইয়াক ঢািক ধেৰাঁ। ৪ মই যন া জনক বহন কিৰব পৰা

বাক ক’ব পােৰাঁ, সেয় িশ া িদয়া সকলৰ এজন বিুল, ভু িযেহাৱাই

মাক কথা কাৱা িজভা িদেল। তওঁ িতেটা পৱুােতই মাক সজাগ

কেৰ, এেন িক, িশ া লাভ কৰা সকলৰ দেৰ তওঁ মাৰ কাণ সজাগ

কেৰ। ৫ ভু িযেহাৱাই মাৰ কাণ মকুিল কিৰেল; আৰু মই িবে াহী

নািছেলাঁ, বা মই িপছফােলও ঘৰুা নািছেলাঁ। ৬ হাৰ কৰা সকলৈল মই

মাৰ িপিঠ িদেলাঁ, আৰু মাৰ ডািঢ় উঘােলাঁতািবলাকৈল মাৰ গাল পািত

িদেলাঁ, অপমান আৰু ঘনৃাৰ পৰা মই মাৰ মখু লু ৱা নাই। ৭ কাৰণ ভু

িযেহাৱাই মাক সহায় কিৰব; সই বােব মই অপমািনত নহম; সেয় মই

মাৰ মখু চকমিক পাথৰৰ দেৰ কিৰেলাঁ; কাৰণ মই জােনা য মই লাজ

নাপাম। ৮ িয জেন মাক ায বিুল মান কিৰেল িযেহাৱা মাৰ ওচৰত

আেছ; কােন মাৰ িবেৰািধতা কিৰব? আহাঁ আিম িথয় হওঁ আৰু ইজেন

িসজনৰ স খুীন হ’ও। মাক দাষােৰাপ কৰা জন কান? তওঁক মাৰ

ওচৰৈল আিহব িদয়া। ৯ চাৱা, ভু িযেহাৱাই মাক সহায় কিৰব; কােন

মাক দাষী কিৰব? চাৱা, তওঁেলাক সকেলােৱই কােপাৰৰ দেৰ য়

হ’ব; পােক তওঁেলাকক খাই পলাব। ১০ তামােলাকৰ মাজৰ কােন

িযেহাৱাক ভয় কৰা? তওঁৰ দাসৰ বাক কােন পালন কৰা? কােন

পাহৰ নােহাৱাৈক ঘাৰ আ াৰত খাজ কাঢ়া? তওঁ িযেহাৱাৰ নামত

ভাৰসা কৰক, আৰু তওঁৰ ঈ ৰত িনভৰ কৰক। ১১ চাৱা, তামােলাক

িযসকেলােৱ জইু েলাৱা, আৰু িয জেন িনজেক টচলাইেটেৰ সি ত

কৰা: তামােলােক িনজৰ জইুৰ পাহৰত আৰু তামােলােক েলাৱা সই

অি িশখাৰ পাহৰত খাজ কাঢ়া। িযেহাৱাই কেছ ‘ মাৰ হাতৰ পৰা’ ‘এই

সকেলা তামােলাকৈল ঘিতব: ক ৰ ঠাইত তামােলােক শয়ন কিৰবা।’

৫১ তামােলাক িয জেন ধািমকতাত চলা, িয জেন িযেহাৱাক িবচাৰা,

মাৰ কথা না: তামােলাকক িয িশলৰ পৰা কটা আৰু িয গাতৰ

পৰা খ া হিছল, তাৈল দিৃ কৰা। ২ তামােলাকৰ পবূপৰুষু অ াহাম

আৰু তামােলাকৰ সৱকািৰণী চাৰাৈল দিৃ কৰা; কাৰণ তওঁ যিতয়া

অকলশৰীয়া ব ি আিছল, তিতয়া মই তওঁক মািত আশী াদ িদ

ব বংশ কিৰেলাঁ। ৩ হ’য় িযেহাৱাই িচেয়ানক শা না িদব, তওঁ সকেলা

উ ঠাইক শা না িদব; তাৰ জনবসিতহীন ঠাইেবাৰ এদনৰ দেৰ,

আৰু জদন নদীৰ উপত কাৰ কাষৰ সমতল মৰভূুিম িযেহাৱাৰ উদ ানৰ

দেৰ কিৰেল; তাত আন আৰু উ াস, ঈ ৰক ধ বাদ াপন, আৰু

িত‐গীতৰ িন পাৱা যাব। ৪ “ হ মাৰ লাকসকল, মাৈল মেনােযাগ

িদয়া, আৰু মাৰ কথা না! কাৰণ মই এক িবধান কাশ কিৰম, আৰু

জািতেবাৰৰ কাৰেণ পাহৰ হবৈল মাৰ ায় িবচাৰ াপন কিৰম। ৫

মাৰ ধািমকতা ওচৰ হ’য়, মাৰ পিৰ াণ ওলায় যাব, আৰু মাৰ বা েৱ

জািতেবাৰৰ িবচাৰ কিৰব; উপ লভূিমেয় মাৈল বাট চাব, আৰু মাৰ

বা বলৰ কাৰণ আ েহেৰ বাট চাব। ৬ তামােলােক আকাশৈল চ তুিল

চাৱা, আৰু তলত থকা পিৃথবীৈল দিৃ কৰা; কাৰণ আকাশ‐ম ল ধাঁৱাৰ

দেৰ অদশৃ হ’ব, পিৃথৱী কােপাৰৰ দেৰ য় হ’ব, আৰু তাৰ িনবাসীসকল

মািখৰ দেৰ মিৰব। িক ু মাৰ পিৰ াণ অন কালৈল অিবৰাম চিল থািকব,

আৰু মাৰ ধািমকতাই কিতয়াও কাম কৰা ব নকিৰব। ৭ তামােলাক

িযসকেল সত িক জানা, মাৰ িবধান তামােলাকৰ দয়ত ধিৰ ৰখা

লাকসকল, মাৰ কথা না: মা হৰ অপমানৈল ভয় নকিৰবা, নাইবা

তওঁেলাকৰ অপব ৱহাৰত হতাশ নহবা। ৮ কাৰণ কােপাৰ খাৱা পােক

কােপাৰ খাৱাৰ দেৰ তওঁেলাকক খাব, আৰু পােক ঊল খাৱাৰ দেৰ

তওঁেলাকক খাব; িক ু মাৰ ধািমকতা অন কালৰ বােব হব, আৰু মাৰ

পিৰ াণ পৰুষুা েম থািকব।” ৯ সজাগ হাৱা, সজাগ হাৱা, িযেহাৱাৰ

বা ‐বল আৰু শি েৰ তামােলােক িনজেক আবতৃ কৰা। াচীন কালৰ

জ সকল, পৰুিন িদনৰ দেৰ সজাগ হাৱা। সাগৰৰ ৰা সক িৰ কৰা

আৰু ৰাহাবক খাচা জন আপিুনেয় ন? ১০ সাগৰক, মহাজল সমহূক

আপিুনেয় উৱাই, মু সকলক পাৰ হ যাবৰ বােব অগাধ সাগৰক

পথ কৰা জন আপিুনেয় নহয়েন? ১১ িযেহাৱাই মিু পণ িদয়াসকল

ঘিুৰ আিহব, আৰু আন ‐গােনেৰ িচেয়ানৈল আিহব; তওঁেলাকৰ মৰূ

সদাকালৰ বােব আনে েৰ পিৰপণূ হ’ব; উ াস আৰু আন হব, : খ

আৰু শাক দূৰ হ’ব। ১২ মই, মেয়ই িযজেন তামােলাকক শা না িদওঁ;

তামােলােক িকয় মা হৈল ভয় কৰা, কাৰ মতুৃ হ’ব, মা হৰ পু ৰ, কােন

তামােলাকক তণৃৰ দেৰ সিৃ কিৰেল? ১৩ িয জনাই আকাশ‐ম ল িব াৰ

কিৰেল, আৰু পিৃথবীৰ মলূ াপন কিৰেল, তামােলাকৰ সই িন াণক া

িযেহাৱাক িকয় পাহিৰছা? কাৰণ যিতয়া অিত াধত অত াচাৰীেয়

ংস কিৰবৈল িস া লয়, তিতয়া িতিদেন তামােলাক অিবৰাম ভােব

আত ত থাকা। সই অত াচাৰীেবাৰৰ াধ ক’ত? ১৪ িযজন লাক ন

হ’ব, িযেহাৱাই তওঁক মকুিল কিৰবৈল খৰধৰ কিৰব; তওঁৰ মতুৃ নহব

আৰু নৰকৈল নাযাব; অথবা তওঁৰ আহাৰৰ অভাৱ নহব। ১৫ কাৰণ মই

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, িয জনাই ঢৗেবােৰ গ ন কিৰবৰ বােব,

সাগৰক আে ািলত কেৰ, তওঁেৰই নাম বািহনীসকলৰ িযেহাৱা। ১৬ মই

আকাশ‐ম লক াপন কিৰব পােৰাঁ, পিৃথবীৰ আধাৰিশলা হাপন কেৰাঁ,

আৰু িচেয়ানক ক’ও ‘ তামােলােকই মাৰ লাকসকল,’ সই বােব মাৰ

বাক তামােলাকৰ মখুত থেলাঁ, আৰু মাৰ হাতৰ ছাঁত তামােলাকক

ঢািক ৰািখেলাঁ।” ১৭ িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা তওঁৰ াধৰ পান‐পা পান
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কৰা; হ িযৰচূােলম, সজাগ হাৱা, সজাগ হাৱা, িঠয় হাৱা; তামােলােক

পান‐পা পান কিৰছা, ঢলংপলং কেৰাঁতা পান‐পা , আৰু তামােলােক

তাক উিলয়াইছা। ১৮ তওঁ জ িদয়া স ান সকলৰ মাজৰ কােনা

এজন নাই তওঁক পথ দখৱুাবৈল; িযসকল স ান তওঁ ডাঙৰ‐দীঘল

কিৰেল তওঁেলাকৰ মাজত কােনা এজন নাই তওঁক হাতত ধিৰ িনবৈল।

১৯ এই ই ঘটনা তােমােলাকৈল ঘিটল‐ কােন তামােলাকৰ বােব

িবলাপ কিৰব?‐ জন ণ ঠাই আৰু ংস, আকাল আৰু তেৰাৱাল। কােন

তামােলাকক শা না িদব? ২০জালত পৰা হিৰণৰ দেৰ তামােলাকৰ

স ান সকল অেচতন হ’ল, তওঁেলাক েত ক আিলৰ চুকত পিৰ ৰ’ল;

তওঁেলাক িযেহাৱাৰ াধ আৰু ঈ ৰৰ িতৰ ােৰেৰ পিৰপণূ। ২১

িনপীিড়ত আৰু মতলীয়া হাৱা জন, িক ু া াৰেসেৰ নহয়, এিতয়া

এই কথা না: ২২ তামােলাকৰ ঈ ৰ, তামােলাকৰ ভু িযেহাৱা,

িযজেন তওঁৰ লাকসকলৰ বােব িমনিত কেৰ, তওঁ এই কথা কেছ:

“ চাৱা মই ঢলংপলং কৰা পান‐পা ৰ পৰা তামােলাকৰ হাত লেলাঁ,

এেন িক, মাৰ াধৰ পান‐পা ৰ পৰাও লেলাঁ, তামােলােক পনুৰ তাক

পান নকিৰবা। ২৩ মই তামােলাকৰ উৎপীড়ক জনৰ হাতত তাক িদম;

িযসকেল তামােলাকক কিছল, ‘উবিুৰ হ পৰা, যােত আিম তামােলাকৰ

ওপেৰেৰ যাব পােৰাঁ,’ আৰু তওঁেলােক খাজ কািঢ়ব পৰাৈক তামােলাকৰ

িপিঠ মািটৰ দেৰ আৰু বাটৰ দেৰ কৰা।” আিল ৰেূপ তামাৰ িপিঠ পািত

িদলা।

৫২ হ িচেয়ান, সজাগ হাৱা, সজাগ হাৱা, তামােলাকৰ শি তুিল

ধৰা; হ পিব নগৰ িযৰচূােলম, তামােলাকৰ ৰ ব েবাৰ

িপ া; কাৰণ পনুৰ কিতয়াও চু ৎ নােহাৱা বা অ িচ লাক তামােলাকৰ

মাজত নােসামাব। ২ হ িযৰচূােলম, ধিূলৰ পৰা তামােলােক িনজেক

জাকািৰ িদয়া; উিঠ বহা; হ ব ী‐অৱ াত থকা হ িচেয়ানৰ ব ী জীয়াৰী,

তামােলাকৰ িডিঙৰ পৰা িশকিল খিুল িদয়া। ৩ কাৰণ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, “ তামােলাক িবনামেূল বচা গিছলা, আৰু তামােলাক

িবনামেূল মু হবা।” ৪ কাৰণ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ, আগত

মাৰ লাকসকল িমচৰৈল অ ায়ীভােব বাস কিৰবৈল গিছল; িকছু িদনৰ

আগত অচূৰীয়া সকেল তওঁেলাকক উপ ৱ কিৰিছল। ৫ এইয়া িযেহাৱাৰ

ঘাষনা: “মই দিখেলাঁ য মাৰ লাক সকলক িবনা কাৰেণ ল যাৱা

হেছ, এিতয়া ইয়াত মাৰ কিৰবৈল িক আেছ? িয সকেল তওঁেলাকৰ

ওপৰত শাসন কিৰিছল তওঁেলােক িন া কিৰেছ, আৰু গােটই িদন

অিবৰাম ভােব মাৰ নাম িনি ত হেছ।” ৬ সইবােবই মাৰ লাকসকেল

মাৰ নাম জািনব; তওঁেলােক সই িদনা জািনব য মইেয় সই জন

িয জেন এই কথা কেছাঁ। হয় মইেয়।” ৭ িযজন বাতাবাহেক ভবা া

আেন, িযজেন শাি চাৰ কেৰ, িযজেন ম লৰ ভবা া আেন, িযজেন

পিৰ াণ ঘাষণা কেৰ, িযজেন িচেয়ানক কয়, “ তামােলাকৰ ঈ েৰ

ৰাজ কিৰেছ!” সই জনৰ চৰণ প তৰ ওপৰত কেন ৰ! ৮ না,

তামােলাকৰ হৰীসকেল তওঁেলাকৰ মাত উ কিৰেছ; এেকলেগ

তওঁেলােক জয়‐ িন কিৰেছ; কাৰণ িযেহাৱা িচেয়ানৈল ঘিুৰ অহা,

তওঁেলােক, তওঁেলাকৰ েতক চ েৱ দিখবৈল পাব। ৯ িযৰচূােলমৰ

উ লাকসকল, এেকলেগ গােনেৰ আন ত উ াস কৰা, কাৰণ

িযেহাৱাই তওঁৰ লাকসকলক শা না িদেল, তওঁ িযৰচূােলমক মু

কিৰেল। ১০ িযেহাৱাই সকেলা জািতৰ দিৃ েত তওঁৰ পিব বা অনাবতৃ

কিৰেল; সম পিৃথবীেয় আমাৰ ঈ ৰৰ পিৰ াণ দিখবৈল পাব। ১১

তামােলােক এিৰ যাৱা, এিৰেযাৱা; তাৰ পৰা ওলাই যাৱা, কােনা

অ িচ ব চুবা; তাৰ মাজৰ পৰা ওলাই যাৱা; তামােলাক িযসকেল

িযেহাৱাৰ পা কিঢ়য়াইছা, িনজেক িচ কৰা। ১২ কাৰণ তামােলাক

বগােবিগৈক ওলাই যাব লগা নহব, নাইবা আত কত এিৰ যাব লগা

নহব; কাৰণ িযেহাৱা তামােলাকৰ আেগ আেগ যাব, আৰু ই ােয়লৰ

ঈ ৰ তামােলাকৰ পাছত যাওঁতা হ’ব। ১৩ চাৱা, মাৰ দাসেবােৰ

ােনেৰ কায কিৰব আৰু কৃতকায হ’ব; তওঁ উ ানত আৰু উ ীত হ’ব;

তওঁ অিধক মযদাপণূ হ’ব। ১৪ তওঁৰ আকৃিততৈক তওঁৰ আকৃিত

ইমান িবকৃত আিছল য, সেয় মা হৰ অব াতৈক তওঁৰ দশৃ ব িত িম

আিছল‐ সেয় অেনেক আেপানাৈল ভয় কিৰিছল‐ ১৫ সেয় তওঁ অেনক

দশবাসীক সচিকত কিৰব; তওঁৰ কাৰেণ ৰজাসকেল তওঁেলাকৰ

মখু ব ৰিখব। িয কথা তওঁেলাকক কাৱা হাৱা নািছল, তওঁেলােক

দিখবৈল পাব, আৰু িয না নািছল, তওঁেলােক বিুজব পািৰব।

৫৩আিম িয িনেলা সয়া কােন িব াস কিৰেল? আৰু িযেহাৱাৰ

বা কাৰ বােব কািশত হ’ল? ২ কাৰণ তওঁ িযেহাৱাৰ আগত

গছ পিুলৰ দেৰ, আৰু কান মািটত অ িৰত হাৱা কামল গজািলৰ

দেৰ বািঢ় উিঠল; তওঁৰ কােনা বিশ পণূ চেহৰা বা ঐ য নািছল,

আিম যিতয়া তওঁক চাওঁ তিতয়া আমাক আকষণ কিৰব পৰা তওঁৰ

কােনা সৗ য নািছল। ৩ তওঁ ঘিৃণত আৰু মা হৰ াৰাই ত াকখাণ

কৰা; শাকাতুৰ আৰু যাতনা পিৰিচত ব ি । যাৰ পৰা মা েহ মখু লকুাই

ৰােখ, তওঁ তাৰ দেৰ; তওঁক তু ান কৰা হল, আৰু আিম তওঁক

িবেশষ হীন বিুল িবেবচনা কিৰেলাঁ। ৪ িন েয় তওঁ আমাৰ যাতনােবাৰ

লেল, আমাৰ ৰাগৰ ভাৰ বেল, তথািপ আিম তওঁক ঈ ৰৰ াৰাই শাি

পাৱা, ঈ ৰৰ াৰাই হািৰত, আৰু পীিড়ত বিুল ভািবেলা। ৫ িক ু

আমাৰ িবে াহী কাযেবাৰৰ বােব তওঁক খাচা হ’ল, আমাৰ পাপেবাৰৰ

বােব িড় কৰা হ’ল। আমাৰ শাি ৰ বােব তওঁক শাি িদয়া হ’ল, আৰু

তওঁৰ আঘাতৰ াৰাই আিম হেলাঁ। ৬আিম সকেলােৱ মৰ‐ছাগৰ

দেৰ অপেথ গিছেলাঁ; আিম িতজেন িনজৰ িনজৰ পেথ ঘিুৰিছেলাঁ, আৰু

িযেহাৱাই আমাৰ সকেলােৰ ঘাৰ অধমৰ ভাৰ তওঁৰ ওপৰত িদেল। ৭

তওঁক অত াচাৰ কৰা হিছল, তথািপ তওঁ িনজেক ন কিৰেল, আৰু

তওঁ িনজৰ মখু নেমিলেল; যেনৈক কািটবৈল িনয়া মৰ‐ছাগ, আৰু

যেনৈক নাম কােটাতাৰ আগত মৰ‐ছােগ িনজম িদ থেক, সই দেৰ

তওঁ িনজৰ মখুক নেমিলেল। ৮ তওঁক দমন নীিত আৰু িবচাৰৰ াৰাই

দাষী কৰা হিছল; সই জ ৰ পৰা কােন তওঁৰ িবষেয় আৰু অিধক

িচ া কিৰিছল? িক ু জীিৱতসকলৰ দশৰ পৰা তওঁক িবে দ কৰা

হিছল; আৰু মাৰ লাকসকলৰ দাষৰ কাৰেণ তওঁক শাি িদয়া হিছল।

৯ তওঁেলােক অপৰাধীসকলৰ সেত তওঁৰ মদাম াপন কিৰবৈল

ই া কিৰেল, আৰু মতুৃ ত তওঁ ধনৱানৰ সেত আিছল, তথািপ তওঁ

কােনা অত াচাৰ কৰা নািছল, নাইবা তওঁৰ মখুত কােনা তাৰণাৰ কথা

নািছল। ১০ তথািপ িযেহাৱাই তওঁক আঘাত া কিৰ িড় কিৰবৈল

ই া কিৰেল; িক ু তামােলােক যিদ তওঁৰ জীৱন পাপৰ বােব উৎসগ

কিৰব খিুজছা, তেনহ’ ল তুিম িনজৰ স ান সকলক দিখবা, তওঁৰ

আয়সু দীঘল হ’ব, আৰু িযেহাৱাৰ উে শ তওঁৰ যােগিদ িস কিৰব।

১১ তওঁৰ আ াই ক পাৱাৰ পাছত তওঁ িনজৰ ানৰ াৰাই িনজেক

স ু হাৱা দিখব। মাৰ ধািমক দােস অেনকক িনেদাষী মাণ কিৰব,

তেৱঁই তওঁেলাকৰ অপৰাধৰ ভাৰ বহন কিৰব। ১২ সইবােব অেনক

লাকসকলৰ মাজত মই তওঁৰ অংশ িদম, আৰু তওঁ ব তৰ সেত

লটু ব ভাগ কিৰব; কাৰণ তওঁ িনজৰ জীৱন মতুৃ ৈল কািশত কিৰেল,

আৰু আইন ভ কৰাসকলৰ সেত গিনত হ’ল। তওঁ অেনকৰ পাপৰ ভাৰ

বহন কিৰেল, আৰু আইন ভ কৰাসকলৰ কাৰেণ মধ হতা কিৰেল।

৫৪ স ান জ িনিদয়া মিহলা সকল গান গাৱা, কিতয়াও সৱ‐

বদনা নােপাৱা মিহলা সকল, তামােলােক আন গান আৰু

উ িনেৰ উ ািসত হাৱা; কাৰণ িযেহাৱাই কেছ, িববািহত মিহলাৰ

স ানতৈক পিৰত মিহলাৰ স ান অিধক। ২ তামােলাকৰ ত ু ডাঙৰ

কৰা, আৰু ত ুেবাৰ পদােবাৰ িযমান পাৰা বহলাই িদয়া; তামােলাকৰ

জৰীেবাৰ দীঘল কৰা আৰু খিুটেবাৰ শি শালী কৰা। ৩ তামােলাকৰ

সাঁহাত আৰু বাওঁহাত মিল িদয়া হ’ব, আৰু তামােলাকৰ বংশধৰসকেল

দশেবাৰ জয় কিৰব, আৰু পিৰত নগৰেবাৰ পনুৰ াপন কিৰব। ৪

ভয় নকিৰবা, কাৰণ তামােলাক লি ত নহবা; বা িনৰাশ নহ’বা কাৰণ

তামােলাক অপমািনত নহ’বা; তামােলােক যৗৱন‐কালৰ লাজ আৰু

তামােলাকক বজন কৰাৰ অপমান পাহিৰবা। ৫ তামােলাকৰ সিৃ কতাই

তামােলাকৰ ামী; তওঁৰ নাম বািহনীসকলৰ িযেহাৱা। ই ােয়লৰ
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পিব ঈ ৰ জনা তামােলাকৰ মিু দাতা; তওঁ সম পিৃথবীৰ ঈ ৰ

বিুল খ াত। ৬ কাৰণ আ াত শাক পাৱা আৰু পিৰত াগ হাৱা,

যৗৱনকালত িবয়া হ অ া হাৱা মিহলাৰ দেৰ, িযেহাৱাই পনুৰ ভাযাৰ

দেৰ তামােলাকক আ ান কিৰেছ, এই কথা তামােলাকৰ িযেহাৱাই

কেছ। ৭ “মই অলপ সময়ৰ বােব তামােলাকক ত াগ কিৰিছেলাঁ; িক ু

অিধক দয়ােৰ মই তামােলাকক চপাম। ৮ অত াধত, মই ে কৰ

বােব তামােলাকৰ পৰা মাৰ মখু লু ৱাইিছেলাঁ; িক ু অন কলীয়া

িব াসেযাগ চুি েৰ মই তামােলাকক দয়া কিৰম,” তামােলাকক উ াৰ

কৰা িযেহাৱাই কেছ, ৯ “এইয়া মাৰ বােব নাহৰ সময়ৰ জল সমহূৰ

দেৰ; সই নাহৰ সময়ৰ জল সমেূহ পনুৰায় পিৃথৱী ািবত নকিৰব বিুল

মই যেনৈক শপত কিৰিছেলাঁ, সই দেৰ মই এিতয়া শপত কিৰেছাঁ য,

মই তামােলাকক খং নকেৰাঁ, আৰু ধমিকও িনিদওঁ। ১০ যিদও প তেবাৰ

ংস হ’ব, আৰু পাহাৰেবাৰ কঁিপব; তথািপও তামােলাকৰ পৰা মাৰ

িব াসেযাগ চুি আঁতিৰ নাযাব, বা মাৰ শাি ৰ চুি লৰচৰ নহব, িয

জেন তামােলাকক অ হ কেৰ সই িযেহাৱাই কেছ। ১১ হ পীিড়ত

জন, ধমুহুাত িত আৰু শা না নােপাৱা জন, চাৱা, মই িফেৰাজােৰ

তামােলাকৰ ফুটপাথ, আৰু নীলকা মিণেৰ তামােলাকৰ িভি মলূ াপন

কিৰম। ১২ মই ৰবুী বাখৰেৰ তামােলাকৰ চূড়ােবাৰ, আৰু িচকিমিকৱা

পাথেৰেৰ তামােলাকৰ ৱাৰেবাৰ হাপন কিৰম, আৰু তামােলাকৰ

চািৰও সীমা ধনুীয়া পাথেৰেৰ িন াণ কিৰম। ১৩ তামােলাকৰ সকেলা

স ান িযেহাৱাৰ াৰাই িশি ত হব, আৰু তামােলাকৰ স ান সকলৰ

শাি মহান হ’ব। ১৪ ধািমকতাত মই তামােলাকক পনুৰ াপন কিৰম;

তামােলাকৰ আৰু অত াচাৰ অিভ তা নহ’ব, কাৰণ তামােলাকৰ ভয়

নহ’ব; আৰু আত জনক কােনা কথাই তামােলাকৰ ওচৰৈল নািহব।

১৫ চাৱা, যিদ কােনা এজন য ণােৰ আেলািড়ত কেৰ, সইয়া মাৰ

পৰা নহয়; িয কােনােৱ তামােলাকক য ণােৰ আেলািড়ত কৰাৰ সেত

তামােলাকক পৰািজত কিৰব। ১৬ চাৱা, মই কািৰকৰ সিৃ কিৰেলাঁ, িয

জেন িল থকা কয়লাত ফু মােৰ, ধাতুেৰ অ ‐শ গঢ়া তওঁৰ কাম,

সই কমাৰক মেয়ই সিৃ কিৰেলাঁ, আৰু মই ংস কিৰবৈল ংসকাৰী

সিৃ কিৰেলাঁ। ১৭ তামাৰ িবৰেু গঢ়া কােনা অ সাফল নহ’ব; আৰু

তামােলাকক দাষােৰাপ কৰা িতজনেক তামােলােক দাষােৰাপ

কিৰবা। িযেহাৱাৰ দাস সকলৰ এেয় জ , আৰু তওঁেলােক মাৰ

পৰা পাৱা সমথন” এয়াই িযেহাৱাৰ ঘাষনা।

৫৫ “ হ তৃ াতুৰ লাকসকল, পানীৰ ওচৰৈল আহাঁ! আৰু িয সকলৰ

ধন নাই, সকেলা আহাঁ; খাৱা ব িকনা, আৰু ভাজন কৰা! আহাঁ,

িবনামেূল িবনাদােম া াৰস আৰু গাখীৰ িকনা। ২ িয আহাৰ নহয় তাৰ

বােব ৰপূ িকয় জাখা? আৰু িয হ স ু িনিদেয় তাৰ বােব িকয় পিৰ ম

কৰা? সাৱধােনেৰ মাৰ কথা না, আৰু িয উ ম, সই সকেলা ভাজন

কৰা, আৰু পিু কৰ ব ৰ াৰাই জীৱন আনি ত কৰা। ৩ মেনােযাগ

িদয়া আৰু মাৰ ওচৰৈল আহাঁ! না, তাৰ াৰাই তামােলাকৰ াণ যন

সজীব হয়! মই িন য় তামােলাকৰ সেত অন কলীয়া চুি , দায়দূক

িদয়া িব াসেযাগ িনয়মৰ চুি াপন কিৰম। ৪ চাৱা, মই তওঁক

দশেবাৰৰ সা ী ৰেূপ, আৰু লাকসকলৰ মখু ব ি আৰু অধ ৰেূপ

িনযু কিৰেলাঁ।” ৫ চাৱা, িয জািতক তামােলােক নাজানা, এেন জািতক

তামােলােক আ ান কিৰবা, আৰু িয জািতেয় তামােলাকক নাজােন, এেন

জািত তামােলাকৰ ওচৰৈল দৗিৰ আিহব; তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা,

ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনা, িয জেন তামােলাকক গৗৰৱাি ত কিৰেল,

তওঁৰ বােব এেন ঘিটব। ৬ িযেহাৱাক পাব পৰা সময়ত তামােলােক

তওঁক িবচাৰা; তওঁ ওচৰত থােকাঁেত তওঁক মাতা। ৭ লােক

তওঁেলাকৰ পথ আৰু পাপীেলােক তওঁেলাকৰ িচ াধাৰা ত াগ কৰক।

তওঁেলাক িযেহাৱাৈল ঘিুৰ আহক, তােত তওঁ তওঁেলাকক দয়া কিৰব;

আৰু িয জেন চুৰ পিৰমােণ তওঁেলাকক মা কিৰব, আমাৰ সই

ঈ ৰৈল ঘিুৰ আহাঁ। ৮ “কাৰণ মাৰ িচ াধাৰা তামােলাকৰ িচ াধাৰা

নহয়, বা তামােলাকৰ পথ মাৰ পথ নহয়” এইয়া িযেহাৱাৰ ঘাষনা। ৯

“কাৰণ িয দেৰ পিৃথবীতৈক আকাশ‐ম ল ওখ, সই দেৰ তামােলাকৰ

সকেলা পথতৈক মাৰ পথ ওখ, আৰু তামােলাকৰ িচ াধাৰাতৈক মাৰ

িচ াধাৰা। ১০ কাৰণ িয দেৰ বৰষণু আৰু িহম আকাশৰ পৰা নািম আেহ,

আৰু পিৃথবীক যিতয়াৈলেক িনিভজাই তিতয়াৈলেক ঘিুৰ নাযায়, ই উৎপ

কিৰবৈল আৰু গজািল মিলবৈল ভূিম ত কেৰ, িট িসঁেচাতাক ফল

িদেয় আৰু খাওঁতাক আহাৰ িদেয়, ১১ সেয় মাৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা

বাক ও সই দেৰ ওলায় যায়: সেয় ফল দ নােহাৱাৈক মাৈল ঘিুৰ

নািহব, িক ু মই ই া কৰাৰ দেৰই স কিৰব, আৰু িযহৰ বােব

ইয়াক পঠাওঁ, সই িবষয়ত সফল হ’ব। ১২ সেয় তামােলাক আনে েৰ

বিবলনৰ পৰা বািহৰ ওলাই যাবা, আৰু তামােলাকক শাি েৰ িনয়া হ’ব;

প ত আৰু পাহাৰেবােৰ তামােলাকৰ আগত উ ‐ েৰ আন কিৰব,

আৰু পথাৰত থকা গছেবােৰ হাত তািল িদব। ১৩ কাঁইট গছৰ সলিন

িচৰেসউজীয়া গছ গিজব; আৰু কাঁইটীয়া জাৰিণৰ পিৰবেত গি পাত

আৰু ফুলযু গছ গিজব; আৰু সেয় িযেহাৱা আৰু তওঁৰ নামৰ বােব হ’ব,

কিতয়াও লু নােহাৱা, অন কালৰ বােব এক িচন হ’ব।

৫৬ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “ তামােলােক িয ায়স ত তাক

পালন কৰা, িয সত পৰায়ণ তাক কৰা; কাৰণ মাৰ পিৰ াণ অিত

ওচৰ, আৰু মাৰ ধমপৰায়ণতা মহুতেত কাশ পাব। ২ িয মা েহ এই কম

কেৰ, আৰু িয সকেল তাক দঢ়ৃ ভােব ধিৰ ৰােখ তওঁেলাক আশীবাদ া

হ’ব। তওঁেলােক অপিব নকৰাৈক িব াম বাৰ পালন কেৰ, আৰু িনজৰ

হাত িযেকােনা কম নকৰাৈক ধিৰ ৰােখ।” ৩ “িযেহাৱাই িন য়ৈক মাক

িনজৰ লাকসকলৰ পৰা পথৃক কিৰ থ’ব,” এই বিুল িযসকল িবেদশী

িযেহাৱাৰ অ গামী তওঁেলােক নকওক। “ চাৱা, মই কান গছ,” এই

বিুল নপংুসেক ক’ব নালােগ। ৪কাৰণ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, িয সকল

নপংুসক মাৰ িব াম বাৰ পালন কেৰ, আৰু মই স ু হাৱা িবষয় বািচ

ল’য়, আৰু মাৰ িনয়েমেৰ উপবাস ৰােখ‐ ৫ তওঁেলাকৰ বােব মই মাৰ

গহৃত আৰু মাৰ দৱালৰ িভতৰত ল’ৰা আৰু ছাৱালী সকলতৈক উ ম

কীিত হাপন কিৰম; কিতয়াও লু নােহাৱা িচৰ ায়ী কীিত

তওঁেলাকক িদম।” ৬ িয িবেদশীসকেল িনজেক িযেহাৱাৰ সেত

সংযু কেৰ, তওঁক পিৰচযা কিৰবৈল, আৰু িয সকেল িযেহাৱাৰ নাম

ম কিৰবৈল, আৰু তওঁৰ উপাসনা কিৰবৈল, আৰু দাস হ’বৈল িয

পৰজািতসকেল তওঁৰ লগ লয়, িয িতজেন অপিব নকৰাৈক িব াম‐

বাৰ পালন কেৰ, আৰু মাৰ িনয়েমেৰ উপবাস ৰােখ‐ ৭ সই সকেলােক

মই িনজৰ পিব প তৈল আিনম, আৰু মাৰ াথনা‐গহৃত তওঁেলাকক

আনি ত কিৰম; তওঁেলাকৰ হাম‐বিল আৰু তওঁেলাকৰ বিলদান মাৰ

য ‐ বিদৰ ওপৰত হণ কৰা হ’ব, কাৰণ মাৰ গহৃক সকেলা জািতৰ

াথনা‐গহৃ বিুল কাৱা হ’ব। ৮ িয জেন ই ােয়লৰ সমাজচু ত সকলক

গাটায়, সই ঈ ৰ িযেহাৱাই ঘাষনা কিৰেছ: তওঁেলাকৰ উপিৰও

মই এিতয়াও আন লাকসকলেকা গাটাম। ৯ পথাৰৰ সকেলা বনৰীয়া

জ ু েবাৰ, অৰ ত থকা জ ু েবাৰ, আহা আৰু াস কৰ! ১০ তাৰ সকেলা

হৰী অ ; তওঁেলােক বিুজ নাপায়; তওঁেলাক সকেলা ভতুৱা ৰ;

ভুিকব নাৱােৰ: তওঁেলােক সেপান দিখ থােক, তলত বাগিৰ থােক,

আৰু বৈল ভাল পায়। ১১ সই ৰেবাৰৰ অিধক ভাক লােগ; িসহঁতৰ

কিতয়াও যেথ নহয়; তওঁেলাক িনণয় ল’ব নাৱাৰা মৰ‐ছাগ ৰখীয়া,

তওঁেলাক সকেলােৱ িনজৰ বােট ঘিূৰ গ’ল, আৰু অ ায় লাভৰ বােব

িতজেনই লাভী। ১২ তওঁেলােক কয়, “আহা আিম া াৰস আৰু ৰা

পান কেৰাঁহক; অহা কািল আিজৰ দেৰ হ’ব, জিুখব নাৱাৰাৈক এটা মহান

িদন হ’ব।”

৫৭ ধািমক লাক ংস হেছ, িক ু ইয়াক কােনও িবেবচনা নকেৰ;

আৰু িব াসেযাগ চুি ৰ লাকসকল আঁতিৰ যায়, িক ু কােনও

বেুজ। সেয় ধাি কসকল পাপৰ পৰা আতিৰ যায়। ২ তওঁ শাি ত

েবশ কেৰ; িয সকেল তওঁেলাকৰ সত তাত চেল তওঁেলােক িনজৰ

শয াত িব াম কেৰ। ৩ িক ু ত ‐ম কৰা লাকৰ পু সকল, ব িভচাৰী

আৰু িয মিহলাই িনজেক বশ া কিৰেল, তওঁেলাকৰ স ান সকল
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ওচৰৈল আহা। ৪ তামােলােক কাক আনে েৰ উপহাস কিৰছা? কাৰ

িবৰেু মখু মিলছা আৰু িজভা উিলয়াইছা? তামােলাক িবে াহী আৰু

ৱ কৰ স ান নােহাৱােন? ৫ তামােলােক ওক গছ আৰু েত ক

জাপা সউজীয়া গছৰ তলত কামাি ত উে িজত হাৱা, িয তামােলাক,

তামােলােক ওপৰৰ পৰা ওলিম থকা িশলাময়ৰ তলৰ নদীৰ িকনাৰত

িনজৰ স ান সকলক বধ কেৰাঁতা। ৬ নদীৰ উপত কাৰ মাজৰ মসৃণ

ব েবাৰ তামােলাকৰ বােব আেৰািপত। সইেবােৰই তামােলাকৰ

উপাসনাৰ সাম ী। সইেবাৰৰ উে েশ তামােলােক পয় নেবদ আৰু

শস ৰ নেবদ ঢািলছা। ৭ ওখ প তৰ ওপৰত তুিম তামাৰ শাৱাপািট

পািৰলা; আৰু তুিম বিলদান কিৰবৈল সই ঠাইত উিঠলা; ৮ তুিম ৱাৰ

আৰু ৱাৰৰ খটুাৰ পাছফােল িনজৰ তীক াপন কিৰলা; তুিম মাক

পিৰত াগ কিৰলা, িনেজ িবৱ থ’ লা আৰু ওপৰৈল উিঠলা; তুিম তামাৰ

শাৱাপািট বহল কিৰলা। তওঁেলাকৰ লগত তুিম এিট িনয়ম কিৰলা, তুিম

তওঁেলাকৰ শাৱাপািটেবাৰ ভাল পাৱা; তুিম তওঁেলাকৰ গাপনীয়

অংশেবাৰ দিখছা। তুিম তামাৰ ৰাজদূতক ব দূৰত পেঠাৱা; তুিম

িচেয়ালৰ তলৈল গছা। ৯ তুিম তেলেৰ সেত মেলক নামৰ দৱতাৰ

ওচৰৈল গ’লা; আৰু তুিম গি ব অিধক কিৰলা, তুিম তামাৰ

ৰাজদূতক ব দূৰৈল পঠালা, আৰু িচেয়ালৈলেক িনজেক অৱনত কিৰলা;

(Sheol h7585) ১০ তামাৰ দীঘল যা াৰ বােব তুিম ভাগিৰলা; িক ু তুিম

কিতয়াও এই বিুল নকলা, “এইেটা আশাহীন।” তুিম তামাৰ হাতত

জীৱন পালা; সই কাৰেণ তুিম ল হাৱা নাই। ১১ তুিম কাৰ িবষেয়

িচি ত আৰু ভয় কিৰছা য, তুিম অিত তাৰণাপবূক কায কিৰছা? তুিম

মাক সাঁৱৰণ কৰা নাই বা মাৰ িবষেয় গ ীৰভােৱ িবেবচনা কৰা নাই।

মই ব িদনৰ পৰা িনজম িদ থকা নাই ন? িক ু তথািপও তুিম মাক

গ ীৰভােৱ লাৱা নাই। ১২ মইেয় তামাৰ ধািমকতা কাশ কিৰম, িক ু

তামাৰ কাযৰ দেৰ, তামাক সইেবােৰ সহায় নকিৰব। ১৩ যিতয়া

তুিম কাতেৰাি কৰা, তিতয়া তুিম গােটাৱা দৱতােবােৰ তামাক

উ াৰ কৰক; িক ু সই আটাইেবাৰক বতােহ উেৰাৱাই িনব, আৰু এক

ফুঁেত সইেবাৰক িনয়া হব। তথািপ িয মা েহ মাত আ য় লব, তওঁ

দশৰ আিধপত পাব, আৰু মাৰ পিব প তেটাত অিধকাৰ কিৰব। ১৪

তওঁ ক’ব, “িনমাণ কৰা, িনমাণ কৰা! পথ যু ত কৰা! মাৰ লাকসকলৰ

বােব পথৰ পৰা উজিুট খাৱা মঢ়ূা দূৰ কৰা। ১৫ এইেটাৰ কাৰেণ িয

জন অন কাল ায়ী, যাৰ নাম পিব , আৰু উ আৰু উ ত িয জন তওঁ

এইদেৰ কেছ, “মই উ েলাকত আৰু পিব ানত বাস কেৰাঁ, আৰু ন

মনৰ লাকসকলক সেচতন কিৰবৈল, ভ িচ ীয়াসকলৰ দয় সেতজ

কিৰবৈল, মই সই ভ িচ ীয়া আৰু ন মনৰ লাকৰ লগেতা বাস কেৰাঁ।

১৬ কাৰণ মই সদায় অিভেযাগ নকিৰম, নাইবা িচৰকালৈলেক মই াধ

কিৰ নাথািকম; িকয়েনা তেন কিৰেল, মই িনমাণ কৰা জীৱন, মা হৰ

আ া মাৰ আগত মিূ ত হ’ব। ১৭ তওঁৰ িহংসা ক কাযৰ াৰাই কৰা

পাপৰ কাৰেণ, মই ািধত হিছেলা, আৰু তওঁক দ িদিছেলাঁ; মই মাৰ

মখু লু ৱাই াধ কিৰেলাঁ; িক ু তওঁ িবপেথ গ িনজৰ মনৰ ই ামেত

চিল থািকল। ১৮ মই তওঁৰ পথ দিখেলাঁ, িক ু মই তওঁক হ কিৰম;

মই তওঁক চলাম, আৰু শাক কৰাসকলক শা না পনুৰায় িদম। ১৯

আৰু মই ওঁঠৰ ফল সিৃ কেৰাঁ; িযেহাৱাই কেছ, ওচৰত থকা আৰু দূৰত

থকা উভয়ৰ মাজত শাি হওক, শাি হওক; আৰু মই তওঁেলাকক

কিৰম। ২০ িক ু েবাৰ চ ল সমু ৰ দেৰ; িয িথেৰ থািকব নাৱােৰ,

আৰু তাৰ জল সমেূহ বাকা আৰু মল তােল; ২১ ঈ েৰ কেছ, “ েবাৰৰ

তাত কােনা শাি নাই।”

৫৮ তুিম উ েৰ কা া, ৰ নাথািকবা; িশঙাৰ দেৰ উ ‐ িন

কৰা, মাৰ লাকসকলক তওঁেলাকৰ অধমৰ সেত, আৰু

যােকাবৰ বংশৰ আগত তওঁেলাকৰ পাপেবাৰ স খুীন কেৰাঁৱা। ২

তথািপ তওঁেলােক মাক িতিদেন িবচােৰ, আৰু মাৰ পথৰ িবষেয়

জািনবৈল ভাল পায়; িনজৰ ঈ ৰৰ িবিধ ত াগ নকেৰ আৰু অভ ধমৰ

জািতৰ দেৰ তওঁেলােক ধমৰ িবচাৰেবাৰ মাৰ পৰা খােজ, আৰু ঈ ৰৰ

ওচৰৈল চািপবৈল ভাল পায়। ৩ তওঁেলােক কয়, “আিম িকয় লেঘােন

থািকেলা?” তুিম দিৃ নকিৰলা? আিম িকয় িনজেক ন কিৰেলাঁ, তুিম মন

িনিদলা? চাৱা, তামােলােক লেঘানত থকা িদনাও তামােলাকৰ িনজৰ

আন িবচাৰা আৰু তামােলাকৰ ব ৱাসকলক উপ ৱ কৰা। ৪ চাৱা,

তামােলােক িববাদ আৰু কৰা, আৰু খেঙেৰ ভু মািৰবৰ অেথেহ

লেঘান িদয়া; ব মােন তামােলােক ঊ েলাকত তামােলাকৰ মাত নাব

পৰাৈক লেঘান িনিদয়া। ৫ মই িবচাৰা লেঘান সঁচাই এইেয় ন? িতজেন

িনজেক ন কিৰবৈল এিদন, নলখাগড়িৰৰ দেৰ তওঁৰ মৰূ দাঁওৱা,

আৰু চটকােপাৰ িব াৰ কৰা আৰু ছাঁইত বহা, তুিম সঁচাই ইয়ােক লেঘান

বালা ন আৰু িযেহাৱাৰ হণীয় িদন বালা ন? ৬ মই মেনানীত কৰা

লেঘান এয়া নহয়: তাৰ বা মকুিল কৰা, ষাঁড়গৰৰু যৱুিলৰ শলমািৰ

সােলােকাৱা, ভ কিৰবৈল লাৱা লাকক াধীন কৰা, আৰু েত ক

যৱুিল ভঙাই জােনা মাৰ মেনানীত লেঘান নহয়? ৭ ু ধাতুৰ লাকৰ

সেত তামাৰ আহাৰ ভগাই লাৱা, আৰু ঘৰহীনা খীয়াসকলক িনজৰ

ঘৰত আ য় িদয়াই লেঘান নহয় ন? যিতয়া তুিম চাৱা কােনাএজন

িবৱ তাত আেছ, তুিম তওঁক ব িদয়া উিচত; আৰু তামাৰ স কীয়

লাকৰ পৰা িনজেক লু ৱাই ৰখা উিচত নহয়। ৮ ইয়ােক কিৰেল,

অৰেুণাদয়ৰ দেৰ তামাৰ দীি কাশ পাব, আৰু তামাৰ আেৰাগ তা

শীে দখা যাব, তামাৰ ধািমকতা তামাৰ আগত যাওঁতা, আৰু িযেহাৱাৰ

গৗৰৱ তামাৰ পাছত যাওঁতা হ’ব। ৯ তিতয়া তুিম মািতেল, িযেহাৱাই

তামাক উ ৰ িদব; তুিম সহায়ৰ বােব কাতেৰাি কিৰেল, তওঁ ক’ব,

“এইয়া মই আেছাঁ।” যিদ তুিম িনজৰ মাজৰ পৰা যৱুিল, দাষােৰাপ

কৰা আঙুিল, আৰু অধ বাক দূৰ কৰা, ১০ যিদ তুিম তামাৰ আহাৰ

ু ধাতুৰ লাকক িদয়া, আৰু িখত াণীক স ু কৰা, তেনহ’ ল আ াৰৰ

মাজত তামাৰ দীি উদয় হ’ব, আৰু তামাৰ অ কাৰ দূপৰ বলাৰ

দেৰ হ’ব; ১১আৰু িযেহাৱা সদায় তামাৰ পথদশক হ’ব, আৰু কান

ঠাইেবাৰত তামাৰ াণ তৃ কিৰব, আৰু তামাৰ অি েবাৰ সবল কিৰব;

তােত তুিম পানী িদয়া এক উদ ানৰ দেৰ হ’বা, আৰু যাৰ জল কিতয়াও

কাই নাযায়, তুিম এেন এক জলভুমকুৰ দেৰ হ’বা। ১২ তামাৰ বংশৰ

িকছুেলােক ব িদনৰ পৰা উ হ থকা ঠাইেবাৰ পনুৰায় িন াণ কিৰব;

আৰু তুিম অেনক জ ৰ উ হাৱা িভি মলূ াপন কিৰবা; তুিম

দৱাল মৰামতকাৰী বিুল মতা হ’বা, আৰু দশ িনবাসীৰ বােব পথ যু ত

কেৰাঁতা বিুল খ াত হ’বা। ১৩ যিদ তুিম মাৰ িব াম‐িদনৰ মণৰ পৰা

তামাৰ ভিৰ আঁতেৰাৱা, আৰু িব াম িদনত িনজৰ খদায়ক কায কৰা।

যিদ িযেহাৱাৰ পিব িদনক মাননীয় বিুল কাৱা, আৰু িযেহাৱা িবষয়ক

পিব আৰু স ানীয় বিুল মতা, তামাৰ িনজৰ কায িস নকিৰ, তামাৰ

অিভলিষত চ া নকিৰ, আৰু িনজৰ কথা নৈক তাক মা কৰা, ১৪

তেনহ’ ল তুিম িযেহাৱাত খী হবা; আৰু মই তামাক ৰথত তুিল পিৃথৱীৰ

ওখ ঠাইেবাৰৰ ওপৰত ফুৰাম, আৰু তামাৰ িপতৃ যােকাবৰ আিধপত

তামাক ভাগ কৰাম। িকয়েনা িযেহাৱাৰ িনজৰ মেুখ ইয়াক ক’ ল।

৫৯ চাৱা, িযেহাৱাৰ হাত এেন চুিট নহয় য, তওঁ তােৰ পিৰ াণ

কিৰব নাৱােৰ, আৰু তওঁৰ কাণ এেন গধৰূ নহয় য, তওঁ

তােৰ িনব নাৱােৰ; ২ িক ু তামােলাকৰ অপৰাধেবােৰই তামােলাকৰ

ঈ ৰৰ পৰা তামােলাকক িবে দ কিৰেছ, আৰু তামােলাকৰ পাপেবােৰই

তামােলাকৰ পৰা তওঁৰ মখু ঢািকেছ, সই বােব তওঁ েন। ৩ িকয়েনা

তামােলাকৰ হাত তেজেৰ আৰু তামােলাকৰ আঙুিলেবাৰ অপৰােধেৰ

অ িচ হ আেছ। তামােলাকৰ ওঁেঠ িমছা কথা কেছ, তামােলাকৰ

িজভাই তাৰ কথা কেছ। ৪ কােনও ধািমকতােৰ গাচৰ নকেৰ,

আৰু কােনও সত তােৰ িতবাদ নকেৰ; তওঁেলােক অসাৰ কথাত

ভাৰসা কেৰ, আৰু িমছা কথা কয়, তওঁেলােক সমস া গভধাৰণ কিৰ

অধম সৱ কেৰ। ৫ তওঁেলাক সাপৰ কণী উমিন ল জগায়, আৰু

মকৰাৰ জাল গাঁেথ; িয জেন তওঁেলাকৰ কণী খায়, িস মেৰ, আৰু িয কণী

ভােগ, তাৰ পৰা কালসপ বািহৰ হয়। ৬ তওঁেলােক গঁথা ঊন ব ৰ বােব

ব ৱহাৰ কৰা নহ’ব, আৰু তওঁেলােক কৰা বে েৰ িনজৰ গা নাঢািকব;

তওঁেলাকৰ কায অধমৰ কায, আৰু তওঁেলাকৰ িনজৰ হােতেৰ অত াচাৰ
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কেৰ। ৭ তওঁেলাকৰ ভিৰ কমৰ ফালৈল বগাই চেল, আৰু তওঁেলােক

িনে াষীৰ ৰ পাত কিৰবৈল বগােবিগ কেৰ; তওঁেলাকৰ ক নােবাৰ

অধমৰ ক নােহ; ংস আৰু উ তা তওঁেলাকৰ পথত আেছ। ৮

তওঁেলােক শাি ৰ পথ নাজােন, আৰু তওঁেলাকৰ পথত ায় িবচাৰ

নাই; তওঁেলােক িটল পথ সােজ; িয জেন সই পথত চেল, তওঁ শাি ৰ

কথা নাজােন। ৯ এই কাৰেণ ায় িবচাৰ আমাৰ পৰা ব দূৰত আেছ,

আৰু ধািমকতাই আমাৰ লগ ধিৰব নাৱােৰ। আিম পাহৰৰ বােব অেপ া

কিৰ থােকাঁ, িক ু অ কাৰ দখা পাওঁ, আৰু দীি ৈল বাট চাই থােকাঁ, িক ু

ঘাৰ অ কাৰত মণ কেৰাঁ। ১০আিম অ লা লাকৰ দেৰ দৱালত

খিপয়াওঁ, চ হীন লাকৰ দেৰ খিপয়াই ফুেৰাঁ; গধিূল বলাৰ দেৰ পৰ

বলােতা আিম উজিট খাওঁ; আৰু শি মান লাকৰ মাজত আিম মৰা

মা হৰ দেৰ থােকাঁ। ১১আিম ভালকুৰ দেৰ িচঞিৰ আেছাঁ, আৰু কেপৗৰ

দেৰ শাক িন কিৰ আেছাঁ; আিম ায় িবচাৰৰ বােব অেপ া কেৰাঁ,

িক ু সেয় নাই; আৰু পিৰ াণৈল বাট চাই থােকাঁ, িক ু িসও আমাৰ

পৰা ব দূৰত থােক। ১২ িকয়েনা আেপানাৰ সা ােত আমাৰ অপৰাধ

অেনক, আৰু আমাৰ পাপেবােৰ আমাৰ িবৰেু সা িদেছ; িকয়েনা

আমাৰ অপৰাধেবাৰ আমাৰ লগত আেছ, আৰু আিম আমাৰ অধ েবাৰ

জােনা। ১৩ এইেবােৰই অপৰাধ কিৰ িযেহাৱাক অ ীকাৰ কৰা, িনজৰ

ঈ ৰৰ পাছত চলাৰ পৰা িবমখু হাৱা, আিম অ ায় দাবীৰ কথা কিছেলাঁ

আৰু পথৃেক ঘিূৰিছেলাঁ, আৰু অ ৰত িমছা কথা গভধাৰণ কিৰ তাক সৱ

কৰা। ১৪আৰু ায় িবচাৰ পাছৈল ঁহিক গেছ, আৰু ধািমকতা দূৰত িথয়

হ আেছ; িকয়েনা জনসাধাৰণৰ মাজত সত তা উজিুট খাই পিৰেছ, আৰু

সত তা তাত আিহব নাৱােৰ। ১৫ িব াসেযাগ তা সত তাৰ আঁতিৰ গ’ল,

আৰু অধম ত াগ কৰা লাক িনজেক জীৱ বিল সািজেছ। ১৬ িযেহাৱাই

দিৃ কিৰ ায় িবচাৰ নেদিখ অসে া হল। আৰু তওঁ কােনা পৰুষু বা

মধ নেদিখ িবি ত হ’ল হল; সই বােব তওঁৰ িনজৰ বা েৱই তওঁৰ

কাৰেণ পিৰ াণ িস কিৰেল, আৰু তওঁেৰই ধািমকতা তওঁৰ আ য়

হল। ১৭ তওঁ ধািমকতাৰপূ বু ‐পটা িপি েল, আৰু মৰূত পিৰ াণৰপূ

িশেৰাৰ ক িপি েল, আৰু গাৰ ব ৰ বােব িতকাৰৰপূ সাজ পিৰধান

কিৰেল, আৰু আেবগপণূ জামা গাত িদেল। ১৮ তওঁ তওঁেলাকৰ কায

অ সােৰ িতফল িদব; তওঁৰ শ েূবাৰক াধৰ, িনজ বৰীেবাৰক

অপকাৰৰ িতফল িদব; আৰু ীপেবাৰক তওঁ িতফলৰ দেৰ দ িদব।

১৯ সেয় লাকসকেল পি ম িদশৰ পৰা িযেহাৱাৰ নামৈল, আৰু সূয

উদয় হাৱা ফালৰ পৰা তওঁৰ তাপৈল ভয় কিৰব; যিতয়া শ াৱনৰ

দেৰ আিহব, তিতয়া িযেহাৱাৰ আ া জাৰ দেৰ তাৰ িবৰেু থািকব।

২০ “িচেয়ানৈল, আৰু যােকাবৰ মাজত থকা অপৰাধৰ পৰা ঘৰূাসকলৰ

ওচৰৈল এজন মিু দাতা আিহব,” এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ২১ “ মাৰ

বােব তওঁেলােক সেত িনয়ম এই” িযেহাৱাই কেছ, “ তামাৰ ওপৰত

থকা মাৰ আ া, আৰু মই তামাৰ মখুত থাৱা মাৰ বাক েবাৰ, তামাৰ

মখুৰ পৰা, বা তামাৰ বংশৰ মখুৰ পৰা, নাইবা তামাৰ বংশত উৎপ

হাৱা বংশৰ মখুৰ পৰাও, আিজেৰ পৰা স কালৈলেক কিতয়াও িচব,

এেয় িযেহাৱাৰ বচন।”

৬০ উঠা, দীি িদয়া; িকয়েনা তামাৰ পাহৰ আিহেছ, আৰু িযেহাৱাৰ

গৗৰৱ তামাৰ ওপৰত উদয় হেছ। ২ কাৰণ চাৱা, আ ােৰ

পিৃথৱী ঢািকব, আৰু ঘাৰ অ কােৰ লাক সমহূক ঢািকব; িক ু িযেহাৱা

তামাৰ ওপৰত উদয় হ’ব, আৰু তামাৰ ওপৰত তওঁৰ গৗৰৱ কািশত

হ’ব। ৩ লাক সমহূ তামাৰ পাহৰৰ ওচৰৈল আিহব, আৰু ৰজাসকেল

তামাৰ উদয় হাৱা দীি ৰ ওচৰৈলআিহব। ৪ তুিম চ ফুৰাই চািৰওফােল

চাৱা; তওঁেলাক সকেলােৱ গাট খাই তামাৰ ওচৰ চািপেছ; তামাৰ

পু সকল দূৰৰ পৰা আিহেছ আৰু তামাৰ জীেয়কসকলক বা ত বিুক

অনা হেছ। ৫ সই কালত তুিম দিখ ফুি ত হ’বা, আৰু তামাৰ দয়

আনে েৰ উপিচ পিৰব, কাৰণ সমু ৰ চুৰ ধন তামাক িদয়া যাব আৰু

লাকসকলৰ স ি তামাৰ ওচৰৈল আিহব। ৬ উটসমেূহ, িমিদয়ন আৰু

ঐফাৰ ডকা উটেবােৰ তামাক ঢািক পলাব; সই আটাইেবাৰ িচবাৰ

পৰা আিহব; সইেবােৰ সাণ আৰু ৰু ব আিনব, আৰু িযেহাৱাৰ

শংসা গীত গাব। ৭ কদৰৰ আটাই মৰ‐ছাগৰ জাক তামাৰ ওচৰত

গাট খাব আৰু নবােয়াতৰ মতা মৰ‐ছাগেবােৰ তামাৰ পিৰচযা কিৰব;

সইেবাৰ হণীয় হ মাৰ য ‐ বিদত উিঠব, আৰু মাৰ গৗৰৱযু

গহৃ মই গৗৰৱাি ত কিৰম। ৮ মঘৰ দেৰ আৰু িনজৰ বাহৰ সােমাৱা

বাটৈল অহা কেপৗৰ দেৰ উিড় অহা এওঁেলাক কান? ৯ িন েয় ীপেবােৰ

মাৈল অেপ া কিৰব; তামাৰ পু সকলক তওঁেলাকৰ ৰপূৰ আৰু সাণৰ

সেত দূৰৰ পৰা আিনবৈল, ঈ ৰ িযেহাৱাই, ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ

জনাই তামাক গৗৰৱাি ত কৰাৰ কাৰেণ, তচীচৰ জাহাজ আগ হ’ব। ১০

িবেদশী লাকসকেল দৱাল পনুৰায় িনমাণ কিৰব, আৰু তওঁেলাকৰ

ৰজাসকেল তামাৰ পিৰচযা কিৰব; িকয়েনা মই যেনৈক তামাক াধত

দ িদেলাঁ, তেনৈক অ হত তামাৈল দয়াও কিৰেলাঁ। ১১ লাকসকেল

যন জািত সমহূৰ ধন‐স ি আৰু বি কিৰ অনাসকলৰ ৰজাসকলক

তামাৰ িভতৰৈল আিনব পােৰ, সই বােব তামাৰ ৱাৰেবাৰ সদায় মলা

হ থািকব, িদন বা ৰািত কিতয়াও ব কৰা নহ’ব। ১২ িকয়েনা িয জািত

আৰু িয ৰাজ ই তামাৰ বশ তা ীকাৰ নকিৰব, সই উভেয়ই স ণূ িবন

হ’ব; ১৩ িলবােনানৰ গৗৰৱ তামাৈল আিহব; দৱদাৰ,ু িতধৰ, আৰু তাচুৰ

গছ এেকলেগ, মাৰ পিব ান ভূিষত কিৰবৰ অেথ আিহব; আৰু মই

মাৰ চৰণ থাৱা ঠাই তাপযু কিৰম। ১৪ তওঁেলাক তামাক িণপাত

কিৰবৈল আিহব, তামাক ক িদয়াসকলৰ স ানেবাৰ মৰূ দাঁৱাই

তামাৰ চৰণত পিৰ িণপাত কিৰব, তওঁেলােক তামাক িযেহাৱাৰ

নগৰ, ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাৰ িচেয়ান বিুল মািতব। ১৫ তুিম এেন

পিৰত া আৰু ঘিৃণতা থ’ লা য, কােনা পিথক তামাৰ মােজিদ নাজায়;

তাৰ সলিন মই তামাক িচৰকাল থকা শংসাৰ, আৰু পৰুষুা েম

আন ৰ িবষয় কিৰম। ১৬আৰু তুিম জািত সমহূৰ পান কিৰবা, আৰু

ৰজাসকলৰ ন চুিহবা; তােত মই িযেহাৱা য তামাৰ াণক া, তামাৰ

মিু দাতা, যােকাবৰ পৰা মী জনা, ইয়াক তুিম জািনবা। ১৭ মই িপতলৰ

সলিন সাণ, লাহাৰ সলিন ৰপূ, কাঠৰ সলিন িপতল, আৰু িশলেবাৰৰ

সলিন লাহা আিনম; আৰু মই শাি ক তামােলাকৰ অধ সকলৰ দেৰ,

আৰু ায়িবচাৰক শাসনক াৰ দেৰ িনযিু কিৰম। ১৮ তামাৰ দশত

অত াচাৰৰ আৰু তামাৰ সীমাৰ িভতৰত িবন হাৱাৰ বা ংসৰ কথা

আৰু না নাযাব; িক ু তুিম তামাৰ দৱালৰ নাম পিৰ াণ, আৰু তামাৰ

ৱাৰৰ নাম শংসা ৰািখবা। ১৯ িদনত সূয তামাৰ দীি আৰু নহ’ব,

আৰু পাহৰৰ অেথ চ ই তামাক জানাক িনিদব; িক ু িযেহাৱােয়ই

তামাৰ অন কলীয়া জ ািত, আৰু তামাৰ ঈ েৰই তামাৰ ভূষণ ৰপূ

হ’ব। ২০ তামাৰ সূয আৰু অ নাযাব, তামাৰ চ ও আৰু মাৰ নাযাব,

িকয়েনা িযেহাৱা তামাৰ অন কলীয়া জ ািত হ’ব, আৰু তামাৰ শাকৰ

িদন সমা হ’ব। ২১ মই গৗৰৱাি ত হ’বৈল মই ৰাৱা গছৰ পাখা আৰু

মাৰ হােত কৰা কম ৰপূ িয তামাৰ লাক সকেলােৱই ধািমক হ’ব;

তওঁেলােক অন কালৈলেক দশ অিধকাৰ কিৰব। ২২ িয সৰু িস হাজাৰ

হ উিঠব; সৰু জািত বহৃৎ হ’ব; মই িযেহাৱাই উিচত সময়ত ইয়াক সা ল

কিৰবৈল বগী হম।

৬১ ভু িযেহাৱাৰ আ া মাত ি িত লেছ, কাৰণ িযেহাৱা মাক

অিভিষ কিৰেল ন লাকসকলৰ আগত ভবা া চাৰ

কিৰবৈল, ভ িচ ীয়াসকলক কিৰবৈল, ব ী ত থকাসকলৰ আগত

মিু ৰ কথা ঘাষণা কিৰবৈল, আৰু ব ীশালত থকা সকলক মকুিল

কিৰবৈল। ২ িযেহাৱাৰ অ হৰ বছৰ আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ িতফল

িদয়া িদন ঘাষণা কিৰবৈল, আটাই শাক কৰা সকলক শা না িদবৈল,

তওঁ মাক পিঠয়ােল। ৩ িচেয়ানত শাক কৰা সকলৰ বােব ঠাই

ত কিৰবৈল, ছাঁইৰ সলিন পা িৰ, শাকৰ সলিন আন ৰ তল,

আৰু ল আ াৰ সলিন শংসাৰ আ া দান কিৰবৈল, তওঁেলাকক

ধািমকতাৰ গছ, আৰু িযেহাৱাৰ গৗৰৱৰ অেথ তেৱঁ পতা উদ ান বিুল

খ াত হ’ব। ৪ তওঁেলােক পৰুিণ ংস ানেবাৰ পনুৰায় িন াণ কিৰব,

আগৰ কালেৰ পৰা উ হ থকা ঠাইেবাৰ পনুৰায় াপন কিৰব, ব

আগৰ পৰা পৰুষুা েম ংস হ জনশূ হাৱা নগৰেবাৰ পনুৰ াপন
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কিৰব। ৫ িবেদশী লাকসকল দািয় ল’ব আৰু তামােলাকৰ জাকেবাৰ

চৰাব, আৰু িবেদশী লাকসকলৰ পু সকেল তামােলাকৰ পথাৰত আৰু

া াবাৰীত কাম কিৰব। ৬ তামােলাকক িযেহাৱাৰ পেুৰািহত বিুল মতা

হ’ব; তওঁেলােক তামােলাকক ঈ ৰৰ দাস বিুল ক’ব; তামােলােক

দশৰ ধন‐স ি ভাগ কিৰবা, আৰু তওঁেলাকৰ ঐ যত তামােলােক

গৗৰৱ কিৰবা। ৭ তামােলাকৰ লাজৰ পিৰৱেত তামােলােক ণ পাবা,

আৰু তওঁেলােক অপমানৰ পিৰৱেত িনজৰ অংশত আন কিৰব; সেয়

তওঁেলােক তওঁেলাকৰ দশত ণ অংশ লাভ কিৰব, আৰু তওঁেলাকৰ

অন কলীয়া আন হ’ব। ৮ কাৰণ মই িযেহাৱাই ায় িবচাৰ ভাল পাওঁ,

মই চুৰ কৰা কায আৰু অ ায় অত াচাৰ িঘণ কেৰাঁ; মই িব াসেযাগ তােৰ

তওঁেলাকক িতফল িদম, আৰু তওঁেলাকৰ সেত অন কলীয়া চুি

াপন কিৰম। ৯ তওঁেলাকৰ বংশৰ লাকসকল দশৰ মাজত, আৰু

তওঁেলাকৰ স ানসকল লাকসকলৰ মাজত খ াত হ’ব; তওঁেলাকক

িয সকেল দিখব, তওঁেলােক তওঁেলাকক িযেহাৱাৰ আশী াদ া

বংশ বিুল ীকাৰ কিৰব। ১০ মই িযেহাৱাত অিতশয় আন কিৰম মাৰ

ােণ মাৰ ঈ ৰত উ াস কিৰব; কাৰণ তওঁ মাক পিৰ াণৰপূ ব

িপ ােল, আৰু ধািমকতাৰপূ চালােৰ মাক িবভূিষত কিৰেল, িযদেৰ দৰাই

পা িৰেৰ িনজেক িবভূিষত কেৰ, আৰু ক াই িযদেৰ অল ােৰেৰ িনজেক

শািভত কেৰ। ১১ কাৰণ পিৃথবীেয় িযদেৰ গছেবাৰৰ পাখা মলায়, আৰু

বাৰীেয় িযদেৰ তাত ৰাৱা সকেলােক গজায়, সইদেৰ ভু িযেহাৱাই

সকেলা দশবাসীৰ সা ােত ধািমকতা আৰু শংসা উৎপ কিৰব।

৬২ িচেয়ানৰ বােব মই িনজম িদ নাথােকাঁ, আৰু িযৰচূােলমৰ বােব

মই িনৰেৱ নাথােকাঁ, যিতয়াৈলেক তওঁৰ ধািমকতা উ লতােৰ

আ ৱাই নাযায়, আৰু তওঁৰ পিৰ াণ িল থকা দীপৰ দেৰ নহয়। ২

দশবাসীেয় তামাৰ ধািমকতা, আৰু সকেলা ৰজাই তামাৰ গৗৰৱ দিখব;

আৰু িযেহাৱাই িনবাচন কৰা এটা নতুন নােমেৰ তামাক মতা হ’ব। ৩

তামােলাক িযেহাৱাৰ হাতত এিট ৰ িকৰীিট, আৰু তামােলাকৰ ঈ ৰৰ

হাতত এিট ৰাজমু ট ৰপূ হ’বা। ৪ তামােলাকক পনুৰ “পিৰত ”

বালা নহ’ব, নাইবা তামােলাকৰ দশক “উ দশ” বিুল পনুৰ মতা

নহ’ব; তাৰপিৰৱেত “ তওঁত মই আনি ত” বিুল মতা হ’ব; আৰু তামাৰ

দশ “িববািহতা” বিুল খ াত হ’ব; িকয়েনা িযেহাৱা তামােলাকত স ু

হেছ, আৰু তামােলাকৰ দশ িববািহত হ’ব। ৫ কাৰণ িযদেৰ যৱুেক

যৱুতীক িববাহ কেৰ, সইদেৰ তামােলাকৰ পু সকেল তামাক িববাহ

কিৰব; আৰু িযদেৰ দৰাই ক াত আন কেৰ, সইদেৰ তামােলাকৰ

ঈ েৰও তামােলাকত আন কিৰব। ৬ হ িযৰচূােলম, তামাৰ গড়ৰ

ওপৰত মই হৰীসকল িনযু কিৰেলাঁ; তওঁেলােক িদনত বা ৰািত িনজম

িদ নাথািকব। হ িযেহাৱাক সাঁৱৰণ কৰাসকল, তামােলাক া নহ’বা;

৭ তওঁ পনুৰ সং াপন নােহাৱাৈলেক তওঁক িজৰণী ল’বৈল িনিদবা,

িযৰচূােলম আৰু তওঁৰ সিৃ েয় পিৃথবীত শংসা কৰক। ৮ িযেহাৱাই

িনজৰ সাঁ হাত, আৰু িনজৰ বলৱান বা েৰ শপত কিৰেল, “ তামাৰ

শ েবাৰৰ আহাৰৰ বােব, িন েয় মই তওঁেলাকক তামাৰ শস আৰু

িনিদম, আৰু িবেদশীসকেল তুিম পিৰ েমেৰ অ া তামাৰ া াৰস আৰু

পান কিৰবৈল নাপাব; ৯ কাৰণ িযসকেল শস চপাই, তওঁেলােক তাক

ভাজন কিৰব আৰু িযেহাৱাৰ শংসা কিৰব, আৰু িযসকেল া া িট

গাটাই, তওঁেলােক মাৰ ধমধামৰ চাতালেবাৰত তাৰ া াৰস পান

কিৰব।” ১০আহাঁ, ৱাৰৰ মােজিদ আহাঁ! লাকসকলৰ বােব পথ যু ত

কৰা! িনমাণ কৰা, ৰাজআিল িনমাণ কৰা! িশলেবাৰ টাই পলাই িদয়া,

দশবাসীসকলৰ বােব িনচান পতাকা তালা। ১১ চাৱা, িযেহাৱাই পিৃথবীৰ

অ ৈলেক ঘাষণা কিৰেছ, “ তামােলােক িচেয়ানজীয়াৰীক কাৱা চাৱা,

তামাৰ াণক া আিহ আেছ; চাৱা, তওঁৰ পৰু াৰ তওঁৰ সেত আেছ,

আৰু তওঁৰ আগত তওঁ িদব লগীয়া িতফল আেছ’।” ১২ তওঁেলােক

তামাক “পিব লাক” আৰু “িযেহাৱাৰ মু েলাক” বিুল মািতব; আৰু তুিম

“অে িষতা” আৰু “অপিৰত নগৰ” বিুল খ াত হ’বা।

৬৩ ইেদামৰ পৰা, ব াৰ ৰঙা বে েৰ সৗজন কান আিহেছ?

ৰাজকীয় বে েৰ, িনজৰ শি ৰ বা ল ত দঢ়ৃতােৰ খাজ কািঢ়

অহা জন কান? “ধািমকতােৰ কথা কাৱা জন, আৰু পৰা েমেৰ পিৰ াণ

কিৰবৈল সমথ থকা জন মই।” ২ তামাৰ সাজ ৰঙা িকয়, আৰু িকয়

তামাৰ ব া া ত া া িট গচকা লাকৰ দেৰ? ৩ মই অকেলই

া া ত া া িট গচিকেলাঁ, আৰু দশৰ কােনা এজেনা মাক

সহেযাগ নকিৰেল; মই মাৰ াধত সইেবাৰ গচিকেলাঁ, আৰু খঙত

সইেবাৰ গচিকেলাঁ, মাৰ ব ত সইেবাৰৰ তজৰ িছটা লািগল, আৰু

মাৰ গােটই সাজত দাগ লগােল। ৪ কাৰণ িতকাৰ সািধবৰ িদনৈল

মই চােলাঁ, আৰু মাৰ মু কিৰব লগা বছৰ উপি ত হিছল। ৫ মই

দিখেলাঁ য, সহায় কৰা কােনা এজন নািছল, মই আচিৰত হিছেলাঁ য

সহায় কৰা কােনা নািছল; িক ু মাৰ িনজৰ বা েৱ মাৰ বােব পিৰ াণ

িস কিৰেল, আৰু মাৰ অিত ােধই মাক উপকাৰ কিৰেল। ৬ মই

মাৰ াধত লাকসকলক গচিকেলাঁ, আৰু মাৰ খঙত তওঁেলাকক

মাতাল কিৰেলাঁ, আৰু মই তওঁেলাকৰ তজ মািটত ছিটয়াই িদেলাঁ। ৭

মই িযেহাৱাৰ িব াসেযাগ িনয়মৰ কাযেবাৰ, আৰু শংসনীয় কাযেবাৰৰ

িবষেয় ক’ম; আৰু িযেহাৱাই আমাৰ বােব কৰা সকেলা কাযৰ িবষেয় ক’ম,

আৰু ই ােয়লৰ বংশৈল কৰা উপকাৰৰ িবষেয় ক’ম। তওঁৰ অ হৰ

কাৰেণ এই সকেলা দয়া আমাক দখােল, আৰু িব সেযাগ িনয়েমেৰ

ব কায কিৰেল। ৮ কাৰণ তওঁ কিছল, “অৱেশ তওঁেলাক মাৰ

লাক, এওঁেলাক িব াসঘাত নকৰা স ান।” তওঁ তওঁেলাকৰ াণক া

হিছল। ৯ তওঁেলাকৰ সম খত তওঁ দূিখত হিছল, আৰু দূেত তওঁৰ

স খুৰ পৰা তওঁেলাকক পিৰ াণ কিৰিছল। তওঁৰ ম আৰু অ হত

তওঁেলাকক মু কিৰিছল, আৰু তওঁ পবূৰ সকেলা সময়ত তওঁেলাকক

উ ত কিৰিছল, আৰু দািঙ িনিছল। ১০ িক ু তওঁেলােক িবে াহ কিৰ

তওঁৰ পিব আ াক খ িদিছল; সেয় তওঁ তওঁেলাকৰ শ হিছল,

আৰু তওঁেলাকৰ িবৰেু যু কিৰিছল। ১১ তওঁৰ লাকসকেল পবূকালৰ

মািচৰ িবষেয় িশিকিছল। তওঁেলােক কিছল য, “িয জনাই িনজৰ মৰ‐

ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ সেত তওঁেলাকক সমু ৰ পৰা উিলয়াই আিনিছল,

সই ঈ ৰ ক’ত? তওঁেলাকৰ মাজত পিব আ া াপন কৰা ঈ ৰ

ক’ত? ১২ মািচৰ সাঁহাতত িনজৰ ৰা মী শি িদয়া ঈ ৰ ক’ত?

িনজৰ নাম িচৰ ায়ী কিৰবৰ অেথ তওঁেলাকৰ আগত জল সমহূ ভাগ

কৰা ঈ ৰ ক’ত? ১৩ তওঁেলােক উজিুট নােখাৱাৈক, অৰণ ত দৗৰা

ঘাঁৰাৰ দেৰ অগাধ জলৰ মােজিদ তওঁেলাকক ল অহা ঈ ৰ ক’ত? ১৪

উপত কাৈল নািম যাৱা প ৰ জাকৰ দেৰ িযেহাৱাৰ আ াই তওঁেলাকক

িজৰিণ িদিছল; িনজৰ নামৰ শংসা কিৰবৈল তুিম তামাৰ লাকসকলক

ল আিহিছলা। ১৫ গৰ পৰা তলৈল দিৃ কৰা, আৰু তামাৰ পিব তাৰ

আৰু গৗৰৱৰ িনবাসৰ পৰা মনেযাগ িদয়া; তামাৰ আ হ আৰু মহৎ

কাযেবাৰ ক’ত? ১৬ কাৰণ তুিম আমাৰ িপত;ৃ কাৰণ অ াহােম আমাক

নাজােন, আৰু ই ােয়েল আমাক ীকাৰ নকেৰ; হ িযেহাৱা, তুিমেয়ই

আমাৰ িপত;ৃ আৰু পবূকালেৰ পৰা তুিম আমাৰ মিু দাতা, এেয় তামাৰ

নাম। ১৭ হ িযেহাৱা, তুিম তামাৰ পথৰ পৰা আমাক িকয় অপেথ ল

গছা? আৰু তামাৰ অবাধ হবৈল আমাৰ মন িকয় কিঠন কিৰছা? তামাৰ

দাসেবাৰৰ, তামাৰ আিধপত ৰ জািতিবলাকৰ কাৰেণ উভিট আহাঁ। ১৮

তামাৰ লাকসকল অলপ সময়েহ তামাৰ পিব ানৰ আিধপত ভাগ

কিৰেল; িক ু এিতয়া আমাৰ শ েবােৰ এইসকেলা ভিৰেৰ গচিকেল। ১৯

িযসকলৰ ওপৰত তুিম কিতয়াও ৰাজ কৰা নাই, আৰু িযসকল তামাৰ

নােমেৰ খ াত হাৱা নাই, আিম এেন লাকসকলৰ দেৰ হেলাঁ।

৬৪ অহ, তুিমআকাশ‐ম ল িবদািৰ নািমআিহেল, প তেবাৰ তামাৰ

সা ােত ৱ হ গ’ ল, কেন ভাল আিছল। ২ দশবাসীসকেল

তামাৰ সা ােত কঁিপবৈল তামাৰ শ েবাৰৰ আগত তামাৰ নাম

জনাবৈল, অি েয় জং খিৰ পাৰাৰ দেৰ, আৰু জেুয় পানী উতেলাৱাৰ দেৰ

তুিম নািম আিহেল, কেন ভাল আিছল। ৩আিম আশা নকৰা ভয়ানক

কাযেবাৰ তুিম কিৰ নািম আিহেল, আৰু তামাৰ সা ােত প তেবাৰ
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ৱ হ গেল, কেন ভাল আিছল। ৪ তামাৈল অেপ া কৰা জনৈল কায

িস কেৰাঁতা িয তুিম, তামাৰ বািহেৰ আন ঈ ৰ আেছ বিুল আগৰ

কালৰ পৰা মা েহ না নাই বা চ েৰ দখা নাই। ৫ সৎকায কিৰ

আন কৰা জনক, আৰু তামাৰ পথ সাঁৱৰণ কিৰ চলা জনক সহায়

কিৰবৈল তুিম আিহলা। আিম যিতয়া পাপ কিৰিছেলাঁ, তুিম ািধত

হিছলা, তামাৰ পথত আিম সকেলা সময়েত উ াৰ হ’ব পািৰম। ৬

িকয়েনা আিম সকেলােৱই অ িচ লাকৰ সদশৃ হেলাঁ, আৰু আমাৰ সকেলা

ধািমকতা চুৱা কােপাৰৰ দেৰ হল; আিম সকেলােৱ পাতৰ দেৰ জয়

পিৰেছাঁ, আৰু আমাৰ অপৰাধেবােৰ বতাহৰ দেৰ আমাক উড়ুৱাই ল

গেছ। ৭ তামাৰ নােমেৰ াথনা কৰা কােনা এজন নাই; কােনও

তামাত আ য় ল’বৈল ই া কৰা নাই; িকয়েনা তুিম আমাৰ পৰা মখু

লু ৱাই ৰািখছা, আৰু আমাৰ অপৰাধৰ তাপত আমাক গিল যাবৈল

িদছা। ৮ িক ু এিতয়াও, হ িযেহাৱা, তুিম আমাৰ িপত;ৃ আিম মািট, তুিম

আমাৰ মাৰ; আৰু আিম সকেলােৱই তামাৰ হাতৰ কায। ৯ হ িযেহাৱা,

তুিম অত ািধত নহ’বা, বা আমাৰ অপৰাধেবাৰ আমাৰ িবৰেু সদায়

সাঁৱৰণ কিৰ নাথািকবা; অ হ কিৰ তামাৰ লাক, আমাক সকেলাৈল

দিৃ কৰ। ১০ তামাৰ পিব নগৰেবাৰ অৰণ হ পিৰেছ; িচেয়ান অৰণ

হ গ’ল; িযৰচূােলম ংস ান হ’ল। ১১আমাৰ পবূপৰুষুসকেল তামাৰ

শংসা কৰা, আমাৰ সই পিব ৰ মি ৰ অি েৰ দ হ’ল; আৰু

আমাৰ মনেমাহা সকেলা ঠাই উ হ’ল। ১২ হ িযেহাৱা; এিতয়াও তুিম

কেনৈক আঁতিৰ থািকবা? কেনৈক তুিম মেন মেন থািক, আমাক অত

খ িদবা?

৬৫ িয সকেল মাক িধেল, মই তওঁেলাকৰ াৰাই অে িষত

কৰাবৈল ত আিছেলাঁ; আৰু িয সকেল মাক িনিবচািৰেল,

তওঁেলাকৰ াৰাই মাক িবচৰাবৈল মই ত আিছেলাঁ; মাৰ নােমেৰ

খ াত নােহাৱা দশবাসীসকলক “এইয়া চাৱা, মই আেছাঁ, মই আেছাঁ,

এই বিুল মই কেলাঁ। ২ িয সকেল িনজৰ ক নামেত পথত চেল, আৰু

িয ভাল নহয় তেন পথত চেল, এেন িবে াহী লাকসকলকৰ আগত ওেৰ

িদনেটা মই মাৰ হাত মিলেলাঁ। ৩ বাৰীত বিলদান িদেল, আৰু ইটাৰ

ওপৰত ধপূ লােল, এওঁেলােকই সই লাক িয সদায় মাক অস ু

কিৰেল। ৪ তওঁেলাক মদামেবাৰৰ মাজত বেহ, আৰু গােটই ৰািত

পহৰা িদেয়, গাহিৰ মাংস খায়, আৰু িনজৰ পা ত িঘণলগীয়া মাংসৰ

জাল ৰােখ, ৫ তওঁেলােক কয়, ‘দূৰত িথয় থাকা; মাৰ ওচৰৈল নািহবা,

িকয়েনা মই তামাতৈক পিব ,’ তওঁেলাক মাৰ নাকত ধাঁৱাই, আৰু

ওেৰ িদনেটা িল থকা অি ৰপূ। ৬ চাৱা, মাৰ আগত এেয় িলখা

আেছ, মই মেন মেন নাথািকম, কাৰণ মই িতফল িদম; মই তওঁেলাকৰ

কায অ সােৰ তওঁেলাকক িতফল িদম। ৭ িযেহাৱাই কেছ, মই

এেকবােৰ তামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ অপৰাধৰ প তেবাৰত ধপূ জেলাৱা

আৰু উপ‐প তেবাৰত মাক িন া কৰা, তামােলাকৰ অপৰাধ আৰু

তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলেৰা অপৰাধৰ িতফল তামােলাকক িদম,

আৰু মই থেম তওঁেলাকৰ অতীতৰ কায জিুখ তওঁেলাকৰ বু ত

িতফল িদম। ৮ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “ যেনৈক া াৰ থাকত

ৰস পাৱা যায়, আৰু যিতয়া কােনা এজেন কয়, তাক ন নকিৰবা,

িকয়েনা তাত ভাল আেছ, সই দেৰ, মই মাৰ দাসেবাৰৰ বােবও তেন

কিৰম, মই সকেলােক ন নকিৰম। ৯ মই যােকাবৰ বংশৰ পৰা, আৰু

িযহূদাৰ পৰা মাৰ প তেবাৰৰ এক অিধকাৰী উৎপ কিৰম; আৰু মাৰ

মেনানীত লাকসকেল তাত অিধকাৰ কিৰব, আৰু মাৰ দাসেবােৰ তাত

বসিত কিৰব। ১০ মাক িবচাৰা মাৰ লাকসকলৰ বােব, চােৰাণ মৰ‐

ছাগৰ জাকৰ চৰণীয়া ঠাই হ’ব, আৰু আেখাৰ উপত কা গৰৰু জাকেবাৰৰ

শাৱা ঠাই হ’ব। ১১ িক ু িযেহাৱাক ত াগ কৰা, আৰু মাৰ পিব প তক

পাহৰা, ভাগ েদৱতাৈল মজ সেজাৱা, ভাগ িনৰপূণ দৱীৈল া াৰেসেৰ

পানপা পৰূ কৰা িয তামােলাক, ১২ তামােলাকক তেৰাৱালৰ বােব মই

িনৰপূণ কিৰম, আৰু তামােলােক বিল হ’বৈল মৰূ দাঁৱাবা। কাৰণ মই

যিতয়া মািতেলা তামােলােক উ ৰ িনিদলা, আৰু মই যিতয়া কেলাঁ,

তামােলােক িনলা; িক ু মাৰ দিৃ ত িয বয়া, তােকই তামােলােক

কিৰলা, আৰু িযহেত মাৰ সে াষ নাপাওঁ, তােকই কিৰবৈল তামােলােক

বািচ ল’লা। ১৩ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “ চাৱা, মাৰ দাসেবােৰ

ভাজন কিৰব, িক ু তামােলাক ভাকত থািকবা; চাৱা, মাৰ দাসেবােৰ

পান কিৰব, িক ু তামােলাক িপয়াহত থািকবা; চাৱা, মাৰ দাসেবােৰ

আন কিৰব, িক ু তামােলােক লাজ পাবা; ১৪ চাৱা, মাৰ দাসেবােৰ

মনৰ আন গান কিৰব, িক ু তামােলােক মনৰ খত কাতেৰাি

কিৰবা, আৰু মন ভ হাৱাৰ কাৰেণ হাহাকাৰ কিৰবা। ১৫ মাৰ মেনানীত

লাকসকলৰ বােব শাও িদবৈল তামােলােক তামােলাকৰ নাম থ যাবা,

আৰু মই, ভু িযেহাৱাই তামাক মতুৃ িদম, আৰু িনজ দাসেবাৰ আন

নােমেৰ মািতব। ১৬ িয মা েহ পিৃথবীত িনজেক আশী ািদত বিুল

কয়, তওঁেলাক মাৰ াৰাই আশীবািদত হ’ব। আৰু িয মা েহ পিৃথবীত

শপত খায়, তওঁ সত ঈ ৰৰ নােমেৰেহ শপত খাব; িকয়েনা পবূকালৰ

সকেলা স ট পাহৰা হ’ল, আৰু মাৰ দিৃ ৰ পৰা সইেবাৰ লকুাল। ১৭

িকয়েনা চাৱা, মই নতুন আকাশ‐ম ল আৰু নতুন পিৃথৱী সিৃ কেৰাঁ;

আৰু পবূকালৰ ব েবাৰ সাঁৱৰণ কৰা বা মনত ৰখা নহ’ব। ১৮ িক ু মই

িয সিৃ কেৰাঁ, তাত তামােলােক অন কাল আন আৰু উ াস কৰা;

িকয়েনা চাৱা, মই িযৰচূােলমক উ াসৰ িবষয়, আৰু তাৰ লাকসকলক

আন ৰ িবষয় কিৰ সিৃ কেৰাঁ। ১৯ মই িযৰচূােলমত উ াস, আৰু মাৰ

লাকসকলত আন কিৰম, তাত নৰ শ িক কাতেৰাি ৰ শ

আৰু না নাযাব। ২০ সই ঠাইৰ পৰা কােনা অলপিদনীয়া কঁচুৱা, বা

স ণূ আয়সু নােপাৱা কােনা বঢ়ুা লাকক মদামৈল িনয়া নহ’ব; ডকা

লাক এশ বছৰ বয়সীয়া হ মিৰব, আৰু পাপী জেন এশ বছৰ বয়স পাই

অিভশ হ মিৰব। ২১ তওঁেলােক ঘৰ সািজ তাৰ িভতৰত বাস কিৰব,

আৰু া াবাৰী পািত তাৰ ফল ভাগ কিৰব। ২২আন লাক বাস কিৰবৈল

তওঁেলােক ঘৰ নাসািজব, আৰু আন লাক ভাগ কিৰবৈল তওঁেলােক

বাৰী নাপািতব; িকয়েনা গছৰ আয়সু িযমান, মাৰ লাকসকলেৰা আয়সু

িসমান হ’ব, আৰু মাৰ মেনানীত লাকসকেল িনজৰ হােতেৰ কৰা

কাযৰ ফল ব কালৈলেক ভাগ কিৰব। ২৩ তওঁেলােক বথৃা পিৰ ম

নকিৰব, আৰু আপদৰ বােব স ান সৱ নকিৰব; িকয়েনা তওঁেলাক আৰু

তওঁেলাকৰ স ান িযেহাৱাৰ পৰা আশী াদ পাৱাসকলৰ বংশ। ২৪

তওঁেলােক নামােতাঁেতই মই উ ৰ িদম, আৰু তওঁেলাকৰ কথা কয়

শষ নকেৰাঁেতই মই িনম। ২৫ ৰাং ৰ আৰু মৰ‐ছাগ পাৱািল এেক

ঠাইেত চিৰব, িসংহই গৰৰু দেৰ খৰ খাব, আৰু ধিূলেয়ই সপৰ আহাৰ

হ’ব। িযেহাৱাই কেছ, মাৰ সম প তত কােনও কােকা অপকাৰ িক

িবন নকিৰব।

৬৬ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “ গ মাৰ িসংহাসন, আৰু পিৃথৱী

মাৰ ভিৰৰ পীৰা; তামােলােক মাৰ অেথ কেন ৱা গহৃ িন াণ

কিৰবা? মই িব াম ল’ব পৰা ান ক’ত? ২ মাৰ হােত সকেলা িন াণ

কিৰেল, সই বােবই এই সকেলা হ’ল, ইয়াক িযেহাৱাই কেছ; খীয়া,

ভ ‐িচ ীয়া, আৰু মাৰ বাক ত কঁপা জনৈলেহ মই অ মিত িদম। ৩ িয

জেন গৰু বধ কেৰ, তওঁ মা হ বধ কৰাৰ দেৰ; আৰু িয জেন মৰ‐ছাগ

পাৱািল বিলদান কেৰ, তওঁ ৰৰ িডিঙ ভঙাৰ দেৰ; িয জেন শস

উৎসগ কেৰ, তওঁ গাহিৰ পাৱািলৰ তজ উৎসগ কৰাৰ দেৰ আৰু িয জেন

িৃতিচ ধপূ লায়, তওঁ তাক আশী াদ কৰাৰ দেৰ; তওঁেলােক

িনজৰ পথ বািচ ল’ ল, আৰু তওঁেলােক িনজৰ িঘণলগীয়া কমত সে াষ

পায়। ৪ সই এেক দেৰ, মই তওঁেলাকৰ দ মেনানীত কিৰম, আৰু

তওঁেলােক িযহেক ভয় কেৰ, তােকই তওঁেলাকৈল ঘটাম; কাৰণ মই

যিতয়া মািতেলাঁ, তওঁেলাক কােনও উ ৰ িনিদেল, আৰু মই যিতয়া

কেলাঁ, তওঁেলােক িনেল; মাৰ দিৃ ত িয বয়া, তােকই তওঁেলােক

কিৰেল, আৰু িযহত মাৰ সে াষ নাই, তােকই তওঁেলােক বািচ ল’ ল।

৫ িযেহাৱাৰ বাক ত ক মান হাৱা িয তামােলাক, তামােলাক তওঁৰ

বাক না; তামােলাকৰ িয ভাইসকল তামােলাকক িঘণ কেৰ, আৰু

মাৰ নামৰ অেথ তামােলাকক বিহ ৃত কেৰ, তওঁেলােক কয়, ‘িযেহাৱা



ইসাইয়া 404

মিহমাি ত হওক, তিতয়া আিম তামােলাকৰ আন দিখবৈল পাম;

িক ু তওঁেলাক লি ত হ’ব। ৬ নগৰৰ পৰা যু ৰ আেলাড়নৰ শ ,

মি ৰৰ পৰা শ , আৰু তওঁৰ শ েবাৰক িতফল িদয়া িযেহাৱাৰ িন

না গেছ। ৭ বদনা হাৱাৰ আগেত তওঁ সৱ কিৰেল, গভেবদনা

নােহাৱাৰ পেূবই তওঁ এিট পু জ িদেল; ৮ এেন কথা কােনােৱ

িনেছ ন? বা এেন কম কােনােৱ দিখেছ ন? এেক িদনাই জােনা

কােনা দশ উৎপ হয়? বা কােনা জািত জােনা এক মহূুতেত াপন হ’ব

পােৰ? িচেয়ােন গভেবদনা পাৱামা েক িনজৰ স ান সকলক সৱ

কিৰেল। ৯ িযেহাৱাই িধেছ, মই সৱৰ সময়ৈলেক আিন জােনা স ান

সৱ নকৰাম? তামাৰ ঈ েৰ িধেছ, “ সৱ কৰাওঁতা িয মই, মই

জােনা গভ ব কিৰম?” ১০ তওঁক ম কৰা সকেলােৱ, িযৰচূােলমৰ

সেত আন কৰা আৰু তওঁৰ বােব স ু হাৱা, তওঁত শাক কৰা

সকেলােৱ, তওঁৰ সেত আন কৰা, ১১ কাৰণ তামােলাক সা

কিৰবা, আৰু স ু হ’বা; তওঁৰ েন তামােলাকক সা না িদব; কাৰণ

তুিম সইেবাৰ পান কিৰ তৃ হ’বা আৰু তওঁৰ অজ গৗৰৱৰ সেত

আনি ত হ’বা, ১২ িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “ চাৱা, মই নদীৰ

দেৰ তওঁৰ ওপৰত উ িত িব াৰ কিৰম, সীমা বাগিৰ যাৱা সাঁতৰ দেৰ

জািতিবলাকৰ ঐ য বঢ়াম; তামােলােক তওঁৰ ফােল চুিপবৈল পাবা;

তামােলাকক কালাত ল িনয়া যাব, আৰু আঁঠুৰ ওপৰত নেচাৱা হ’ব। ১৩

িযদেৰ মাতেৃয় িনজৰ স ানক খ িদেয়, সইদেৰ মই তামােলাকক খ

িদম; আৰু তামােলােক িযৰচূােলমত খ পাবা। ১৪ এই সকেলা দিখ

তামােলাকৰ দয় আন কিৰব, আৰু তামােলাকৰ অি েবাৰ নতুন

তণৃৰ দেৰ সেতজ হ’ব; আৰু িযেহাৱাৰ হাত তওঁৰ দাসেবাৰৰ আগত

পিৰিচত হ’ব, িক ু শ েবাৰৰ িবৰেু তওঁৰ াধ হ’ব। ১৫ িকয়েনা

চাৱা, িযেহাৱা জইুৰ সেত আিহেছ, আৰু তওঁৰ ৰথ ধমুহুাৰ দেৰ আিহেছ,

তওঁৰ াধৰ তাপ আিনেছ আৰু অি িশখাৰ সেত িতৰ াৰ কিৰব। ১৬

কাৰণ িযেহাৱাই অি েৰ আৰু িনজৰ তেৰাৱালৰ াৰাই সকেলা ম েলাকৰ

িবচাৰ িন ি কিৰব; আৰু িযেহাৱাৰ াৰাই হত হাৱা লাক অেনক হ’ব।

১৭ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “িয সকেল মিূত পজূাত গাহিৰৰ মাংস, বা

িঘণলগীয়া ব যেন এ ৰ খায়, আৰু উদ ানৈল যাবৰ অেথ তওঁেলােক

িনজেক পিব আৰু িচ কেৰ, তওঁেলাক এেকবােৰ িবন হ’ব। ১৮

কাৰণ মই তওঁেলাকৰ কায আৰু ক নােবাৰ জােনা। িয সময়ত সকেলা

জািতক; আৰু সকেলা ভাষা কাৱা লাকসকলক মই গাট খৱুাম, এেন

সময় আিহেছ। তওঁেলােক আিহব আৰু মাৰ তাপ দিখবৈল পাব।

১৯ মই তওঁেলাকৰ মাজত এক মহৎ িচন াপন কিৰম। তাৰ পাছত

মই তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা ৰ া পাৱাসকলক জািতিবলাকৈল পঠাম:

মাৰ কীি না, বা মাৰ তাপ নেদখা তচীচ, পলু, আৰু ধ ৰ লদু,

তুবল, যাবন এই জািতিবলাকৈল, আৰু দূৰত থকা ীপিনবাসীসকলৰ

ওচৰৈল পঠাম। তওঁেলােক জািতিবলাকৰ মাজত মাৰ তাপ চাৰ

কিৰব।” ২০ তওঁেলােক সকেলা জািতৰ মাজৰ পৰা তামােলাকৰ সকেলা

ভাইক ঘৰূাই আিনব। তওঁেলাক ঘাঁৰাত, ৰথত, মালগাড়ীত, খছৰত,

আৰু উটত তুিল, মাৰ পিব প ত িযৰচূােলমৈল িযেহাৱাৰ উে েশ

উপহাৰ ৰেূপ আিনব,” ইয়ােক িযেহাৱাই কেছ। ই ােয়লী লাকসকলৰ

বােব িযেহাৱাৰ গহৃত পিৰ াৰ পা ত শস উৎসগ কিৰবৈল আিনব।

২১ িযেহাৱাই কেছ, “এেন িক, মই তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িকছুমান

লাকক পেুৰািহত আৰু লবীয়া হ’বৈল মেনানীত কিৰম।” ২২ “কাৰণ মই

িয নতুন আকাশ‐ম ল আৰু নতুন পিৃথৱী সিৃ কিৰম, সেয় যেনৈক

মাৰ স খুত সদায় থািকব, িযেহাৱাই কেছ, তেনৈক তামােলাকৰ

বংশ, আৰু তামােলাকৰ নােমা সদায় থািকব।” ২৩ িযেহাৱাই কেছ,

“ েত ক মাহত আৰু েত ক িব ামবাৰত সকেলা লাক মাৰ আগত

িণপাত কিৰবৈল আিহব।” ২৪ তওঁেলােক বািহৰৈল যাব আৰু মাৰ

িবৰেু িবে াহাচৰণ কৰাসকলৰ মতৃ দহ দিখব; কাৰণ তওঁেলাকক

পাক খাব িক ু নমিৰব, আৰু তওঁেলাকক অি েয় াস কিৰব িক ু

মাব, আৰু তওঁেলাক সকেলা ম ৰ আগত ঘণৃনীয় হ’ব।”
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১ এেয়ই আিছল িহি য়াৰ পু িযিৰিময়াৰ বাক , িযজেন এই পু ক

িলিখিছল। তওঁ িব ামীন ফদৰ েদশত থকা অনােথাৎ িনবাসীৰ

এজন পেুৰািহত আিছল। ২ িযহূদা দশৰ ৰজা আেমানৰ পু যািচয়াৰ

ৰাজ কালৰ েয়াদশ বছৰ ধিৰ িযেহাৱাই তওঁৰ এই বাক েবাৰ

িযিৰিময়াৈল িদবৈলআৰ কিৰিছল। ৩ যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ িযেহায়াকীম

ৰজাৰ শাসন কালত আৰু যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাৰ ৰাজ

কালৰ একাদশ বছৰৰ শষৈলেক, তওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক

আিহ আিছল। এেয়ই বছৰৰ প ম মাহ আিছল যিতয়া িযৰচূােলমৰ

লাকসকলক বািবলনৈল দশা তৰ কিৰ িনয়া হিছল। ৪ এিদনাখন

িযেহাৱাই এই বাক মাৈল িদিছল: ৫ বােল, “ তামাৰ মাতৰৃ গভত

তামাক িন াণ কৰাৰ আগেত মই তামাক জািনেলাঁ। আৰু তুিম গভৰ

পৰা বািহৰ হাৱা আগেত মাৰ গৗৰৱৰ অেথই মই তামাক পথৃক

কিৰেলাঁ; আৰু মই তামাক মাৰ ভাববাদী হবৈল িনযু কিৰেলাঁ গােটই

জািতেবাৰৰ বােব।” ৬ তিতয়া মই ক’ লাঁ, “হায় হায় মাৰ ভু িযেহাৱা,

আপিুন বজুা নাই ন, য আেপানাৰ কাৰেণ কথা কবৈল মই যাগ নহওঁ?

িকয়েনা মই িনেচই ডকা!” ৭ িযেহাৱাই উ ৰ িদ ক’ ল, “তুিম এেন কথা

নকবা, িকয়েনা, মই তামাক িযসকলৰ ওচৰৈল পিঠয়াম, তওঁেলাকৰ

েত কজনৰ িৰৈল তুিম যাবই লািগব, আৰু তামাক িয িয আ া কিৰম,

সই সকেলােক তুিম তওঁেলাকক কবই লািগব। ৮ তুিম িযসকলক কথা

ক’বা, তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা, িকয়েনা তওঁেলাকৰ াৰাই অিন

হাৱাৰ পৰা মই তামাক ৰ া িদম। আৰু এইয়া িন য়েক ঘিটব, িকয়েনা

মই িযেহাৱাই ইয়ােক ক’ লা। ৯ তিতয়া িযেহাৱাই িনজ হাত মিল

মাৰ মখু শ কিৰেল আৰু মাক ক’ ল, চাৱা, মই মাৰ বাক তামাৰ

মখুত িদেলাঁ; ১০ চাৱা, উঘািলবৈল আৰু ভািঙবৈল, িবন কিৰবৈল আৰু

উৎপাত কিৰবৈল, সািজবৈল আৰু ৰবুৈল, জািতেবাৰৰ আৰু ৰজাসকলৰ

ওপৰত মই আিজ তামাক িনযু কিৰেলাঁ। ১১ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক

মাৰ ওচৰৈল আিহল, বােল, “ হ িযিৰিময়া, তুিম িক দিখছা?” তােত মই

ক’ লাঁ, “বাদাম গছৰ এডাল ডাল দিখেছাঁ।” ১২ িযেহাৱাই ক’ ল, “িঠেকই

দিখছা। িকয়েনা ‘বাদাম’ শ েটা ‘সজাগতা’ শ েটাৰ লগত িমল আেছ,

অথাৎ িয ঘিটবৈল আেছ মই তাৈল সজাগ হ আেছাঁ, আৰু জািতেবাৰ

ংশ হাৱাৰ বােব মাৰ বাক িস কিৰবৈল সজােগ আেছাঁ।” ১৩

তিতয়া পনুৰ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, বােল, “এিতয়া তুিম

িক দিখছা?” মই উ ৰ িদ ক’ লাঁ, “মই এটা ঘৰূণীয়া পা দিখেছাঁ য’ত

উতিল থকা পানীেৰ পিৰপণূ হ আেছ। দি ণ ফালৰ পৰা তাৰ মখু ফােল

কািত হ আেছ।” ১৪ িযেহাৱাই উ ৰ িদ ক’ ল, “হয়! ইয়াৰ অথ হ’ল,

ঘৰূণীয়া পা ৰ পৰা উতলা পানী ঢলাৰ দেৰ, উ ৰ িদশৰ পৰা এই আটায়

দশ‐িনবাসীৈল অম লেৰ িবয়িপ পিৰব। ১৫ মই িক ক আেছাঁ, তাক

না: িযহূদাৰ উ ৰ িদশত থকা ৰাজ েবাৰৰ পৰা িযৰচূােলমৈল আিহবৈল

মািত পিঠয়াম। তওঁেলাকৰ ৰজাসকেল আিহ িযৰচূােলমৰ ৱাৰেবাৰৰ

সােমাৱা ঠাইত আৰু তাৰ চািৰওফােল থকা গড়েবাৰৰ স খূত, আৰু

আটাই নগৰেবাৰৰ স খূত িনজ িনজ িসংহাসন াপন কিৰ, এিতয়া

তওঁেলাক িযহূদাৰ ৰজা বিুল, িনেদশ িদব। ১৬ তিতয়া মই তওঁেলাকৰ

আটাই তাৰ কাৰেণ মাৰ লাকসকলৰ িবৰেু মাৰ দ া া চাৰ

কিৰম; িকয়েনা তওঁেলােক মাক পিৰত াগ কিৰ ইতৰ দৱতােবাৰৰ

আগত ধপূ লাইেছ। আৰু তওঁেলােক িনজ িনজ হােতেৰ িনমান কৰা

মিূতৰ আগত িণপাত কিৰেছ! ১৭ এই হতুেক তুিম কঁকাল বাি কামৈল

বিুল সােজা হাৱা! মই তামাক িয িয আ া কেৰাঁ, সই সকেলােক

িযহূদাৰ লাকসকলক কাৱা। তওঁেলাকৰ আগত ব া ল নহ’বা, যিদ

হাৱা, মই তওঁেলাকৰ আগত উদাহৰণ ৰেূপ তামাৈলেকা দ া া িদম!

১৮ িকয়েনা না! মই আিজ সমদুায় দশৰ, িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ, ইয়াৰ

অধ সকলৰ, পেুৰািহতসকলৰ আৰু দশৰ সাধাৰণ লাকসকলৰ িবৰেু

তামাক দঢ়ৃ নগৰ, লাহাৰ আৰু িপতলৰ গড় ৰপূ কিৰেলাঁ। ১৯

তওঁেলােক তামাৰ িবৰেু যু কিৰব, িক ু তামাক ঘেটাৱাব নাৱািৰব,

িকয়েনা মই তামাৰ লগত থািকম আৰু তামােলাকক উ াৰ কিৰম। আৰু

ই িন য়ৈক ঘিটব িকয়েনা মই, িযেহাৱাই ইয়ােক ক’ লা!”

২ িযেহাৱাই আৰু এিট বাক মাক িদেল, ২ যন, কােণ নাৈক

িযৰচূােলমৰ িতজনৈল এই কথা চাৰ কৰা হয়। আৰু তওঁ কিছল

য, মই যন এই কথা তওঁেলাকক কওঁ: “মই, িযেহাৱাৰ, অিত পেুব

তুিম মাক মািন চলা আৰু আমাৰ অংগীকাৰত িব াস কৰা সই সকেলা

কথা মাৰ মনত আেছ। বা দান কৰা কালত ক াই দৰাক কৰাৰ দেৰ

মাক আনি ত কিৰিছলা; তুিম মাক ম কিৰিছলা, আৰু মৰভূুিমৰ

মােজেৰ মাৰ পােছ পােছ তুিম গমন কিৰিছলা; ৩ সই কালত তুিম

ই ােয়ল মাৈল িনলেগ আিছলা; শস ৰ থেম পকা ফলৰ গৰািক হাৱাৰ

দেৰ তামােলাক মাৰ আিছলা। িযসকেল মাৰ লাকসকলক অিন

কিৰিছল, তওঁেলাকৰ িত দ া া িদবৈল আৰু েযাগ পিঠয়াবৈল মই

িত া কিৰিছেলাঁ। মই, িযেহাৱাই কিছেলাঁ য, এইেবাৰ ঘিটব, িঠক

তেনদেৰই এইেবাৰ অম ল ঘিটব।” ৪ হ যােকাবৰ বংশ, হ ই ােয়লৰ

আটাই লাকসকল, ৫ িযেহাৱাই িক কেছ, সই বাক না: “িযেহাৱাই

তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকেল িক অ ায় পােল, য, তওঁেলাক মাৰ

পৰা আঁতৰ হ গ, অসাৰৰ পাছত চিল অসাৰ হল? ৬ তওঁেলােক

নকেল, য, িয জনাই িমচৰ দশৰ পৰা আমাক উিলয়াই আিনিছল,

িয জনাই মৰভূুিমৰ মােজিদ, বালকুাময় আৰু হাময় দশৰ মােজিদ,

খৰাং আৰু মতুৃ ায়া ৰপূ দশৰ মােজিদ পিথক নচলা আৰু িনবাসী

নথকা দশৰ মােজিদ আমাক ল আিহিছল, সই িযেহাৱা ক’ত? ৭ মই

তামােলাকক এখন উদ ানময় দশৈল, তাৰ ফল আৰু উ ম উ ম ব

ভাজন কিৰবৈলআিনিছেলাঁ, িক ু যিতয়া তামােলােক সামালা, তিতয়া

তামােলােক মাৰ দশ অ িচ কিৰলা আৰু মাৰ আিধপত িঘণলগীয়া

কিৰলা। ৮ ‘এিতয়া িযেহাৱা ক’ত’ বিুল তামােলাকৰ পেুৰািহতসকেল

নক’ ল, আৰু ব ৱ াত পাগতেলােক মাক নাজািনেল, আৰু তামােলাককৰ

পালকসকেলও মাৰ িবৰেু অধম‐আচৰণ কিৰেল, আৰু ভাববাদীসকেলও

বালৰ নােমেৰ ভাববাণী চাৰ কিৰেল আৰু অ পকাৰী ব ৰ পাছত

চিলেল।” ৯ এই হতুেক, িযেহাৱাই কেছ, মই তামােলাকৰ লগত আৰু

িতবাদ কিৰম, আৰু তামােলাকৰ পা‐নািতসকলৰ সেতও িতবাদ

কিৰম। ১০ িকয়েনা, তামােলােক িক ীম ীপেবাৰৈল পাৰ হ গ চাৱা,

আৰু কদৰৈল মা হ পেঠাৱা, তাত এেন ৱা কথা কেছ ন নাই তাক

চাৱা ভালৈক িবেবচনা কৰা, তওঁেলাকৰ দশৰ কােনা লােক এেন কাম

কৰা নাই, িযিবলাক তামােলাকৰ লাকসকেল কিৰেল! ১১ িযেবাৰ ঈ ৰ

নহয়, এেন দৱতােবাৰক কােনা এক জািতেয় জােনা সলিন কিৰিছল?

িক ু মাৰ জাসকেল উপকাৰ নকৰা ব ৰ লগত িনজৰ গৗৰৱ সলিন

কিৰেল। ১২ িযেহাৱাই কেছ, হ আকাশ‐ম ল, ইয়াত িব য় মানা,

ভয়ত নাম িশয়েৰাৱা, অিতশয় তধা লগা। ১৩ িকয়েনা মাৰ জাসকেল

টা দাষ কিৰেল; তওঁেলােক জীৱ জলৰ ভুমকু ৰপূ মাক ত াগ

কিৰেল, আৰু তওঁেলােক িনজৰ কাৰেণ জলাধাৰ, পানী ৰািখব নাৱাৰা

ভগা জলাধাৰ খািনেল। ১৪ ই ােয়ল জােনা ব ী? বা তওঁেলাক জােনা

ঘৰ‐ওপজা ব ী? ১৫ তে তওঁেলােক িকয় লটু ব হেছ? ডকা

িসংহেবােৰ তাৰ ওপৰত গি েছ, গ ন কিৰেছ; িসহঁেত তাৰ দশ উ

কিৰেল। তাৰ নগৰেবাৰ দ হ িনবাসীহীন হেছ। ১৬ নাফৰ আৰু

ত পে চৰ স ান সকেলও তামােলাকৰ মৰূৰ তালু টকলা কিৰেল। ১৭

তামাৰ ঈ েৰ তামাক পেথিদ ল যাৱা সময়ত তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক

তুিম পিৰত াগ কৰাত, তুিম জােনা িনেজ িনজক ইয়াক ঘেটাৱা নাই? ১৮

আৰু এিতয়া চীেহাৰৰ জল পান কিৰবৈল িমচৰৰ বাটত তামাৰ িক কাম

আেছ? আৰু ফৰাৎ নদীৰ জল পান কিৰবৈল অচুৰৰ বাটত তামাৰ িক

কাম আেছ? ১৯ তামাৰ িনজ তাই তামাক শাি িদব, আৰু তামাৰ

অপেথ যাৱাই তামাক ধমিক িদব। এই হতুেক তুিম ঈ ৰ িযেহাৱাক

ত াগ কৰা আৰু অ ৰত মাৰ ভয় নৰখা য বয়া আৰু িততা, ইয়াক

াত হ বজুা, এেয় ভু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বচন। ২০ িকয়েনা
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ব কাল হ’ল, তুিম তামাৰ যৱুিল ভািঙলা; আৰু যাঁত‐জৰী িচিঙ ক’লা,

“মই পৰাধীন নহম,” কাৰণ তুিম েত ক ওখ প তত, আৰু কঁচাপতীয়া

গছৰ তলত মৰূ দাৱাই বশ াকম কিৰলা। ২১ তথািপ মই তামাক

উ ম া ালতা বিুল, সকেলাভােব কৃত িট বিুল ৰইুিছেলাঁ; তে তুিম

কেনৈক মাৰ িৰত িবজাতীয় া ালতাৰ নৰম ডালত পিৰব ন হলা?

২২ িকয়েনা যিদও খােৰেৰ িনজৰ গা ধাৱা, আৰু অেনক চােবান লেগাৱা,

তথািপ মাৰ দিৃ ত তামাৰ অপৰাধ দাগ ৰপূ হ থািকব, এেয়ই সত ,

িকয়েনা ইয়াক ভু িযেহাৱাই কেছ। ২৩ তুিম কেনৈক কব পৰা, য, মই

অ িচ নহওঁ, বালেদৱতােবাৰৰ পাছত চলা নাই? উপত কাত কৰা তামাৰ

আচাৰ‐ব ৱহাৰ চাৱা, তুিম িক কিৰলা, তাক াত হাৱা; তুিম তামাৰ

পথত পেকাৱা‐পিকৈক িম ফুেৰাঁতা এজনী বগীউটৰ িনিচনা। ২৪ তুিম

িনজ অিভলাষত বায়ু িঙ ফুৰা অৰণ ত অভ াস হাৱা এজনী বনৰীয়া

গাধৰ িনিচনা; তাই কামাতুৰ হাৱা সময়ত কােন তাইক ওেলাটাব পােৰ?

তাইৈল অিভলাষ কিৰ িবচৰােবােৰ ভাগৰ নাপাব, তাইৰ িনয়িমত মাহত

তাইক পাব। ২৫ তুিম তামাৰ ভিৰ পইজাৰ নােহাৱা হবৈল, আৰু িডিঙৰ

নলী কান হবৈল িনিদবা। িক ু তুিম কছা, “ইয়াত আশা নাই, সমিূল

নাই; িকয়েনা মই িবেদশীসকলক ম কেৰাঁ, তওঁেলাকেৰই পাছত

চিলম!” ২৬ চাৰ ধৰা পিৰেল যেনৈক িস লাজত পেৰ, তেনৈক ই ােয়ল

বংশই লাজ পাইেছ। তওঁেলাক, তওঁেলাকৰ ৰজা, অধ , পেুৰািহত

আৰু ভাববাদীসকেল লাজ পাইেছ। ২৭ তওঁিবলাক িতজেন এেডাখৰ

কাঠক, ‘তুিম মাৰ িপত!ৃ’ এইবিুল, আৰু এটা িশলক, তুিম মাক উৎপ

কিৰলা ‘তুিম মাৰ মাত!ৃ’ এইবিুল কয়; িকয়েনা তওঁেলােক মাৰ ফােল

মৰূ নকিৰ িপিঠেহ িদেল; িক ু আপদৰ িদনত তওঁেলােক কব, তুিম উিঠ

আমাক উ াৰ কৰা! ২৮ তুিম িনজৰ কাৰেণ িয দৱতােবাৰ সািজলা,

তামাৰ সই দৱতােবাৰ ক’ত? সইেবােৰই উিঠ, যিদ পােৰ, তে

আপদৰ সময়ত তামাক িন াৰ কৰক; িকয়েনা হ িযহূদা, তামাৰ িযমান

নগৰ, িসমান তামাৰ দৱতা আেছ। ২৯ িযেহাৱাই কেছ, তামােলােক

িকয় মাৰ লগত িতবাদ কিৰছা? তামােলাক সকেলােৱই মাৈল

িবে াহ আচৰণ কিৰছা? ৩০ মই তামােলাকৰ স ান সকলক বথৃা

হাৰ কিৰেলাঁ; তওঁেলােক শাি বিুজেল; বৰং তামােলাকৰ িনজৰ

তেৰাৱােলই িবনাশক িসংহৰ দেৰই তামােলাকৰ ভাববাদীসকলক াস

কিৰেল। ৩১ তে হ ব মান কালৰ লাকসকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ

বাক আেলাচনা কৰা। ই ােয়লৰ পে মই জােনা অৰণ বা অ কাৰময়

দশ ৰপূ? তে মাৰ জাসকেল িকয় কয় য, আিম মকুিল হ’ লা,

আিম তামাৰ ওচৰৈল আৰু নাযাওঁ?’ ৩২ যৱুতীেয় জােনা িনজৰ অল াৰ

বা ক াই জােনা িনজৰ িপ া সাজ পাহিৰব পােৰ? িক ু মাৰ জাসকেল

অসংখ িদন মাক পাহিৰ আেছ। ৩৩ তুিম ম িবচািৰবৈল কেন

ৰৰেূপ িনজ পথ যু ত কিৰছা। এই কাৰেণ ীসকলেকা তুিম িনজ

পথ িশকালা। ৩৪ তামাৰ ব ৰ আঁচলেত িনে াষী দিৰ াণীেবাৰৰ

তজ পাৱা গেছ; মই বৰৈক িবচািৰ িবচািৰ য তাক পােলাঁ, এেন নহয়,

িক ু সই সকেলােৰ ওপৰত তাক পােলাঁ। ৩৫ তথিপ তুিম কছা, মই

িনে াষী, অৱেশ মাৰ পৰা তওঁৰ াধ ঘিূৰল। চাৱা, মই পাপ কৰা

নাই, তুিম এই কথা কাৱাৰ কাৰেণ, মই তামােৰ সেত িবচাৰ ানত

সামাম। ৩৬ তুিম তামাৰ পথ সলিন কিৰবৰ মেনেৰ িকয় ইমানৈক মণ

কিৰছা? তুিম অচুৰৰ পৰা যেনৈক লাজ পাইিছলা, তেনৈক িমচৰৰ পৰাও

লাজ পাবা। ৩৭ অৱেশ তাৰ ওচৰৰ পৰাও মৰূত হাত িদ িচ যাবা;

িকয়েনা িযেহাৱাই তামাৰ আ য় ানেবাৰ অ া কিৰেল; সইেবাৰত

তামাৰ শল নহব।”

৩ মািচেয় এইদেৰ িলিখিছল য, কােনােৱ িনজ ীক ত াগ কৰাৰ

পাছত, সই ীেয় তওঁৰ ামীৰ লগ এিৰ, যিদ আন পৰুষুৰ সেত

িববাহ হয়, তিতয়া তাইৰ থম ামীেয় পনুৰায় তাইক িনজৰ প ীৰেূপ

ঘৰূাই নল’ব, যিদ যায়, তে সই গােটই দশ িনেচইৈক মাৈল হণীয়

নহ’বৈল সেয় এক কাৰণ হ’ব। িক ু তুিম অেনক ি য়ই সেত বশ াকম

কিৰলা আৰু সইেবােৰ সেত শয়ন কিৰলা! গিতেক মাৰ ওচৰৈল যিদ

তুিম ওলিটও আহাঁ, মই জােনা তামাক হণ কিৰম?” এইবিুল িযেহাৱাই

কেছ। ২ “চ তুিল গছশূ পাহাৰ িটলােবাৰৈল চাৱা। তুিম আৰাধ

কৰা িতমােবাৰ েত ক পাহাৰ িটলােবাৰেতই আেছ। তুিম অৰণ ত থকা

আৰবীয়াৰ দেৰ মা েবাৰৈল বাট চাই ৰাজ‐আিলত আ মণ কিৰ লটুপাত

কিৰবৈল বিহ থকাৰ দেৰ যন তওঁেলাক সকেলােৱ িমকেহ যােৰ সেত

বশ াকম কিৰলা। িকয়েনা িতমােবাৰক আৰাধনা কিৰ আৰু বশ াকম

আৰু কমৰ াৰাই তুিম দশখন মাৈল অ হণীয় কিৰলা। ৩ সইবােবই

বছৰৰ িনৰিূপত সময়ত হ’ব লগীয়া বিৃ মই আটক কিৰেলাঁ, যিতয়া

তামােলােক ইয়াৰ েয়াজন বাধ কিৰিছলা। তথািপ তুিম বশ াৰ মখু

ধাৰণ কিৰ, লি ত হবৈল অ ীকাৰ কিৰলা। ৪ তুিম আিজৰ পৰা মাৰ

আগত াথনা কিৰ নকবা ন, য, ‘ হ মাৰ িপত!ৃ তুিম মাৰ যৗৱনকালৰ

পথদশক! ৫ তুিম জােনা িচৰকালৈলেক তামাৰ াধ মাৰ ওপৰত

ৰািখবা!’ চাৱা, তুিম ম কথা ক’লা, আৰু কমও কিৰ আছা আৰু িনজ

ই ামেত তাক িস ও কিৰ আছা!” ৬ িযহূদাৰ ৰজা, ৰজা যািচয়াই

ৰাজ কিৰ থকা কালত এিদনাখন িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “িবপথগািমনী

ই ােয়েল িয কিৰেল, তাক তুিম দিখবৈল পালা ন? িনজৰ ামীক ত াগ

কিৰ আন লাকৰ সেত শয়ন কৰাৰ দেৰ তওঁেলাক মাৰ পৰা িবমখু

হ’ল। তওঁেলােক েত ক ওখ প তৰ ওপৰত আৰু েত ক কঁচাপতীয়া

গছৰ তলত গ, সই সই ঠাইত বশ া কম কিৰেল। ৭ মই ভািবিছেলাঁ

য এইেবাৰ কাম কৰাৰ পাছত তওঁেলাক মাৰ ওচৰৈল উলিট আিহব,

গিতেক মই ক’ লাঁ, ‘ মাৈল ঘিূৰ আহাঁ!’ িক ু তওঁেলােক উলিট নািহল।

আৰু তওঁেলাকৰ িব াস‐ঘাতিকনী িযহূদাই তাক দিখেল। ৮আৰু মই

দিখেলাঁ, য, িবপথদগািমনী ই ােয়েল ব িভচাৰ কিৰেল, এই কাৰেণ মই

প ীক ত াগ‐প িদ এিৰ িদয়াৰ দেৰ, অ দশৈল পিঠয়াই িদেলাঁ। মই

তওঁেলাকক িক কিৰেলাঁ, িব াস‐ঘাতিকনী বােয়ক িযহূদাই সই সকেলা

দিখও ই ােয়লৰ দেৰই বশ াকম কিৰেল। মই তওঁেলাকৈল িক কিৰব

পােৰাঁ, তাৈল িযহূদাই ভয় নকিৰেল, িক ু ীসকেল িনজৰ ামীক এিৰ

আন পৰুষুৈল যাৱাৰ দেৰ দৱ‐ দৱীৰ উপাসক হ মাৰ পৰা িনজেল

িবমখূ কিৰেল। ৯ তওঁেলােক বশ াকম লঘু ান কিৰ তওঁেলােক িশল

আৰু কােঠেৰ সজা দৱ‐ দৱীৰ উপাসক হ দশখন অ িচ কিৰেল। ১০

ই ােয়লৰ িব াস‐ঘাতিকনী বােয়ক িযহূদাই স ণূ মেনেৰ সেত নহয়,

কৱল কপটভােৱেৰ মাৈল উলিটল। এেয়ই সত হাৱাৰ বােব মই,

িযেহাৱাই ইয়ােক ক’ লা।” ১১ তিতয়া িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “ই ােয়লৰ

লাকসকেল মাৰ পৰা ঘিূৰ গ’ল, িক ু িব াস‐ঘাতিকনী িযহূদাই িবপদ‐

ঘািমনী ই ােয়লতৈক িনকৃ তৰভােৱ িবপেথ গ’ল। ১২ গিতেক তুিম গ

ই ােয়লৰ লাকসকলক কাৱাৈগ: ‘ তওঁৰ পৰা উলিট যাৱা হ ই ােয়লৰ

লাকসকল, িযেহাৱাই এই কথা তামােলাকক কেছ: মই তামাৈল

আৰু াধ‐দিৃ নকিৰম। িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ, মই দয়ালু আৰু মই

িচৰকালৈলেক াধ নাৰােখাঁ। গিতেক তামােলাক মাৈল উলিট আহাঁ।

১৩ তামাৰ সই দাষ ীকাৰ কৰা য, তুিম তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

িবৰেু তুিম অপৰাধ কিৰলা, আৰু পৰজািতসকলক িবচািৰ ইফােল

িসফােল ফুিৰ েত ক কঁচাপিতয়া গছৰ তলত তওঁেলাকৰ সেত শয়ন

কিৰলা অথাৎ সই দৱ‐ দৱীৰ উপাসনা কিৰলা, তামােলােক মাৰ বাক

পালন নকিৰ মাৰ পৰা আঁতিৰ গ’লা। ১৪ িযেহাৱাই কেছ, হ িবপদ‐

ঘািমনী স ান সকল, মাৈল উলিট আহাঁ; িকয়েনা মেয়ই তামােলাকৰ

ামী! তামােলাক উলিট আিহেল, মই এখন নগৰৰ পৰা এজন আৰু এক

গা ীৰ পৰা জনৈক ল িচেয়ানৈল অথাৎ িযৰচূােলমৈল তামােলাকক

আিনম। ১৫ তামােলােক এইদেৰ কিৰেল, মই তামােলাকক মাৰ মনৰ

দেৰ এজন ৰখীয়া িদম; তওঁেলােক ানআৰু বিু েৰ তামােলাকক চৰাব,

কাৰণ তওঁেলােক মাক স ু কিৰবৈল জােন আৰু বেুজ। ১৬ িযেহাৱাই

কেছ, সই িদনত, যিতয়া তামােলাক বািঢ় ব জা হ’বা, তিতয়া,

“িযেহাৱাৰ িনয়ম চ ক” এই কথা মা েহ আৰু নকব, আৰু সেয় মনত

নপিৰব, লােক তাক সাঁৱৰণ নকিৰব, সেয় নােহাৱাত লােক বজাৰ

নাপাব আৰু তাক পনুৰায় সজা নাযাব। ১৭ সই সময়ত লাকসকেল ক’ব,

“িযৰচূােলম িযেহাৱাৰ িসংহাসন বিুল খ াত হব, আৰু সকেলা জািতেয়
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তাৰ ওচৰত িযৰচূােলমত িযেহাৱাৰ নােমেৰ গাট খাব আৰু তওঁেলােক

িনজ িনজ মনৰ কিঠনতা অ সােৰ আৰু নচিলব। ১৮ সই কালত

িযহূদা বংশই ই ােয়ল বংশই সেত সমভােব চিলব, আৰু তওঁেলাক এেক

লেগ উ ৰ দশৰ পৰা ওলাই, তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক আিধপত ৰ

অেথ মই িদয়া দশৈল আিনম। ১৯আৰু মেয়ই কিছেলাঁ, তামােলাক

ই ােয়লৰ লাকসকল, মই তামােলাকক হণ কিৰবৈল তামােলাক

মাৰ স ান হাৱা। কাৰণ মই তামােলাকক এক মেনাহৰ দশ িদম।

আন জািতৰ দশতৈক এই দশ অিধকৈক মেনাহৰ! মই ই া কিৰেছাঁ

যন তামােলােক মাক ‘িপত’ৃ বিুল সে াধন কৰা, আৰু মাৰ পাছত

চলাৰ পৰা কিতয়াও উলিট নাযাবা। ২০ িক ু তামােলােক প ীেয়

যেনৈক িনজ ামীক িব াস‐ঘাতকতা কিৰ এেৰ, তেনৈক তামােলােকও

ৰেূপই মাৰ অিহেত িব া‐ঘাতকতা কিৰলা। সইবােবই িযেহাৱাই

কেছ, আৰু মই ই ােয়ল বংশক এই কথা ক’ লা। ২১ “গছশূ প তত

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ কাে ান আৰু কা িত‐িমনিত না গেছ; কাৰণ,

তওঁেলাক িবপদগামী হিছল আৰু তওঁেলােক িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক

পাহিৰ গিছল বিুল ীকাৰ কিৰেছ। ২২ িযেহাৱাই তওঁেলাকক ক’ব, “ হ

িবপথগামী ই ােয়লৰ স ান সকল, মাৈল উলিট আহাঁ! তেন কিৰেল মই

তামােলাকৰ িবপথগমন ৰপূ ৰাগ কিৰম।” তিতয়া লাকসকেল

উ ৰ িদ ক’ব, “ চাৱা, আিম তামাৰ ওচৰৈল আিহেছাঁ; িকয়েনা তুিমেয়ই

আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ২৩ ৰেূপই িগিৰেবাৰৰ পৰা আশা কৰা সহায়

আৰু প তেবাৰৰ ওপৰত দৱ‐ দৱীৰ আগত কৰা কঢ়াল িমছা। ৰেূপই

উপলি কিৰেছাঁ য, আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাইেহ ই ােয়লৰ পিৰ াণ! ২৪

িক ু সই ল াজনক বাল দৱতাই, আমাৰ লৰা কালেৰ পৰা আমাৰ

িপতসৃকলৰ েমেৰ অ া স ি , তওঁেলাকৰ গৰ,ু মৰ আিদ জাক আৰু

তওঁেলাকৰ লৰা‐ ছাৱালী সকলক াস কিৰেল। ২৫ সেয় আিম আমাৰ

লাজ ৰপূ িবছনাত শাওঁ আৰু আমাৰ অপমােন আমাক ঢাকক; িকয়েনা

আমাৰ পবূপৰুষুসকেল, আৰু আিমও লৰা কালেৰ পৰা আিজৈলেক িনজৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰেলাঁ, আৰু িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আ া

পালন নকিৰেলাঁ।”

৪ িযেহাৱাই কেছ: হ ই ােয়ল লাকসকল, এই আন আন দৱ‐

দৱীেবাৰক এৰা আৰু মাৈল উলিট আহাঁ! তুিম যিদ এই জঘ দৱ‐

দৱীেবাৰৰ পৰা আঁতিৰ আিহব খাজা, তে তামাক অ া কৰা

নহ’ব। ২আৰু যিদ তুিম ঘাষণা কৰা, য ‘িন য়ৈক িযেহাৱা জীিৱত, তওঁ

িযেটা কয়, সেয় সত , ায় আৰু ধািমকতাৰ জীৱনৰ কথা কয়’, িযেহাৱাৰ

জীৱনৰ শপত কিৰবা আৰু জািতেবােৰ তওঁেতই িনজক আশী াদ া

বিুল াত কিৰব, আৰু তওঁেতই তওঁেলােক গৗৰৱ কিৰব। ৩ সই

বােবই িযেহাৱাই িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ লাকসকলক এই কথা কেছ,

“ খিতয়েক িনজৰ কিঠন মািট চহাই িট ৰবুৈল ত কৰাৰ দেৰ মাৰ

বাক তামােলাকৰ ানত হণ কিৰবৈল যু ত থািকবা। িক ু িযেহতু

খিতয়েক কাঁইটীয়া বন থকা মািটত ন হ’বৈল ভাল িট িনিসঁেচ, তেনৈক

তামােলাকৰ কিঠন মনত সই বাক িদ, ন কিৰবৈল মই নােখােজা। ৪

হ িযহূদাৰ লাক, হ িযৰচূােলম িনবাসীসকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ

উে েশ চু ৎ হাৱা, িনজ িনজ দয়ৰ অ চ চাই পেলাৱা, নতুবা

তামােলাকৰ কাযৰ তাৰ বােব মাৰ াধাি িল উিঠ কােনও

মাব নাৱাৰাৈক দ কিৰব। ৫ িযহূদাত বািক ঠাইেবাৰত চাৰ কৰা

আৰু িযৰচূােলমৰ সকেলা লাকসকলৰ আগত ঘাষণা কৰা। আৰু চাৱা,

“ দশত তামােলােক িশঙা বেজাৱা;” আৰু িৰিঙয়াই কাৱা, “ গাট খাৱা,

আহাঁ, আিম গেড়েৰ আবতৃ হাৱা নগৰেবাৰত সামাওঁৈগ।” ৬ িযৰচূােলমৰ

লাকসকলক িচঞঁিৰ কাৱা, ‘ৰ া পাবৈল পেলাৱা! পলম নকিৰবা,

িকয়েনা মই উ ৰ িদশৰ পৰা তামােলাকৰ ওপৰত ভয়ানক অম ল

আৰু মহাসংহাৰ আিন আেছাঁ।’ ৭ এটা িসংহই িনজ গাতৰ পৰা ওলাই

আন আন জ ু েবাৰক সংহাৰ কৰাৰ দেৰ ব জািতক সংহাৰ কৰা স ই

তামােলাকক আ মণ কিৰব। স সকেল ইিতমেধ তামােলাকৰ

দশৰ অিভমেুখ চকাৱাজ কিৰ খাজ কািঢ়বৈল ধিৰেছ। তওঁেলােক

তামােলাকৰ নগৰেবাৰ ংশ কিৰব আৰু তাত থকা সকেলােক উ

কিৰ মা হশূ কিৰ এিৰ থ যাব। ৮ এই হতুেক তামােলােক কঁকালত

চট বা া, বু ত ভু ৱাই হাহাঁকাৰ কিৰ ন কৰা আৰু দখউুৱা য

তামােলােক িয িয কিৰলা তাৰ বােব তামােলাক অিত িখত িকয়েনা

িযেহাৱাৰ জল াধ আমাৰ পৰা এিতয়াও ঘিূৰ যাৱা নাই। ৯ িযেহাৱাই

ঘাষণা কিৰেছ য, যিতয়া তওঁ শাি িদেয়, সই কালত ৰজাৰ মন

আৰু অধ সকলৰ মন ব া ল হব, পেুৰািহতসকেল িব য় মািনব, আৰু

ভাববাদীসকল আতংিকত হ’ব। ১০ তিতয়া মই উ ৰ িদ ক’ লাঁ, “হায়

হায়, হ মাৰ ভু িযেহাৱা, ৰেূপই তুিম এই জািতক আৰু িযৰচূােলমক

অত ব না কিৰলা, কাৰণ তুিম কিছলা, ‘ তামােলাকৰ শাি হব’

অথচ তেৰাৱােল মম ভিদেছ!” ১১ সই কালত এই জািতক আৰু

িযৰচূােলমক এই কথা কাৱা যাব, “ ঘ ঁৰ পৰা তুঁহ আঁতেৰাৱা কামল

বতাহৰ দেৰ নহয়, িক ু অৰণ ত থকা গছ‐শূ প তেবাৰৰ পৰা গৰম

বতাহৰ দেৰ এক বহৃৎ স ৰ দেল তামােলাকক আ মণ কিৰব।

১২ সেয় এক বল বা‐মাৰিল মাৰ আ াত আিহব। গিতেক এিতয়া

মইও তওঁেলাকৰ িবৰেু দ া া চাৰ কিৰম।” ১৩ চাৱা, আমাৰ

শ েবাৰ আমাৈল বেগেৰ আিহ আেছ; িস মঘেবাৰৰ দেৰ উিঠ আিহব;

তাৰ ৰথেবাৰ বা‐মাৰলী বতাহ ৰপূ; তাৰ ঘাঁৰােবাৰ ৰৰ প ীতৈকেয়া

বগী। হায় হায়, আমাৰ স নাশ! িকয়েনা আিম ন হেলাঁ। ১৪ হ

িযৰচূােলমৰ লাকসকল, িযেহাৱাই ৰ া কিৰবৈল, তামােলাকৰ দয়

ধইু তা দূৰ কৰা। তামােলাকৰ অ ৰত ‐ভাবনা আৰু িকমান িদন

ৰািখবা? ১৫ িকয়েনা দানৰ নগৰৰ পৰা ই িয়ম প তৰ উ ৰ ফােল অিত

ৈৰত কােনা চাৰ কেৰাঁতাৰ াৰাই অম লৰ বা া শ না গেছ।

১৬ ইয়াক তামােলােক আন আন জািতেবাৰৰ আগত কাৱাৈগ আৰু

িযৰচূােলমেতা ঘাষণা কৰা: িযেহাৱাই কেছ, চাৱা, অৱেৰাধকাৰীেবাৰ

য দূৰ দশৰ পৰা আিহব লািগেছ, আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ িবৰেু য

তওঁেলােক ৰণ‐ িন কিৰব। ১৭ খিতৰ সময়ত খিত‐ৰখীয়ােবাৰৰ দেৰ

তওঁেলােক িযৰচূােলমৰ চািৰওফােল অ ায়ীভােৱ ছাউিন পািত থািকব।

িযেহাৱাই কেছ, এইদেৰই ঘিটব, িকয়েনা তওঁেলােক মাৰ অিহেত

িবে াহ‐আচৰণ কিৰেল। ১৮ তামােলাকৈল সই শাি অিত কেঠাৰ

হ’ব; তামােলাকৰ কিলজােবাৰত তেৰাৱােল খাচ মািৰ আঘাত কৰাৰ

দেৰ হ’ব। তামােলাকৰ িনজ আচৰণ আৰু কাযেবােৰই তামােলাকৈল

ইয়াক ঘটাইেছ; সেয় তামােলাকৰ তাৰ ফল। ১৯ হায় হায় মাৰ

নাড়ী! মাৰ নাড়ী! মই অিতশয় শাক‐পীিড়ত হেছাঁ; মাৰ অ ৰত মই

অিত বদনা পাইেছাঁ। মাৰ কিলজাৰ ধপধপিন অিধক হেছ! িক ু মই

িনৰেৱ থািকব নাৱােৰাঁ, িকয়েনা িযহূদাৰ িবৰেু যু আৰ য হ’ব,

শ ৰ িশঙাৰ শ আৰু যু ৰ িন মই িনেলা! ২০ গােটই দশ উ

নােহাৱাৈলেক িবনাশৰ উপিৰ িবনাশ হ’ব। অক ােত আমাৰ ত ুেবাৰ,

মহূু েত ংশ হ’ব; আনিক মাৰ ত ুৰ কােপাৰেবাৰ ফািল িচৰািচৰ

হ’ব। ২১ িকমান কাল এই যু চিলব? িকমান কালেনা শ ৰ এই যু ৰ

িনচান দিখম আৰু তওঁেলাকৰ ৰণিশঙাৰ শ িনম? ২২ িযেহাৱাই

কেছ: িকয়েনা মাৰ জাসকল অ ানী! মাৰ সেত তওঁেলাকৰ কােনা

স ক নাই। তওঁেলাক মখূ, অজলা লৰা‐ ছাৱািলৰ দেৰ কােনা িবষয়

বিুজ নাপায়। তওঁেলাক কদাচাৰত পটু, িক ু সদাচৰণত অ ান। ২৩

ঈ েৰ মাক এক দশন িদেল য’ত মই পথৃীৱীৈল চাই দিখেলাঁ, চাৱা,

সেয় ংস হ’ল আৰু উদং; আৰু আকাশ‐ম লৈল চােলাঁ, তাত কােনা

দীি নািছল। ২৪ মই প তেবাৰৈল দিৃ কিৰেলাঁ, চাৱা, সইেবাৰ

এফালৰ পৰা আনফালৈল কঁিপেছ, আৰু আটাই িগিৰেবাৰ লিৰেছ। ২৫

মই চাই দিখেলাঁ, কােনা মা হ যন নাই আৰু আকাশৰ প ীেবােৰা

পলাই গ’ল। ২৬ মই চাই দিখেলাঁ, ফলৱতী পথাৰেবাৰ মৰভূুিম হ

পিৰল িযেবাৰ আগেত ফলৱতী বাৰী আিছল। আটাই নগৰ ভ হ’ল;

সই সকেলা িযেহাৱাৰ সা ােত আৰু তওঁৰ অিত ল াধৰ ভাৱত

ংশ কৰা হ’ল। ২৭ িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথাই কেছ: গােটই

িযহূদাৰ দশ ংসৰ ঠাই হ’ব, তথািপ মই িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰম। ২৮

এই হতুেক মই িয ক’ লা, মাৰ লাকসকলৈল এইদেৰই কিৰম, আৰু

মাৰ মন মই সলিন নকিৰম। গিতেক যিতয়া এইেবাৰ ঘিটব, পিৃথৱীেয়
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শাক কৰা যন হ’ব আৰু ওপৰত থকা আকাশ‐ম ল অ কাৰময় যন

হ’ব।” ২৯ অ ােৰাহী আৰু ধ সকলৰ শ ত নগৰখেনই পলাব। কােনা

কােনােৱ ডাঠ হািবত সামাব, আৰু কােনা কােনােৱ শ ৰ হাতত িনহত

হাৱাৰ পৰা ৰ া পাবৈল িশলত উিঠব। িযহূদাৰ গােটই নগৰ ত াগ কৰা

হ’ব; তাৰ মাজত বাস কেৰাঁতা মা হ কােনা নাথািকব। ৩০ এেতেক

তামােলাক িন েয় ংশ হ’বা, হ িবন া, তিতয়া তামােলােক িক

কিৰবা? যিদও তুিম কােপাৰ িপ া, সাণৰ অল ােৰেৰ িনজেক ভুিষত

কৰা আৰু কাজেলেৰ চ টা ডাঙৰ কৰা, তথািপও তুিম িনজেক ৰী

কৰা বথৃা; উপপিতেবােৰ তামাক ঘণৃাব, তওঁেলােক তামাৰ াণ ন

কিৰবৈল িবচািৰব। ৩১ িকয়েনা মই ইিতমেধ ই িযৰচূােলমৰ লাকসকলৰ

মাত িনবৈল পােলাঁ যন এগৰািক সৱকািৰণী ীৰ কাে ান, থম লৰা

ওপেজাৱা জনীৰ বদনাৰ শ যন িনেছাঁ; কােনাজনৰ পৰা সহায়

পাবৈল কাি কাি কাতেৰাি কিৰ কাৱাৰ দেৰেহ যন কেছ, “ মাৰ

স নাশ! িকয়েনা বধকাৰীেবাৰৰ আগত মাৰ াণ অেচতন হেছ,” এই

বিুল ক দীঘল িন াস পেলাৱা; হাত িব াৰ কৰা িচেয়ান জীয়াৰীৰ শ

িনেছাঁ!”

৫ “ তামােলােক িযৰচূােলমৰ বােট বােট ইফােল িসফােল লিৰ ফুৰা

আৰু মন িদ চাৱা, আৰু তাৰ চুেক চুেক িবচাৰা, ায় কাযকাৰী আৰু

সত ৰ অ গামী এজনেকা যিদ পাৱা, তে মই নগৰখনক মা কিৰম।

২ যিদও তওঁেলােক ‘িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত,’ এই বিুল ক’য়, তথািপ

তওঁেলােক িমছা শপতেহ খায়। ৩ হ িযেহাৱা, তামাৰ দিৃ সত ৈল

নহয় ন? তুিম তওঁেলাকক হাৰ কিৰলা; তথািপ তওঁেলাক িখত

নহ’ল। তুিম তওঁেলাকৈল িবনাশ আিনলা, তথািপ তওঁেলাক শাি হণ

কিৰবৈল অ ীকাৰ কিৰেল, তওঁেলােক িনজ িনজ মখু িশলতৈকেয়া টান

কিৰ উভিট আিহবৈল অমাি হ’ল। ৪ তিতয়া মই ক’ লাঁ, “ ৰেূপই

এইসকল দিৰ লাক। তওঁেলাক অ ানী, কাৰণ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ

পথ, আৰু িনজৰ ঈ ৰৰ পথ নাজােন। ৫ মই ডাঙৰীয়াসকলৰ ওচৰৈল গ

তওঁেলাকৰ আগত কথা কম; িকয়েনা তওঁেলােক ক’ ল, িযেহাৱাৰ পথ

আৰু তওঁেলাকৰ ঈ ৰৰ শাসন জােন, িক ু তওঁেলােক এক মত হ

যৱুিল ভািঙেল আৰু যাঁত‐জৰী িচিঙ পলােল। ৬ এই কাৰেণ কাঠিনৰ

পৰা িসংহ আিহ তওঁেলাকক বধ কিৰব। স ােবলাত ওেলাৱা ৰাং েৰ

তওঁেলাকক িবন কিৰব। নাহৰফুটুকী বােঘ তওঁেলাকৰ নগৰৰ ওচৰত

খাপ িদ থািকব। যেয় নগৰৰ পৰা বািহৰ ওলাব, তাক িচৰািচৰ কৰা

হ’ব। কাৰণ তওঁেলাকৰ অধম অিধক আৰু তওঁেলাকৰ িবপথগমন

সৰহ। ৭ ইয়াৰ বােব মই এই লাকসকলক কেনৈক মা কিৰব

পােৰাঁ? তামাৰ স ান সকেল মাক ত াগ কিৰ অনী ৰেবাৰৰ নােমেৰ

শপত খােল। মই যিতয়া তওঁেলাকক স ণূৈক খৱুাইিছেলাঁ, তিতয়া

তওঁেলােক পৰ ীগমন কিৰিছল আৰু বশ াৰ ঘৰত জেুম জেুম গাট

খাইিছল। ৮ তওঁেলােক ৰািতপৱুােত উিঠ, দানা খউুৱা মতা ঘাঁৰাৰ

িনিচনাৈক িতজেন িনজৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ প ীৈল ঢকেঢকায়। ৯

গিতেক মই জােনা এই কাযেবাৰৰ বােব দ িনিদম? এইেয়ই িযেহাৱাৰ

ঘাষণা। নাইবা মাৰ ােণ জােনা এেন জািতৰ িতকাৰ নাসািধব?

১০ তামােলােক তাইৰ া াবাৰীেবাৰ পাৰ হ তাক ন কৰা। িক ু

িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰবা। তাৰ ডালেবাৰ দূৰ কৰা, কাৰণ সইেবাৰ

িযেহাৱাৰ নহয়। ১১ িকয়েনা এেয়ই িযেহাৱাৰ ঘাষণা, কাৰণ ই ােয়ল

বংশ আৰু িযহূদা বংশই মাৰ অিহেত অিতশয় িব াসঘাতকতা কিৰেল।

১২ তওঁেলােক মাক অ ীকাৰ কিৰেল। আৰু ক’ ল, ‘এওঁ আচল নহয়।

আমাৈল অম ল নঘিটব, আিম তেৰাৱাল িক আকাল নেদিখম। ১৩

ভাববাদীসকল বায়ু ৰপূ হ’ল, তওঁেলাকৰ মাজত িযেহাৱাৰ বাক ঘাষণা

কিৰবৈল কােনা নাই। তওঁেলাকৰ আশংকা তওঁেলাকেতই হওঁক’।”

১৪ এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই কেছ, চাৱা এই কথা

কাৱা বােব, মই তামাৰ মখুত মাৰ বাক অি ৰপূ, আৰু এই জািতক

খিৰ ৰপূ কিৰম; সেয় তওঁেলাকক াস কিৰব। ১৫ িযেহাৱাই এই কথা

ঘাষণা কিৰেল, হ ই ােয়ল বংশ, চাৱা! মই তামােলাকৰ িবৰেু দূৰৰ

পৰা এক জািত আিনম। তওঁেলাক বলৱান জািত! তুিম সই জািতৰ ভাষা

নাজানা, বা তওঁেলাকৰ কথাও বজুা! ১৬ তওঁেলাকৰ টাণ মকুিল

মদামৰ িনিচনা, আৰু তওঁেলাকৰ আটাই লাক বীৰ। ১৭ তওঁেলােক

তামাৰ পা‐জীসকেল খাব লগীয়া শস আৰু আহাৰ খাব। তওঁেলােক

তামাৰ মৰ আৰু গৰৰু জাকেবাৰ খাব; তওঁেলােক তামাৰ া ালতা

আৰু িডমৰু ফলেবাৰ খাব। গেড়েৰ আবতৃ িয নগৰেবাৰত তুিম িব াস

কিৰছা, তওঁেলােক সইসকলক তেৰাৱােলেৰ িড় কিৰব। ১৮ িযেহাৱাই

এইদেৰ কেছ, িক ু সই কালেতা মই তামােলাকক িনঃেশেষ সংহাৰ

নকিৰম। ১৯আৰু আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আমাৈল এইেবাৰ িকয় কিৰেল?

এইবিুল যিতয়া তামাৰ লাকসকেল িধব, তিতয়া তুিম, িযিৰিময়া,

তওঁেলাকক ক’বা, “ তামােলােক যিতয়া মাক ত াগ কিৰ তামােলাকৰ

িনজ দশত িবজাতীয় দৱতােবাৰৰ ব ীকাম কেৰাৱালা, তেনৈক

িবেদশত িবেদশীেবাৰেৰা ব ীকাম কিৰবা। ২০ তামােলােক যােকাবৰ

বংশক এই কথা জেনাৱা, আৰু িযহূদাৰ মাজত এই কথা চাৰ কৰা,

২১ য, ‘ হ অ ান আৰু িনে াধ জািত! কাৰণ এই মিু েবাৰত কােনা

ইি য়া ভূিত নাই; চ থকােতা অ । আৰু কাণ থকােতা কলা। ২২ এেন

জনা িয মই, মােকই তামােলােক ভয় নকিৰবা ন? মােৰই আগত

তামােলােক কি ত নহ’বা ন? তামােলােক এই কথা না, িযেহাৱাই

কেছ, িয জনাই িচৰ ায়ী আেদেশেৰ সাগৰৰ সীমা বািলেৰ এেনৈক ি ৰ

কিৰেল, য, িস তাক পাৰ হব নাৱােৰ, আৰু তওঁৰ ঢৗেবােৰ আ ালন

কিৰেলও, সইেবােৰ পৰাজয় কিৰব নাৱােৰ, আৰু গ ন কিৰেলও, তাক

অিত ম কিৰব নাৱােৰ। ২৩ িক ু এই জািত অিতশয় আঁেকাৰেগাজ

আৰু িবে াহীমনা, তওঁেলােক িবে াহ কিৰ অবােট গ’ল। ২৪ কাৰণ

তওঁেলােক এইবিুল নকয়, “আহাঁ, আমাৰ ঈ ৰ সই িযেহাৱাক আিম ভয়

কেৰাঁহক, িয জনাই বতৰত আগতীয়া আৰু শষতীয়া এই েয়া বৰষনু

িদেয়, িয জনাই শস দাৱা িনৰিূপত স াহ কইটা আমাৰ িনিমে ৰ া

কেৰ,” এইবিুল তওঁেলাকৰ মনত তওঁেলােক নকয়। ২৫ তামােলাকৰ

অপৰােধ এইেবাৰ ঘটােল। আৰু তামােলাকৰ পাপেবােৰ তামােলাকৰ

পৰা ম ল আটক কিৰেল। ২৬ িকয়েনা মাৰ জাসকলৰ মাজত েলাক

পাৱা যায়; চৰাই‐মিৰয়াই খাপ িদ থকাৰ দেৰ, তওঁেলােক খাপ িদ থােক,

তওঁেলােক ফা পািত মা হেকই ধেৰ। ২৭ সজা যেনৈক চৰাইেৰ পৰূ,

তওঁেলাকৰ ঘৰ তেনৈক ছেলেৰ পিৰপণূ। এই কাৰেণ তওঁেলাক বৰ

লাক আৰু ধনী হ’ল। ২৮ তওঁেলাক িৰ ‐পু আৰু িচকিচকীয়া, এেন

িক, তওঁেলােক মত অিতিৰ কেৰ। তওঁেলােক িবচাৰত িতবাদ

নকেৰ, িপতহৃীনৰ শলৰ অেথ তওঁেলােক িবচাৰত িতবাদ নকেৰ,

আৰু দিৰ সকলৰ িবচাৰ িন ি নকেৰ। ২৯ িযেহাৱাই এইদেৰ ঘাষনা

কিৰেছ, য এইেবাৰ কাযৰ বােব মই জােনা তওঁেলাকক দ িনিদম?

মাৰ ােণ জােনা এেন জািতৰ িতকাৰ নাসািধব? ৩০ দশৰ মাজত এক

আচিৰত আৰু নাম িশয়িৰ উঠা ঘটনােবাৰ ঘিটেছ। ৩১ ভাববাদীসকেল

িমছা ভাববাণী চাৰ কেৰ, আৰু পেুৰািহতসকেল তওঁেলাকৰ াৰাই

চািলত হ শাসন কেৰ। আৰু মাৰ জাসকেল এেন ৱােবাৰ হাৱােতােহ

ভাল পায়; িক ু ইয়াৰ অ ত তামােলাকৰ পিৰণাম িক হ’ব?

৬ “ হ িব ামীনৰ স ান সকল, তামােলােক িযৰচূােলমৰ মাজৰ পৰা

ৰ াৰ পাবৰ বােব পেলাৱা, আৰু তেকাৱাত িশঙা বেজাৱা। আৰু

বৎহে ৰমত এক িনচান তালা; িকয়েনা উ ৰ ফালৰ পৰা এক অম ল

আৰু মহাসংহােৰ দখা িদেছ। ২ ৰী আৰু আল ৱা িচেয়ান জীয়াৰীক

মই সংহাৰ কিৰম। ৩ মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবােৰ িনজ িনজ জাক লগত

ল তাইৰ ওচৰৈল আিহব; তওঁেলােক তাইৰ িবৰেু চািৰওফােল িনজ

িনজ ত ু তিৰব, আৰু িতজেন িনজ িনজ ঠাইত চিৰব। ৪ তামােলােক

তাইৰ িবৰেু যু ৰ আেয়াজন কৰা। “আিম উিঠ পৰীয়া যা া কেৰাঁহক।

িক খৰ িবষয়! চাৱা, িদনৰ শষ হেছ, এেন িক, সি য়া বলাৰ ছাঁ

দীঘলীয়া হেছ। ৫আিম উিঠ ৰািত যা া কিৰ তাইৰ অ ািলকােবাৰ

ন কেৰাঁহক।” ৬ িকয়েনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ:

তামােলােক কাঠ কািট িযৰচূােলমৰ অিহেত দ’ম বা া। সেয় দ

পাবলগীয়া নগৰী; তাৰ মাজত স ণূ অত াচাৰ আেছ। ৭ যনৈক ভুমেুক
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িনজৰ শীতল পানী উিলয়াই থােক, তেনৈক তাই িনজৰ তা উিলয়াই

থােক। তাইৰ মাজত অত াচাৰ আৰু লটুৰ কথা না যায়; নিৰয়া পৰা

আৰু ঘা লগা সদায় মাৰ চ ত পেৰ। ৮ হ িযৰচূােলম, সতক হাৱা,

নহ’ ল মাৰ মন তামাৰ পৰা িনলগত হব; নহ’ ল মই তামাক উ

ঠাই আৰু িনবাসীহীন দশ কিৰম। ৯ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: য তওঁেলােক া াফলৰ দেৰ ই ােয়লৰ অৱিশ িখিন

স ণূৈক গাটাব। া া িট চপাওঁতা জনৰ িনিচনা তুিম বােৰ বােৰ

পািচৈল হাত িনয়া। ১০ তামােলােক িনবৰ কাৰেণ মই কাৰ আগত

কম, আৰু সা িদম? চাৱা, তওঁেলাকৰ কাণ অচু ৎ, তওঁেলােক

িনব নাৱােৰ; চাৱা! িযেহাৱাৰ বাক তওঁেলাকৰ িধ াৰৰ িবষয় হেছ;

তওঁেলােক তাত এেকা সে াষ নাপায়। ১১ এই হতুেক মই িযেহাৱাৰ

ােধেৰ পিৰপণূ হেছাঁ; মই তাক আটক কিৰ ৰািখবৈল া হেছাঁ।

আিলত িশ সকলৰ ওপৰত, আৰু ডকাসকলৰ সভাৰ ওপৰত তাক

এেকবােৰ ঢািল িদয়া। িকয়েনা ভায ােৰ সেত ামী, স ণূ আয়সু া

লাকৰ সেত ব ৃ , সকেলােক ধৰা যাব। ১২ তওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ,

পথাৰেবাৰ আৰু তওঁেলাকৰ মিহলাসকলক অ ক িদয়া যাব। কাৰণ

িযেহাৱাই কেছ, মই দশিনবাসীসকলৰ িবৰেু মাৰ হাত মিলম।

১৩ িকয়েনা তওঁেলাকৰ সৰৰু পৰা বৰৈলেক িতজন লাভত আস ,

আৰু ভাববাদীৰ পৰা পেুৰািহতৈলেক িতজেন ব না কায কেৰ। ১৪

যিতয়া কােনা ‘শাি ! নাই, তিতয়া তওঁেলােক শাি ! বিুল ক মাৰ

জাসকলৰ ঘা সামা ৰেূপ কিৰেল। ১৫ তওঁেলাক িঘণলগীয়া

কায কৰাত তওঁেলােক লাজ পাওক ছািৰ মখু িববণ কিৰবৈল জনা নাই;

সই কাৰেণ তওঁেলােক পিতত হাৱা লাকসকলৰ মাজত পিতত হব।

িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকক দ িদয়াৰ সময়ত তওঁেলােক উজিুট

খাই পিৰব।” ১৬ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: য, তামােলােক চািৰআিলৰ

মৰূত িথয় হ চাৱা; আৰু াচীন পথেবাৰৰ িবষেয় সাধা, ‘উ ম পথ

কানেটা? আৰু তাত চলা; তােত তামােলাকৰ াণত িব াম পাবৈল এিট

ঠাই িবচািৰ লাৱা; িক ু তওঁেলােক ক’ ল, আিম তাত নচেলাঁ। ১৭ িশঙাৰ

শ ৈল কাণ পািতবা বিুল ক, মই তামােলাকৰ ওপৰত হৰীেবাৰ িনযু

কিৰেলাঁ; িক ু তওঁেলােক ক’ ল, “আিম কাণ নাপািতম।” ১৮এই হতুেক

হ জািত সমহূ, না! হ ম লী, তওঁেলাকৰ অ ৰত িক আেছ, তাক

বজুা। ১৯ না, হ পিৃথৱী! চাৱা, মই এই জািতৰ ওপৰত অম ল ঘটাম,

তওঁেলাকৰ ক নােবাৰৰ ফল িদম। িকয়েনা তওঁেলােক মাৰ বাক ৈল

কাণ িদয়া নাই, আৰু মাৰ ব ৱ া অ া কিৰেল। ২০ িচবাৰ পৰা মাৰ

ওচৰৈল ৰ,ু আৰু দূৰ দশৰ পৰা গি বচ িক অিভ ােয়েৰ আিহেছ?

তামােলাকৰ হাম‐বিলেবাৰ হণীয় নহয়, নাইবা তামােলাকৰ ম লাথক

বিল মাৰ সে াষজনক নহয়। ২১ এই হতুেক িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

চাৱা, মই এই জািতৰ আগত উজিুট খাৱা মঢ়ূা থম; তিতয়া বােপক

আৰু পেুতকহঁেত এেক সময়ত তাত উজিুট খাই পিৰব। ওচৰ‐চুবৰুীয়া

আৰু তাৰ ব ু িবন হ’ব। ২২ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা, উ ৰ

দশৰ পৰা এক জািত আিহেছ, পিৃথৱীৰ অ ভাগৰ পৰা এক মহাজািত

উে িজত হেছ। ২৩ তওঁেলােক ধ আৰু বৰছা ধিৰব। তওঁেলাক িন ু ৰ

আৰু দয়াহীন; তওঁেলাকৰ শ সমু ৰ গ নৰ িনিচনা, আৰু তওঁেলাক

ঘাঁৰাত উেঠ; হ িচেয়ান‐জীয়াৰী, তামাৰ িবৰেু তওঁেলাক িতজেন

যু াৰৰু দেৰ সাজু হ আেছ। ২৪আিম তওঁেলাকৰ যশস া িনেছাঁ।

আমাৰ হাত ল হ’ল। যাতনাই, সৱকাৰীণীৰ বদনাৰ দেৰ বদনাই

আমাক ধিৰেছ। ২৫ পথাৰৈল নাযাবা, আৰু ৰাজআিলত অহা‐ যাৱা

নকিৰবা, িকয়েনা শ ূ তেৰাৱাল, চািৰওফােল াসৰ সিৃ কিৰ আেছ। ২৬

হ মাৰ জািত ৰপূা জীয়াৰী, কঁকালত চট বা া, আৰু ছাইত বাগৰা;

এেকিট পু ৰ মতুৃ ৰ বােব শাক কৰাৰ দেৰ শাক কৰা। আৰু অত

িবলাপ কৰা, িকয়েনা িবন কেৰাঁতাই অক ােত আমাৰ ওপৰত আ মণ

চলাব। ২৭ মাৰ জাসকলৰ পথ পৰী া কিৰ জািনবৰ বােব, মই

তওঁেলাকৰ মাজত তামাক পৰী ক কিৰ গ ৰেূপ াপন কিৰেলাঁ। ২৮

তওঁেলাক সকেলােৱই অিতশয় িবে াহী আৰু পৰচ াকাৰী। তওঁেলাক

িপতল আৰু লাহা ৰপূ; তওঁেলাক সকেলা ৰাচাৰী। ২৯ ভাতীেয় বৰৈক

তাও িদেছ; সীহ জইুত ন হেছ; লােক িমছাৈকেয় খিপ থািকেছ; িকয়েনা

ভাঁজ ৰপূ েবাৰক বািহৰ কৰা নাযায়। ৩০ িযেহাৱাই তওঁেলাকক

অ া কৰা বােব, মা েহ তওঁেলাকক “ পলনীয়া ৰপূ” বিুলব’!”

৭ িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাক আিহল আৰু ক’ ল: ২ বােল,

তুিম িযেহাৱাৰ গহৃৰ বািহৰৰ ৱাৰ মখুত িথয় হ, তাত এই বাক

চাৰ কৰা আৰু কাৱা, ‘িযেহাৱাক িণপাত কিৰবৈল এই ৱাৰেবাৰত

সােমাৱা হ িযহূদাৰ লাকসকল, িযেহাৱাৰ বাক না। ৩ ই ােয়লৰ

ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক তামােলাকৰ

আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু কায ধেৰাৱা; তিতয়া মই তামােলাকক এই ঠাইত

বাস কেৰাৱাম। ৪এইেবাৰ “িযেহাৱাৰ মি ৰ! িযেহাৱাৰ মি ৰ! িযেহাৱাৰ

মি ৰ!” এই বিুল কাৱা কথাত তামােলােক িব াস নকিৰবা। ৫ িকয়েনা

যিদ তামােলােক িনজ িনজ আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু কায স ণূৈক ধেৰাৱা,

যিদ কােনা মা হ আৰু তাৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ মাজত তামােলােক ায়

িবচাৰ স ণূৈক িস কৰা, ৬ িবেদশী, মাউৰা আৰু িবধৱাক উপ ৱ

নকৰা, আৰু এই ঠাইত িনে াষীৰ ৰ পাত নকৰা, নাইবা তামােলাকৰ

অপৰাধৰ কাৰেণ ইতৰ দৱতােবাৰৰ পাছত নচলা, ৭ তে মই এই

ঠাইত তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদয়া এই দশত তামােলাকক

অন কালৈলেক বাস কেৰাৱাম। ৮ চাৱা! উপকাৰ কিৰব নাৱাৰা

িমছা কথাত তামােলােক িব াস কিৰছা। ৯ তামােলােক চুৰ, নৰ‐

বধ, পৰ ীগমন আৰু িমছা শপত খাৱা, বাল দৱতাৰ উে েশ ধপূ

লাই, তামােলােক নজনা ইতৰ দৱতােবাৰৰ পাছত চিল, সই সকেলা

িঘণলগীয়া কায কৰা? ১০ মাৰ নােমেৰ খ াত এই গহৃত সামাই মাৰ

আগত িথয় হ, ‘আিম মিু পােলাঁ’ এইবিুল কবা ন? ১১ মাৰ নােমেৰ

খ াত এই গহৃ তামােলাকৰ দিৃ ত ডকাইতৰ হা হল ন? িযেহাৱাই

ইয়ােকই ঘাষণা কিৰেছ, চাৱা! মই, মইেয়া ইয়ােকই দিখেলাঁ। ১২

িক ু , পবূেত মই য’ত মাৰ নাম াপন কিৰিছেলাঁ, চীেলাত থকা মাৰ

সই ঠাইৈল তামােলাক যাৱা, আৰু মাৰ জা ই ােয়লৰ তাৰ

কাৰেণ মই তাক িয কিৰিছেলাঁ, তাক চাৱা। ১৩আৰু িযেহাৱাই কেছ,

তামােলােক এইেবাৰ কায কিৰলা, আৰু মই অিত ৰািতপৱুােত উিঠ

তামােলাকক এই কথা কওঁেতও তামােলােক িনলা আৰু মই মােতােত

তামােলােক উ ৰ িনিদলা। ১৪ এই হতুেক, মাৰ নােমেৰ খ াত,

তামােলােক িব াস কৰা এই গহৃক, তামােলাকক আৰু তামােলাকৰ

পবূপৰুষুসকলক মই িদয়া এই ঠাইক, মই চীেলাক কৰাৰ দেৰ কিৰম।

১৫আৰু তামােলাকৰ ভাইসকলক, এেন িক, ই িয়মৰ গােটই বংশক

যেনৈক দূৰ কিৰ পলােলাঁ, তেনৈক তামােলাকেকা মাৰ স খুৰ পৰা

দূৰ কিৰ পলাম। ১৬ এই হতুেক, তুিম এই জািতৰ কাৰেণ াথনা

নকিৰবা, বা তওঁেলাকৰ কাৰেণ িনেবদন িক, াথনা উৎসগ নকিৰবা, বা

অ েৰাধ নকিৰবা; িকয়েনা মই তামাৰ কথা িনম। ১৭ তওঁেলােক

িযহূদাৰ নগৰেবাৰত আৰু িযৰচূােলমৰ আিলেবাৰত িয কিৰেছ, তাক

জােনা তুিম দখা নাই? ১৮ মাক বজাৰ িদ আকাশৰ ৰাণীৰ উে েশ

িপঠা বনাবৈল আৰু ইতৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ পয়‐ নেবদ উৎসগ

কিৰবৈল লৰা‐ ছাৱালীসকেল খিৰ বাটেল, বােপকহঁেত জইু লাই, আৰু

মিহলাসকেল মদা খেচ। ১৯ িযেহাৱাই কেছ, তওঁেলােক জােনা মাকেহ

খ িদব? িক ু িনজৰ মখু িববণ কিৰবৈল জােনা িনজৰ মনেকই বজাৰ

িনিদব? ২০ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা, এই ঠাইৰ

ওপৰত মা হ, প , বাৰীৰ গছ, আৰু ভুিমৰ ফল, এই সকেলােৰ মাৰ

াধ আৰু াধাি ঢলা যাব আৰু সেয় দ কিৰব, মাই নাযাব। ২১

ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক

তামােলাকৰ ম লাথক বিলৰ লগত হাম‐বিল যাগ কৰা, আৰু মাংস

খাৱা। ২২ িকয়েনা িয িদনা মই তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িমচৰ

দশৰ পৰা উিলয়াই আিনিছেলাঁ, সই িদনা মই হাম‐বিল িক ম লাথক

বিলৰ িবষেয় কাৱা বা আ া িদয়া নািছেলাঁ। ২৩ িক ু তওঁেলাকক

এই আ ােহ িদিছেলাঁ! য, তামােলােক মাৰ বাক না, তিতয়া মই

তামােলাকৰ ঈ ৰ হ’ম, আৰু তামােলাক মাৰ জা হ’বা; আৰু িয
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পথত চিলবৈল মই তামােলাকক আ া কেৰাঁ, তামােলাকৰ ভালৰ অেথ

তামােলােক সই পথত চলা। ২৪ িক ু তওঁেলােক িন কাণ নাপািত

িনজৰ ম ণা আৰু মনৰ কিঠনতা অ সােৰ চিলেল আৰু আগ নাবািঢ়

পাছ হঁিকল। ২৫ তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকল িমচৰ দশৰ পৰা ওলাই

অহা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক, মই িত ভােত উিঠ, সদায় মাৰ সকেলা

দাস ভাববাদীসকলক তামােলাকৰ ওচৰৈল পঠাই আেছাঁ। ২৬ তথািপ

তওঁেলােক মাৰ বাক ৈল মন িনিদেল, আনিক কােণা নাপািতেল; িক ু

িনজ িনজ িডিঙ ঠৰ কিৰেল, িনজৰ পবূপৰুষুসকলতৈকেয়া অিধক ‐

আচৰণ কিৰেল। ২৭ তুিম তওঁেলাকক এই আটাইেবাৰ কথা ক’বা,

িক ু তওঁেলােক তামাৰ কথা িনব; আৰু তুিম তওঁেলাকক মািতব,

িক ু তওঁেলােক তামাক উ ৰ িনিদব। ২৮ তিতয়া তুিম তওঁেলাকক

ক’বা, ‘এেয় িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাক না বা শাি হণ নকৰা

জািত; িব তা ন হ’ল, আৰু এওঁেলাকৰ মখুৰ পৰা তাক দূৰ কৰা

হ’ল! ২৯ হ িযৰচূােলম তামাৰ চুিল কািট পলাই িদয়া; আৰু গছ‐শূ

প তেবাৰত উিঠ িবলাপ কৰা। িকয়েনা িযেহাৱাই িনজ াধৰ পা

এই বংশক অ া কিৰেল, পিৰত াগ কিৰেল। ৩০ িকয়েনা, িযেহাৱাই

কেছ, মাৰ সা ােত িয ি ত, িযহূদাৰ স ান সকেল তােকই কিৰেল।

মাৰ নােমেৰ খ াত হাৱা গহৃিট অ িচ কিৰবৰ অেথ তওঁেলােক তাৰ

িভতৰত িনজৰ িঘণলগীয়া ব েবাৰ ৰািখেল। ৩১আৰু তওঁেলাকৰ পা‐

জীসকলক জইুত পিুৰবৈল িহে ামৰ পেুতকৰ উপত কাত থকা তাফতৰ

ওখ ঠাইেবাৰ সািজেল, ইয়াক মই আ া কৰা নািছেলাঁ। আৰু এই িবষয়

মাৰ মনত উদেয়া হাৱা নািছল। ৩২ িযেহাৱাই কেছ, এই হতুেক

চাৱা, িয িদনা সই ঠাই তাফত বা িহে ামৰ পেুতকৰ উপত কা বিুল

খ াত নহব, িক ু হত াৰ উপত কা বিুল খ াত হব, এেন িদন আিহেছ;

কাৰণ সইিদনা তামােলােক তাফতত পিুতবৈল ঠাই নােহাৱাৈলেক

তাত মৰা শৱ পিুত থািকব। ৩৩ তিতয়া এই জািতৰ শৱ আকাশৰ চৰাইৰ

আৰু পিৃথৱীৰ জ ু েবাৰৰ আহাৰ হ’ব, সইেবাৰক কােনও ভয় দখৱুাই

বাধা িদব নাৱািৰব। ৩৪ তিতয়া মই িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ পৰা আৰু

িযৰচূােলমৰ আিলেবাৰৰ পৰা উ াসৰ িন, আন ৰ িন আৰু দৰা‐

ক াৰ িন লু কিৰম; িকয়েনা এই দশ উ ঠাই হ’ব।’

৮ িযেহাৱাই কেছ, সই িদনা শ ূ িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ, তাৰ

অধ সকলৰ, পেুৰািহতসকলৰ, ভাববাদীসকলৰ, আৰু িযৰচূােলম‐

িনবাসীসকলৰ হাড়েবাৰ তওঁেলাকৰ মদামৰ পৰা উিলয়াব। ২

তওঁেলােক ভালেপাৱা, সৱা কৰা, পাছত চলা, িবচাৰা আৰু িণপাত

কৰা সূয চ আিদ আকাশ‐ম লৰ আটাই বািহনীৰ আগত তওঁেলােক

সই হাড়েবাৰ মিলব; সইেবাৰক গােটাৱা বা পাতা নহ’ব, সইেবাৰ

মািটৰ ওপৰত সাৰ ৰপূ হ থািকব। ৩ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ,

মই িয িয ঠাইৈল এই গা ীৰ অৱিশ ভাগ কিৰ খিদেলাঁ, সই

সই ঠাইত অৱিশ গা ীৰ পে জীৱনতৈক মতুৃ বা নীয় হ’ব। ৪

তুিম তওঁেলাকক আৰু এই কথা ক’বা, িযেহাৱাই এই কথা কেছ: মা হ

পিৰ জােনা পনুৰায় িঠব? বা অপেথ গ জােনা আেকৗ উলিট নািহব?

৫ তে িকয় িযৰচূােলমৰ এই জািতেয় বাট এিৰ িনেত িবপথগামী

হ থােক? তওঁেলােক তাৰণাত লািগ থািক উলিট আিহবৈল অমাি

হয়। ৬ মই কাণ পািত িনেলাঁ; তওঁেলােক যথাথ কথা নক’ ল; “মই িক

কিৰেলাঁ?” এই বিুল ক কােনা মা েহ িনজ তাৰ িনিমে খদ নকেৰ,

যু ৈল অিত বেগেৰ লৰ মািৰ যাৱা ঘাঁৰাৰ দেৰ, তওঁেলাক িতজেন

িনজ িনজ পথৈল ঘেুৰ। ৭আকাশত ফুৰা হাড়িগলাই িনজৰ িনৰিূপত

সময় বেুজ, আৰু কেপৗ, তলটুিপ আৰু বগলীেয় িনজ িনজ অহাৰ কাল

পালন কেৰ; িক ু মাৰ জাসকেল িযেহাৱাৰ শাসন নাজােন। ৮ “আিম

ানী, আৰু িযেহাৱাৰ ব ৱ া আমাৰ লগত আেছ”, এই বিুল তামােলােক

কেনৈক ক’ব পাৰা? িক ু চাৱা! িলখকসকলৰ িমছাৈক িলখা িলখনীেয়

তাক িমছা কিৰ পলােল। ৯ ানীসকেল লাজ পাইেছ, তওঁেলাক ব া ল

হ ধৰা পিৰল; চাৱা, তওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাক অ া কিৰেল, তে

তওঁেলাকৰ ান কেন ধৰণৰ? ১০ সই কাৰেণ মই তওঁেলাকৰ

পি সকলক আনৰ হাতত শাধাই িদম, আৰু আন আন অিধকাৰীসকলক

তওঁেলাকৰ খিতেবাৰ িদম, িকয়েনা সৰৰু পৰা বৰৈলেক িতজন অিত

লাভীয়া! ভাববাদীৰ পৰা পেুৰািহতৈলেক িতজেন ব না কায কেৰ।

১১ যিতয়া কােনা শাি নাই, তিতয়া তওঁেলােক শাি শাি বিুল ক

মাৰ জাসকলৰ ঘা সামা ৰেূপ কিৰেল। ১২ তওঁেলােক িঘণলগীয়া

কায কৰাত লাজ পাওঁক ছািৰ তওঁেলােক মখু িববণ কিৰবৈলেক জনা

নাই? এই কাৰেণ তওঁেলাক পিতত হাৱা লাকসকলৰ মাজত পিতত

হ’ব; িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকক দ িদয়া সময়ত তওঁেলােক

উজিুট খায় পিৰব। ১৩ িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকক একি ত কিৰম।

া ালতাত া া িট বা িডমৰু গছত িট নাথািকব, আৰু পাত জঁয়

পিৰব, আৰু মই তওঁেলাকৰ কাৰেণ আ মণকাৰীসকলক িনৰপূণ কিৰম।

১৪ “আিম িকয় বিহ থােকাঁ? আহাঁ, আিম এেক লগ হ গেড়েৰ আবতৃ

নগৰত সামাওঁ, আৰু তাত িনজম িদ থােকাঁ, িকয়েনা আমাৰ ঈ েৰ আমাৰ

মখু ব কিৰেল, আৰু িবহ গছৰ ৰস পান কৰােল, কাৰণ আিম িযেহাৱাৰ

িবৰেু পাপ কিৰেলাঁ। ১৫আিম শাি ৰ আশা কিৰিছেলাঁ, িক ু ম ল

নহ’ল; আৰু ৰ সময়ৈল বাট চাইিছেলাঁ, িক ু চাৱা, াস উপি ত।”

১৬ দানৰ পৰা শ ঘাঁৰােবাৰৰ নাকৰ শ না গেছ? তাৰ বলৱান

ঘাঁৰােবাৰৰ ঢকেঢকিনত গােটই দশ কঁিপেছ; িকয়েনা িসহঁেত আিহ

দশ আৰু তাৰ মাজত থকা সকেলা ব , নগৰ আৰু তাৰ িনবাসীসকলক

াস কিৰেছ। ১৭ িকয়েনা চাৱা, মই তামােলাকৰ মাজৈল ম নমনা

সপ, কালসপেবাৰ পিঠয়াম; িযেহাৱাই কেছ, সইেবােৰ তামােলাকক

দংিশব। ১৮ অহ, মই খ‐িনবাৰক শা না পাৱা হ’ ল, কেন ভাল

আিছল! মাৰ দয় মাৰ অ ৰত অিত ল হেছ। ১৯ চাৱা! অিত দূৰ

দশৰ পৰা মাৰ জািত ৰপূা জীয়াৰীৰ কাতেৰাি ৰ ৰ না গেছ।

িযেহাৱা িচেয়ানত নাই ন? তাৰ ৰজা তাৰ িভতৰত নাই ন? তওঁেলােক

কটা িতমা আৰু িবজাতীয় অসাৰ ব েবাৰৰ াৰাই মাক িকয় বজাৰ

িদেছ? ২০ শস দাৱাৰ সময় অতীত হল; িট পিৰবৰ সময় শষ হ’ল,

িক ু আিম পিৰ াণ পাৱা নাই। ২১ মাৰ জািত ৰপূা জীয়াৰীৰ আঘাতৰ

কাৰেণ মই অিতশয় আঘািতত হেছাঁ, মই শাক কিৰেছাঁ, িবচুি খাইেছাঁ।

২২ িগিলয়দ েদশত জােনা ঘা কৰা গছৰস নাই? বা তাত জােনা

িচিকৎসক নাই? তে মাৰ জািত ৰপূা জীয়াৰীৰ ঘা িকয় হাৱা

নাই?

৯ মাৰ মৰূ জলময়, আৰু মাৰ চ টা চ ‐ লাৰ ভুমকু ৰপূ হাৱা

হ’ ল! কেন ভাল আিছল, অহ, মাৰ জািত ৰপূা জীয়াৰীৰ হত

হাৱাসকলৰ বােব িদেন ৰািতেয় ন কিৰব পািৰেলেহঁেতন। ২

অহ, মাৰ জািত এিৰ তওঁেলাকৰ পৰা আঁতিৰ যাবৰ বােব, অৰণ ত

পিথকসকলৰ ৰািত থকা ঠাই মাৰ হাৱা হ’ ল কেন ভাল আিছল! িকয়েনা

তওঁেলাক সকেলােৱই ব িভচাৰী, িব াসঘাতক লাকৰ সমাজ। ৩আৰু

তওঁেলােক িনজৰ িজভাৰপূ ধ ত িনজৰ িমছা কথা ৰপূ বাণ জােৰ,

আৰু দশত পৰা মী হয়, িক ু সত ৰ বােব নহয়। িকয়েনা তওঁেলােক

এক তাৰ পৰা আন তাৈল আগ বািঢ় যায় আৰু িযেহাৱাই কেছ,

তওঁেলােক মাক হ’ ল নাজােন। ৪ তামােলাক িতজেন িনজ িনজ ওচৰ‐

চুবৰুীয়াৰ িবষেয় সাৱধান হাৱা, আৰু কােনা ভাইক িব াস নকিৰবা;

িকয়েনা িতজন ভােয় স ণূৈক ঠগায় আৰু িতজন চুবৰুীয়াই কথা

চি ফুেৰ। ৫আৰু িতজেন িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াক ব না কেৰ,

সত নহয়; তওঁেলােক িমছা কথা কবৈল িনজ িনজ িজভাক িশকােল;

তওঁেলােক অপৰাধ কিৰ িনজেক িনেজ ভাগৰ লগায়। ৬ তামাৰ বসিতৰ

ঠাই ছলৰ মাজত আেছ; িযেহাৱাই কেছ, তওঁেলােক ছলৰ কাৰেণ মাক

জািনবৈল অমাি হয়। ৭ এই হতুেক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: চাৱা, মই তওঁেলাকক গলাই পৰী া কিৰম আৰু িনৰী ণ

কিৰম; িকয়েনা মাৰ জািত ৰপূা জীয়াৰীৰ কাৰেণ মই আন িক কিৰব

পােৰাঁ? ৮ তওঁেলাকৰ িজভা াণনাশক বাণ ৰপূ, সেয় ছলৰ কথা কয়;

তওঁেলাক িতজেন মেুখেৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ লগত শাি ৰ কথা কয়, িক ু

অ ৰত তাৰ বােব খাপ িদ থােক। ৯ িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকক

এইেবাৰৰ কাৰেণ দ িনিদম ন? মাৰ ােণ এেন জািতৰ িতকাৰ
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নাসািধব ন? ১০ মই প তেবাৰৰ কাৰেণ ন আৰু হাহাঁকাৰ কিৰম,

আৰু অৰণ ৰ চৰণীয়া ঠাইৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰম। িকয়েনা সইেবাৰৰ

মােজিদ কােনও যাব নাৱাৰাৈক সইেবাৰ দ হ’ল, প ৰ মাত তাত

না নাযায়, আকাশৰ চৰাইেবাৰ আৰু প েবােৰা পলাই িচ গ’ল। ১১

মই িযৰচূােলমক ভ ৰািশ, িশয়ালৰ বাস ান কিৰম। আৰু মই িযহূদাৰ

নগৰেবাৰ িনবাসী‐শূ ংস ান কিৰম। ১২ সই সকেলা বিুজব পৰা

কান ানী লাক আেছ? আৰু তাক কাশ কিৰবৰ বােব িযেহাৱাই যাৰ

আগত িনজ মেুখ কিছল? এেন কান মা হ আেছ? এই দশৰ মােজিদ

কােনও যাব নাৱাৰাৈক এেয় িকয় িবন আৰু মৰভুুিমৰ িনিচনা দ হল?

১৩ িযেহাৱাই কেছ, ‘কাৰণ এই, মই তওঁেলাকৰ আগত াপৰ কৰা মাৰ

ব ৱ া তওঁেলােক ত াগ কিৰেল, আৰু মাৰ বাক ৈল কাণ িনিদেল, বা

তাত নচিলেল। ১৪ িক ু িনজ মনৰ কিঠনতা অ সােৰ আৰু তওঁেলাকৰ

পবূপৰুষুসকেল তওঁেলাকক িশেকাৱা বাল দৱতােবাৰৰ পাছত চিলেল।

১৫ এই হতুেক ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

চাৱা, মই এই লাকসকলক নাগদানা ভাজন কেৰাৱাম, আৰু িবহ গছৰ

ৰস পান কেৰাৱাম। ১৬ তওঁেলােক বা তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকেল

নজনা জািত সমহূৰ মাজত মই তওঁেলাকক িছ ‐িভ কিৰম; আৰু মই

তওঁেলাকক সংহাৰ নকেৰাঁমানৈলেক, তওঁেলাকৰ পােছ পােছ তেৰাৱাল

পিঠয়াম। ১৭ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক

িবেবচনা কৰা; িবলাপ‐কািৰণীহঁতক মাতা, তওঁেলাক আহক; িবলাপ

কৰাত িনপণু মিহলাসকলৰ ওচৰৈল মা হ পিঠওৱা, তওঁেলাক আহক।

১৮ তওঁেলােক খৰৈক আিহ আমাৰ কাৰেণ হাহাঁকাৰ কৰ’ক, যােত চ ‐

লাত আমাৰ চ উিট যাবৰ বােব, আৰু আমাৰ চ ৰ িপৰিঠেয়িদ বেগেৰ

পানী ওলাই যায়। ১৯ িকয়েনা িচেয়ানৰ পৰা হাহাঁকাৰ শ না গেছ,

আিম কেন িবন হ’ লা! আিম দশ ত াগ কৰা বােব, তওঁেলােক আমাৰ

িনবাসেবাৰ ভািঙ পেলাৱাৰ কাৰেণ আিম অিত ব া ল হ’ লা। ২০

তথািপ হ মিহলাসকল, িযেহাৱাৰ বাক না: আৰু তামােলাকৰ কাৰেণ

তওঁৰ মখুৰ বাক মেনােযােগেৰ হণ কৰা। আৰু তামােলােক িনজ িনজ

জীেয়ৰাসকলক হাহাঁকাৰ কিৰবৈল িশ া িদয়া, আৰু তামােলাক েত েক

িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াক িবলাপ কিৰবৈল িশেকাৱা। ২১ িকয়েনা মতুৃ েৱ

বািহৰত লৰাহঁত আৰু চকত ডকাসকল উ কিৰেল। িখিড়িকেয়িদ উিঠ

আমাৰ অ ািলকােবাৰত সামাল। ২২ তুিম কাৱা, িযেহাৱাই এইদেৰ

কেছ: লাকসকলৰ শৱ সাৰৰ দেৰ পিৰ থািকব, আৰু দাওঁতাৰ পাছত এিৰ

যাৱা মিুঠৰ দেৰই পথাৰত পিৰ থািকব; কােনও সইেবাৰ নােগাটাব।

২৩ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ানীেয় িনজ ানত গৗৰৱ নকৰক, বীেৰ

িনজ পৰা মত, আৰু ধনীেয় িনজ ধনত গৗৰৱ নকৰক। ২৪ িক ু িয জেন

গৗৰৱ কেৰ, তওঁ ইয়াতেহ গৗৰৱ কেৰ, য, তওঁ মাৰ িবষেয় বেুজ

আৰু জােন, য মই পিৃথৱীত দয়া, িবচাৰ আৰু ধািমকতা িস কেৰাঁতা

িযেহাৱা; িকয়েনা এইেবাৰত মই সে াষ পাওঁ, ইয়াক িযেহাৱাই কেছ।

২৫ িযেহাৱাই কেছ, চাৱা, এেন িদন আিহেছ, য, সই িদনা মই চু ৎ

হাৱাসকলক অচু ৎ বিুল দ িদম। ২৬ মই িমচৰ, িযহূদা, ইেদাম,

অে ানৰ স ান সকল, মাৱাব আৰু মৰ িড়ত ডািঢ়‐চুিল কটা অৰণ ‐

িনবাসী লাকসকলক দ িদম। িকয়েনা সই আটাই জািত সমহূ অচু ৎ,

আৰু ই ােয়লৰ গােটই বংশ দয়পালটন কৰা লাক নহয়।”

১০ হ ই ােয়ল বংশ, িযেহাৱাই তামােলাকক িয কথা ঘাষণা

কিৰেছ, তাক না। ২ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: তামােলােক

িবিভ জািতৰ ব ৱহাৰ িনিশিকবা, আৰু আকাশ‐ম লৰ নানা অ ুত ল ণ

দিখ ব া ল নহবা; কাৰণ িবিভ জািতেয়েহ সইেবাৰ দিখ ব া ল

হয়। ৩ িকয়েনা জািতেবাৰৰ ৰীিত‐নীিতেবাৰ অসাৰ। কাৰণ এজন মা েহ

কাঠিনৰ পৰা এডাল গছ কািট উিলয়ায়; সেয় ঠােৰেৰ কৰা মা হৰ হাতৰ

কায হ উেঠ। ৪ তিতয়া তওঁেলােক তাক ৰপূ আৰু সােণেৰ অলংকৃত

কেৰ। আৰু সেয় নপিৰবৰ বােব হাতুৰীেৰ গজাল মািৰ তাক মজবতু

কেৰ। ৫ সইেবাৰ িশ কােৰ খাজৰু গছৰ আকৃিতেৰ ত কটা কাঠৰ

িনিচনা, আৰু কথা কব নাৱােৰ। সইেবাৰক ব িনব লগীয়া হয়, কাৰণ

সইেবােৰ খাজ কািঢ়ব নাৱােৰ। তামােলােক সইেবাৰৈল ভয় নকিৰবা;

কাৰণ সইেবােৰ কােনা পাপ কিৰব নাৱােৰ আৰু িহত কিৰবৈলেকা

সইেবাৰৰ সাধ নাই। ৬ হ িযেহাৱা, তামাৰ তুল কােনা নাই। তুিম

মহান, আৰু তামাৰ নাম পৰা মত মহৎ। ৭ হ জািতেবাৰৰ মহাৰাজ,

তামাক কােন ভয় নকিৰব? িকয়েনা সেয় তামােৰ বােব উপযু ,

কাৰণ জািতেবাৰৰ সকেলা ানী লাকৰ মাজত আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা

ৰাজ ৰ মাজত তামাৰ তুল কােনা নাই। ৮ িক ু তওঁেলাক স ণূৈক

প তুল আৰু িনে াধ; মিূ েবাৰৰ িশ া লাৱা এেডাখৰ কাঠ মােথান।

৯ তচীচৰ পৰা িশ কাৰৰ আৰু সাণাৰীৰ হােত কৰা পতা‐ৰপূ আৰু

উফজৰ পৰা সাণ তওঁেলােক আেন, সইেবাৰৰ পিৰধান‐ব নীল আৰু

বেঙনা বৰনীয়া তােৰ কৰা; সই আটাইেবাৰ িনপণু মা হৰ কায।

১০ িক ু িযেহাৱা সত ঈ ৰ। তওঁ জীৱ ঈ ৰ, আৰু অন কাল ায়ী

ৰজা। তওঁৰ াধত পিৃথৱী কঁেপ, আৰু জািতেবােৰ তওঁৰ কাপ সিহব

নাৱােৰ। ১১ তামােলােক তওঁেলাকক এই কথা কাৱা, ‘িয দৱতােবােৰ

আকাশ‐ম ল জন কৰা নাই, সইেবাৰ পিৃথৱীৰ পৰা, আকাশ‐ম লৰ

তলৰ পৰা উ হব।’ ১২ তওঁ িনজ শি েৰ, পিৃথৱী জন কিৰেল, িনজ

ােনেৰ জগত াপন কিৰেল, আৰু িনজ বিু েৰ আকাশ‐ম ল িব াৰ

কিৰেল। ১৩ তওঁ মাত লগােল আকাশ‐ম লৰ জল সমহূৰ কালাহল

হয়, আৰু তওঁ পিৃথৱীৰ অ ভাগৰ পৰা ভাপেবাৰ তােল। তওঁ বিৃ ৰ

কাৰেণ িবজিুল েজ আৰু িনজ ভঁৰালৰ পৰা বতাহ বািহৰ কিৰ আেন। ১৪

িতজন মা হ প তুল আৰু ান‐শূ , িতজন সাণাৰী আৰু কটা‐

িতমাৰ াৰাই লি ত হয়। কাৰণ তাৰ সাঁচত ঢলা মিূ েবাৰ িমছা;

সইেবাৰৰ িভতৰত কােনা িন াস‐ াস নাই। ১৫ সইেবাৰ ভাপ আৰু

ব নাৰ কায মােথান; দ িদয়াৰ সময়ত সইেবাৰ িবন হব। ১৬

যােকাবৰ অংশ সইেবাৰৰ দেৰ নহয়; কাৰণ তওঁ সকেলােৰ িনমাণক া।

আৰু ই ােয়ল তওঁৰ আিধপত ৰ ফদ; বািহনীসকলৰ িযেহাৱা তওঁৰ

নাম। ১৭ হ অৱৰু নগৰ‐িনবািসনী, তামাৰ ব ‐বাহািন গাটাই ল

এই ঠাইৰ পৰা আঁতিৰ যাৱা। ১৮ িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

চাৱা, মই এইবাৰ দশ িনবাসীসকলক িফ াৰ িশলৰ িনিচনাৈক দিলয়াই

পলাম, আৰু তওঁেলাকৰ মনত লগাৈক তওঁেলাকক খ িদম।’ ১৯ হায়

হায়, মই কেন ভ হেলাঁ! মাৰ ঘা অিত ক দায়ক। তথািপ মই ক’ লাঁ,

‘এেয় মাৰ ৰাগ, মই তাক সিহবই লািগব। ২০ মাৰ ত ু ন হ’ল, মাৰ

সকেলা ৰছী িছিগ গ’ল। তওঁেলােক মাৰ পাঁহতক মাৰ পৰা আঁতৰাই

িনেল, তওঁেলাক আৰু জীয়াই নাথািকব। মাৰ ত ু আেকৗ তিৰবৈল, আৰু

মাৰ ত ুৰ কােপাৰ তুিলবৈল আৰু কােনা নাই। ২১ িকয়েনা ৰখীয়াসকল

প ‐তুল হ’ল। আৰু তওঁেলােক িযেহাৱাক িনিবচািৰেল। এই কাৰেণ

তওঁেলােক ম ল পাৱা নাই; তওঁেলাকৰ আটাই জাক গাট গাট হ

গ’ল। ২২ চাৱা! খবৰৰ গাচৰেবাৰ আিহ পিৰেছ: উ ৰ িদশৰ পৰা

এক ভয়ানক ভূিমক আিহ আেছ! িযহূদাৰ নগৰেবাৰক ংস ান আৰু

িশয়ালৰ বাস ান কিৰবৈল। ২৩ হ িযেহাৱা, মই জােনা য, মা হৰ

গিত িনজ অিধকাৰত নাথােক। িনজ খাজ ি ৰ কিৰবৈল খাজ চলাওঁতা

জনাৰ শি নাই। ২৪ হ িযেহাৱা, মাক কৱল ােয়েৰ ধেৰাৱা, িক ু

ােধেৰ নহয়; নহেল, মাক াস কিৰব। ২৫ িয জািতেবােৰ তামাক

নাজােন, আৰু িয গাি েবােৰ তামাৰ নামত াথনা নকেৰ, তওঁেলাকৰ

ওপৰত তামাৰ াধ ঢালা। িকয়েনা তওঁেলােক যােকাবক াস কিৰেল,

আৰু তাৰ বাস ান ংস কিৰেল।”

১১ িযিৰিময়াৈল িযেহাৱাৰ পৰা এই বাক আিহল, বােল, ২

“ তামােলােক এই িনয়মিটৰ বাক না, িযহূদাৰ লাকসকলক ও

িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলক কাৱা। ৩ তুিম তওঁেলাকক কাৱা, ‘ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: িয কােনােৱ এই িনয়মিটৰ িত কাণ

িনিদেয়, সই িতজেনই অিভশ । ৪ তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক

আ া কৰা এই িনয়মিটৰ বাক , িয িদনাখন অি ‐ ৰপূ িমচৰ দশৰ

পৰা তওঁেলাকক উিলয়াই আিনিছেলা। মই ক’ লা, “ না, মাৰ বাক

পালন কৰা আৰু মই তামােলাকক িদয়া সকেলা আ া অ সােৰ কায
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কৰা, তিতয়া তামােলােক মাৰ জা হ’বা আৰু মই তামােলাকৰ ঈ ৰ

হ’ম।” ৫ মাৰ বাক না যােতআিজ‐কািল তামােলােক বাস কৰা গাখীৰ,

মৗেজাল বাৱা এই দশ তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদবৈল িয শপত

কিৰিছেলাঁ।’ তিতয়া মই উ ৰ িদ ক’ লা, ‘হয়, িযেহাৱা!’ ৬আৰু িযেহাৱাই

মাক ক’ ল, ‘িযহূদাৰ নগৰেবাৰত, আৰু িযৰচূােলমৰ আিলেবাৰত এই

সকেলা বাক ঘাষণা কিৰ কাৱা, “ তামােলােক এই িনয়মিটৰ বাক ৈল

কাণ িদয়া, আৰু ইয়াক পালন কৰা।” ৭ িকয়েনা ‘ মাৰ বাক ৈল কাণ িদয়া’

বিুল ক, িমচৰ দশৰ পৰা তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক উিলয়াইআিনবৰ

িদনা মইঅিত যে েৰ সা িদিছেলাঁ,আৰুআিজৈলেক েত েকউিঠ সা

িদ আেছাঁ। ৮ তথািপ তওঁেলােক পালন নকিৰেল, বা কাণ নাপািতেল।

িক ু তওঁিবলাক িতজেন িনজ িনজ মনৰ কিঠনতা অ সােৰ চিলেল;

এই হতুেক এই িনয়মিটৰ িযেবাৰ বাক পালন কিৰবৈল মই তওঁেলাকক

আ া িদিছেলাঁ, িক ু তওঁেলােক নকিৰেল, সই আটাইেবাৰ অিভশ

বাক মই তওঁেলাকৰ ওপৰত ঘটােলাঁ’।” ৯ পােছ িযেহাৱাই মাক

ক’ ল, “িযহূদাৰ লাকসকলক আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলরৰ িভতৰত

চ া পাৱা গেছ। ১০ তওঁেলােক মাৰ বাক িনবৈল অ ীকাৰ

কৰা তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ অপৰাধেবাৰৈল ঘিূৰল, আৰু দৱপজূা

কিৰবৈল ইতৰ দৱতােবাৰৰ পাছত গল; ই ােয়ল আৰু িযহূদা বংশই

তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত মই াপন কৰা িনয়মিট ভািঙেল।” ১১

এই হতুেক িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ চাৱা, তওঁেলােক সািৰব নাৱাৰা

অম ল মই তওঁেলাকৈল ঘটাম। তিতয়া তওঁেলােক মাৰ আগত

কাতেৰাি কিৰব, িক ু মই তওঁেলাকৰ কথা িনম। ১২ তিতয়া

িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ লােক আৰু িযৰচূােলম িনবাসীসকেল গ, তওঁেলােক

ধপূ েলাৱা দৱতােবাৰৰ আগত কাতেৰাি কিৰব, িক ু সইেবােৰ

তওঁেলাকৰ আপদৰ সময়ত তওঁেলাকক সমিূল াণ কিৰব নাৱািৰব।

১৩ িকয়েনা হ িযহূদা, তামাৰ নগৰ িযমান, তামাৰ দৱতা িসমােনই

বািঢ়ল। আৰু িযৰচূােলমৰ আিল িযমান, ল াজনক ব ৰ উে েশ , এেন

িক, বালৰ কাৰেণ ধপূ লাবৈল তামােলােক িসমান য ‐ বািদ াপন

কিৰলা। ১৪ এই হতুেক িযিৰিময়া, তুিম িনেজ এই জািতৰ বােব াথনা

নকিৰবা। তওঁেলাকৰ বােব িনেবদন িক াথনা উৎসগ নকিৰবা। িকয়েনা

তওঁেলােক িনজৰ আপদৰ কাৰেণ মাৰ আগত কাতেৰাি কৰা সময়েতা

মই িনম। ১৫ মাৰ গহৃত মাৰ ি য়াৰ িক কায, িকয়েনা তাই অেনক

লােক সেত ব িভচাৰ কিৰেল? আৰু তামাৰ পৰা পিব মাংস গ’ল;

যিতয়া তুিম ম কৰা, তিতয়া তুিম উ াস কিৰ থাকা। ১৬ পবূেত

িযেহাৱাই তামাক ‘উ ম ফেলেৰ শািভত কঁচাপতীয়া িজতগছ” এই

নাম িদেল।’ তওঁ মহা‐ কালাহলৰ শে েৰ সেত তামাৰ ওপৰত জইু

লােল, আৰু তাৰ ডালেবাৰ ভ হ’ল। ১৭ িকয়েনা বালৰ উে েশ ধপূ

লাই মাক বজাৰ িদবৰ অেথ িযহূদা আৰু ই ােয়ল বংশই িনজৰ িবৰেু

িয ম কিৰিছল, তাৰ কাৰেণ তামাক ৰাপণ কৰা বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই তামাৰ িবৰেু অম ল কাশ কিৰেল। ১৮আৰু িযেহাৱাই

মাক তাৰ িবষেয় ান িদয়াত মই তাক জািনবৈল পােলাঁ। সই সময়ত

তুিম মাক তওঁেলাকৰ কায দখৱুালা। ১৯ িক ু মই, বধ কিৰবৈল িনয়া

মৰমৰ মৰ‐ছাগ পাৱািলৰ দেৰ আিছেলাঁ; আৰু ‘ফেল সেত গছডাল

কােটাহঁক’, তওঁৰ নাম সাঁৱৰণ আৰু নহবৰ কাৰেণ আিম জািতেবাৰৰ

দশৰ পৰা তাক উ কেৰাঁহক বিুল ক তওঁেলােক য মাৰ িবৰেু

‐আলচ পািতিছল, তাক মই জনা নািছেলাঁ। ২০ িক ু ধািমকতােৰ

িবচাৰ কেৰাঁতা, অ ৰ আৰু দয় পৰী া কেৰাঁতা হ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱা, তওঁেলাকৰ ওপৰত তুিম সাধা িতকাৰ মাক দিখবৈল িদয়া।

িকয়েনা মই তামাৰ আগেতই মাৰ গাচৰ সাধােলাঁ। ২১ এই হতুেক

অনােথাতৰ লাকসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা কেছ, তওঁেলােক

তামাৰ াণ িবচািৰ কয়, য, িযেহাৱাৰ নােমেৰ ভববাণী চাৰ নকিৰবা,

কিৰেল তুিম আমাৰ হাতত মৰা পিৰবা।’ ২২ এই হতুেক বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, চাৱা, মই তওঁেলাকক দ িদম। ডকােবাৰ

তেৰাৱালত আঘািতত হ মিৰব। তওঁেলাকৰ পা‐জীসকল আকালত

মতুৃ হ’ব। ২৩আৰু তওঁেলাকৰ কােনা অৱিশ নাথািকব। িকয়েনা মই

অনােথাতৰ লাকসকলৈল অম ল ঘটাম, এেন িক, তওঁেলাকক দ

িদয়াৰ বছৰ উপি ত কিৰম।”

১২ “ হ িযেহাৱা, তুিম ধািমক, তথািপ তামাৰ লগত মাক িতবাদ

কিৰবৈল িদয়া, িবচাৰৰ স েক মাক তামাৰ লগত কৱল কথা

কবৈল িদয়া। “ েবাৰৰ পথ িকয় উ ত হয়? অিত িব াস‐ঘাতকেবাৰ

িকয় শাি েৰ থােক? ২ তুিম তওঁেলাকক ৰাপন কিৰলা, এেন িক,

তওঁেলাক িশপােল। তওঁেলাক বািঢ়েছ, এেন িক, ফেলা ধিৰেছ; তুিম

তওঁেলাকৰ মখুৰ বাক ত ওচৰ, িক ু তওঁেলাকৰ দয়ৰ পৰা দূৰ।

৩ িক ু হ িযেহাৱা, তুিম হ’ ল মাক জািন আছা। মাক দিখও আছা,

আৰু তামাৈল মাৰ মন কেন, তাক পৰী াও কিৰছা। বধ কিৰবৰ

কাৰেণ উিলওৱা মৰ‐ছাগৰ দেৰ তওঁেলাকক টািন উিলওৱা, আৰু হত া

িদনৰ কাৰেণ তওঁেলাকক পথৃক কিৰ ৰাখা। ৪ িকমান িদন দেশ শাক

কিৰব, আৰু সম দশৰ তণৃ কাই থািকব? িনবাসীসকলৰ তাৰ

বােব প আৰু প ীেবাৰ সংহাৰ হেছ; কাৰণ, আমাৰ অি ম কাল

কােনও নেদিখব বিুল তওঁেলােক কেছ। ৫ তুিম পদািতকসকলকৰ

লগত লৰ মািৰেল, তওঁেলােক যিদ তামাক া কেৰ, তে ঘাঁৰাৰ

লগত লৰ মািৰ কেনৈক িজিকবা? আৰু যিদও তুিম শাি ৰ দশত

িনৰাপেদ থাকা, তথািপ য নৰ শাভা ৰপূ অৰণ ত িক কিৰবা? ৬

িকয়েনা তামাৰ ভাইসকেল, তামাৰ িপত‐ৃবংশেয়ই তামাৈল িব াস‐

ঘাতকতা কিৰেছ, এেন িক, তওঁেলােক তামাক ধৰ ধৰ বিুল বৰৈক

িচঞিৰেছ। তওঁেলােক তামাক ভাল কথা ক’ লও, তওঁেলাকৰ কথাত

ত য় নকিৰবা। ৭ মই মাৰ গহৃ ত াগ কিৰেলাঁ; মাৰ আিধপত এিৰ

িদেলাঁ। মই মাৰ াণৰ ি য়াক শ ূ হাতত শাধাই িদেলাঁ। ৮ মাৰ

পে মাৰ আিধপত কাঠিনত থকা িসংহৰ দেৰ হ’ল; িস মাৰ িবৰেু

জিৰেছ, সই কাৰেণ মই তাক িঘণ কিৰেলাঁ। ৯ মাৰ আিধপত মাৰ

কাৰেণ ফুটুকা‐ফুটুকী চৰাইৰ িনিচনা নহয় ন? তাৰ চািৰওফােল িচকাৰী

চৰাইেবাৰ নাই ন? তামােলােক যাৱা, মাৰ আিদপত ভাজন কিৰবৈল

বনৰীয়া প আটাইেবাৰ গাটাই আনাৈগ। ১০ অেনক মৰ‐ছাগৰখীয়াই

মাৰ া াবাৰী ন কিৰেল, মাৰ ভাগ ভিৰৰ তলত মাহািৰেল; মাৰ

সে াষজনক ভাগ ংস‐অৰণ কিৰেল। ১১ তওঁেলােক তাক উ

ঠাই কিৰেল, সেয় ংস হ মাৰ আগত িবলাপ কিৰেছ; সমদুায় দশ

উ হ’ল, কাৰণ কােনও মেনােযাগ কৰা নাই। ১২ অৰণ ত থকা

গছশূ প তেবাৰৰ ওপৰৈলেক ংসকাৰীসকল গ’ল; িকয়েনা িযেহাৱাৰ

তেৰাৱােল এক সীমাৰ পৰা আন সীমাৈলেক সকেলােক াস কিৰেছ,

কােনা াণীৰ শাি নাই। ১৩ তওঁিবলােক ঘঁ ব কাঁইট দােল।

তওঁেলােক খ কিৰও এেকা উপকাৰ নাপােল; তওঁেলােক িযেহাৱা

চ াধৰ কাৰেণ িনজ িনজ ফলৰ িবষেয় লি ত হাৱা। ১৪ মই

মাৰ জা ই ােয়লক অিধকাৰ কেৰাঁৱা অিধপত ক শ কৰা মাৰ

আটাই ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ িবৰেু িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: চাৱা, মই

তওঁেলাকৰ মািটৰ পৰা তওঁেলাকক উঘািলম, আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ

পৰা িযহূদা বংশেকা উঘািলম। ১৫ িক ু উঘলাৰ পাছত, মই পনুৰায় দয়া

কিৰম; আৰু িতজনক তাৰ আিধপত ৈল, আৰু তাৰ মািটৈল আিনম।

১৬ এেনৈক তওঁেলােক মাৰ জাসকলক বালৰ নােমেৰ শপত খাবৈল

িশকাইিছল, তেনৈক “িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত!” বিুল মাৰ নােমেৰ

শপত কিৰবৈল মাৰ জাসকলৰ পথ যিদ তওঁেলােক যে েৰ িশেক,

তে মাৰ জাসকলৰ মাজত তওঁেলাকক াপন কৰা হ’ব। ১৭ যিদ

তওঁেলােক েন, তে মই সই জািতক উঘািল পলাম। আৰু িন য়ৈক

উঘািল পলাই তাক ন কিৰম। এইেয়ই িযেহাৱাৰ ঘাষণা।”

১৩ িযেহাৱাই মাক এইদেৰ ক’ ল, “তুিম গ শণ সূতােৰ বাৱা

কােপাৰৰ এগছ টঙািল িকিন তামাৰ কঁকালত বা া, তাক থেম

পানীত িনিতয়াবা।” ২ সেয় মই িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ এগছ টঙািল

িকিন মাৰ কঁকালত বাি ল’ লাঁ। ৩ তিতয়া ি তীয়বাৰ িযেহাৱাৰ বাক

মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ৪ বােল, “তুিম িয টঙািল িকিনলা,

আৰু তামাৰ কঁকালত আেছ, তাক লাৱা, আৰু উিঠ ফৰাতৈল যা া
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কৰা আৰু িশলৰ ফাটত তাক লু ৱাই ৰাখা।” ৫ এইদেৰ মই িযেহাৱাৰ

আ া অ সােৰ গ ফৰাতৰ কাষত তাক লু ৱাই ৰািখেলাঁ। ৬ ব িদনৰ

পাছত িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “তুিম উিঠ ফৰাতৈল যাৱা। মই তাত

লু ৱাই ৰািখবৈল তামাক আ া িদয়া টঙািলগছ তাৰ পৰা আনাৈগ।” ৭

তিতয়া মই ফৰাতৈল গ, মই লু ৱাই থাৱা ঠাইৰ পৰা টঙািলগছ খািন

উিলয়ােলাঁ। িক ু চাৱা! সই টঙািলগছ ন হ’ল; কােনা কাযৰ যাগ

নািছল। ৮ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল পনুৰ আিহল, বােল, ৯

“িযেহাৱাই কেছ: ‘এেনদেৰই মই িযহূদাৰ অহংকাৰ আৰু িযৰচূােলমৰ মহা

অহংকাৰ ন কিৰম। ১০এই িয চিৰ ৰ লাকসকেল মাৰ কথা িনবৈল

অমাি হ িনজ দয়ৰ কিঠনতা অ সােৰ চেল, আৰু ইতৰ দৱতােবাৰক

সৱাপজূা আৰু সইেবাৰৰ আগত িণপাত কিৰবৰ অেথ সইেবাৰৰ

পাছত যায়, তওঁেলাক কােনা কাযৰ যাগ নােহাৱা এই টঙািল গছৰ

িনিচনা হব। ১১ িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ, মা হৰ কঁকালত যেনৈক টঙািল

লািগ থােক, তেনৈক মই গােটই ই ােয়ল বংশক আৰু গােটই িযহূদা

বংশক মাৰ জা, আৰু মাৰ কীি , শংসা, আৰু ভুষণ ৰপূ কিৰবৰ

অেথ িনজেত লগাই ৰািখিছেলাঁ; িক ু তওঁেলােক মাৰ কথা িনেল।’

১২ এই হতুেক তুিম তওঁেলাকক এই কথা ক’বই লািগব: য, “ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “আটাইেবাৰ মাট া াৰেসেৰ পৰূ কৰা

যাব।” তওঁেলােক তামাক ক’ব, ‘ েত ক মাট য া াৰেসেৰ পৰূ কৰা

যাব, তাক জােনা আিম ভালৈক নাজােনা?’ ১৩ তিতয়া তুিম তওঁেলাকক

ক’বা, ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা, মই এই দশ‐িনবাসী আটাইেক,

এেন িক, দায়দুৰ িসংহাসনত বেহাঁতা ৰজাসকলক, পেুৰািহতসকলক,

ভাববাদীসকলক, আৰু িযৰচূােলম িনবাসী সকেলােক া াৰেসেৰ পৰূ

কিৰ মেতাৱাল কিৰম। ১৪ মই পৰ ৰক, এেন িক, বােপক‐পেুতকহঁতক

লগ লগাই খিু য়া‐খিু কেৰাৱাম; িযেহাৱাৰ এইেয়ই ঘাষণা য ‐ মই য

তওঁেলাকক ন নকিৰবৰ মেনেৰ তওঁেলাকক মৰম, দয়া, িক অ হ

কিৰম, এেন নহ’ব। ১৫ তামােলােক না, কাণ িদয়া, অহংকাৰ নকিৰবা,

িকয়েনা িযেহাৱাই কথা কেছ। ১৬ তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই অ কাৰ

নৗ আেনােতই, অ কাৰময় প তত তামাৰ ভিৰ উজিুট নৗ খাওঁেতই,

আৰু তামােলােক পাহৰৈল বাট চাৱাত তওঁ তাক মতুৃ ায়াত পিৰব ন

নৗ কেৰাঁেতই, আৰু তাক ঘাৰ অ কাৰ নৗ কেৰাঁেতই তওঁক গৗৰৱাি ত

কৰা। ১৭ িক ু তামােলােক যিদ তাক না, তামােলাকৰ গ ৰ কাৰেণ

মাৰ মেন িনৰেল ন কিৰব। আৰু িযেহাৱাৰ জাকক ব ী কিৰ িনয়াৰ

বােব মাৰ চ ৰ পৰা ব অ ওলাব, আৰু পানীেৰ ধাৰ বব। ১৮ তুিম

ৰজা আৰু ৰাজমাক কাৱা, “িনজেক ন কৰা আৰু তামােলাক চাপৰত

বহা, িকয়েনা তামােলাকৰ িশেৰাভুষণ, এেন িক, ৰ মু ট খিহ পিৰল।

১৯ দি ণ অ লৰ নগৰেবাৰ ব হ’ল, সইেবাৰ মিল িদওঁতা কােনা

নাই; গােটই িযহূদাক দশা ৰৈল িনয়া হ’ল, তাৰ সকেলা লাকেক িনয়া

হ’ল। ২০ তামােলােক উ ৰ িদশৰ পৰা অহা এই লাকসকলক চাৱা।

তামাক িদয়া সই মৰৰ জাকিট, তামাৰ ৰ জাকিট ক’ত? ২১ তুিম

িনেজ িনজৰ িবপে তামাৰ ব ু সকলক িশ া িদয়াত, যিতয়া তওঁ

তামাৰ ওপৰত সই ব ু সকলক মৰূ ী পািতব? তিতয়া তুিম িক কবা?

সৱকািৰণীৰ বদনাৰ দেৰ বদনাই তামাক নধিৰব ন? ২২ তিতয়া

হয়েতা তুিম মনেত ক’বা, য, “ মাৰ এেন দশা িকয় ঘিটল?” তে না,

তামাৰ অপৰাধ অিধক হাৱাত তামাৰ ব ৰ আঁচল ওপৰৈল তালা

হ’ল, আৰু তামাক বলাৎকাৰ কৰা হ’ল। ২৩ চীয়া লােক জােনা িনজৰ

ছাল, বা নাহৰফুটুকী বােঘ জােনা িনজ গাৰ ফুটুকা‐ফুটুকীেবাৰ, সলিন

কিৰব পােৰ? যিদ পােৰ, তে কমত অভ াস থকা িয তামােলাক,

তামােলােকও সৎকম কৰা স ৱ। ২৪ এই হতুেক মই অৰণ ৰ বতাহত

উিৰ যাৱা খৰৰ িনিচনাৈক তওঁেলাকক উৰৱুাই িদম। ২৫ িযেহাৱাই

কেছ, এেয় তামাৰ িনৰিূপত ভাগ, মই তামাক জিুখ িদয়া অংশ; িকয়েনা

তুিম মাক পাহিৰলা, আৰু িমছাত িব াস কিৰলা। ২৬ সই কাৰেণ মইেয়া

তুিম িপ া কােপাৰৰ আঁচল মখুৰ ওপৰৈলেক দািঙম; আৰু তামাৰ লাজৰ

ঠাই দখা যাব। ২৭ চহৰৰ বািহৰৰ প তত মই তামাৰ িঘণলগীয়া কাম,

এেন িক, তামাৰ ব িভচাৰকম, তামাৰ ঢকেঢকিন, আৰু বশ াবিৃ ৰ

কম দিখেলাঁ, হ িযৰচূােলম তুিম স াপৰ পা ী! তুিম িচ হবৈল ই া

নকৰা। তুিম এেন অৱ াত আৰু িকমান কাল থািকবা?

১৪ অনাবিৃ ৰ িবষেয় িযিৰিময়াৈল অহা এেয়ই িযেহাৱাৰ বাক । ২

“িযহূদাক শাক কিৰবৈল িদয়া; আৰু তাৰ বৰ ৱাৰ কইখেন

িবলাপ কৰ’ক। তওঁেলােক ক’লা কােপাৰ িপি মািটত বিহেছ; আৰু

িযৰচূােলমৰ িচঞঁৰ ওপৰৈল উিঠেছ। ৩ তওঁেলাকৰ বৰ লাকসকেল

িনজ িনজ অধীনৰ দাসেবাৰক পানীৰ বােব পঠাইেছ। তওঁেলােক

জলাধাৰেবাৰৰ ওচৰৈল গ পানী নাপাই দা পা ল উলিট আিহেছ;

তওঁেলােক লাজ পাই মখু িববণ কিৰেছ, আৰু তওঁেলাকৰ মৰূ ঢািকেছ।

৪ দশত বিৃ নােহাৱাত মািট টান হ’ল, কাৰণ খিতয়কসকেল লাজ পাই

িনজ িনজ মৰূ ঢািক ৰািখেছ। ৫ এেন িক, ঘাঁহ নােহাৱােত হিৰণীেয়ও

পথাৰত পাৱািল জগাই এিৰ থ গেছ। ৬আৰু বনৰীয়া গাধেবােৰ গছশূ

প তত িথয় হ িশয়ালৰ দেৰ বায়ৰু কাৰেণ হঁপাই‐ ফাঁপাই ফুিৰেছ। তণৃ

নথকাত তওঁেলাকৰ চ ীণাই গেছ।” ৭ হ িযেহাৱা, যিদও আমাৰ

অপৰাধেবােৰ আমাৰ অিহেত সা িদেছ, তথািপ তুিম িনজ নামৈল চাই

কায কৰা। িকয়েনা আমাৰ িবপথগমন অেনক; আিম তামাৰ িবৰেু পাপ

কিৰেলাঁ। ৮ হ ই ােয়লৰ আশাভুিম, তাৰ স টৰ কালৰ াণক া, তুিম

িকয় দশত বাস কৰা লাকৰ দেৰ, আৰু ৰািত থকা পিথকৰ িনিচনা? ৯

তুিম িকয় তধা লগা মা হৰ দেৰ, আৰু াণ কিৰবৈল সমথ নথকা বীৰৰ

িনিচনা? তথািপ হ িযেহাৱা, তুিম আমাৰ মাজত আছা! আৰু আিম তামাৰ

নােমেৰ খ াত। আমাক ত াগ নকিৰবা। ১০ িযেহাৱাই এই জািতৰ

িবষেয় এই কথা কেছ: “ তওঁেলােক িসমানৈক মণ কিৰবৈল ভাল পায়,

তওঁেলােক িনজ িনজ ভিৰ নাৰািখেল।” এই কাৰেণ িযেহাৱাই তওঁেলাকক

হণ নকেৰ। তওঁ এিতয়া তওঁেলাকৰ অপৰাধ সাঁৱৰণ কিৰব আৰু

তওঁেলাকৰ পাপেবাৰৰ কাৰেণ তওঁেলাকক দ িদব। ১১ িযেহাৱাই

মাক আৰু ক’ ল, তুিম এই জািতৰ ম লৰ অেথ াথনা নকিৰবা।

১২ তওঁেলােক লেঘান িদেলও মই তওঁেলাকৰ কাতেৰাি িনম

আৰু তওঁেলােক হাম ও নেবদ উৎসগ কিৰেলও তওঁেলাকক হণ

নকিৰম; িক ু তেৰাৱাল, আকাল, আৰু মহামাৰীৰ াৰাই মই তওঁেলাকক

সংহাৰ কিৰম।” ১৩ তিতয়া মই ক’ লাঁ, “হায় হায়, ভু িযেহাৱা! চাৱা!

ভাববাদীসকেল তওঁেলাকক কয়, “ তামােলােক তেৰাৱাল নেদিখবা; বা

তামােলাকৈল আকাৰ নঘিটব, িক ু মই এই ঠাইত তামােলাকক কৃত

শাি িদম’।” ১৪ তিতয়া িযেহাৱাই মাক ক’ ল, ‘ সই ভাববাদীেবােৰ

িমছাৈকেয় মাৰ নাম কিৰ ভাববাণী চাৰ কেৰ। মই তওঁেলাকক পেঠাৱা,

িক কােনা আ া িদয়া নাই, নাইবা তওঁেলাকক কােনা কথা কাৱা নাই।

তওঁেলাকক তামােলাকৰ আগত িমছা দশন, ম ল চাৱা কথা, অসাৰ

কথা, আৰু িনজ িনজ মনৰ ব নামলূক ভাববাণী চাৰ কেৰ। ১৫ এই

হতুেক “িয ভাববাদীেবাৰক মই পেঠাৱা নাই, তথািপ তেৰাৱাল আৰু

আকাল এই দশত নহব বিুল ক তওঁেলােক মাৰ নােমেৰ ভাববাণী

চাৰ কেৰ: সই ভাববাদীসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

তেৰাৱাল আৰু আকালৰ াৰাই সই ভাববাদীসকলক সংহাৰ কৰা যাব।

১৬আৰু তওঁেলােক িয জািতৰ আগত ভাববাণী চাৰ কেৰ, আকাল

আৰু তেৰাৱালৰ কাৰেণ িযৰচূােলমৰ আিলত তওঁেলাকক পলাই িদয়া

যাব, আৰু তওঁেলাকক, তওঁেলাকৰ ীসকলক, লৰা‐ ছাৱাৰীসকলক

মদাম িদওঁতা কােনা নহ’ব, িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ তাৰ ফল

তওঁেলাকৰ ওপৰত ঢািল িদম। ১৭ তুিম তওঁেলাকক এই কথা কাৱা,

িদেন‐ৰািতেয় মাৰ চ ৰ পৰা ধােৰেৰ পানী ব থাকক, নাথামক। িকয়েনা

মাৰ জািত ৰপূা মাৰী জীয়াৰী মহা‐আঘাতত, আৰু অত ক দায়ক

হাৰত ভ হ’ল। ১৮ মই যিদ ওলাই পথাৰৈল যাওঁ, তিতয়া তাত

তেৰাৱােলেৰ হত হাৱা লাক দেখাঁ, আৰু যিদ নগৰত সামাওঁ, আৰু

তােতা আকালত পীিড়ত হাৱা মা হ দেখাঁ; িকয়েনা ভাববাদী আৰু

পেুৰািহত েয়া দশত িম ফুেৰ, এেকা নাজােন। ১৯ তুিম িযহূদাক

িনেচইৈক অ া কিৰলা ন? তামাৰ মেন িচেয়ানক িঘণ কিৰেল ন?

তুিম আমাক হ’ব নাৱাৰাৈক িকয় হাৰ কিৰলা? আিম শাি ৈল
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বাট চােলাঁ, িক ু কােনা ম ল নািহল, আৰু হবৰ সময়ৈল বাট

চােলাঁ, িক ু চাৱা, কৱল াসেহ। ২০ হ িযেহাৱা, আমাৰ তা, আৰু

আমাৰ িপতসৃকলৰ অপৰাধ আিম ীকাৰ কেৰাঁ, িকয়েনা আিম তামাৰ

িবৰেু পাপ কিৰেলাঁ। ২১ তুিম িনজ নামৈল চাই আমাক িঘণ নকিৰবা!

িনজ গৗৰৱযু িসংহাসন অপমািনত নকিৰবা। সাঁৱৰণ কৰা, আমাৰ

সেত াপন কৰা তামাৰ িনয়মিট নাভািঙবা। ২২ জািতেবাৰৰ অসাৰ

দৱতােবাৰৰ মাজত বিৃ িদব পৰা এেন কান আেছ? বা আকােশ জােনা

িনজ জল বষাব পােৰ? হ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তুিমেয়ই জােনা এই

জনা নােহাৱা? এই হতুেক আিম তামাৈল বাট চাই থািকম; িকয়েনা

তুিমেয়ই এই সকেলা কিৰলা।

১৫ তিতয়া িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “যিদও মািচ আৰু চমেূৱল মাৰ

আগত িথয় হয়, তথািপ মাৰ মন এই জািতৈল সদয় নহ’ব; তুিম

মাৰ আগৰ পৰা তওঁেলাকক িবদায় কৰা, তওঁেলাক ওলাই িচ যাওঁক।

২আৰু আিম ক’ ল ওলাই যাম বিুল যিতয়া তওঁেলােক ক’ব, তিতয়া

তুিম তওঁেলাকক ক’বা, িযেহাৱাই এই কথা কেছ: মতুৃ ৈল িনৰিূপত

লাক মতুৃ ৈল; তেৰাৱালৈল িনৰিূপত লাক তেৰাৱালৈল। আকালৈল

িনৰিূপত লাক আকালৈল, ব ী‐অৱ াৈল িনৰিূপত লাক ব ী‐অৱ াৈল

ওলাই যাওঁক।’ ৩আৰু িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকক বধ কিৰবৈল

তেৰাৱাল, িছিৰবৈল ৰ, খাবৈল আৰু িবন কিৰবৈল আকাশৰ প ী

আৰু পিৃথৱীৰ জ ু , এই চািৰ িবধক মই তওঁেলাকৰ ওপৰত িনযু

কিৰম। ৪আৰু িহি য়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা মনিচেয় িযৰচূােলমত কৰা

কাযৰ কাৰেণ, পিৃথৱীৰ আটাই ৰাজ ৰ মাজত মই তওঁেলাকক াসৰ

িবষয় কিৰম। ৫ িকয়েনা হ িযৰচূােলম, কােন তামাক দয়া কিৰব,

আৰু তামাৰ বােব িবলাপ কিৰব? বা তামাৰ ম ল িধবৈল কােন

এফলীয়া হ যাব? ৬ িযেহাৱাই কেছ, তুিম মাক ত াগ কিৰলা, তুিম পাছ

ঁহিক গ’লা। এই কাৰেণ মই তামাৰ অিহেত মাৰ হাত মিল তামাক

ন কিৰেলাঁ; মই মা কিৰ কিৰ আমিন পাইেছাঁ। ৭ মই তওঁেলাকক

দশৰ ৱাৰেবাৰত লােৰ জািৰেলাঁ। তওঁেলাকক স ানহীন কিৰেলাঁ।

মাৰ জািতক িবন কিৰেলাঁ; তওঁেলাক িনজৰ পথৰ পৰা লিটল। ৮

মাৰ আগত তওঁেলাকৰ িবধৱাসকল সমু ৰ বািলৈৎকেয়া অিধক হেছ;

মই তওঁেলাকৰ মাজৰ ডকাসকলৰ মাকৰ িবৰেু পৰেবলাত এজন

সংহাৰক আিনেলাঁ, তাইৈল অক ােত খ আৰু াস উপি ত কিৰেলাঁ। ৯

সাত পু সৱ কৰা মাতেৃয় ীণাই াণত াগ কিৰেল। িদন থােকাঁেতই

তাইৰ বিল মাৰ গ’ল। তাই লাজ পাই িববণ হ’ল, মই তওঁেলাকৰ

অৱিশ ভাগক শ ূ আগত তেৰাৱালত সমপণ কিৰম এইেয়ই িযেহাৱাৰ

ঘাষণা। ১০ হায় হায়, হ মাৰ মাত!ৃ সম পিৃথৱীত িববাদ আৰু ক ল

কৰাৈক তুিম মাক সৱ কিৰলা। মই কােকা তৈল ধাৰ িদয়া নাই, বা

মােকা কােনও তৈল ধাৰ িদয়া নাই; তথািপ সকেলােৱ মাক শাও

িদেয়। ১১ িযেহাৱাই ক’ ল: “মই িন েয় তামাক ম লৰ কাৰেণ সবল

নকিৰম ন? িন েয় স টৰ কালত আৰু শাৰ সময়ত মই শ ূ তামাৰ

আগত িনেবদন কৰাম। ১২ কােনা মা েহ জােনা লাহাক িড় কিৰব

পােৰ? এেন িক, উ ৰ দশীয় লাহা, আৰু িপতল ভািঙব পােৰ? ১৩

মই তামাৰ স ি আৰু তামাৰ ব মলু ব িবনামেূল লটু ব ৰেূপ

িদম। এেন িক, তামাৰ পাপ সমহূৰ কাৰেণ তামাৰ সীমাৰ সকেলা ফােল

তাক কিৰম। ১৪ তিতয়া শ েৱ সেত তুিম নজনা দশৈল সইেবাৰ

িনয়াম, িকয়েনা মাৰ াধাি িলেছ, সেয় তামােলাকৰ ওপৰত িল

থািকব। ১৫ হ িযেহাৱা, তুিমেয়ই জািন আছা! মাক সাঁৱৰণ কৰা,

মাৈল কৃপা দিৃ কৰা। আৰু মাৰ অেথ মাৰ তাড়ণাকাৰীৰ িতকাৰ

সাধা। তামাৰ দীঘ সিহ ু তাত মাক িবন হব িনিদবা। মই য তামাৰ

কাৰেণ অপমান সহন কিৰেলাঁ, তাক তুিম মনত পেলাৱা। ১৬ মই তামাৰ

বাক েবাৰ পাৱা মা েক অিত আ েহেৰ হণ কিৰেলাঁ, আৰু তামাৰ

বাক েবাৰ মাৰ পে মাৰ মনৰ আন আৰু উ াসজনক হল, িকয়েনা

হ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মই তামাৰ নােমেৰ খ াত। ১৭ মই

আেমাদকাৰী সকলৰ সভাত বিহ উ াস কৰা নাই। তামাৰ হাতৰ কাৰেণ

মই অকেলই বেহাঁ, িকয়েনা তুিম মাক ােধেৰ পিৰপণূ কিৰলা। ১৮

মাৰ বদনা িকয় িচৰকলীয়া? আৰু মাৰ ঘা িকয় হব নাৱােৰ?

সেয় ভাল হব নােখােজ? তুিম জােনা সচাঁৈকেয় মাৰ আগত িমছা জিুৰ

আৰু অ ায়ী জল ৰপূ হবা? ১৯ এই হতুেক িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ:

তুিম যিদ উলিট আহাঁ, তে মাৰ আগত িথয় হব পৰাৈক মই তামাক

আেকৗ আিনম। আৰু যিদ অধম ব ৰ মাজৰ পৰা ৰ বািহৰ কিৰ লাৱা,

তে মাৰ মখু ৰপূ হ’বা; তওঁেলাক তামাৈল ঘিুৰ আিহব, িক ু তুিম

তওঁেলাকৈল ঘিুৰবা। ২০ মই এই জািতৰ আগত তামাক িপতলৰ দঢ়ৃ

গড় ৰপূ কিৰম; তওঁেলােক তামাৰ িবৰেু যু কিৰব, িক ু তামাক

পৰাজয় কিৰব নাৱািৰব। িকয়েনা, িযেহাৱাই কেছ, তামাৰ াণ আৰু

উ াৰৰ অেথ মই তামাৰ লগত আেছাঁ। ২১আৰু েবাৰৰ হাতৰ পৰা

মই তামাক উ াৰ কিৰম, আৰু ভয়ানকেবাৰৰ হাতৰ পৰা তামাক মু

কিৰম।”

১৬ এেয়ই িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২

বােল, “তুিম িববাহ নকিৰবা, এই ঠাইত তামাৰ পা‐জী হবৈল

িনিদবা।” ৩ িকয়েনা, এই ঠাইত ওপজা পা‐জীৰ িবষেয় আৰু এই

দশত তওঁেলাকক সৱ কৰা মাতসৃকলৰ, আৰু তওঁেলাকক জ িদয়া

িপতসৃকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ৪ “ তওঁেলােক ক দায়ক

মতুৃ ত াণত াগ কিৰব। আৰু তওঁেলাকৰ কাৰেণ কােনও িবলাপ

নকিৰব। তওঁেলাক মািটৰ ওপৰত সাৰৰ িনিচনাৈক পিৰ থািকব। আৰু

তওঁেলাকক মদাম িদয়া নাযাব; ‘ তওঁেলাক তেৰাৱাল ও আকালৰ াৰাই

হত হ’ব আৰু তওঁেলাকৰ শৱ আকাশৰ চৰাইৰ আৰু পিৃথৱীৰ জ ুৰ

আহাৰ হ’ব। ৫ িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “তুিম শাকৰ কােনা

ঘৰত নােসামাবা। তুিম বু ভু ৱাবৈল নাযাবা, আৰু তওঁেলাকৰ কাৰেণ

িবলাপ নকিৰবা। কাৰণ, মই এই জািতৰ পৰা মাৰ শাি , এেন িক, দয়া

আৰু অ হ দূৰ কিৰেলাঁ!” িযেহাৱাই এইদেৰই কেছ। ৬ “এই দশত

থকা বৰ আৰু সৰু লাক মিৰব। তওঁেলাকক মদাম িদয়া নাযাব আৰু

তওঁেলাকৰ কাৰেণ কােনও বু ভু ৱাব। আৰু তওঁেলাকৰ কাৰেণ

কােনও িনজ ঘা কাট‐ ট নকিৰব, বা মৰূ খৰুাব। ৭ লাক সকেল মতৃ

লাকৰ কাৰেণ তওঁেলাকক শা না িদবৈল শাক কেৰাঁেত তওঁেলাকক

িপঠা িনিবলাব, নাইবা তওঁেলাকৰ িপতৃ িক মাতৰৃ কাৰেণ পান কিৰবৈল

লাক সকেল তওঁেলাকক শা নাদায়ক পান‐পা িনিদব। ৮ তুিম

তওঁেলাকৰ লগত ভাজন‐পান কিৰবৰ অেথ, তওঁেলাকৰ লগত বিহবৈল

ভাজৰ ঘৰত নােসামাবা।” ৯ িকয়েনা ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ চাৱা, মই তামােলাকৰ চ ৰ আগেত আৰু

তামােলাকৰ িদনেত এই ঠাইৰ পৰা উ াসৰ িন, আন ৰ িন,

আৰু দৰা‐ক াৰ িন লু কিৰম। ১০আৰু তিতয়া তুিম এই জািতৰ

আগত এই সকেলা কথা চাৰ কিৰবা, আৰু তওঁেলােক তামাক ক’ব,

য, ‘িযেহাৱাই আমাৰ িবৰেু এই মহা িবপদৰ কথা িকয় ক’ ল? বা

আমাৰ অপৰাধ িক? আিম আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িবৰেু কৰা আমাৰ

পাপ িক?’ ১১ তিতয়া তুিম তওঁেলাকক ক’বা, ‘িযেহাৱাই কেছ,

তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকেল মাক ত াগ কিৰেল,’ ইতৰ দৱতােবাৰৰ

পাছত চিলেল, সইেবাৰক সৱাপজূাও কিৰেল আৰু সইেবাৰৰ আগত

িণপাত কিৰেল। িক ু মাক হ’ ল ত াগ কিৰেল, মাৰ ব ৱ া পালন

নকিৰেল। ১২আৰু তামােলাক হ’ ল তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলতৈকেয়া

অিধক কদাচৰণ কিৰছা, িকয়েনা চাৱা! তামােলাক িতজেন িনজ িনজ

মনৰ কিঠনতা অ সােৰ চিল মাৰ কথাত কাণ িনিদয়া। ১৩ এই

হতুেক তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকেল আৰু তামােলােকও িয দশ জনা

নাই, এেন এক দশৈল মই এই দশৰ পৰা তামােলাকক দূৰ কিৰ িদম;

সই ঠাইত তামােলােক িদেন‐ৰািতেয় ইতৰ দৱতােবাৰক সৱাপজূা

কিৰবা; িকয়েনা মই তামােলাকক অ হ নকিৰম। ১৪ এই হতুেক

চাৱা! এেন কােনা িদনেবাৰ আিহেছ “িযেহাৱাই কেছ”, সই িদনা

লাকসকেল আৰু নক’ব, য, িয জনাই ই ােয়লৰ স ান সকলক িমচৰ

দশৰ পৰা আিনেল, সই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত।’ ১৫ িক ু এেনৈক

কব, য, িয জনাই ই ােয়লৰ স ান সকলক উ ৰ দশৰ পৰা, আৰু িয
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িয দশৈল তওঁেলাকক খিদিছল, সই সকেলা দশৰ পৰা আিনেল,

সই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত। মই তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িয দশ

িদিছেলাঁ, সই দশৈল পনুৰায় তওঁেলাকক আিনম। ১৬ চাৱা! মই

অেনক মাছ‐মিৰয়া অনাম, “িযেহাৱাই কেছ”, তওঁেলােক মাছ ধৰািদ

তওঁেলাকক ধিৰব। পােছ মই অেনক ব াধ অনাম, তওঁেলােক িচকাৰীৰ

দেৰ িচকাৰ কিৰ েত ক প ত, েত ক িগিৰ আৰু িশলেবাৰৰ খােৰাঙৰ

পৰা তওঁেলাকক উিলয়াব। ১৭ িকয়েনা তওঁেলাকৰ সকেলা পথত মাৰ

চ আেছ, তওঁেলাক মাৰ পৰা পেুত নাথািকব বা তওঁেলাকৰ অপৰাধ

মাৰ দিৃ ত অেগাচৰ নহ’ব। ১৮ মই থেম তওঁেলাকৰ অপৰাধ আৰু

পাপৰ ন িতফল িদম; িকয়েনা তওঁেলােক িনজৰ িঘণলগীয়া ব ৰ

শেৱেৰ মাৰ দশ অ িচ কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ ঘণৃনীয় পদাথেৰ মাৰ

আিধপত পিৰপণূ কিৰেল। ১৯ হ মাৰ বল, হ মাৰ কাঁঠ, আৰু স টৰ

কালৰ মাৰ আ য় হ িযেহাৱা, পিৃথৱীৰ অ ৰ পৰা জািতেবােৰ তামাৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ব, “আমাৰ পবূপৰুষুসকেল িমছা, এেন িক অসাৰ আৰু

অ পকাৰী ব ৰ বািহেৰ এেকা অিধকাৰ কৰা নাই। ২০ িয ঈ ৰ নহয়,

মা েহ িনজৈল জােনা এেন দৱতােবাৰ সািজব? ২১ এই হতুেক চাৱা!

মই তওঁেলাকক জনাম, মাৰ হাত আৰু মাৰ পৰা ম তওঁেলাকক

এেকৰােহ াত কৰাম, তােত মাৰ নাম য িযেহাৱা, ইয়ােক তওঁেলােক

জািনবৈল পাব।

১৭ িযহূদাৰ পাপ লাহাৰ িলখনী আৰু হীৰাৰ কাঁইেটেৰ িলখা হেছ।

তাক তওঁেলাকৰ দয়ৰপূ ফিলত আৰু তামােলাকৰ য ‐ বিদৰ

িশঙাত কটা হেছ। ২ সই সময়ত িযহূদাৰ স ান সকেল কঁচাপতীয়া

গছেবাৰৰ িৰত তওঁেলাকৰ িনজ িনজ য ‐ বিদ, আৰু িনজ িনজআেচৰা

মিূ ক ওখ প তেবাৰৰ ওপৰত সাঁৱৰণ কেৰ। ৩ দশৰ মাজত থকা

তওঁেলাকৰ লাকসকেল ওখ প তেবাৰৰ ওপৰত তওঁেলাকৰ য ‐

বিদেবাৰ সাঁৱৰণ কেৰ। মই তামাৰ স ি আৰু সকেলা ব মলু ব

লটু ব ৰেূপ আনক িদম। মাৰ পাপৰ কাৰেণ তামাৰ সীমাৰ সকেলা

ফােল, তামাৰ ওখ ঠাইেবাৰেকা লটু ব কিৰম। ৪আৰু তুিম িনেজই

মই তামাক িদয়া আিধপত হৰৱুাবা। আৰু মই তামাক, তুিম নজনা

দশত তামাৰ শ েূবাৰৰ ব ীকাম কেৰাৱাম, কাৰণ তুিম মাৰ াধাি

লালা, সেয় িচৰকাল িল থািকব। ৫ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “িয

মা েহ মা হত ভাৰসা ৰােখ, তওঁ শাপ ; তওঁ ম ক িনজৰ বা

ান কেৰ, আৰু তওঁৰ মন িযেহাৱাৰ পৰা আঁতৰ হয়। ৬ িকয়েনা তওঁ

অৰণ ত থকা ঝাও গছৰ দেৰ হ’ব, আৰু ম ল আিহেল তওঁ গম নাপাব।

িক ু তওঁ মৰভূুিমৰ খৰাং ঠাইত িনবাসী‐শূ লাণা দশত থািকব। ৭

িয পৰুেুষ িযেহাৱাত িনভৰ কেৰ, আৰু িয জনাৰ িব াস‐ভুিম িযেহাৱা,

সই পৰুষু ধ । ৮ িকয়েনা তওঁ জলৰ দাঁিতত ৰাৱা, আৰু নদীৰ পাৰত

ব িশপা মলা গছৰ িনিচনা হ’ব। খৰ মািৰেল িস ভয় নকিৰব, িক ু

তাৰ পাত কঁচাই থািকব। আৰু তিতয়া অনা বিৃ ৰ বছৰেতা তাৰ িচ া

নহ’ব, আৰু িট নলগাৈক নাথািকব। ৯ মন সকেলাতৈক কপটময়। তাৰ

ৰাগ কিৰব নাৱািৰ; কােন তাক বিুজব পােৰ? ১০ মই িযেহাৱা,

মনৰ িবচাৰ আৰু ম পৰী া কেৰাঁতা। িতজন মা হক তওঁৰ িনজ

িনজ আচাৰ‐ব ৱহাৰ অ সােৰ, তওঁৰ কাযৰ ফল অ সােৰ িতফল

িদওঁ। ১১ ায়ৰেূপ ধন নােগােটাৱা মা হ, িনেজ নজেগাৱা আন পাৱািল

গােটাৱা কইৰা চৰাইৰ িনিচনা; তাৰ আধা বয়সেত সেয় তাক এিৰ যাব,

আৰু শষ কালত িস মখূ হ পিৰব। ১২আিদেৰ পৰা উ ানত ািপত

গৗৰৱাি ত িসংহাসন আমাৰ ধমধাম। ১৩ িযেহাৱাই ই ােয়লৰ আশা‐

ভুিম। িযসকেল তামাক ত াগ কেৰ, তওঁেলাক সকেলােৱই লি ত

হব; িযসকেল সই ঠাইত তামাৰ পৰা আঁতিৰ যায় তওঁেলাক বি ত

হ’ব। িকয়েনা তওঁেলােক জীিৱত জলৰ ভুমকু ৰপূ িযেহাৱাক ত াগ

কিৰেল। ১৪ হ িযেহাৱা, মাক কৰা, তােত মই হম! মাক

ৰ া কৰা, তিতয়া মই পিৰ াণ পাম। িকয়েনা তুিম মাৰ শংসাৰ

ল। ১৫ চাৱা, তওঁেলােক মাক কেছ, “িযেহাৱাৰ বাক ক’ত? সেয়

এিতয়া ঘটক।” ১৬ মই হ’ ল তামাৰ পােছ পােছ মৰ‐ছাগ ৰখীয়া হ’বৈল

সতেত িবমখু হাৱা নাই, নাইবা খপণূ িদনৈল মই ই া কৰা নাই।

তাক তুিম জািন আছা; মাৰ ওঁঠৰ পৰা িয ওলাইিছল, সেয় তামাৰ

আগত আিছল। ১৭ মাৈল াস ৰপূ নহ’বা। িবপদৰ িদনত তুিমেয়ই

মাৰ আ য়। ১৮ মাৰ তাড়নাকাৰীসকেল লাজ পাওঁক, িক ু মাক হ’ ল

লাজ পাবৈল িনিদবা। তওঁেলাক হ’ ল ব া ল হওঁক, িক ু মাক হ’ ল

ব া ল হবৈল িনিদবা। তওঁেলাকেৰই ওপৰত িবপদৰ িদন ঘেটাৱা, আৰু

ণ সংহােৰেৰ তওঁেলাকক সংহাৰ কৰা।” ১৯ িযেহাৱাই মাক এই

কথা ক’ ল: “িযহূদাৰ ৰজাসকল িয ৱােৰিদ সামায় আৰু ওলায়, তুিম

গ স সাধাৰণ লাকসকলৰ সই ৱাৰত, আৰু িযৰচূােলমৰ সকেলা

ৱাৰত িথয় হাৱা। ২০আৰু তওঁেলাকক কাৱা, ‘ সই ৱাৰেবােৰিদ

সােমাৱা হ িযহূদাৰ ৰজাসকল, সমদুায় িযহূদা, আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসী

সকেলা লাকসকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ বাক না। ২১ িযেহাৱাই

এইদেৰ কেছ: “ তামােলাক সাৱধান হাৱা, িব াম‐বােৰ কােনা বাজা

ব নািনবা, বা িযৰচূােলমৰ ৱােৰিদ তাক িভতৰৈল নািনবা। ২২আৰু

িব াম‐বােৰ িনজ িনজ ঘৰৰ পৰা কােনা বাজা বািহৰ নকিৰবা, আৰু

কােনা কাম নকিৰবা; িক ু মই তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক আ া

িদয়াৰ দেৰ িব াম‐বাৰ পিব কৰা। ২৩ তওঁেলােক সই আ া িনবৈল

খাজ নািছল, আৰু তাৈল কাণ িদয়া নািছল, িক ু িনবৈল আৰু িশ া

হণ নকিৰবৈল িনজ িনজ িডিঙ ঠৰ কিৰিছল। ২৪ আৰু িযেহাৱাই

কেছ, এইদেৰ িন য় ঘিটব, যিদেহ তামােলােক যে েৰ মাৰ বাক ত

যিদ মন িদয়া। তামােলােক িব াম‐বােৰ এই নগৰৰ ৱােৰিদ কােনা

বাজা িভতৰৈল নািনবা, আৰু সইিদনা কােনা কাম নকিৰবা বৰং

িব াম‐িদন পিব কৰা। ২৫ তে দায়দুৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বেহাঁতা

ৰজাসকল, আৰু ধান লাকসকল ৰথত আৰু ঘাঁৰাত উিঠ এই নগৰৰ

ৱােৰিদ সামাব, তওঁেলাকৰ ধান লাকসকল, িযহূদাৰ লাক আৰু

িযৰচূােলম‐িনবাসীসকল সামাব; আৰু এই নগৰ িচৰকালৈলেক থািকব।

২৬আৰু তওঁেলােক িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ পৰা, িযৰচূােলমৰ চািৰওফালৰ

অ ল, িব ামীন েদশ, িন ‐ভুিম, প তীয়া অ ল আৰু দি ণ অ লৰ

পৰা হাম আিদ বিল, নেবদ আৰু ধপূ ল আিহব আৰু তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ গহৃৈল ধ বাদাথক বিল আিনব। ২৭ িক ু যিদ তামােলােক

িব াম‐িদন পিব কিৰবৈল আৰু িব াম‐বােৰ বাজা ব িযৰচূােলমৰ

ৱােৰিদ লাকসকলক সামাবৈল িদয়া আৰু মাৰ আ াৈল কাণ িনিদয়া,

তে মই তাৰ ৱাৰেবাৰত অি েৰ িলত কিৰম, সেয় িযৰচূােলমৰ

অ ািলকােবাৰ াস কিৰব, সইেবাৰ মাব’।”

১৮ িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাক আিহল, ২ বােল, “তুিম

উিঠ মাৰৰ ঘৰৈল নািম যাৱা, আৰু তােতই মই তামাক মাৰ

বাক নাম।” ৩ তিতয়া মই মাৰৰ ঘৰৈল নািম গ’ লা, আৰু চাৱা!

মােৰ তাৰ চাকত িনজৰ কাম কিৰ আেছ। ৪আৰু তওঁ মািটেৰ তয়াৰ

কৰা পা তওঁৰ হাতত বয়া হাৱা দিখ, তওঁ তাক ল পনুৰায় িনজ

ই ামেত আন এটা পা বনােল। ৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ পৰা মাৈল

বাক আিহল আৰু ক’ ল, ৬ িযেহাৱাই কেছ, “ হ ই ােয়ল বংশ, এই

মাৰৰ দেৰ তামােলাকৰ লগত মই জােনা ব ৱহাৰ কিৰব নাৱােৰাঁ?”

“ হ ই ােয়ল‐বংশ, চাৱা! যেনৈক মাৰৰ হাতত মািট, তেনৈক মাৰ

হাতত তামােলাক আছা। ৭ িয মু েত তুিম কােনা এক জািত আৰু

কােনা এক ৰাজ ৰ িবষেয় উঘলা, ভঙা আৰু তাক িবন কৰা কথা কওঁ,

৮ মই কাৱা সই জািত যিদ সই মু েত তওঁেলাকৰ তাৰ পৰা ঘেূৰ,

তে মই তওঁেলাকৈল কিৰব খাজা ম লৰ পৰা মন পালটাম। ৯আৰু

িয মু েত কােনা এক জািত আৰু কােনা এক ৰাজ ৰ িবষেয় সজা

আৰু ৰাৱা কথা কওঁ, ১০ সই মু েত যিদ সই জািতেয় মাৰ বাক

পালন নকিৰ মাৰ সা ােত ‐আচৰণ কেৰ, তে মই তওঁেলাকৈল

কিৰব খাজা ম লৰ পৰা মন পালটাম। ১১ এই হতুেক এিতয়া তুিম

িযহূদাৰ লাকসকলকআৰু িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলক কাৱাৈগ, িযেহাৱাই

এইদেৰ কেছ, “ চাৱা, মই তামােলাকৰ িবৰেু ম ল‐িচ া কিৰেছাঁ।

আৰু তামােলাকৰ অিহেত ক না কিৰেছাঁ; তামােলাক িতজেন িনজ

িনজ ‐পথৰ পৰা ওলটা, িনজ িনজ পথ আৰু কায ধেৰাৱা।” ১২
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িক ু তওঁেলােক কয়, ‘িক কাম আেছ? িকয়েনা আিম িনজ িনজ ক না

অ সােৰ চিলম, আৰু িতজেন িনজ িনজ মনৰ কিঠনতা অ সােৰ

কায কিৰম’।” ১৩ এই হতুেক িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ তামােলােক

এিতয়া জািত সমহূৰ মাজত সাধা, এেন কথা কােন িনেল? মাৰী

ই ােয়েল অিতশয় নাম িশয়িৰ যাৱা কায কিৰেল। ১৪ িলবােনানৰ

িহেম জােনা দশৰ মাজত থকা এই প তেকইটাক ত াগ কেৰ? বা

দূৰৰ পৰা ব অহা শীতল জলৰ জিুৰ জােনা কায়? ১৫ িকয়েনা মাৰ

জাসকেল মাক পাহিৰেল, তওঁেলােক অসাৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ

ধপু লােল; আৰু তওঁেলাকৰ দশ আচিৰতৰ আৰু সদায় ই ই কৰাৰ

িবষয় কিৰবৰ বােব, ১৬ নব া পথ সৰু সৰু বাটত ফুৰাবৈল সইেবােৰ

তওঁেলাকৰ বাটত, াচীন পথত উজিুট খৱুােল। িয কােনােৱ সই

দেশিদ যাব, তওঁ আচিৰত হ িনজৰ মৰূ জকুািৰব। ১৭ মই পবূ ফালৰ

বতাহৰ দেৰ শ েূবাৰৰ আগত তওঁেলাকক িচ ‐িভ কিৰম; তওঁেলাকৰ

স টৰ কালত মই তওঁেলাকক মখু নেদখৱুাই িপিঠ দখৱুাম। ১৮

তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল, ‘আহাঁ, আিম িযিৰিময়াৰ অিহেত ‐ম ণা

কেৰাঁহক; িকয়েনা পেুৰািহতৰ পৰা ব ৱ া, ানীসকলৰ পৰা ম ণা আৰু

ভাববাদীৰ পৰা বাক লু নহ’ব; আহাঁ, আিম িজভােৰ তাক হাৰ কেৰাঁ,

তাৰ কােনা বাক ত মন িনিদওঁ। ১৯ হ িযেহাৱা! মাৈল মন িদয়া, আৰু

মাৰ িবপ েবাৰৰ কথা না। ২০ উপকাৰৰ সলিন জােনা অপকাৰ কৰা

যাব? িকয়েনা তওঁেলােক মাৰ াণৈল গাত খািনেল; মই তওঁেলাকৰ

পে িহত কথা ক তওঁেলাকৰ পৰা তামাৰ াধ থমাবৈল, তামাৰ

আগত কেনৈক িথয় হিছেলাঁ, তাক সাঁৱৰণ কৰা। ২১ এই হতুেক তুিম

তওঁেলাকৰ স ান সকলক িভ ত সমপণ কৰা, আৰু তওঁেলাকক

তেৰাৱালৰ হাতত শাধাই িদয়া; তওঁেলাকৰ ীসকল পু হীনা আৰু

িবধৱা হওঁক, তওঁেলাকৰ পৰুষুেবাৰ মহামাৰীত মৰক, আৰু তওঁেলাকৰ

ডকােবাৰ যু ত তেৰাৱালৰ াৰাই হত হওঁক। ২২ তুিম তওঁেলাকৈল

অক ােত স এদল আিনেল তওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰৰ পৰা এিট িচঞঁৰ

না যাওঁক; িকয়েনা তওঁেলােক মাক ধিৰবৈল এটা গাত খািনেল, আৰু

মাৰ ভিৰৈল ফা পািতেল! ২৩ তথািপ হ িযেহাৱা, মাক বধ কৰাবৈল

মাৰ অিহেত কৰা তওঁেলাকৰ সকেলা ম ণা তুিম জািন আছা। তুিম

তওঁেলাকৰ অপৰাধ মা নকিৰবা, নাইবা তওঁেলাকৰ পাপ তামাৰ

দিৃ ৰ পৰা মিচ নেপলাবা; িক ু তওঁেলাকক তামাৰ আগত উজিুট খৱুাই

পেলাৱা হওঁক, তুিম িনজ াধৰ সময়ত তওঁেলাকৈল কায কৰা।

১৯ িযেহাৱাই এই কথা ক’ ল, “তুিম গ মাৰৰ এটা টেকিল িকনা,

আৰু জাসকলৰ জনচােৰক ও পেুৰািহতসকলৰ জনচােৰক ব ৃ

লাকসকল ২ খালা‐কিট পিৰ থকা ৱাৰৰ সােমাৱা ঠাইৰ ওচৰত থকা

িহে ামৰ পেুতকৰ উপত কাৈল ওলাই যাৱা, আৰু মই তামাক বাক কম,

তাত এই বাক চাৰ কিৰবা; ৩আৰু ক’বা, ‘ হ িযহূদাৰ ৰজাসকল,

হ িযৰচূােলম‐িনবাসীসকল! িযেহাৱাৰ বাক না, ই ােয়লৰ ঈ ৰ

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: চাৱা! মই ঠাইৈল অম ল ঘটাম;

যেয় তাক িনব, তােৰই নাম িশয়িৰ উিঠব। ৪ তওঁেলােক মাক ত াগ

কিৰেল, এই ঠাই িবজাতীয় ঠাই কিৰেল, আৰু তওঁেলাক, তওঁেলাকৰ

পবূপৰুষুসকল আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকেল নজনা ইতৰ দৱতােবাৰৰ

উে েশ এই ঠাইত ধপূ লােল আৰু িনে াষী লাকসকলৰ তেজেৰ এই

ঠাই পিৰপণূ কিৰেল। ৫ তওঁেলােক বালৰ উে েশ হাম‐বিল ৰেূপ িনজ

িনজ পেুতকসকলক জইুত পিুৰবৈল, বালৰ কাৰেণ ওখ ঠাইেবাৰ সািজেল,

ইয়াক মই আ া কৰা নািছেলাঁ, কাৱা নািছেলাঁ, বা মাৰ মনত উদেয়া

হাৱা নািছল। ৬ এই কাৰেণ িযেহাৱাই কেছ, চাৱা, “িয িদনা এই ঠাই

তাফৎ, বা িহে ামৰ পেুতকৰ উপত কা বিুল আৰু খ াত হ’ব, এেন িদন

আিহেছ। ৭আৰু মই এই ঠাইত িযহূদাৰ আৰু িযৰচূােলমৰ ম ণা ব থ

কিৰম আৰু শ েূবাৰৰ আগত তেৰাৱালৰ াৰাই, আৰু তওঁেলাকৰ াণ

লবৈল িবচািৰ ফুৰােবাৰৰ হাতৰ াৰাই তওঁেলাকক পিতত কেৰাৱাম, আৰু

তওঁেলাকৰ শৱ আকাশৰ চৰাইেবাৰক আৰু পিৃথৱীত ফুৰা জ ু েবাৰক

খাবৈল িদম। ৮আৰু তিতয়া মই এই নগৰ িব য় মনাৰ আৰু ই ই

কৰাৰ িবষয় কিৰম; িয কােনােৱ তাৰ ওচেৰিদ যাব, তওঁ িব য় মািনব,

আৰু তাৈল ঘটা আটাই মহামাৰীৰ উৎপাত দিখ ই ই কিৰব। ৯আৰু

নগৰ অৱেৰাধ কৰা সময়ত, শ েূবাৰৰ আৰু াণ লবৈল িবচািৰ ফুৰােবাৰৰ

াৰাই ঘটা স টৰ কালত, মই তওঁেলাকক িনজ িনজ পা‐জীৰ মাংস

ভাজন কিৰব আৰু তওঁেলােক িনজ িনজ ব ু ৰ মাংস খাব’।” ১০ পােছ

তামাৰ লগত যাৱা পৰুষুসকলৰ আগেত তুিম সই টেকিলেতা ভািঙ

পলাবা, ১১আৰু তওঁেলাকক ক’বা, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ

কেছ, “ মাৰৰ িয পা ভািঙেল পনুৰায় বনাব নাৱােৰ, এেন পা

ভঙাৰ দেৰ মই এই জািত আৰু এই নগৰ ভািঙ পলাম; তােত তাফতত

পিুতবৈল ঠাই নােহাৱাৈলেক তওঁেলােক তাত মৰা শৱ পিুত থািকব। ১২

িযেহাৱাই কেছ, মই এই ঠাইৈল, আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৈল এইদেৰই

কিৰম, এেন িক, মই এই নগৰ তাফতৰ িনিচনা কিৰম। ১৩ গিতেক

িযৰচূােলমৰ আৰু িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ অ িচ কৰা ঘৰেবাৰ, এেন িক, িয

ঘৰেবাৰৰ চালত তওঁেলােক আকাশ‐ম লৰ বািহনীসকলৰ উে েশ

ধপূ লায়, আৰু ইতৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ পয় নেবদ ঢােল, সই

ঘৰেবাৰ তাফতৰ ঠাইৰ িনিচনা হ’ব’।” ১৪ পােছ িযেহাৱাই িযিৰিময়াক

ভাববাণী চাৰ কিৰবৰ অেথ িয তাফতৈল পঠাইিছল, তাৰ পৰা তওঁ

আিহ িযেহাৱাৰ গহৃৰ চাতালত িথয় হ আটাই লাকসকলক ক’ ল: ১৫

“ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ চাৱা, মই

এই নগৰ আৰু তাৰ সকেলা উপনগৰৰ ওপৰত, তাৰ িবৰেু মই কাৱা

সকেলা অম ল ঘটাম; কাৰণ, মাৰ বাক িনবৰ বােব তওঁেলােক

িনজ িনজ িডিঙ ঠৰ কিৰেল’।”

২০ িযেহাৱাৰ গহৃৰ ধান অধ ইে ৰৰ পেুতক পেুৰািহত পচ েৰ

িযিৰিময়াৰ এইেবাৰ ভাববাণী চাৰ কৰা িন, ২ তওঁ িযিৰিময়া

ভাববাদীক হাৰ কিৰ, িযেহাৱাৰ গহৃত থকা ওপৰ‐ ৱাৰৰ াত ব

কিৰ ৰািখেল। ৩ পাছিদনা পচ েৰ িযিৰিময়াক ৰ পৰা মকুিল কিৰ

উিলয়াই আিনলত, িযিৰিময়াই তওঁক ক’ ল, “িযেহাৱাই তামাৰ নাম

পচ ৰ ৰখা নাই, িক ু মােগাৰ‐িমছাবীব ৰািখেল। ৪ িকয়েনা িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: ‘ চাৱা!, মই তামাৰ পে , আৰু তামাৰ আটাই ব ু ৰ পে

তামাক াসৰ িবষয় কিৰম; িকয়েনা তওঁেলাক শ েূবাৰৰ তেৰাৱালত

পিতত হ’ব, আৰু তুিম তাক িনজ চ েৰ দিখবৈল পাবা। আৰু মই গােটই

িযহূদাক বািবলৰ ৰজাৰ হাতত সমপণ কিৰম। তওঁ তওঁেলাকক ব ী

কিৰ বািবলৈল িনব, বা তেৰাৱােলেৰ আ মণ কিৰব। ৫ ইয়াত বােজ মই

এই নগৰৰ সকেলা স ি আৰু তাৰ আটাই পিৰ মৰ ফল, আৰু আটাই

ব মলু ব , এেন িক, িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ সম ভঁৰালৰ উ ম ব

তওঁেলাকৰ শ েূবাৰৰ হাতত সমপণ কিৰম; তওঁেলােক সইেবাৰ লটু

কিৰ বািবলৈল ল যাব। ৬আৰু হ পচ ৰ, তুিম আৰু তামাৰ গহৃবাসী

সকেলােৱই ব ী‐অৱ াৈল যাব, আৰু তুিম বািবলৈল গ তাত মিৰবা;

আৰু তাত তামাক, আৰু তুিম িযসকলৰ আগত িমছাৈক ভাববাণী চাৰ

কিৰিছলা, তামাৰ সই সকেলা ব ু ক পাতা যাব। ৭ হ িযেহাৱা, তুিম

মাৰ বিৃ জে াৱাতেহ মাৰ বিৃ জি ল; তুিম মাতৈক বলৱান,

এই কাৰেণ তুিম মাক বেল পািৰলা। মই ওেৰ িদনেটা হাঁিহয়াতৰ িবষয়

হেছাঁ, সকেলােৱ মাক ঠা া কেৰ। ৮ িকয়েনা মই িযমানবাৰ কথা কওঁ,

িসমানবাৰ মই িচঞেৰাঁ, ‘মই অত াচাৰ আৰু অপহৰণ’ বিুল িচঞেৰাঁ।

কাৰেণ িযেহাৱা বাক মাৰ পে ওেৰ িদনেটা িন া আৰু উপহাসৰ কাৰণ

হেছ। ৯আৰু যিদ মই কওঁ, য, ‘মই িযেহাৱাক আৰু উে খ নকেৰাঁ;

বা তওঁৰ নােমেৰ আৰু নকওঁ’, তেনহ’ ল মাৰ হাড়েবাৰত ব কৰা

িল থকা জইু যন মাৰ অ ৰত লােগ; মই সিহ সিহ া হ’ লা, সিহ

আৰু থিকব নাৱােৰাঁ। ১০ িকয়েনা অেনেক ণাম কৰা মই িনেলাঁ;

চািৰওফােল াস: ‘ তামােলােক তাৰ িবৰেু কথা কাৱা, আৰু আিমও

তাৰ িবৰেু কথা কম,’ মই উজিুট খাবৈল বাট চাই থকা মাৰ সকেলা ব ু

কয়, “িকজািন তাক ভুলৱুা যাব, তােত আিম তাক বেল পািৰম, আিম তাৰ

ওপৰত িতকাৰ সািধম।’ ১১ িক ু িযেহাৱা ভয়ানক বীৰৰ িনিচনাৈক

মাৰ স ত থােক, সইবােব মাৰ তাড়নাকাৰীসকেল উজিুট খাব। আৰু
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তওঁেলাক কৃতকায নহ’ব। তওঁেলােক ােনেৰ সেত ব ৱহাৰ নকৰাত

অিতশয় লাজ পাব; সই অপমান কিতয়াও পাহৰা নাযাব, িচৰকালৈলেক

থািকব। ১২ িক ু ধািমকক পৰী া কেৰাঁতা, ম আৰু দয় দেখাঁতা হ

বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, তওঁেলাকৰ ওপৰত তওঁেলােক সধা িতকাৰ

তুিম মাক দিখবৈল িদয়া; িকয়েনা তামাৰ আগতেহ মাৰ গাচৰ সমপণ

কিৰেলাঁ। ১৩ তামােলােক িযেহাৱাৰ উে েশ গান কৰা! িযেহাৱাৰ

শংসা কৰা! কাৰণ তওঁ ৰাচাৰীেবাৰৰ হাতৰ পৰা দিৰ লাকৰ াণ

উ াৰ কিৰেল। ১৪ মই িয িদনা জি িছেলাঁ, সই িদন অিভশ হওঁক।

মাৰ মাতেৃয় িয িদনা মাক সৱ কিৰিছল, সই িদন আশী াদহীন

হওঁক। ১৫ তামাৰ পু স ান জি ল বিুল িয মা েহ মাৰ িপতকৃ স াদ

িদ আন কিৰিছল, তেৱাঁ অিভশ হওঁক। ১৬ সই মা হ, িযেহাৱাই

মা নকিৰ উৎপাত কৰা নগৰ কইখনৰ িনিচনা হওঁক। তওঁ ৰািতপৱুা

িচঞঁৰ আৰু পৰ বলা উ ‐ িন নক। ১৭ কাৰণ িস গভেত মাক মািৰ

নেপলােল; তােক কৰা হ’ ল, মাৰ মাতেৃয়ই মাৰ মদাম হ’লেহেতন,

আৰু তওঁৰ গভ সদায় ভাৰী হ থািকলেহেতন। ১৮ মাৰ িদন লােজেৰ

অ হবৰ বােব, পিৰ ম আৰু শাক দিখবৈল মই িকয় গভৰ পৰা বািহৰ

হেলাঁ?”

২১ িচিদিকয়া ৰজাই ম ীয়াৰ পু পচ ৰক, আৰু মােচয়া পু চফিনয়া

পেুৰািহতক িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সময়ত িযেহাৱাৰ পৰা

িযিৰিময়াৰ িৰৈল অহা বাক আিহল আৰু এইবিুল ক’ ল, ২ “িমনিত

কেৰাঁ, তুিম আমাৰ কাৰেণ িযেহাৱাৰ আগত সাধা; িকয়েনা বািবলৰ ৰজা

নবখূদেনচেৰ আমাৰ িবৰেু যু কিৰেছ; তওঁ আমাৰ ওচৰৰ পৰা িচ

যাবৰ কাৰেণ িকজািন িযেহাৱাই িনজৰ সকেলা আচিৰত কায অ সােৰ

আমাৈল ব ৱহাৰ কিৰব।” ৩ সই সময়ত িযিৰিময়াই তওঁেলাকক

ক’ ল, “ তামােলাক িচিদিকয়াক এইদেৰ ক’বাৈগ: ৪ ‘ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ চাৱা, বািবলৰ ৰজাৰ িবৰেু , আৰু গড়ৰ

বািহেৰ তামােলাকক অৱেৰাধ কেৰাঁতা কলদীয়াসকলৰ িবৰেু যু কৰা

তামােলাকৰ হাতৰ যু া ৰ মখু ঘৰূাম আৰু তওঁেলাকক আিন এই নগৰৰ

মাজ ঠাইত গাটাম। ৫আৰু মই িনেজও, মিল থকা হাত আৰু বলৱান

বা েৰ, এেন িক, খং‐ৰাগ আৰু মহােকােপেৰ তামােলাকৰ িবৰেু যু

কিৰম। ৬ মই এই নগৰ িনবাসী মা হ, প , সকেলােক সংহাৰ কিৰম;

সই সকেলােৱ ঘাৰ মহামাৰীত াণত গ কিৰব। ৭ িযেহাৱাই আৰু কেছ,

“তাৰ পাছত মই িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক, তওঁৰ পা ম ীসকলক,

আৰু জাসকলক, এেন িক, মহামাৰী, তেৰাৱাল আৰু আকালৰ পৰা এই

নগৰত অৱিশ থকাসকলক বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ, তওঁেলাকৰ

শ ,ূ তওঁেলাকৰ াণ িবচৰােবাৰৰ হাতত শাধাই িদম; তওঁ তেৰাৱালৰ

ধােৰেৰ তাক বধ কিৰব, তওঁেলাকক কৃপা, মা িক দয়া নকিৰব’।” ৮

তিতয়া তুিম এই লাকসকলক কাৱা, ‘িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, “ চাৱা,

মই তামােলাকৰ আগত জীৱনৰ পথ আৰু মতুৃ ৰ পথ ৰািখেছাঁ। ৯ িয

মা হ এই নগৰত থািকব, তওঁ তেৰাৱাল, আকাল, বা মহামাৰীত মৰা

পিৰব; িক ু িয মা েহ বািহৰৈল গ, তামােলাকক অৱেৰাধ কেৰাঁতা

কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া হ’বৈল ওলাই যাব, তওঁ জীৱ, আৰু তওঁৰ াণ

তওঁৈল লটু ব যন হ’ব। ১০ িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ, মই ম লৰ

বােব নহয়, িক ু অম লৰ বােবেহ এই নগৰৰ অিহেত মখু কিৰেছাঁ;

ইয়াক বািবলৰ ৰজাৰ হাতত িদয়া যাব, আৰু তওঁ ইয়াক অি েৰ দ

কিৰব’।” ১১আৰু িযহূদাৰ ৰাজ‐বংশৰ িবষেয় তামােলােক িযেহাৱাৰ

বাক না। ১২ হ দায়দুৰ বংশ, িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ‘ তামােলােক

িত ৰািতপৱুা িবচাৰ িন ি কৰা। আৰু অপহািৰত জনাক উপ ৱকাৰীৰ

হাতৰ পৰা উ াৰ কৰা। নতুবা তামােলাকৰ তাৰ কাৰেণ মাৰ াধ

অি দেৰ ওলাই কােনও মাব নাৱাৰাৈক দ কিৰব। ১৩ িযেহাৱাই

কেছ, চাৱা, হ উপত কাত থকা লাক! হ সমথলৰ প ত‐িনবাসীনী,

চাৱা, মই তামাৰ িবপ “আমাৰ িবৰেু কান নািম আিহব? ‘আমাৰ

বাস ানেবাৰত কান সামাব?” এই বিুল কাৱা িয তামােলাক, মই

তামােলাকৰ িবপ ?’ ১৪ িযেহাৱাই কেছ, মই তামােলাকৰ কমফল

অ সােৰ তামােলাকক দ িদম। “মই িযৰচূােলমৰ কাঠিনত জইু লগাম,

তিতয়া সেয় তাৰ চািৰওফােল থকা সকেলােক াস কিৰব।”

২২ িযেহাৱাই এইদেৰ ক’ ল: “তুিম িযহূদাৰ ৰাজগহৃৈল গ সই ঠাইত

এই কথা ঘাষণা কৰা। ২ কাৱা, ‘ হ দায়দুৰ িসংহাসনত বেহাঁতা

িযহূদাৰ ৰজা, তুিম, তামাৰ ম ী আৰু এই ৱাৰেবাৰত সােমাৱা তামাৰ

জা, এই আটাইেয় িযেহাৱাৰ বাক না।” ৩ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ:

“ তামােলােক ায় িবচাৰ আৰু ধািমকতা িস কৰা আৰু অপহািৰত জনাক

উপ ৱকাৰীৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কৰা; িবেদশী, িপতহৃীন বা িবধৱাক

অপকাৰ আৰু অত াচাৰ নকিৰবা নাইবা এই ঠাইত িনে াষীৰ ৰ পাত

নকিৰবা। ৪ িকয়েনা, তামােলােক যিদ এই কথা যে েৰ পালন কৰা,

তে দায়দুৰ িসংহাসনত বেহাঁতা ৰজাসকেল ৰথত আৰু ঘাঁৰাত উিঠ

িতজেন ম ী আৰু জােৰ সেত এই গহৃৰ ৱাৰেবােৰিদ সামাব! ৫

িক ু তামােলােক যিদ এইেবাৰ বাক না,” তে িযেহাৱাই কেছ,

“মই মাৰ নােমেৰ শপত খাই কেছাঁ, তেনহ’ ল এই গহৃ উ ঠাই

হব। ৬ িকয়েনা িযেহাৱাই িযহূদাৰ ৰাজগহৃৰ িবষেয় এই কথা কেছ:

‘তুিম মাৰ িবেবচনাত িগিলয়দ আৰু িলবােনানৰ ওখ ভাগৰ দেৰ হেলও,

িন েয় মই তামাক মৰভূুিমত, আৰু িনবাসী নােহাৱা নগৰেবাৰৰ দেৰ

কিৰম। ৭আৰু মই তামাৰ অিহেত িনজ িনজ অে েৰ সেত িবনাশক

লাকসকল যু ত কিৰম তওঁ লােক তামাৰ উ ম উ ম গছেবাৰ কািট

জইুত পলাই িদব। ৮আৰু অেনক জািতেয় এই নগৰৰ ওচেৰিদ যাওঁেত

ইজেন িসজনক কব, “িযেহাৱাই এই মহানগৰৈল িকয় এেন ব ৱহাৰ

কিৰেল?” ৯ তিতয়া তওঁেলােক উ ৰ কিৰব, “কাৰণ ইয়াৰ লাকসকেল

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িনয়মিট ত াগ কিৰ ইতৰ দৱতােবাৰৰ আগত িণপাত

কিৰিছল, আৰু সইেবাৰক সৱাপজূা কিৰিছল।” ১০ তামােলােক মতৃ

জনৰ বােব নাকাি বা, আৰু সইজনৰ বােব িবলাপ নকিৰবা; িক ু দূৰৈল

যাৱা মা হজনৰ িনিমে বৰৈক ন কৰা, িকয়েনা তওঁ আৰু উলিট

নািহব, বা িনজৰ জ দশ আৰু নেদিখব’”।” ১১ কাৰণ, িযহূদাৰ যািচয়া

ৰজাৰ পেুতক িয চ মু তওঁৰ িপতৃ যািচয়াৰ পদত ৰজা হিছল, আৰু এই

ঠাইৰ পৰা গল, তওঁৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, তওঁ এই ঠাইৈল

আৰু উলিট নািহব; ১২ িক ু তওঁেলােক িয ঠাইৈল তওঁক ব ী কিৰ

িনেল, সই ঠাইেত মিৰব, এই দশ আৰু নেদিখব।” ১৩ িয জেন অধমৰ

াৰাই িনজ গহৃ, আৰু অ ায়ৰ াৰাই িনজৰ ওপৰ‐ কাঁঠািল সােজ, িয

জেন বচ িনিদয়াৈক িনজৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াক ব ী‐কাম কেৰাৱায়, আৰু

তাৰ মৰ ফল তাক িনিদেয়। ১৪ িযজেন িনজৰ বােব এটা ডাঙৰ ঘৰ,

আৰু বহল ওপৰ‐ কাঁঠািল সােজাঁ বিুল কয়, আৰু িনজৰ বােব িখিড়িক

ৱাৰ কােট, আৰু িভতৰ ফােল ওপৰত এৰচ কাঠ লগায়, আৰু স ৰ

বৰণীয়া ৰং িদেয়, তাৰ স াপ হব।” ১৫এৰচ কাঠৰ কথাত িজিকবৈল

চ া কৰাৰ কাৰেণ জােনা তুিম ৰাজ কিৰ থািকবা? তামাৰ িপতেৃয়

জােনা ভাজন‐পান কৰা আৰু িবচাৰ ও ায় িস কৰা নািছল? তােত

তওঁৰ ম ল হিছল। ১৬ তওঁ খী‐দিৰ ৰ িবচাৰ কৰােত তওঁৰ ম ল

হিছল; িযেহাৱাই কেছ, মাক জনাৰ মাণ এেয় নািছল ন? ১৭ িক ু

তামাৰ চ আৰু মন; িনজৰ লাভ িবচৰাত বােজ, আৰু িনে াষীত ৰ পাত

কৰাত, আৰু আনক উপ ৱ ও অত াচাৰ কৰাত বােজ আন এেকােতা

নালােগ। ১৮ এই হতুেক যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ

িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “হায় হায় মাৰ ভাই! বা হায় হায়

মাৰ ভ ী!” এই বিুল লােক তওঁৰ িবষেয় িবলাপ নকিৰব; আৰু হায়

হায় মাৰ ভু, বা “হায় হায় তওঁৰ গৗৰৱ, এেন বিুল িবলাপ নকিৰব!”

১৯ লােক তওঁক টািন িন িযৰচূােলমৰ ৱাৰৰ বািহেৰ দূৰত পলাই

িদ গাধ পাতাৰ দেৰ পিুতব। ২০ তুিম িলবােনানত উিঠ িচঞৰা; আৰু

বাচানত বৰৈক মাতা, আৰু অবাৰীমৰ পৰা িচঞৰা, িকয়েনা তামাক ম

কেৰাঁতা আটাইিবলাক িবন হল। ২১ তামাৰ ম লৰ সময়ত মই তামাক

কিছেলাঁ; িক ু তুিম, “মই েনা” বিুল ক’লা। তুিম য মাৰ বাক

পালন নকৰা, এেয় লৰা কালেৰ পৰা তামাৰ দ ৰ। ২২ বতােহ তামাৰ

মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰক চলাই িনব, তামাক ম কৰা সকেলােৱ ব ী‐
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অৱ াৈল যাব। তিতয়া অৱেশ তুিম তামাৰ তাৰ বােব লাজ পাবা

আৰু িববণ হবা। ২৩ এৰচ কাঠৰ মাজত িনজৰ বাহ সজা হ িলবােনান‐

বািসনী, তিতয়া যাতনাই, সৱকািৰণীৰ বদনাৰ দেৰ বদনাই তামাক

আ মণ কিৰব, তিতয়া তুিম িকমান বিছৈক কৃপাৰ যাগ হবা।” ২৪

িযেহাৱাই কেছ, “ মাৰ জীৱনৰ শপত”, “িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ পু

কিনয়া মাৰ সাঁ হাতত থকা মাহৰৰ দেৰ হেলও, মই তামাক তাৰ পৰা

খহাই পলাম। ২৫আৰু মই তামাক তামাৰ াণ িবচৰােবাৰৰ হাতত,

আৰু তুিম ভয় কৰােবাৰৰ হাতত, এেন িক, বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ

আৰু কলদীয়াসকলৰ হাতত শাধাই িদম। ২৬ তামাক আৰু তামাক

জে াৱা মাতকৃ, তামােলাক নজনা আন দশত পলাই িদম। সই ঠাইেত

তামােলাক মিৰবা। ২৭ তওঁেলাকৰ মেন িয দশৈল আিহবৈল হািবয়াহ

কেৰ, সই দশৈল তওঁেলাক উলিট নািহব। ২৮ এই পৰুষু কিনয়া ঘিৃনত

ভ পা ন? ইয়াক আৰু ইয়াৰ বংশক িকয় বািহৰৈল পেলাৱা হেছ?

তওঁেলােক নজনা দশত এওঁেলাকক িকয় পেলাৱা হেছ? ২৯ হ

পিৃথৱী, হ পিৃথৱী, হ পিৃথৱী! িযেহাৱাৰ বাক না। িযেহাৱাই এইদেৰ

কেছ, “ তামােলােক এই মা হ স ানহীন বিুল, ইয়াৰ িদনত উ িত কিৰব

নাৱাৰা মা হ বিুল িলখা। ৩০ িকয়েনা ইয়াৰ বংশৰ কােনা মা হ দায়দুৰ

িসংহাসনত বিহবৈল, আৰু িযহূদাত শাসন কিৰবৈল, কৃতকায নহব।”

২৩ “িয ৰখীয়ােবােৰ চৰণীয়া ঠাইৰ জাকৰ মৰ‐ছাগেবাৰক ন আৰু

িছ ‐িভ কেৰ, িসহঁতৰ স াপ হব” এেয় িযেহাৱাৰ বচন। ২

এই হতুেক মাৰ জাসকলক চৰাওঁতা মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ িবৰেু

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ তামােলােক মাৰ মৰ‐ছাগৰ

জাকক গাট গাট কিৰলা, সইেবাৰক খদাই িদলা, আৰু সইেবাৰৰ

িবচাৰ নললা; িযেহাৱাই কেছ, চাৱা! মই তামােলাকৰ কাযৰ তাৰ

ফল তামােলাকক িদম। ৩আৰু িয িয দশৈল মই মাৰ জাকক খিদেলাঁ,

তাৰ পৰা তওঁেলাকৰ অৱিশ ভাগ গাটাম, আৰু পনুৰায় তওঁেলাকৰ

গঁৰালৈল তওঁেলাকক আিনম; তােত তওঁেলাক জাৱ হ ব বংশ

হব। ৪ িয মৰ‐ছাগৰ ৰিখয়াসকেল তওঁেলাকক চৰাব, মই তওঁেলাকৰ

ওপৰত এেন ৰখীয়াসকলক িনযিু কিৰম; তিতয়া তওঁেলােক আৰু ভয়

নকিৰব আৰু িবহবল নহব; আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ কােনা নাইিকয়া

নহব”, ইয়ােক িযেহাৱাই কেছ। ৫ িযেহাৱাই কেছ, “ চাৱা, িয সময়ত

মই দায়দুৰ বংশত এক ধািমক গজািল উৎপ কিৰম এেন কাল আিহেছ।

তওঁ ৰজা হ ৰাজ কিৰব, ােনেৰ সেত কায কিৰব, আৰু দশত

িবচাৰ ও ায় িস কিৰব। ৬ তওঁৰ কালত িযহূদাই পিৰ াণ পাব,

ই ােয়েল িনৰাপেদ বাস কিৰব। আৰু “িযেহাৱাই আমাৰ ধািমকতা,”

এই নােমেৰ তওঁ খ াত হব। ৭ এই হতুেক িযেহাৱাই কেছ, “ চাৱা,

এেন কােনা িদন আিহেছ,” য, ‘ সই িদনা তওঁেলােক আৰু নকব, িয

জনাই ই ােয়লৰ স ান সকলক িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই আিনেল,

সই ‘িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত’; ৮ িক ু এেনৈক কব, য, “িয জনাই

ই ােয়ল বংশত জ া স ান সকলক উ ৰ দশৰ পৰা; আৰু িয িয দশৈল

মই তওঁেলাকক খিদিছেলাঁ, সই সকল দশৰ পৰা উিলয়াই চলাই

ল আিহেল সই িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত।’ তথািপ তওঁেলােক িনজৰ

দশত িনবাস কিৰব। ৯ ভাববাদীেবাৰৰ িবষয়। মাৰ অ ৰত মাৰ

দয় ভ হ’ল, আৰু মাৰ আটাই হাড়েবাৰ কঁিপেছ; িযেহাৱাৰ কাৰেণ

আৰু তওঁৰ পিব বাক ৰ কাৰেণ মই মতলীয়া লাকৰ দেৰ, এেন িক,

া াৰেস পৰাজয় কৰা মা হৰ দেৰ হেলাঁ। ১০ িকয়েনা দশ ব িভচাৰী

লােকেৰ পিৰপণূ; কাৰণ শাওৰ ভাৱত দেশ শাক কিৰেছ। অৰণ ত

থকা চৰণীয়া ঠাইেবাৰ কাইেছ; তওঁেলাকৰ গিত ম , আৰু তওঁেলাকৰ

পৰা ম ায়স ত নহয়। ১১ িকয়েনা ভাববাদী আৰু পেুৰািহত েয়া

অপিৱ ; িযেহাৱাই কেছ, মাৰ গহৃেতই মই িসহঁতৰ তা পােলাঁ। ১২

এই কাৰেণ তওঁেলাকৰ পথ তওঁেলাকৰ কাৰেণ অ কাৰত থকা িপছল

ঠাইৰ িনিচনা হব; তওঁেলােক খদা খাই তাৰ পৰা পিতত হব; িকয়েনা

িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকৰ ওপৰেত অম ল ঘটাম, এেন িক,

তওঁেলাকক দ িদয়াৰ বছৰ উপি ত কেৰাৱাম। ১৩ মই চমিৰয়াৰ মাজৰ

ভাববাদীসকলৰ মাজত অ ানতাৰ কায দিখেলাঁ; তওঁেলােক বালৰ

নােমেৰ ভাববাণী চাৰ কিৰ মাৰ জা ই ােয়ল লাকক ভুলােল। ১৪

মই িযৰচূােলমৰ ভাববাদীসকলৰ মাজেতা নাম িশয়িৰ যাৱা এটা কায

দিখেলাঁ; তওঁেলােক পৰ ীগমন কেৰ, িমছাত চেল, আৰু তওঁেলােক

কম কৰাসকলৰ হাত এেনৈক সবল কেৰ, য, তওঁেলাকৰ কােনও

িনজ তাৰ পৰা উলিট নােহ; তওঁেলাক সকেলােৱই মাৰ আগত

চেদামৰ দেৰ আৰু তাৰ িনবাসীসকল ঘেমাৰাৰ সদশৃ।” ১৫ এই হতুেক

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই সই ভাববাদীসকলৰ িবষেয় এই কথা কেছ,

“ চাৱা, মই তওঁেলাকক নাগদানা ভাজন কৰাম, আৰু িবহ গছৰ ৰস

পান কৰাম, িকয়েনা িযৰচূােলমৰ ভাববাদীসকলৰ পৰা অপিৱ তা ওলাই

গােটই দশত ব ািপল।” ১৬ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

তামােলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ কেৰাঁতা ভাববাদীেবাৰৰ বাক

িনবা। তওঁেলােক তামােলাকক অসাৰতা িশকায়! আৰু িযেহাৱাৰ

মখুৰ পৰা নােহাৱা িনজ িনজ মনৰ দশনৰ কথা কয়।’ ১৭ মাক হয় ান

কেৰাঁতাসকলৰ আগত তওঁেলােক সদায় ক থােক, য, ‘িযেহাৱাই

কেছ, তামােলােক শাি পাবা।’ আৰু তওঁেলােক িনজ িনজ মনৰ

কিঠনতা অ সােৰ চেলাঁতা সকেলােৰ আগত কয়, ‘ তামােলাকৈল অম ল

নঘিটব।’ ১৮ কাৰণ কােন িযেহাৱাৰ সভাত িথয় হেছ, য, তওঁ

িনজ চ েৰ চাই তওঁৰ বাক িনব? কােন তওঁৰ বাক ত কাণ পািত

তাক িনবৈল পােল? ১৯ সৗৱা, চাৱা, িযেহাৱাৰ চ াধৰপূ

ধমুহুা! এেন িক, বল বা’মাৰিল বতাহ আিহেছ। সেয় েবাৰৰ মৰূত

কােবেৰ লািগব। ২০ িযেহাৱাই কায সমা নকৰাৈলেক, আৰু তওঁৰ

মনৰ অিভ ায় িস নকৰাৈলেক তওঁৰ াধ নাথািমব। তামােলােক

শষকালত তাক স ণুৈক বিুজবা। ২১ মই এই ভাববাদীসকলক পেঠাৱা

নাই, তথািপ তওঁেলােক িনেজ িনেজই লিৰেল; মই তওঁেলাকক কাৱা

নাই, তথিপ তওঁেলােক িনেজ িনেজই ভাববাণী চাৰ কিৰেল। ২২ িক ু

তওঁেলােক মাৰ সভাত িথয় হাৱা হ’ ল, মাৰ জাসকলক মাৰ বাক

েনাৱােলেহঁেতন, আৰু তওঁেলাকৰ ‐পথ ও কমৰ পৰা তওঁেলাকক

ওভটাই আিনেলেহঁেতন। ২৩ িযেহাৱাই কেছ, মই জােনা ওচৰত থকােহ

ঈ ৰ? দূৰত থকাও ঈ ৰ নহওঁ জােনা? ২৪ িযেহাৱাই কেছ, মই

দখা নােপাৱাৈক কােনা মা হ জােনা পেুত লকুাই থািকব পােৰ?

িযেহাৱাই কেছ, মই জােনা গ আৰু পিৃথৱী ব ািপ নাথােকাঁ? ২৫ ‘মই

সেপান দিখেলাঁ! মই সেপান দিখেলাঁ!’ এই বিুল ক মাৰ নােমেৰ

িমছা ভাববাণী চাৰ কেৰাঁতা ভাববাদীসকেল কাৱা কথা মই িনেলাঁ।

২৬ িমছা ভাববাণী চাৰ কেৰাঁতা ভাববাদীসকলৰ, এেন িক, িনজ িনজ

মনৰ কপটতা কাশ কেৰাঁতা ভাববাদীসকলৰ অ ৰত এেয় িকমান কাল

থািকব? ২৭ তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকেল বালত আস হ মাৰ নাম

পাহৰা দেৰ তওঁেলােক িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ আগত কাৱা সেপানৰ

াৰাই মাৰ জাসকলক মাৰ নাম পাহৰাবৈল খিুজেছ। ২৮ সেপান দখা

ভাববাদীেয় সেপানৰ কথা কওঁক, আৰু মাৰ বাক পাৱা জেন মাৰ বাক

িব ােসেৰ কওঁক; িযেহাৱাই কেছ, ধানৰ মাজত খৰ িক? ২৯ িযেহাৱাই

কেছ, “ মাৰ বাক অি ৰপূ নহয় ন?” “আৰু িশল টু ৰা‐টু ৰী কৰা

হাতুৰীৰ িনিচনা নহয় ন? ৩০ এই হতুেক, িযেহাৱাই কেছ, চাৱা,

িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ পৰা মাৰ বাক চুৰ কৰা ভাববাদীসকলৰ

িত মই িবপ ।” ৩১ িযেহাৱাই কেছ, “ চাৱা, িয ভাববাদীেবােৰ িনজ

িনজ িজভা ব ৱহাৰ কিৰ, তওঁ কেছ বিুল কয়, মই সই ভাববাদীেবাৰৰ

িবপ । ৩২ িযেহাৱাই কেছ, চাৱা, িয ভাববাদীেবােৰ নানা িমছা সেপান

চাৰ কেৰ, আৰু সইেবাৰ ক তওঁেলাকৰ িমছা কথা আৰু অনথক

অহ াৰৰ াৰাই মাৰ জাসকলক া কেৰ, সই ভাববাদীসকলৰ মই

িবপ ।” িকয়েনা মই তওঁেলাকক পেঠাৱা িক আ া িদয়া নািছেলাঁ; এই

হতুেক তওঁেলােক এই জাসকলক সমিুল উপকাৰ নকিৰব, ইয়াক

িযেহাৱাই কেছ। ৩৩ “আৰু যিতয়া এই জািতেবােৰ, বা ভাববাদীেয়

বা পেুৰািহেত তামাক িধব, ‘িযেহাৱাৰ ভাৰ‐বাক িক?’ তিতয়া তুিম

তওঁেলাকক কবা, ভাৰ‐বাক িক? িযেহাৱাই কেছ মই তামােলাকক

দূৰ কিৰ িদম। ৩৪ িয ভাববাদী, পেুৰািহত, িক জাই “িযেহাৱাৰ ভাৰ‐

বাক ” এই বিুল ক’ব, মই সই মা হক আৰু তাৰ বংশক দ িদম। ৩৫
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তামােলাক িতজেন িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াক আৰু িনজ িনজ ভাইক

এই কথা ক’বা, ‘িযেহাৱাই িক উ ৰ িদেল?’ বা ‘িযেহাৱাই িক ক’ ল?’ ৩৬

“িযেহাৱাৰ ভাৰ‐বাক ” এই বিুল তামােলােক আৰু উে খ নকিৰবা; কাৰণ

িতজনৰ বােক ই তাৈল ভাৰ ৰপূ হ’ব, িকয়েনা তামােলােক জীৱ

ঈ ৰৰ, আমাৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাক িবপৰীত কিৰছা। ৩৭

তুিম ভাববাদীক এইদেৰ ক’বা, ‘িযেহাৱাই তামাক িক উ ৰ িদেল? বা

িযেহাৱাই িক কেল?’ ৩৮ িক ু “িযেহাৱাৰ ভাৰ‐বাক ” এই বিুল যিদ

তামােলােক কাৱা, তে অৱেশ িযেহাৱাই এইদেৰ কব, “িযেহাৱাৰ

ভাৰ‐বাক ” এই বিুল নকবৈল ক পেঠাৱােতা “িযেহাৱাৰ ভাৰ‐বাক ” এই

বিুল কাৱা বােব, চাৱা, মই তামােলাকক িনেচইৈক পাহিৰম,’ ৩৯আৰু

মই তামােলাকক আৰু তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদয়া এই নগৰখন

মাৰ দিৃ ৰ পৰা দিলয়াই পলাম, আৰু পাহিৰব নাৱাৰা িচৰকলীয়া ণাম

আৰু স দায় থকা লাজ তামােলাকৈল ঘটাম। ৪০আৰু পাহিৰব নাৱাৰা

িচৰকলীয়া নাম আৰু স দায় থকা লাজ তামােলাকৈল ঘটাম।”

২৪ িযেহাৱাই মাক িকবা এটা দখৱুাইিছল। িযেহাৱাৰ মি ৰৰ

স খুত ৰািখ থাৱা িডমৰু িটৰ টা পািচ মাক দখৱুাইিছল।

বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ িযৰচূােলমৰ পৰা কমাৰ, বাৈঢ় আিদ

িশ কাৰীেয় সেত িযেহায়াকীমৰ পু িযহূদাৰ ৰজা যকিনয়াক, আৰু

িযহূদাৰ ধান লাকসকলক বািবলৈল ব ী কিৰ িনয়াৰ পাছত এই দশন

ঘিটিছল। ২ এটা পািচত থেম পকা িডমৰু িটৰ িনিচনা অিত উ ম

িডমৰু িট আিছল, আৰু আন পািচত বয়াৰ বােব খাব নাৱাৰা অিত বয়া

িডমৰু িট আিছল। ৩ তিতয়া িযেহাৱাই মাক িধেল, “ হ িযিৰিময়া,

তুিম িক দিখছা?” তিতয়া মই ক’ লাঁ, “িডমৰু িট; তাৰ মাজত ভাল

অিত উ ম, আৰু বয়া ইমান বয়া, য, বয়াৰ িনিমে খাব নাৱােৰ। ৪

পােছ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল: ৫ বােল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: এই ঠাইৰ পৰা কলদীয়াসকলৰ দশৈল মই

ব ী কিৰ পেঠাৱা িযহূদাৰ লাকসকলক মই এই উ ম িডমৰু িটৰ দেৰ

ম লৰ অেথ দিৃ কিৰম। ৬ িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ ম লৰ অেথ

তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ চ ৰািখম, আৰু মই তওঁেলাকক পনুৰায় এই

দশৈল আিনম আৰু তওঁেলাকক াপন কিৰম, নাভািঙম; ৰাপণ কিৰম,

ঘািলম। ৭আৰু মই য িযেহাৱা, ইয়াক জািনবৰ মন মই তওঁেলাকক

িদম; আৰু তওঁেলাক মাৰ জা হ’ব, আৰু মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম;

িকয়েনা তওঁেলােক সম মেনেৰ মাৈল উলিট আিহব। ৮আৰু িযহূদাৰ

ৰজা িচিদিকয়াক, তওঁৰ ধান লাকসকলক, আৰু এই দশত বাকী থকা

িযৰচূােলমৰ অৱিশ ভাগক, আৰু িমচৰ দশত বাস কৰা লাকসকলক,

বয়াৰ বােব খাব নাৱাৰা সই বয়া িডমৰু িটৰ দেৰ মই ত াগ কিৰম,

ইয়াক িযেহাৱাই িন য়ৈক কেছ। ৯ এেন িক, অম লৰ অেথ মই

তওঁেলাকক পিৃথৱীৰ সকেলা ৰাজ ত াসৰ িবষয় হ’বৈল, আৰু িয িয

ঠাইৈল তওঁেলাকক খিদম, সই সকেলা ঠাইত তওঁেলাকক অপমান,

দ ৃ া , িব প, আৰু শাওৰ িবষয় হ’বৈল িদম। ১০আৰু মই তওঁেলাকক

আৰু তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদয়া দশৰ পৰা তওঁেলাক উ

নােহাৱাৈলেক, তওঁেলাকৰ মাজৈল তেৰাৱাল, আকাল, আৰু মহামাৰী

পঠাই থািকম।

২৫ িযহূদাৰ আটাই লাকৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই

বাক আিহিছল। যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ

ৰাজ ৰ চতুথ বছৰত বািবলৰ নবখূদেনচৰ ৰজাৰ ৰাজ ৰ থম বছৰত

এই বাক আিহিছল। ২ িযিৰিময়া ভাববাদীেয় িযহূদাৰ সকেলা লাকৰ,

আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসী সকেলােৰ আগত সই বাক চাৰ কিৰ ক’ ল। ৩

তওঁ ক’ ল, “আেমানৰ পু িযহূদাৰ ৰজা যািচয়াৰ ৰাজ কালৰ েয়াদশ

বছৰৰ পৰা আিজৈলেক এই তইশ বছৰ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল

আিহ আেছ আৰু মই িত ভােত উিঠ তামােলাকক তাক ক আেছাঁ।

মই তামােলাকক ক’বৈল অিত ই ুক আিছেলাঁ, িক ু তামােলােক

কাণ িদয়া নাই। ৪ িযেহাৱাই িত ভােত উিঠ তওঁৰ সকেলা দাস

ভাববাদীসকলক তামােলাকৰ ওচৰৈল পঠাই আেছ, িক ু তামােলােক

না নাই, আৰু িনবৈল কােণা পতা নাই। ৫ এই ভাববাদীসকেল

কিছল, ‘িবনয় কেৰাঁ, তামােলাক িতজেন িনজ িনজ ‐পথৰ পৰা

আৰু িনজ িনজ তাৰ পৰা ঘৰূা, আৰু িযেহাৱাই তামােলাকক আৰু

তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদয়া দশত যেুগ যেুগ অন কালৈলেক

বাস কৰা। ৬আৰু ইতৰ দৱতােবাৰক সৱাপজূা আৰু সইেবাৰ আগত

িণপাত কিৰবৈল সইেবাৰৰ অ গািম নহ’বা, আৰু তওঁেলাকৰ হােত

কৰা কাযৰ াৰাই মাক বজাৰ িনিদবা; তিতয়া মই তামােলাকৰ

কােনা অপকাৰ নকিৰম।’ ৭ তথািপ, িযেহাৱাই কেছ, “ তামােলােক

িনজৰ িনজৰ অপকাৰৰ অেথ তামােলাকৰ হােত কৰা কাযৰ াৰাই মাক

বজাৰ িদবৈল মাৈল কাণ িদয়া নাই।” ৮ এই হতুেক বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ তামােলােক মাৰ বাক না, এইবােব, ৯

চাৱা, মই মা হ পঠাই উ ৰ িদশত থকা আটাই গা ীক আিনম, ইয়াক

িযেহাৱা কেছ: মই মাৰ দাস বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ ওচৰৈল মা হ

পঠাই, এই দশৰ, ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ, আৰু চািৰওফােল থকা এই

আটাইেবাৰ জািতৰ িবৰেু তওঁেলাকক আিনম; আৰু মই তওঁেলাকক

িনঃেশেষ িবন কিৰম, আৰু মই এওঁেলাকক আচিৰতৰ ও ই ই কৰাৰ

িবষয় আৰু এওঁেলাকৰ ঠাই িচৰকলীয়া ংস ান কিৰম। ১০ ইয়াৰ

বািহেৰ মই এওঁেলাকৰ পৰা উ াসৰ িন, আন ৰ িন, দৰা‐ক াৰ

িন, জাঁতৰ শ আৰু চািকৰ পাহৰ নাইিকয়া কিৰম। ১১ তিতয়া

এই গােটই দশ ংস আৰু আচিৰতৰ ঠাই হ’ব, আৰু এই জািতেবােৰ

স ৰ বছৰৈলেক বািবলৰ ৰজাৰ ব ী‐কাম কিৰব। ১২ িযেহাৱাই আৰু

কেছ: এই স ৰ বছৰ পৰূ হ’ ল, মই বািবলৰ ৰজাক, আৰু সই জািতক,

আৰু কলদীয়াসকলৰ দশক তওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বােব দ িদম; আৰু

মই তাক িচৰকালৰ বােব ংস ান কিৰম। ১৩আৰু মই সই দশৰ

িবৰেু কাৱা মাৰ সকেলা বাক , এেন িক, িযিৰিময়াই সকেলা জািতৰ

িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা, এই পিুথখিনত িলখা সকেলােক সই দশৈল

ঘটাম। ১৪ িকয়েনা অেনক জািত আৰু মহান ৰজাসকেল তওঁেলাকক

ব ী‐কাম কেৰাৱাব; আৰু মই তওঁেলাকৰ কম আৰু তওঁেলাকৰ হাতৰ

কায অ সােৰ তওঁেলাকক িতফল িদম। ১৫ িকয়েনা ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই মাক এইদেৰ কেছ: “তুিম মাৰ াধ ৰপূ সই া াৰসৰ

পান‐পা মাৰ হাতৰ পৰা লাৱা, আৰু িয িয জািতৰ ওচৰৈল মই

তামাক পঠাওঁ, তুিম গ সই সই জািতক ইয়াক পান কেৰাৱাবা। ১৬

তওঁেলােক পান কিৰ ঢলং‐পলং কিৰব আৰু মই তওঁেলাকৰ মাজৈল

িয তেৰাৱাল পিঠয়াম, তাৰ কাৰেণ তওঁেলাক পগলা যন হ’ব। ১৭

তিতয়া মই িযেহাৱাৰ হাতৰ পৰা সই পান‐পা ল, িযেহাৱাই িযেবাৰ

জািতৰ ওচৰৈল মাক পিঠয়ােল, তওঁেলাকক পান কেৰাৱােলাঁ, ১৮অথাৎ

আিজৰ দেৰই, তওঁেলাকক ংস ান, আচিৰত, ই ই , আৰু শাওৰ

িবষয় কিৰবৈল িযৰচূােলমক, িযহূদাৰ নগৰেবাৰক তাৰ ৰজাসকলক,

আৰু তাৰ ধান লাকসকলক পান কেৰাৱােলাঁ। ১৯আন জািত সমেূহও

ইয়াক পান কিৰব লগীয়া হিছল: আৰু িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণক আৰু

তওঁৰ ম ীসকলক, তওঁৰ ধান লাকসকলক, ২০ তওঁৰ সকেলা

জাক, িমি ত জািত সমহূক, উচ দশৰ সকেলা ৰজাক, পেল ীয়াসকলৰ

আটাই ৰজাক িবেশষৈক অি েলান, গাজা, ইে াণ, আৰু অ েদাদৰ

অৱিশ ভাগক, ২১ ইেদাম, মাৱাব, আৰু অে ানৰ স ান সকলক,

তূৰৰ সকেলা ৰজাক; ২২ চীেদানৰ সকেলা ৰজাক, সমু ৰ িসপােৰ

থকা ীপৰ সকেলা ৰজাক, ২৩ দদান, তমা, বজু, আৰু মৰ িৰত

ডািঢ়‐চুিল কটা সকেলােৱ পান কিৰবলগীয়া হিছল। ২৪আৰবৰ সকেলা

ৰজাক, মৰভূুিম‐িনবাসী িমি ত জািতৰ সকেলা ৰজাক, ২৫ িয ীৰ সকেলা

ৰজাক, এলমৰ সকেলা ৰজাক, মািদয়াসকলৰ সকেলা ৰজাক, ২৬ েভদ

নৰখাৈক উ ৰ দশৰ ওচৰত িক দূৰত থকা সকেলা ৰজাক, পিৃথৱীৰ

ওপৰত থকা জগতৰ সকেলা ৰাজ ক পান কেৰাৱােলাঁ; আৰু তওঁেলাকৰ

পাছত চচক ৰজাই পান কিৰব।” ২৭ ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “আৰু তুিম তওঁেলাকক এই কথা ক’বা,

তামােলােক পান কিৰ মতলীয়া হ বঁিতওৱা, আৰু তামােলাকৰ মাজৈল

মই িয তেৰাৱাল পিঠয়াম, তাৰ কাৰেণ পিতত হাৱা, আৰু িঠবা’।” ২৮
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আৰু তিতয়া যিদ তওঁেলােক পান কিৰবৈল তামাৰ হাতৰ পৰা পান‐

পা িট লবৈল অ ীকাৰ কেৰ, তািতয়া তওঁেলাকক ক’বা, বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, তামােলােক অৱেশ পান কিৰবই লােগ। ২৯

কাৰণ, চাৱা, মাৰ নােমেৰ খ াত হাৱা নগৰখনেতই অম ল আিনবৈল

ধিৰেছাঁ, এেন লত, তামােলােক এেকবােৰ দ নােপাৱাৈক থািকবা

ন? তামােলােক দ নােপাৱাৈক নাথািকবা; িকয়েনা বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই কেছ, মই পিৃথৱী‐িনবাসী সকেলােৰ অিহেত তেৰাৱাল মািতম।

৩০ এই হতুেক তুিম তওঁেলাকৰ িবৰেু এই সকেলা ভাববাণী চাৰ

কৰা, আৰু তওঁেলাকক কাৱা, ‘িযেহাৱাই উ ানৰ পৰা গ ন কিৰব,

আৰু তওঁ িনজৰ পিব িনবাসৰ পৰা উ ‐ িন নাব, তওঁৰ মৰ‐

ছাগ চেৰাৱা ঠাইৰ িবৰেু বৰৈক গি ব, আৰু পিৃথৱী‐িনবাসী সকেলােৰ

িবৰেু া া িট গচেকাঁতাসকলৰ দেৰই উ ‐ িন কিৰব। ৩১ পিৃথৱীৰ

সীমাৈলেক িনেয় ব ািপব; িকয়েনা জািত সমেূহ সেত িযেহাৱাৰ িববাদ

আেছ, তওঁ ম সকেল সেত িতবাদ কিৰব; হঁতক হ’ ল, তওঁ

তেৰাৱালত শাধাই িদব।” এেয় িযেহাৱাৰ বচন। ৩২ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ চাৱা, এক জািতৰ পৰা আন জািতৈল অম ল

ওলাব, আৰু পিৃথৱীৰ অ ভাগৰ পৰা বৰ ধমুহুা আিহব। ৩৩ সই

িদনা পিৃথৱীৰ ইমৰূৰ পৰা িসমৰূৈল িযেহাৱাৰ হত লাক হ’ব; কােনও

তওঁেলাকৰ বােব িবলাপ নকিৰব, আৰু তওঁেলাকক গােটাৱা িক পাতা

নহ’ব, তওঁেলাক মািটৰ ওপৰত সাৰ ৰপূ হ’ব। ৩৪ হ মৰ‐ছাগ

ৰখীয়ােবাৰ, তামােলােক হাহাঁকাৰ আৰু কাতেৰাি কৰা; আৰু হ মৰ‐

ছাগৰ জাকৰ ধান লাকসকল, তামােলাক ছাইত বাগৰা। িকয়েনা

তামােলাকৰ হত াৰ িদন আিহ পিৰল; মই তামােলাকক িছ ‐িভ কিৰম,

তােত তামােলাক মেনাহৰ পা ৰ দেৰ পিতত হবা। ৩৫ মৰ‐ছাগ

ৰখীয়ােবােৰ পলাবৈল, বা মৰ‐ছাগৰ জাকৰ ধান লাকসকেল ৰ া

পাবৈল বাট নাপাব। ৩৬ মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ কাতেৰাি আৰু মৰ‐

ছাগৰ জাকৰ ধান লাকসকলৰ হাহাঁকাৰৰ শ না গেছ; িকয়েনা

িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ চৰণীয়া ঠাই উ কিৰেছ। ৩৭আৰু িযেহাৱাৰ

াধৰ কাৰেণ শাি পণূ মৰ‐ছাগৰ গঁৰালেবাৰ িন হ’ল। ৩৮ তওঁ

িসংহৰ িনিচনাৈক িনজৰ গহবৰ এিৰ আিহেছ; িকয়েনা অত াচাৰকাৰী

তেৰাৱালৰ ভয়ানকতা আৰু তওঁৰ চ াধৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ দশ

আচিৰতৰ িবষয় হেছ, কাৰণ তওঁৰ খয়াল াধৰ বােব।”

২৬ যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজ ৰ আৰ িণত

িযেহাৱাৰ পৰা এই বাক আিহল আৰু ক’ ল, ২ বােল, “িযেহাৱাই

এইদেৰ কেছ: তুিম িযেহাৱাৰ গহৃৰ চাতালত িথয় হাৱা, আৰু িযেহাৱাৰ

গহৃত িণপাত কিৰবৈল অহা িযহূদাৰ সকেলা নগৰৰ লাকসকলক,

মই তাওঁেলাকক ক’বৈল তামাক আ া িদয়া সকেলা বাক কাৱা,

এিট কথাও নােকাৱাৈক নাথািকবা। ৩ িকজািন তওঁেলােক িন িনজ

িনজ ‐পথৰ পৰা উলিটব; সেয় হ’ ল, তওঁেলাকৰ তাৰ বােব মই

তওঁেলাকৈল কিৰব খাজা অম লৰ পৰা থািমম। ৪ তুিম তওঁেলাকক

কাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ, িয ভাববাদীসকলক মই ভােত উিঠ

তামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াই থােকাঁ, িক ু তামােলােক যিদ না, ৫

মাৰ দাস সই ভাববাদীসকলৰ বাক িনবৈল, তামােলাকৰ আগত

মই াপন কৰা মাৰ ব ৱ ামেত চিলবৈল, যিদ তামােলােক মাৈল

কাণ িনিদয়া, ৬ তেনহ’ ল মই এই গহৃক চীেলাৰ দেৰ কিৰম, আৰু

এই নগৰক পিৃথৱীৰ আটাই জািতৰ শাওৰ িবষয় কিৰম। ৭ যিতয়া

িযিৰিময়াই িযেহাৱাৰ গহৃত এই সকেলা বাক কাৱাত ভাববাদী আৰু

আটাই জাসকেল িনেল। ৮আৰু িযিৰিময়াই সকেলা লাকৰ আগত,

িযেহাৱাই আ া কৰা সকেলা কথা ক এেটাৱাৰ পাছত, পেুৰািহত,

ভাববাদী আৰু আটাই জাসকেল তওঁক ধিৰ ক’ ল, “তুিম িন েয় মিৰবা!

৯ এই গহৃ চীেলাৰ দেৰ হ’ব আৰু এই নগৰ উ হ িনবাসী‐শূ হ’ব

বিুল ক, তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ িকয় ভাববাণী চাৰ কিৰছা?” সই

কাৰেণ সকেলা জাই িযেহাৱাৰ গহৃত িযিৰিময়াৰ আগত গাট খােল।

১০ তিতয়া িযহূদাৰ ধান লাকসকেল এই কথা িন ৰাজ গহৃৰ পৰা

িযেহাৱাৰ গহৃৈল আিহল, আৰু তওঁেলাক িযেহাৱাৰ গহৃত নতুন ৱাৰৰ

সােমাৱা ঠাইত বিহল। ১১ পােছ পেুৰািহত আৰু ভাববাদীসকেল ধান

লাকসকলক আৰু আটাই জাসকলৰ আগত ক’ ল, “এই মা হ াণদ ৰ

যাগ ; িকয়েনা তওঁ এই নগৰৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কিৰেল, তাক

তামােলােক িনজ কােণ িনলা!” ১২ তিতয়া িযিৰিময়াই সকেলা ধান

লাক আৰু আটাই জাৰ আগত ক’ ল, “এই গহৃ আৰু নগৰৰ িবৰেু

তামােলােক না আটাইেবাৰ ভাববাণী চাৰ কিৰবৈল িযেহাৱাই মাক

পিঠয়ােল। ১৩ এই হতুেক এিতয়া তামােলােক িনজ িনজ আচৰণ

আৰু কম কৰা, আৰু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাক পালন

কৰা; তােত িযেহাৱাই তামােলাকৰ অিহেত কিৰব খাজা অম লৰ

পৰা থািমব। ১৪ িক ু চাৱা! মই হ’ ল তামােলাকৰ হাতেত আেছাঁ।

তামােলাকৰ দিৃ ত িয ভাল আৰু ায়, তােক মাৈল কৰা। ১৫ িক ু

তামােলােক িন েয় জািনবা, য, যিদ তামােলােক মাক বধ কৰা,

তে তামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ, এই নগৰৰ, আৰু ইয়াৰ িনবাসীসকলৰ

ওপৰত িনে াষীৰ ৰ পাতৰ দাষ ঘেটাৱাব। িকয়েনা সঁচাৈক সই সকেলা

কথা তামােলাকৰ কাণত ক’বৈল িযেহাৱাই মাক তামােলাকৰ িৰৈল

পিঠয়ােল।” ১৬ তিতয়া ধান লাকসকল আৰু আটাই জাই পেুৰািহত

আৰু ভাববাদীসকলক ক’ ল, “এই মা হ াণদ ৰ যাগ নহয়; িকয়েনা

এওঁ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ আমাক কথা ক’ ল।” ১৭ তাৰ পাছত

দশৰ ব ৃ সকলৰ মাজৰ িকছু লােক উিঠ জাসকলৰ গােটই সমাজক

ক’ ল। ১৮ তওঁেলােক ক’ ল, “িযহূদাৰ িহি য়া ৰজাৰ ৰাজ ৰ কালত

মােৰি য়া মীখায়াই ভাববাণী চাৰ কিৰিছল। তওঁ িযহূদাৰ আটাই

লাকক কিছল, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কিছল: “িচেয়ানক

পথাৰৰ দেৰ চেহাৱা হ’ব, িযৰচূােলম ভ ৰািশ হ’ব আৰু গহৃিট থকা

প তেটা কাঠিনৰ ওখ ঠাইৰ দেৰ হ’ব।” ১৯ কাৱােচান, িযহূদাৰ িহি য়া

ৰজাই আৰু গােটই িযহূদাই জােনা তওঁক বধ কিৰিছল? িহি য়াই

জােনা িযেহাৱাৈল ভয় কৰা নািছল? আৰু তওঁ জােনা িযেহাৱাৰ অ হ

াথনা কৰা নািছল? তােত িযেহাৱাই তওঁেলাকৈল কিৰব খাজা অম লৰ

পৰা জােনা নাথািমল? তামােলােক কাৱাৰ দেৰ কিৰেল আৰু িনজ

িনজ াণৰ অিহেত মহা‐অম ল ঘটাম। ২০ িযেহাৱাৰ নােমেৰ ভাববাণী

চাৰ কৰা আৰু এজন লাক আিছল, তওঁ িকিৰয়ৎ‐িযয়াৰীম িনবাসী

চমিৰয়াৰ পু ঊিৰয়া; তওঁ িযিৰিময়াৰ সকেলা বাক ৰ দেৰ এই নগৰ

আৰু এই দশৰ অিহেত ভাববাণী চাৰ কিৰিছল। ২১ িক ু িযেহায়াকীম

ৰজা, তওঁৰ বীৰসকলক আৰু সকেলা ধান লাক তওঁৰ কথা িনবৈল

পাৱাত, ৰজাই তওঁক বধ কিৰবৈল পৰুষুাথ কিৰেল; িক ু ঊিৰয়াই তােক

িন ভয় পাই পলাই িমচৰৈল গ’ল। ২২ তিতয়া িযেহায়াকীম ৰজাই

িমচৰৈল মা হ পিঠয়ােল, অথাৎ অকেবাৰৰ পু ইলনাথনক আৰু তওঁৰ

লগত কইজনমান লাকক িমচৰৈল পিঠয়ােল। ২৩ পাছত তওঁেলােক

ঊিৰয়াক িমচৰৰ পৰা উিলয়াই িযেহায়াকীম ৰজাৰ িৰৈল আিনলত,

ৰজাই তেৰাৱালৰ াৰাই তওঁক বধ কিৰ সামা লাকৰ মদামত তওঁৰ

শৱ পলাই িদেল। ২৪ িক ু চাফনৰ পু অহীকামৰ হাত িযিৰিময়াৰ পে

থকাত, বধ কিৰবৰ অেথ লাকসকলৰ হাতত তওঁক শাধাই িদয়া নহ’ল।

২৭ যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ ৰাজ ৰ আৰ িণত

িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাক আিহল, বােল, ২ “িযেহাৱাই

মাক ক’ ল, তুিম যাঁত‐জৰী আৰু যৱুিল সািজ তামাৰ িডিঙত লেগাৱা।

৩আৰু িযৰচূােলমৈল িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাৰ িৰৈল দূতেবাৰৰ হাতত,

ইেদামৰ ৰজা, মাৱাবৰ ৰজা, অে ানৰ স ানসকলৰ ৰজা, তূৰৰ ৰজা,

আৰু চীেদানৰ ৰজাৰ ওচৰৈল সইেবাৰ পিঠয়াই িদয়া। ৪আৰু িনজ িনজ

ভুক ক’বৰ বােব তওঁেলাকক এই আেদশ িদয়া, ‘ই ােয়লৰ ঈ ৰ

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ: “ তামােলােক িনজ িনজ ভুক এই

এই কথা ক’বা, ৫ ‘মেয়ই িনজ মহাশি েৰ আৰু মলা বা েৰ পিৃথৱীক

আৰু পিৃথৱীৰ ওপৰত থকা মা হ আৰু প েবাৰক স ৃ কিৰেলাঁ, আৰু

মাৰ দিৃ ত যাক ভাল দেখাঁ, তােক তাক িদওঁ। ৬ এই হতুেক এিতয়া

মই এই সকেলা দশ মাৰ দাস বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ হাতত

িদেলাঁ, আৰু তওঁৰ ব ীকাম কিৰবৰ অেথ বনৰ জ ু েবাৰেকা মই তওঁক
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িদেলাঁ। ৭আৰু তওঁৰ িনজ দশৰ সময় শষ নােহাৱাৈলেক সকেলা

জািতেয় তওঁৰ, তওঁৰ পেুতকৰ আৰু তওঁৰ নািতেয়কৰ ব ী‐কাম

কিৰব; সই সময় হ’ ল অেনক জািত আৰু মহান ৰজাসকেল তওঁক

তওঁেলাকৰ ব ী‐কাম কেৰাৱাব। ৮ িয জািত আৰু ৰজাই সই বািবলৰ

ৰজা নবখূদেনচৰৰ ব ী‐কাম নকিৰব, আৰু বািবলৰ ৰজাৰ যৱুিলত

িনজৰ িডিঙ নাৰািখব, িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁৰ হােতেৰ এই জািতক

সংহাৰ নকৰাৈলেক তেৰাৱাল আৰু মহামাৰীৰ াৰাই দ িদম। ৯ িক ু

তামােলােক হ’ ল! তামােলােক বািবলৰ ৰজাৰ ব ী‐কাম কিৰবৈল

নাপাবা, ‘এই বিুল তামােলাকক কাৱা তামােলাকৰ ভাববাদী, ম লতী,

দশক, গণক, িক মায়াবীৰ কথা িনবা।’ ১০ িকয়েনা তামােলাকৰ

দশৰ পৰা তামােলাকক দূৰ কিৰবৰ কাৰেণ আৰু মই তামােলাকক

খদাই িদেল তামােলাক ন হবৈল তামােলাকৰ আগত তওঁেলােক

িমছা ভাববাণী চাৰ কেৰ। ১১ িক ু িয জািতেয় বািবলৰ ৰজাৰ যৱুিলৰ

তলত িনজৰ িডিঙ ৰািখব, আৰু তওঁৰ ব ীকাম কিৰব, িযেহাৱাই কেছ,

‘মই সই জািতক িনজ দশত থািকবৈল িদম; তওঁেলােক তাত কৃিষকায

কিৰব, আৰু তাত বাস কিৰব”’।” ১২ পাছত মই সই সকেলা বাক

অ সােৰ িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক ক’ লাঁ: “ তামােলােক িনজ িনজ িডিঙ

বািবলৰ ৰজাৰ যৱুিলৰ তলত ৰািখ, তওঁৰ আৰু তওঁৰ লাকসকলৰ

ব ী‐কাম কিৰ জীয়াই থাকা। ১৩ িয জািতেয় বািবলৰ ৰজাৰ ব ী‐

কাম নকিৰব, সই জািতৰ িবষেয় িযেহাৱাই কাৱাৰ দেৰ, তুিম আৰু

তামাৰ জাসকল তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীত িকয় মিৰবা?

১৪ ‘বািবলৰ ৰজাৰ ব ী‐কাম কিৰব নাপাবা’ বিুল তামােলাকক কাৱা

ভাববাদীসকলৰ কথা িনবা; িকয়েনা তওঁেলােক তামােলাকৰ আগত

িমছা ভাববাণী চাৰ কেৰ। ১৫ কাৰণ, িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকক

পেঠাৱা নাই” িক ু মই তামােলাকক খদাই িদেল তামােলাক আৰু

তামােলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ কৰা ভাববাদীসকল িবন হবৰ

কাৰেণ, তওঁেলােক িমছাৈকেয় মাৰ নােমেৰ ভাববাণী চাৰ কেৰ। ১৬

পােছ মই পেুৰািহতসকলক আৰু এই সকেলা জাক ক’ লাঁ, “িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: চাৱা, িযেহাৱাৰ গহৃৰ ব েবাৰ অলপেত পনুৰায় বািবলৰ

পৰা অনা যাব বিুল তামােলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ কৰা তামােলাকৰ

ভাববাদীসকলৰ কথাৈল কাণ িনিদবা; িকয়েনা িসহঁেত তামােলাকৰআগত

িমছা ভাববাণী চাৰ কেৰ। ১৭ তওঁেলাকৰ কথাৈল কাণ িনিদবা, িক ু

বািবলৰ ৰজাৰ ব ী‐কাম কিৰ জীয়াই থাকা; এই নগৰ িকয় ংস ান

হব? ১৮ িক ু যিদ তওঁেলাক ভাববাদী হয়, আৰু যিদ িযেহাৱাৰ বাক

তওঁেলাকৰ লগত আেছ, তে িযেহাৱাৰ গহৃত, িযহূদাৰ ৰাজগহৃত আৰু

িযৰচূােলমত অৱিশ থকা ব েবাৰ বািবলৈল নাযাবৈল বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাৰ আগত তওঁেলােক াথনা কৰক। ১৯ িকয়েনা বািবলৰ ৰজা

নবখূদেনচেৰ িযেহায়াকীমৰ পেুতক িযহূদাৰ ৰজা যকিনয়ক, আৰু িযহূদাৰ

ও িযৰচূােলমৰ ধান লাকসকলক আৰু িযৰচূােলমৰ পৰা বািহৰৈল ব ী

কিৰ িনয়া সময়ত, ২০ কইটা, সমু ‐পা েটা, আৰু আধাৰেবাৰ

আিদ কিৰ এই নগৰৰ অৱিশ থকা িয িয ব বািবলত ৰজা নবখূদেনচেৰ

িনয়া নািছল, সইেবাৰৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ; ২১ এেন িক,

িযেহাৱাৰ গহৃত, িযহূদাৰ ৰাজগহৃত, আৰু িযৰচূােলমত অৱিশ থকা

সই ব েবাৰৰ িবষেয় ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ

কেছ, ২২ সই সকেলােক বািবলৈল িনয়া হ’ব, আৰু মই সইেবাৰৰ

িবচাৰ নকৰা িদনৈলেক সইেবাৰ সই ঠাইেত থািকব, ইয়ােক িযেহাৱাই

কেছ; সই িদন উপি ত হ’ ল, মই সইেবাৰ আিন এই ঠাইত পনুৰাই

াপন কিৰম’।”

২৮ পাছত সই বছৰত িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ ৰাজ কালৰ

আৰ িণত চতুথ বছৰৰ প ম মাহত, িযেহাৱাৰ গহৃত, পেুৰািহত

আৰু সকেলা জাৰ আগত িগিবেয়ান িনবাসী অ ুৰৰ পু হনিনয়া

ভাববাদীেয় মাক এই কথা ক’ ল, ২ “ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ‘মই বািবলৰ ৰজাৰ যৱুিল ভািঙেলাঁ। ৩ এই

ঠাইৰ পৰা বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ বািবলৈল ল যাৱা িযেহাৱাৰ

গহৃৰ সকেলা ব স ণূ ই বছৰৰ িভতৰত মই পনুৰায় এই ঠাইৈল

আিনম। ৪আৰু িযেহাৱাই কেছ, ‘মই িযেহায়াকীমৰ পু িযহূদাৰ ৰজা

যকিনয়াক, বািবলৈল ব ী কিৰ িনয়া িযহূদাৰ সকেলােৰ সেত এই

ঠাইৈল পনুৰায় আিনম; িকয়েনা মই বািবলৰ ৰজাৰ যৱুিল ভািঙম’।” ৫

তিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীেয় িযেহাৱাৰ গহৃত িথয় হ থকা পেুৰািহতসকল

আৰু জাসকলৰ আগত হনিনয়া ভাববাদীক কথা ক’ ল, ৬ িযিৰিময়া

ভাববাদীেয় এই কথা ক’ ল, আেমন, িযেহাৱাই তােকই কৰ’ক; বািবলৰ

পৰা এই ঠাইৈল িযেহাৱাৰ গহৃৰ ব েবাৰ আৰু দশা ৰত হাৱা আটাইেক

পনুৰায় আিনব বিুল তুিম চাৰ কৰা সই ভাববাণীেবাৰ িযেহাৱাই িস

কৰ’ক। ৭ তথািপ তামাৰ কাণত আৰু আটাই জাৰ কাণত এই িয

কথা মই কওঁ, তাক না। ৮ মাৰ আৰু তামাৰ আেগেয় িয াচীন

ভাববাদীসকল আিছল, তওঁেলােক অেনক অেনক দশ আৰু মহৎ মহৎ

ৰাজ ৰ িবৰেু যু , অম ল আৰু মহামাৰী হ’ব বিুল ভাববাণী চাৰ

কিৰিছল। ৯ িয ভাববাদীেয় শাি হ’ব বিুল ভাববাণী চাৰ কেৰ, সই

ভাববাদীৰ বাক ফিলয়ােলেহ, িযেহাৱাই সঁচাৈক তওঁক পেঠাৱা হয়

বিুল জনা যাব।” ১০ পাছত হনিনয়া ভাববাদীেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৰ

িডিঙৰ পৰা যৱুিলখন সােলাকাই ভািঙ পলােল। ১১আৰু হনিনয়াই

আটাই জাসকলৰ আগত ক’ ল, “িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘স ণূ

ইবছৰৰ িভতৰত মই বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ যৱুিল এইদেৰই ভািঙ

আটাই জািতৰ িডিঙৰ পৰা চাম’।” তিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদী িনজ

বােট িচ গ’ল। ১২ পাছত হনিনয়া ভাববাদীেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৰ

িডিঙৰ পৰা যৱুিলখন ভািঙ চুৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাক িযিৰিময়াৈল

আিহল, বােল, ১৩ “তুিম গ হনিনয়াক কাৱা, িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

‘তুিম কাঠৰ যৱুিল ভািঙলা হয়, িক ু তাৰ সলিন লাহাৰ যৱুিল যু ত

কিৰব লােগ।” ১৪ িকয়েনা ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ, বািবলৰ নবখূদেনচৰ ৰজাৰ ব ী‐কাম কিৰবৈল মই

সকেলা জািতৰ িডিঙত লাহাৰ যৱুিল লগােলাঁ; তােত তওঁেলােক তওঁৰ

ব ী‐কাম কিৰব; আৰু মই বনৰ জ ু েবাৰেকা তওঁক িদেলাঁ।” ১৫ পাছত

িযিৰিময়া ভাববাদীেয় হনিনয়া ভাববাদীক ক’ ল, “ হ হনিনয়া, না;

িযেহাৱাই তামাক পেঠাৱা নাই, িক ু তুিম এই লাকসকলক িমছা কথােত

িব াস কৰাইছা। ১৬ এই হতুেক িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ চাৱা, মই

তামাক পিৃথৱীৰ পৰা দূৰ কিৰ িদম; তুিম এই বছৰৰ িভতৰেত মিৰবা,

কাৰণ তুিম িযেহাৱাৰ িবৰেু িবে াহৰ কথা ক’লা। ১৭আৰু হনিনয়া

ভাববাদী সই বছৰৰ স ম মাহত মিৰল।

২৯ িযৰচূােলমৰ পৰা িযিৰিময়া ভাববাদীেয় পেঠাৱা প খনৰ কথা

এইেবাৰ ‐ িযেবাৰ দশা ৰৈল িনয়া ব ৃ সকলৰ অৱিশ বাগৈল,

আৰু িযৰচূােলমৰ পৰা বািবলৈল নবখূদেনচেৰ ব ী কিৰ িনয়া পেুৰািহত,

ভাববাদী, আৰু সকেলা জাৈল পিঠয়াইিছল। ২আৰু এইয়া হিছল যিতয়া

যকিনয়া ৰজা, ৰাজমাও, নপংুসকসকল, িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ ধান

লাকসকল, আৰু ৰাজিমি বাৈঢ় আিদ িশ কাৰীসকেল িযৰচূােলমৰ পৰা

ান কিৰিছল। ৩ এই প িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাই বািবলৈল, বািবলৰ

ৰজা নবখূদেনচৰৰ িৰৈল পেঠাৱা চাফনৰ পু ইিলয়াচাৰ, আৰু িহি য়াৰ

পু গমিৰয়াৰ হাতত পিঠয়াইিছল। ৪ প খনত এইদেৰ কিছল, য, “মই

িযৰচূােলমৰ পৰা বািবলৈল ব ী কিৰ িনয়া সকেলা দশা িৰত লাকক

ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ৫ তামােলােক

ঘৰ সািজ তাত বাস কৰা, আৰু বাৰী পািত তাৰ ফল ভাগ কৰা। ৬

িববাহ কিৰ লৰা‐ ছাৱালী জ িদয়া, আৰু লৰা‐ ছাৱালী জি বৰ কাৰেণ

তামােলাকৰ পু সকলৈল ছাৱালী আনা, আৰু জীেয়ৰাসকলক িবয়া

িদয়া। এইদেৰ যন তামােলাক সংখ াত কম নৈহ বািঢ় যাৱা। ৭আৰু মই

তামােলাকক ব ী কিৰ িনয়া নগৰৰ শাি ৈল চ া কৰা আৰু তাৰ বােব

িযেহাৱাৰ আগত াথনা কৰা; িকয়েনা তাৰ শাি েত তামােলাকেৰা শাি

হ’ব। ৮ কাৰণ ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ:

‘ তামােলাকৰ মাজত থকা তামােলাকৰ ভাববাদী আৰু ম লতীসকেল

তামােলাকক ভুলাওক, নাইবা তামােলাকৰ সেপানত তামােলাকক

দখউুৱা কথাৈল কাণ িনিদবা। ৯ িকয়েনা তওঁেলােক িমছাৈক মাৰ
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নােমেৰ তামােলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ কেৰ; িযেহাৱাই কেছ,

মই তওঁেলাকক পেঠাৱা নাই। ১০ িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ:

‘বািবলত থকা স ৰ বছৰ পৰূ হ’ল, মই তামােলাকৰ িবচাৰ ল’ম আৰু

এই ঠাইৈল তামােলাকক ওেলাটাই আিন তামােলাকৈল মাৰ ম ল

বাক িস কিৰম। ১১ কাৰণ িযেহাৱাই কেছ, মই তামােলাকৰ িবষেয়

কৰা স মেয়ই জােনা; তামােলাকৰ শষ‐অৱ াত তামােলাকক

আশা িদবৈল সেয় ম লৰ স , অম লৰ নহয়। ১২আৰু তিতয়া

তামােলােক মাক মািতবা আৰু গ মাৰ আগত াথনা কিৰবা; তিতয়া

মই তামােলাকৰ কথা িনম। ১৩ আৰু তামােলােক সম মেনেৰ

মাক িবচািৰেল মাক িবচািৰ পাবা। ১৪ আৰু িযেহাৱাই কেছ: ‘মই

তামােলাকক মাক পাবৈল িদম, মই তামােলাকৰ ব ী‐অৱ া পিৰব ন

কিৰম, আৰু মই তামােলাকক দশা িৰত কৰা সকেলা জািতৰ পৰা আৰু

সকেল ঠাইৰ পৰা তামােলাকক গাটাই আিনম,’ ইয়াক িযেহাৱাই কেছ:

‘আৰু িয ঠাইৰ পৰা মই তামােলাকক ব ী কিৰ িনয়ােলাঁ, সই ঠাইৈল

পনুৰায় আিনম। ১৫ িযেহতু তামােলােক কছা, িযেহাৱাই বািবলতআমাৰ

কাৰেণ ভাববাদীসকলক উৎপ কিৰেল, ১৬এই হতুেক তামােলােক

জািনবা, য, দায়দুৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বেহাঁতা ৰজাৰ, আৰু তামােলাকৰ

সেত দশা ৰৈল নােযাৱা তামােলাকৰ ভাই এই নগৰ‐িনবাসী সকেলা

জাৰ িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ১৭ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ, ‘ চাৱা, মই তওঁেলাকৰ মাজৈল তেৰাৱাল, আকাল,

আৰু মহামাৰী পিঠয়াম; আৰু তামােলাক অিত বয়া হাৱাৰ কাৰেণ মই

তামােলাকক খাব নাৱাৰা িঘণলগীয়া িডমৰু িটৰ দেৰ কিৰম। ১৮ মই

তেৰাৱাল, আকাল, আৰু মহামাৰী ল তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদম,

আৰু পিৃথৱীৰ সকেলা ৰাজ ৰ মাজত তওঁেলাকক াসৰ িবষয় কিৰম; আৰু

মই তওঁেলাকক খদাই িদয়া সকেলা জািতৰ মাজত তওঁেলাকক শাও,

আচিৰত, ই ই আৰু িধ াৰৰ িবষয় কিৰম। ১৯ কাৰণ িযেহাৱাই কেছ:

‘মই অিত ভােত উিঠ তওঁেলাকৰ ওচৰৈল মাৰ দাস ভাববাদীসকলৰ

াৰাই পেঠাৱা মাৰ বাক ৈল তামােলােক কাণ িনিদলা;’ িযেহাৱাই

কেছ: ‘ তামােলােক মাৰ বাক িনবৈল ই া নকিৰলা।’ ২০ এই

হতুেক িযৰচূােলমৰ পৰা বািবলৈল মই পেঠাৱা দশা িৰত হাৱা িয

তামােলাক, সকেলােৱ িযেহাৱাৰ বাক না: ২১ ‘ কালায়াৰ পু িয

আহােব, আৰু মােচয়াৰ পু িয িচিদিকয়াই মাৰ নােমেৰ তামােলাকৰ

আগত িমছা ভাববাণী চাৰ কিৰেল, তওঁেলাকৰ িবষেয় ই ােয়লৰ

ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ‘ চাৱা, মই তওঁেলাকক

তামােলাকৰ চ ৰ আগেতই বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ হাতত শাধাই

িদম। ২২ আৰু বািবলৰ ৰজাই জইুত পাৰা িচিদিকয়া আৰু আহাবৰ

দেৰ িযেহাৱাই তামাক কৰক বিুল ক, বািবলত থকা িযহূদাৰ সকেলা

দশা িৰত লােক তওঁেলাকক দ ৃ া ৰ ল কিৰ শাও িদব।’ ২৩ িকয়েনা

তওঁেলােক ই ােয়লৰ মাজত অ ানতাৰ কায কিৰেল, আৰু িনজ িনজ

ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ ীৈল গমন কিৰেল, আৰু মই তওঁেলাকক আ া িনিদয়া

বাক িমছাৈকেয় মাৰ নােমেৰ চাৰ কিৰেল।’ িযেহাৱাই কেছ: ‘মেয়ই

জােনা, আৰু মেয়ই সা ী আেছাঁ।’ ২৪ তুিম িনিহলামীয়া চমিয়য়াৰ িবষেয়

এই কথা কাৱা: ২৫ ‘ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ

কেছ: িযৰচূােলমত থকা সকেলা লাকৈল, আৰু মােচয়াৰ পু চফিনয়া

পেুৰািহত আিদ সকেলা পেুৰািহতৈল তুিম িনজৰ নােমেৰ প পিঠয়াই

কছা, ২৬ “িয কােনা মা েহ বলীয়া হ িনজেক ভাববাদী পােত, সই

মা হক াত আৰু িশকিলত ব কিৰবৈল, িযেহাৱাৰ গহৃত অধ হবৰ

কাৰেণ িযেহায়াদা পেুৰািহতৰ সলিন িযেহাৱাই তামাক পেুৰািহত িনযু

কিৰেল। ২৭ এই হতুেক অনােথাতীয়া িয িযিৰিময়াই তামােলাকৰ

আগত িনজেক িনেজ ভাববাদী পােত, সই িযিৰিময়াক তুিম িকয় ধমিক

িদয়া নাই? ২৮ িকয়েনা বািবলত থকা আমাৈল তওঁ ক পিঠয়াইেছ, য,

ব িদন হ’ব, তামােলােক ঘৰ সািজ তাত বাস কৰা, বাৰী পািত তাৰ ফল

ভাগ কৰা’।” ২৯ চফিনয়া পেুৰািহেত সই প খন িযিৰিময়া ভাববাদীেয়

নাৈক পাঠ কিৰেল। ৩০ তােত িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক

আিহল, বােল, ৩১ তুিম দশা িৰত হাৱা লাকসকলৰ আগৈল এই কথা

ক পিঠওৱা, িযেহাৱাই িনিহলামীয়া িবষেয় এই কথা কেছ, মই চমিয়য়াক

নপেঠাৱাৈকেয় তওঁ তামােলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ কিৰেল, আৰু

িমছা কথাত তামােলাকৰ িব াস জ ােল। ৩২ এই হতুেক িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: চাৱা, মই িনিহলামীয়া চমিয়য়াক আৰু তাৰ বংশক

দ িদম; এই জািত সমহূৰ মাজত বসিত কিৰবৈল তাৰ এিট স ােনা

নাথািকব, আৰু িযেহাৱাই কেছ, মই মাৰ জাসকলৰ িয ম ল কিৰম,

তাক তওঁ ভাগ কিৰবৈল নাপাব; কাৰণ তওঁ িযেহাৱাৰ িবৰেু িবে াহৰ

কথা ক’ ল’।”

৩০ িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল অহা বাক এই আৰু ক’ ল, ২

“ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘মই তামাৰ আগত

কাৱা সকেলা বাক এখন পিুথত িলিখ থাৱা। ৩ িকয়েনা িযেহাৱাই

কেছ, ‘ চাৱা, মই িয িদনা মাৰ জা ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ ব ী‐

অৱ া পিৰব ন কিৰম, এেন িদন আিহেছ,’ ইয়াক িযেহাৱাই কেছ, ‘মই

তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িয দশৈল তওঁেলাকক ওভটাই আিনম

আৰু তওঁেলােক তাক অিধকাৰ কিৰব।” ৪ ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ িবষেয়

িযেহাৱাই কাৱা বাক এইেবাৰ: ৫ “সঁচাৈকেয় িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ:

‘আিম শাি জনক নােহাৱা ক ন আৰু ভয়ৰ শ িনেলাঁ। ৬ এিতয়া

তামােলােক িধ চাৱা, পৰুষুৰ সৱ‐ বদনা হয় ন? সৱকািৰণীৰ

দেৰ েত ক পৰুেুষ কঁকালত হাত িদ থকা মই িকয় দিখেছাঁ? আৰু

সৱকািৰণী ীৰ দেৰ সকেলােৰ মখু িকয় িববণ হেছ? ৭ হায় হায়! সই

িদন ইমান মহৎ, য, তাৰ িনিচনা আৰু কােনা িদন নাই। এেয় যােকাবেৰই

স টৰ কাল, িক ু তওঁ তাৰ পৰা ৰ া পাব। ৮আৰু বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই কেছ: সই িদনা মই তামাৰ িডিঙৰ পৰা তওঁৰ যৱুিল ভািঙ

পলাম; আৰু তামাৰ যাত‐জৰীেবাৰ িচিঙ পলাম, িবেদশীসকেল তওঁক

আৰু ব ী‐কাম নকৰাব। ৯ িক ু তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

ভজনা কিৰব আৰু মই িয জনাক তওঁেলাকৰ ওপৰত িনযু কিৰম,

তওঁেলাকৰ সই ৰজা দায়দুৰ ব ী‐কাম কিৰব। ১০ এই হতুেক,

িযেহাৱাই কেছ, হ মাৰ দাস যােকাব, ভয় নকিৰবা; হ ই ােয়ল ব া ল

নহবা। িকয়েনা চাৱা, মই দূৰৰ পৰা তামাক, আৰু ব ী‐অৱ াত থকা

দশৰ পৰা তামাৰ বংশক িন াৰ কিৰম। কাৰণ যােকাব ঘিূৰ আিহ িনভয়

আৰু িনি হ থািকব, কােনও তওঁক ভয় নেদখৱুাব। ১১ িকয়েনা,

িযেহাৱাই কেছ, ‘ তামাক ৰ া কিৰবৈল তামাৰ লগত আেছাঁ; কাৰণ

মই িয জািতৰ মাজৈল তামাক িছ ‐িভ কিৰেলাঁ, সই আটাই জািতক

মই িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰেলও, তামাক িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰম; িক ু

তামাক িবচােৰেৰ শাি িদম, তামাক কােনামেতই দ িনিদয়াৈক

নেৰাঁ। ১২ িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা কেছ, তামাৰ ত িচিকৎস াৰ

বািহেৰ, আৰু তামাৰ ঘা ক দায়ক। ১৩ তামাক আেৰাগ কিৰবৈল

কােনও গাত নলয়, তামাৰ ঘা কিৰব পৰা কােনা ঔষধ নাই। ১৪

তামাৰ মকািৰণী সকেলােৱ তামাক পাহিৰেল, তওঁেলােক তামাক

িনিবচােৰ, িকয়েনা তামাৰ অপৰাধৰ ব ল ৰ কাৰেণ, তামাৰ পাপৰ

বিৃ ৰ কাৰেণ শ েূৱ আঘাত কৰাৰ দেৰ মই তামাক আঘাত কিৰেলাঁ,

িন ু ৰ লােক শাি িদয়াৰ দেৰ শাি িদেলাঁ। ১৫ তামাৰ মতাৰ কাৰেণ

তুিম িকয় িচঞিৰছা? তামাৰ বদনা উপশম হ’ব নাৱাৰা অৱ াত।

তামাৰ অেনক অপৰাধৰ কাৰেণ তামাৰ পাপৰ বিৃ ৰ কাৰেণ, মই

তামাৈল এইেবাৰ কিৰেলাঁ। ১৬ এই হতুেক তামাক াস কেৰাঁতা

সকেলােক াস কৰা হ’ব, আৰু তামাৰ আটাই শ েূবাৰৰ েত েক ব ী‐

অৱ াৈল যাব। তামাৰ লটুকাৰীসকল লটুৰ িবষয় হ’ব, আৰু তামাক

িচকাৰ কেৰাঁতা সকেলােক মই িচকাৰ ৰপূ কিৰম। ১৭ িকয়েনা িযেহাৱাই

কেছ, ‘মই তামাক পনুৰায় আেৰাগ কিৰম; আৰু তামাৰ ঘাঁেবাৰ

কিৰ। কাৰণ কােনা মা েহ িনিবচৰা এেয় িচেয়ান বিুল ক লােক

তামাক সমাজ া বােল।” ১৮ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা, মই

যােকাবৰ ব ী‐অৱ া পিৰব ন কিৰম, আৰু তওঁৰ বাস ানেবাৰৈল কৃপা

কিৰম। আৰু নগৰখন িনজ উপপ তৰ ওপৰত পনুৰায় সজা হ’ব, আৰু

ৰাজগহৃত ৰীিতমেত মা হৰ বসিত হ’ব। ১৯আৰু সইেবাৰৰ পৰা িত‐

গীত আৰু আেমাদকাৰীসকলৰ িন উিঠব, মই তওঁেলাকক বিৃ কিৰম,
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তিতয়া তওঁেলাক কম নহ’ব; মই তওঁেলাকক গৗৰৱযু ও কিৰম,

তােত তওঁেলাক সামা নহ’ব। ২০ তওঁেলাকৰ স ান‐স িতসকল

আগৰ দেৰ হ’ব, তওঁেলাকৰ ম লী মাৰ আগত ািপত হ’ব, আৰু মই

তওঁেলাকৰ উপ ৱকাৰী সকেলােক দ িদম। ২১ তওঁেলাকৰ অিধপিত

তওঁেলাকৰ িভতৰেত হ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ শাসনক া তওঁেলাকৰ

মাজৰ পৰা ওলাব; আৰু মই তওঁক মাৰ ওচৰ চপাম, তিতয়া তওঁ

মাৰ ওচৰ চািপব; িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ, মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল

কাৰ সাহস আেছ?” ২২আৰু তামােলাক মাৰ জা হ’বা, আৰু মই

তামােলাকৰ ঈ ৰ হ’ম। ২৩ সৗৱা চাৱা, িযেহাৱাৰ চ াধৰপূ

ধমুহুা, এেন িক, উৰৱুাই িনয়া বল বতাহ আিহেছ। সেয় েবাৰৰ

মৰূত কােবেৰ লািগব। ২৪ িযেহাৱাই িনজ কায িন ি নকৰাৈলেক

আৰু িনজ মনৰ অিভ ায় িস নকৰাৈলেক, তওঁ চ াধ নাথািমব।

তামােলােক শষ কালত তাক বিুজবা।”

৩১ “ সই সময়ত” ‐ িযেহাৱাৰ এই ঘাষণা ‐ “মই ই ােয়লৰ সকেলা

গা ীৰ ঈ ৰ হ’ম, আৰু তওঁেলাক মাৰ জা হ’ব।” ২ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: িয ই ােয়লৰ লাকসকেল তেৰাৱালৰ পৰা ৰ া পাই

জীয়াই আিছল তওঁেলাক অৰণ ত দয়া পােল। ৩ িযেহাৱাই অতীতৰ

পৰা দশন িদেল, আৰু মাক ক’ ল, ‘সঁচাৈক মই িচৰ ায়ী েমেৰ

তামাক ম কেৰাঁ। এই কাৰেণ মই তামাক ব কালেৰ পৰা দয়া কিৰ

আিহেছাঁ। ৪ হ মাৰী ই ােয়ল, মই তামাক পনুৰ িন াণ কিৰম, তােত

তুিম িনি ত হ’বা। তুিম তামাৰ খ ৰীেৰ পনুৰায় ভুিষতা হ’বা, আৰু

আেমাদকাৰীসকলৰ লগত নািচবািগ ওলাই যাবা। ৫ তুিম চমিৰয়াৰ

পবতেবাৰত পনুৰায় া াবাৰী পািতবা; খিতয়কসকেল তাক ৰবু, আৰু

তাৰ ফল ভাগ কিৰব। ৬ িকয়েনা ই িয়মৰ প তত হৰীসকেল ঘাষণা

কিৰব বােল, ‘উঠা, ব’লা, আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িৰৈল িচেয়ানৈল

যাওহঁক’।” ৭কাৰণ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ তামােলােক যােকাবৰ

কাৰেণ আনে েৰ গীত গাৱা! আৰু জািতেবাৰৰ মিুখয়ালসকলৰ কাৰেণ

উ ােসেৰ জয়‐ িন কৰা, চাৰ কৰা! শংসা কৰা। আৰু কাৱা,

‘িযেহাৱাই িনজ জা ই ােয়লৰ অৱিশ ভাগক ৰ া কিৰেল।’ ৮ চাৱা,

মই তওঁেলাকক উ ৰ িদশৰ পৰা আিনম। মই পিৃথৱীৰ অ ভাগৰ পৰা

তওঁেলাকক গাট খৱুাম। তওঁেলাকৰ মাজত অ আৰু খাৰা লাক

থািকব; গভৱতী আৰু গভেবদনা পাৱা মিহলাসকল তওঁেলাকৰ লগত

থািকব। আৰু এই ঠাইৈল এটা মহান সভা ঘিূৰ আিহব। ৯ তওঁেলােক

ন কিৰ আিহব; আৰু তওঁেলােক িবনয় কিৰ থকা অৱ াত মই

তওঁেলাকক চলাম। মই তওঁেলাকক জিুৰৰ ওচেৰিদ গমন কৰাম িয

পান বাটত তওঁেলােক যন উজিুট নাখাই, িকয়েনা মই ই ােয়লৰ িপত,ৃ

আৰু ই িয়ম মাৰ জ পু ।” ১০ হ জািত সমহূ, িযেহাৱাৰ বাক

না। দূৰত থকা ীপেবাৰত সই িবষেয় চাৰ কৰা। হ জািত সমহূ,

তামােলােক কাৱা, “িয জেন ই ােয়লক িছ ‐িভ কিৰিছল, তেৱঁই

তাইক গাটাব, আৰু ৰখীয়াই িনজৰ জাকক ৰখাৰ দেৰ তওঁ তাইক

সইদেৰ ৰািখব।” ১১ িকয়েনা িযেহাৱাই যােকাবক মাকলােল, আৰু

তাতৈক অিধক বলৱান জনৰ হাতৰ পৰা তওঁক মু কিৰেল। ১২

তিতয়া তওঁেলােক আিহ িচেয়ানৰ উ ানত আন কিৰব। তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ সততাত আন কিৰব, যেন ঘ ঁ, নতুন া াৰস, তল আৰু

মৰ‐ছাগৰ জাকৰ পাৱািলেবাৰ। িকয়েনা তওঁেলাকৰ জীৱন পানী িদয়া

উদ ানৰ িনিচনা হ’ব, আৰু তওঁেলােক কিতয়াও পনুৰ শাক অ ভৱ

নকিৰব। ১৩ তিতয়া যৱুতীসকেল নাচত আন কিৰব আৰু ডকা আৰু

বঢ়ুা লাকসকেল এেক লেগ তওঁেলাকৰ সেত আন কিৰব। “িকয়েনা

মই তওঁেলাকৰ িবলাপ হষৈল পিৰব ন কিৰম। মই তওঁেলাকৰ ওপৰত

দয়া কিৰম, আৰু তওঁেলাকৰ শাক চাই তাৰ সলিন তওঁেলাকক

আনি ত কৰাম। ১৪আৰু মই পিু কৰ েব েৰ পেুৰািহতসকলৰ মন

চুৰতােৰ তৃ কিৰম। আৰু মাৰ জাসকেল মাৰ উ ম ব েৰ িনজেক

পিৰপণূ কিৰব” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ১৫ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“ৰামাত িবলাপৰ আৰু াৰ শ না গেছ। ৰােহেল িনজৰ স ান

সকলৰ কাৰেণ ন কিৰেছ; তওঁ িনজৰ স ান সকলৰ িবষেয় শা না

িদয়া কথা নামােন, িকয়েনা তওঁেলাক আৰু জীিৱত নাই।” ১৬ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: “তুিম ন কিৰবৈল আৰু চ ‐ লা বাৱাবৈল এৰা;

িকয়েনা তামাৰ ক ৰ পৰু াৰ িদয়া হ’ব” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা।

“ তামাৰ স ান সকল শ ৰূ দশৰ পৰা পনুৰায় আিহব। ১৭ তামাৰ শষ

অৱ াৰ িবষেয় আশা আেছ” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ বচন। “ তামাৰ স ান সকল

িনজৰ অ লৈল ঘিূৰ আিহব।” ১৮ “মই ই িয়মক িবলােপেৰ সঁচাৈক

কাৱা িনেলাঁ। ‘তুিম মাক শাি িদলা, আৰু মই শাি ভাগ কিৰেলাঁ।

যৱুিলত অভ াস নােহাৱা দামিুৰ পাৱািলৰ িনিচনাৈক তুিম মাক ঘৰূউুৱা,

তােত মই ঘিূৰম, িকয়েনা তুিমেয়ই মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। ১৯ িন েয়

মই ঘৰূাৰ পাছেত মই মন পালটােলাঁ; আৰু মই িশ া পাৱাৰ পাছত

মই শাকত মাৰ বু ত চপিৰয়ােলাঁ; মাৰ ডকা কালৰ অপমান ভাৰ

বাৱাৰ কাৰেণ মই লাজ পােলাঁ এেন িক, িববণ হেলাঁ।’ ২০ ই িয়ম মাৰ

ি য় পু নহয় ন? িস মাৰ মৰমৰ লৰা নহয় ন? িকয়েনা িযমানবাৰ

মই তাৰ অিহেত কথা কওঁ, িসমানবাৰ পনুৰায় তাক অ েহেৰ সাঁৱৰণ

কেৰাঁ; এইদেৰ তাৰ কাৰেণ মাৰ দেয় হঁপাহ কেৰ। অৱেশ মই তাক

দয়া কিৰম।” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ বচন। ২১ তুিম ঠােয় ঠােয় িনজৰ কাৰেণ

বাটৰ িচন ৰাখা। তামাৰ বাট দখউুৱা খুঁটা াপন কৰা; তুিম িয পেথ

গিছলা, সই পথ মনত ৰাখা, িয পথেটা তুিম ল’বা। হ মাৰী ই ােয়ল!

ওেলাটা, পনুৰায় তামাৰ এই নগৰেবাৰৈল উলিট আহাঁ। ২২ হ অিব াসী

জীয়াৰী, তুিম িকমান কাল অি েৰ থািকবা? কাৰণ িযেহাৱাই পিৃথৱীত

এটা নতুন ব সিৃ কিৰেল: িতেৰাতাসকেল শি শালী পৰুষুসকলক

আবিৰ ধিৰব। ২৩ ই ােয়লৰ ঈ ৰ, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: “মই যিতয়া এই লাকসকলৰ ব ী‐অৱ া পিৰব ন কিৰম,

তিতয়া তওঁেলােক িযহূদা দশত আৰু তাৰ নগৰেবাৰত পনুৰায় এই

কথা ক’ব: ‘ হ ধমিনবাস, হ পিব প ত, িযেহাৱাই তামাক আশী াদ

কৰক।’ ২৪ িকয়েনা িযহূদা আৰু তাৰ সকেলা নগৰেবােৰ সই ঠাইত

বাস কিৰব। খিতয়ক আৰু মৰ‐ছাগৰ ৰখীয়াসকেল মৰ‐ছাগৰ জাক

ল এেক লেগ তাত বাস কিৰব। ২৫ িকয়েনা মই ভাগৰৱুাসকলক াণ

জৰুাৱাম, আৰু েত ক িখত াণক পিৰতৃ কিৰম”। ২৬ ইয়াৰ পাছত

মই সাৰ পােলাঁ আৰু মাৰ িন া মাৈল খদায়ক আিছল সয়া অ ভৱ

কিৰেলাঁ। ২৭ িযেহাৱাই কেছ ‐ “ চাৱা, এেন িদনেবাৰ আিহ আেছ”, য,

সই িদনা মই ই ােয়ল আৰু িযহূদা বংশত মা হ আৰু প ৰপূ িট

িসঁিচম। ২৮ তিতয়া মই তওঁেলাকক উঘািলবৈল, ভািঙবৈল, িনপাত

কিৰবৈল, িবন কিৰবৈল আৰু খ িদবৈল তওঁেলাকৰ পে যেনৈক

জািগ আিছেলাঁ, তওঁেলাকক সািজবৈল আৰু ৰবুৈল সই দেৰ তওঁেলাকৰ

পে জািগ থিকম” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ২৯ সই িদনেবাৰত

কােনা এজন লােক এেন কথা নকব, ‘িপতসৃকেল টঙা া া িট খােল,

িক ু পেুতকসকলৰ দাঁত টঙােল।’ ৩০ িকয়েনা িতজেন িনজ িনজ

অপৰাধৰ কাৰেণ মিৰব; িয সকেল টঙা া া িট খাব, তওঁেৰইেহ দাঁত

টঙাব। ৩১ িযেহাৱাই কেছ: “ চাৱা, এেন কােনা িদন আিহ আেছ ‐

“ সই িদনা মই ই ােয়ল‐বংশ আৰু িযহূদা বংশৰ সেত এক নতুন িনয়ম

াপন কিৰম। ৩২ িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অনাৰ িদনত তওঁেলাকৰ

পবূপৰুষুসকলৰ হাত ধিৰবৰ িদনা তওঁেলাকৰ সেত িয িনয়ম াপন

কৰা হিছল সই িনয়মিটৰ অ সােৰ নহয়। সই িদনেবাৰত তওঁেলােক

মাৰ িনয়মিট ভািঙিছল, যিদও মই তওঁেলাকৰ ামীৰ দেৰ আিছেলাঁ” ‐

এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ৩৩ “িক ু সই িদনৰ পাছত ই ােয়ল‐বংশৰ

লগত মই িয িনয়ম কিৰম, সই িনয়মিট এই” ‐ মই তওঁেলাকৰ অ ৰত

মাৰ িনয়ম াপন কিৰম, আৰু তওঁেলাকৰ দয়ত সই িবষেয় িলিখম,

িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম আৰু তওঁেলাক মাৰ জা হ’ব।

৩৪ তিতয়া িতজেন িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াক বা িতজেন িনজ িনজ

ভাইক এই িশ া িনিদব বােল, ‘িযেহাৱাক জানা!’ িকয়েনা তওঁেলাকৰ

সকেলা বৰৰ পৰা সৰৈুলেক সকেলােৱ মাক জািনব” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ

ঘাষণা। “িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ অপৰাধ মা কিৰম আৰু তওঁেলাকৰ

পাপ মই আৰু কিতয়াও ঁৱিৰম।” ৩৫ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ ‐ িয

জন িযেহাৱাই িদনৰ পাহৰৰ কাৰেণ য আৰু ৰািতৰ পাহৰৰ কাৰেণ
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চ আৰু তৰােবাৰৰ িনয়ম াপন কেৰ, িয জেন সাগৰৰ ঢৗেৱ গ ন

কৰাৈক সমু ক আ ালন কৰায়, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ তওঁ

এই কথা কেছ: ৩৬ “যিদেহ এই ায়ী িনয়মেবাৰ মাৰ আগৰ পৰা েচ”

‐ িযেহাৱাই এই কথা কেছ ‐ তে ই ােয়ল বংশও িচৰকালৰ কাৰেণ

মাৰ আগত এক জািত হাৱাৰ পৰা িগত হ’ব।” ৩৭ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: যিদ ওপৰত আকাশ‐ম ল জিুখব পািৰ, আৰু তলত পিৃথৱীৰ

মলূেবাৰ অ স ান কিৰব পািৰ, তেনহ’ ল ই ােয়েল কৰা সকেলা কমৰ

কাৰেণ মইও গােটই ই ােয়ল‐বংশক দূৰ কিৰম ‐ এেয় িযেহাৱাৰ বচন।

৩৮ িযেহাৱাই এই কথা কেছ ‐ “ চাৱা, এেন কােনা িদন আিহ আেছ” ‐

িয িদনা মাৰ উে েশ হনেনলৰ কাঁঠৰ পৰা চুকৰ ৱাৰৈলেক নগৰখন

সজা হ’ব, ৩৯ তিতয়া পিৰমাণ‐জৰী গােৰব প তৈলেক পােন পােন

টনা যাব; আৰু ঘিূৰ গাৱাৈল আিহব। ৪০আৰু মৰা শৱ আৰু ছাঁই পেলাৱা

গাটাই উপত কা, আৰু িকে াণ জিুৰৈলেক সকেলা মকুিল ঠাই পবূফােল

থকা অ ‐ ৱাৰৰ চুকৈলেক িযেহাৱাৰ উে েশ পিব হ’ব; তাক িচৰকালৰ

কাৰেণ উঘলা বা কিতয়াও পৰাভূত কৰা নহ’ব।”

৩২ িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাৰ ৰাজ কালৰ দশম বছৰত, অথাৎ

নবখূদেনচৰৰ ৰাজ কালৰ অ াদশ বছৰত িযেহাৱাৰ পৰা

িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িয বাক আিহিছল, তাৰ িবষয় এই। ২ সই সময়ত,

বািবলৰ ৰজাৰ স ‐সাম ই িযৰচূােলম অৱেৰাধ কিৰিছল, আৰু িযিৰিময়া

ভাববাদী িযহূদাৰ ৰাজগহৃৰ হৰীৰ চাতালত ব ী অৱ াত আিছল। ৩

িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াই তওঁক ব ী কিৰ থ কিছল, “তুিম এই বিুল িকয়

ভাববাণী চাৰ কিৰছা বােল, ‘িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: চাৱা, মই এই

নগৰখন বািবলৰ ৰজাৰ হাতত সমপণ কিৰম, আৰু তওঁ তাক অিধকাৰ

কিৰ ল’ব; ৪ িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়া কলদীয়াসকলৰ হাতৰ পৰা সািৰ

নাজাব িকয়েনা তওঁক অৱেশ বািবলৰ ৰজাৰ হাতত শাধাই িদয়া হ’ব।

তওঁ স খুা‐স িুখ হ ৰজাৰ লগত কথা হ’ব, আৰু তওঁ ৰজাৰ চ েৱ

চ েৱ দখা দিখ হ’ব; ৫ িকয়েনা িচিদিকয়া বািবলৈল যাব, আৰু মই

তওঁৰ িবচাৰ নকৰাৈলেক তােতই তওঁ থিকব” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা।

তামােলােক যিদও কলদীয়াসকলৰ সেত ৰণ কিৰছা, তথািপ কৃতকায

নহ’বা,” ৬ িযিৰিময়াই ক’ ল, “িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল,

আৰু ক’ ল, ৭ ‘ চাৱা, তামাৰ দদােয়ৰা চ মুৰ পু হনেমেল তামাৰ

ওচৰৈল আিহ এই কথা ক’ব, “অনােথাতত থকা মাৰ শস ে খন তুিম

িনজৰ কাৰেণ িকিন লাৱা, িকয়েনা তাক িকিন মাকলাবৈল তামাৰ

আেছ”।” ৮ পাছত িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ মাৰ দদাইৰ পু

হনেমেল হৰীৰ চাতালৈল মাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “মই িবনয় কেৰাঁ,

িব ামীন দশৰ অনােথাত থকা মাৰ শস ে খন তুিম িকিন লাৱা,

িকয়েনা তাৰ উ ৰাধীকাৰ আৰু মাকলাবৰ তামাৰ; তুিম িনজৰ

কাৰেণ তাক িকিন লাৱা।” তিতয়া, এেয় য িযেহাৱাৰ বাক , সই িবষেয়

মই জািনেলাঁ। ৯ এই কাৰেণ মই মাৰ দদাইৰ পু ক হনেমলৰ পৰা

অনােথাতত থকা শস ে খন িকিন ল তাৰ ধন সাঁতৰ চকল ৰপূ

তওঁক জিুখ িদেলাঁ। ১০ মই দলীলত চহী িদ তাক মাহৰ মািৰ ব

কিৰেলাঁ, আৰু সা ী মািত, তওঁক তজতু সই ৰপূ জিুখ িদেলাঁ। ১১ তাৰ

পাছত মই মািটৰ বণনা আৰু িনয়ম থকা খিৰদা দলীল খন, অথাৎ মাহৰ

মািৰ ব কৰা আৰু খালা এই েয়াখন লেলাঁ। ১২ তাৰ পাছত মাৰ

দদাইৰ পু হনেমলৰ স খুত, খিৰদা দলীলত চহী িদয়া সা ীেবাৰৰ

আগত আৰু হৰীৰ চাতালত বিহ থকা সকেলা িয দী লাকৰ আগত মই

এই খিৰদা দলীলখন মহেচয়াৰ নািতেয়ক নিৰয়াৰ পু বাৰকুৰ হাতত

শাধাই িদেলাঁ। ১৩ তিতয়া তওঁেলাকৰ আগেত বাৰকুক মই এই আ া

িদেলাঁ, মই ক’ লা ১৪ “ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: ‘তুিম মাহৰ মািৰ ব কৰা এই খিৰদা দলীলখন আৰু এই খালা

দলীলখন, েয়াখন ল ব িদনৈল থািকবৰ কাৰেণ এক নতুন মািটৰ

পা ত থাৱা।’ ১৫ িকয়েনা ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: ‘ঘৰ, শস ে আৰু া াবাৰী এই দশত পনুৰায় িকনা

যাব’।” ১৬ নিৰয়াৰ পু বাৰকুক এই খিৰদা দলীলখন িদয়াৰ পাছত

মই িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ক’ লাঁ, ১৭ “ হ ভু িযেহাৱা, চাৱা,

তুিমেয়ই তামাৰ মহা শি েৰ আৰু মলা ব েৰ আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী

িনমাণ কিৰলা। তামাৰ অসাধ এেকােৱই নাই; ১৮ তুিম হাজাৰ হাজাৰ

লাকৈল দয়া কাশ কেৰাঁতা, আৰু লাকসকলৰ অপৰাধৰ িতফল

তওঁেলাকৰ পাছত হাৱা তওঁেলাকৰ স ান‐স িতৰ বু ত িদওঁতা।

তুিমেয় মহান পৰা মী ঈ ৰ; বািহনীসকলৰ িযেহাৱা তামাৰ নাম। ১৯

তুিম ানত মহান, আৰু কাযত , িকয়েনা িতজনৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ

আৰু কাযৰ ফল অ সােৰ িতফল িদবৈল ম ষ স ান সকলৰ আটাই

আচাৰ‐ব ৱহাৰৰ ওপৰত তামাৰ চ মলা আেছ। ২০ তুিম িমচৰ দশত

নানা িচন আৰু িবি ত ল ণ দখৱুাইিছলা। আিজৈলেক ই ােয়ল আৰু

আন আন লাকসকলৰ মাজত তুিম িনজৰ কাৰেণ তামাৰ নাম খ াত

কিৰলা। ২১ তুিম নানা িচন, িবি ত ল ণ, বলী হাত, মলা বা আৰু

মহাভয়ানকতােৰ তামাৰ জা ই ােয়লৰ লাকসকলক িমচৰ দশৰ

পৰা উিলয়াই আিনিছলা। ২২আৰু গাখীৰ মৗ‐ জাল ব যাৱা িয দশ

তওঁেলাকক িদম বিুল তুিম তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ আগত শপত

কিৰিছলা, সই দশ তুিম তওঁেলাকক িদলা। ২৩ তিতয়া তওঁেলােক

সামাই তাক অিধকাৰ কিৰ ল’ ল। িক ু তওঁেলােক তামাৰ বাক পালন

নকিৰেল, বা তামাৰ ব ৱ াত নচিলেল। তুিম তওঁেলাকক িয িয কায

কিৰবৈল আ া িদিছলা, সইেবাৰৰ এেকােক তওঁেলােক নকিৰেল, আৰু

এই কাৰেণ তুিম তওঁেলাকৰ ওপৰত এই সকেলা েযাগ ঘটালা। ২৪

চাৱা! নগৰখন অিধকাৰ কিৰবৈল উে েশ েৰ সৗৱা হাদামেবাৰ ওচৰ

পােলিহ। িকয়েনা তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ কাৰেণ এই নগৰখন

তাৰ অিহেত যু কৰা কলদীয়াসকলৰ হাতত সমপণ কৰা হেছ। আৰু

তুিম িয ঘটাৰ কথা কিছলা সেয় ঘিট আেছ; আৰু চাৱা, তুিম তােকই

দিখ আছা। ২৫আৰু হ ভু, তুিম এই বিুল মাক কিছলা বােল, “ৰপূ

িদ শস ে িকনা, আৰু সা ী মাতা, অথচ এই নগৰখন কলদীয়াসকলৰ

হাতত শাধাই িদয়া হেছ।” ২৬ তিতয়া িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই

বাক আিহল বােল, ২৭ “ চাৱা! মেয়ই িযেহাৱা, সকেলা ম েৰই ঈ ৰ।

মাৰ অসাধ জােনা িকবা আেছ ন?” ২৮ এই কাৰেণ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: “ চাৱা, মই কলদীয়াসকলক আৰু বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ

হাতত এই নগৰখন স ণ কিৰম। তিতয়া তওঁ তাক হাত কিৰ ল’ব। ২৯

আৰু এই নগৰখনৰ িবৰেু িয কলদীয়াসকেল যু কিৰেছ, তওঁেলােক

আিহ এই নগৰত জইু লগাই িদব, আৰু মাক উে িজত কৰাৰ কাৰেণ িয

ঘৰেবাৰৰ চালত লাকসকেল বালৰ উে েশ ধপূ উৎসগ কিৰিছল আৰু

আন দৱতাৰ উে েশ পয় নেবদ ঢািলিছল, সইেবাৰ ঘেৰ সেত এই

সকেলােবাৰ পিুৰ পলাব। ৩০ িকয়েনা ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ স ান

সকেল লৰা কালেৰ পৰা মাৰ সা ােত কৱল ‐কমেহ কৰা লাক

আিছল; ই ােয়লৰ স ান সকেল িনজ িনজ হাতৰ কাযেৰ কৱল মাক

বজাৰেহ িদেছ” ‐ এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ৩১ “িকয়েনা তওঁেলােক এই

নগৰখন সজা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক, ই মাৰ পে কৱল মাৰ াধ

আৰু কাপৰ কাৰণ হ হ পিৰেছ। সই কাৰেণ মাৰ আগৰ পৰা মই এই

নগৰখন দূৰ কিৰ ইয়াৰ পৰা িবমেুখ থািকম, ৩২ িকয়েনা ই ােয়ল আৰু

িযহূদাৰ স ান সকেল, মাক বজাৰ িদবৰ অেথ কৰা তওঁেলাকৰ সকেলা

মৰ াৰাই মাক উে িজত কিৰেল ‐ তওঁেলাকৰ ৰজাসকল, ধান

লাকসকল, পেুৰািহতসকল, ভাববাদীসকল আৰু িযহূদাৰ েত ক জন

লাক আৰু িযৰচূােলম‐িনবীসীসকল। ৩৩ তওঁেলােক মাৈল মখু িনিদ

িপিঠ িদেল যিদও মই ভােত তওঁেলাকক আ েহেৰ িশ া িদিছেলাঁ। মই

তওঁেলাকক িশ া িদবৈল েচ া কিৰিছেলাঁ তথািপ তওঁেলাকৰ কােনা

এজেন মাৰ সৎ িশ া হণ কিৰবৈল কাণ িনিদেল। ৩৪ িক ু মাৰ

নােমেৰ খ াত হাৱা গহৃিট অ িচ কিৰবৰ অেথ তওঁেলােক তাৰ িভতৰত

তওঁেলাকৰ ঘণৃনীয় ব েবাৰ ৰািখেল। ৩৫ তাৰ পাছত তওঁেলােক

িহে ামৰ পু ৰ উপত কাত থকা বালৰ পিব ঠাইেবাৰ সািজেল যােত

তওঁেলােক মালকৰ উে েশ িনজ িনজ পা‐জীেবাৰক বিল িদব পােৰ িয

িবষেয় সই িঘণলগীয়া কায কিৰবৰ কাৰেণ মই আ া কৰা নািছেলাঁ,

আৰু মাৰ মনত উদেয়া হাৱা নািছল। এইদেৰ কায কিৰ তওঁেলােক
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িযহূদাক পাপ কৰােল। ৩৬ এই কাৰেণ এিতয়া, মই িযেহাৱা, ই ােয়লৰ

ঈ েৰ এই নগৰৰ িবষেয় কেছ, যাৰ িবষেয় তামােলােক কছা, ‘িয

তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ াৰাই এই নগৰখন বািবলৰ ৰজাৰ

হাতত শাধাই িদয়া হেছ: ৩৭ চাৱা, মই মাৰ াধ, কাপ আৰু

মহােৰাগত তওঁেলাকক িয িয দশৈল খদাই পঠাইিছেলাঁ, সই সকেলা

দশৰ পৰাই তওঁেলাকক মই গাট খৱুাম, আৰু মই পনুৰায় তওঁেলাকক

এই ঠাইৈল আিন িনৰাপেদ বাস কৰাম। ৩৮ তিতয়া তওঁেলাক মাৰ

জা হ’ব, আৰু মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হম। ৩৯ মই তওঁেলাকক এক

িচ আৰু এক পথ িদম যােত তওঁেলােক মাক িতিদেন স ান কিৰবৰ

কাৰেণ তওঁেলাক আৰু তওঁেলাকৰ পাছৰ স ান সকলৰ ম ল হয়। ৪০

তওঁেলাকৰ ম ল কিৰবৈল অেথ, মই যন তওঁেলাকৰ পৰা ঘিূৰম,

সই কাৰেণ মই তওঁেলাকৰ সেত এেন এক িচৰ ায়ী িনয়ম াপন কিৰম

যােত তওঁেলাকৰ মনত মাৰ িবষয়ৰ ভয় াপন কিৰম যােত তওঁেলাক

মাৰ পাছত চিল মাৰ পৰা কিতয়াও আঁতৰ নহয়। ৪১ তিতয়া মই

তওঁেলাকৰ ম ল কিৰবৈল মই তওঁেলাকত আন কিৰম, আৰু িন েয়

সম মেনেৰ আৰু সম ােণেৰ মই তওঁেলাকক এই দশত ৰাম।”

৪২ িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা কেছ: মই লাকসকলৈল যেনৈক এই

সকেলা মহা‐আপদ ঘটােলাঁ, তেনৈক মই তওঁেলাকৈল িত া কৰা

সকেলা ম েলা ঘটাম। ৪৩ তিতয়া এই িয দশৰ িবষেয়, ‘ই ম ষ আৰু

প শূ ংস ান, ইয়াক কলদীয়াসকলৰ হাতত সমপণ কৰা হেছ’, এই

বিুল তামােলােক কছা, এই দশৰ শস ে িকনা হ’ব। ৪৪ তওঁেলােক

ধন িদ শস ে িকিনব, আৰু দলীলত চহী িদ, মাহৰ মািৰ ব কিৰব।

িব ামীন েদশত, িযৰচূােলমৰ চািৰওফােল থকা ঠাইত, আৰু িযহূদাৰ

প তীয়া অ লৰ িন ‐ভুিমৰ, আৰু দি ণ অ লৰ নগৰেবাৰত সা ী

মািতব; িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ ব ী‐অৱ া পিৰব ন কিৰম” ‐ এেয়

িযেহাৱাৰ ঘাষণা।

৩৩ তাৰ পাছত ি তীয়বাৰ িযিৰিময়াৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল

বােল, সই সময়ত তওঁ হৰীৰ চাতালত ব ী অৱ াত

আিছল। ২ “এই কাযৰ ক া িযেহাৱা, িয জনাই ইয়াক িস কিৰবৈল

ক না কেৰ, িযেহাৱা নােমেৰ খ াত হাৱা সই িযেহাৱাই এইদেৰ

কেছ: ৩ ‘তুিম মাৰ আগত াথনা কৰা; তােত মই তামাক উ ৰ িদম,

আৰু তুিম নজনা মহত আৰু অগম কথা তামাক জনাম।’ ৪ িকয়েনা

হাদামেবাৰআৰু তেৰাৱালৰ পৰা ৰ াৰ উপায় কিৰবৈল এই নগৰৰ আৰু

িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ িয ঘৰেবাৰ ভঙা হেছ, সই ঘৰেবাৰৰ িবষেয়

ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ৫ লাকসকেল কলদীয়াসকলৰ

সেত যু কিৰবৈল আিহেছ, িক ু িযসকলক মই মাৰ াধ আৰু মহা‐

কাপত বধ কিৰেলাঁ, আৰু িযসকলৰ সকেলা তাৰ কাৰেণ মই এই

নগৰৰ পৰা মাৰ মখু লু ৱাই ৰািখেলাঁ, সইেবাৰ মা হৰ মৰা শেৱেৰ

এই ঘৰেবাৰ পিৰপণূ কিৰবৈলেহ আিহেছ। ৬ িক ু চাৱা, মই নগৰৰ

ঘা বাি িচিকৎস া কিৰম, তওঁেলাকক কিৰম আৰু তওঁেলাকৈল

চুৰ পিৰমােন শল, শাি আৰু সত তা আিনম। ৭ িকয়েনা মই িযহূদা

আৰু ই ােয়লৰ ব ী‐অৱ া পিৰব ন কিৰম, আৰু আগৰ দেৰ পনুৰায়

তওঁেলাকক াপন কিৰম। ৮আৰু িয অপৰাধৰ াৰাই তওঁেলােক মাৰ

অিহেত পাপ কিৰেল, তওঁেলাকৰ সই সকেলা অপৰাধ মই ধইু পলাম;

আৰু িয নানা অপৰােধেৰ তওঁেলােক মাৰ অিহেত পাপ কিৰেল, আৰু

যাৰ াৰাই তওঁেলােক অধম–আচৰণ কিৰেল, মই তওঁেলাকৰ সই

সকেলা অপৰাধ মা কিৰম। ৯আৰু মই তওঁেলাকৈল কৰা সকেলা

ম ল‐কায ৰ কথা পিৃথৱীৰ িয জািত সমেূহ িনব, আৰু মই তওঁেলাকৰ

কাৰেণ কৰা আটাই ম ল আৰু শাি ৰ কথা িন ভয়ত কঁিপব, সই

সকেলা জািতৰ আগত এই নগৰ মাৰ পে আন জনক নাম, শংসা

আৰু গৗৰৱৰ িবষয় হ’ব’।” ১০ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “এই িয ঠাইৰ

িবষেয় তামােলােক কছা, য, ‘ই উ । ম ষ আৰু প শূ , এই ঠাইত

ম ষ আৰু প শূ আৰু িযহূদাৰ নগৰ আৰু িযৰচূােলমৰ আিলবাটেবাৰ

িনজন। ১১আেকৗ আন ৰ িন, উ াসৰ িন, দৰা‐ক া িন আৰু

“বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ধ বাদ কৰা, িকয়েনা িযেহাৱা ম লময়, কাৰণ

তওঁৰ দয়া িচৰকালৈলেক থােক,” এই বিুল কাৱাসকলৰ িন, আৰু

িযেহাৱাৰ গহৃৈল ধ বাদাথক বিল অনাসকলৰ িন পনুৰায় না যাব।

িকয়েনা, মই এই দশৰ ব ী‐অৱ া পিৰব ন কিৰ আগৰ দেৰ কিৰম।

িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা কেছ। ১২ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: “এই উ ঠাইত মা হ আৰু প শূ আৰু ইয়াৰ সকেলা

নগৰত মৰ‐ছাগৰ জাকক শয়ন কৰাওঁতা ৰখীয়াসকলৰ বসিতৰ ঠাই

পনুৰায় হ’ব। ১৩ প তীয়া অ লত, িন ‐ভুিমৰ আৰু দি ণ অ লৰ

নগৰেবাৰত, িব ামীন েদশত, িযৰচূােলমৰ চািৰওফালৰ ঠাইেবাৰত

আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰত মৰ‐ছাগ গণনাকাৰী লাকৰ হাতৰ তেলিদ

মৰ‐ছাগৰ জাকিবলাক পনুৰায় গমন কিৰব। িযেহাৱাই এই কথা কেছ।

১৪ িযেহাৱাই কেছ ‐ “ চাৱা, ই ােয়ল‐বংশ আৰু িযহূদা‐বংশৰ িবষেয় মই

কাৱা ম ল‐বাক িয িদনা িস কিৰম, এেন িদনেবাৰ আিহ আেছ। ১৫

সই িদনা আৰু সই কালত মই দায়দুৰ বংশত এটা ধািমক গজািল গজাম,

আৰু তওঁ দশত িবচাৰ আৰু ায় িস কিৰব। ১৬ সই িদনা িযহূদাই

পিৰ াণ পাব, আৰু িযৰচূােলেম িনৰাপেদ বাস কিৰব, আৰু “িযেহাৱাই

আমাৰ ধািমকতা,” এই নােমেৰ সই নগৰ খ াত হব। ১৭ িকয়েনা

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ই ােয়ল‐বংশৰ িসংহাসনৰ ওপৰত বিহবৈল

দায়দূ‐বংশীয় পৰুষুৰ কিতয়াও অভাৱ নহ’ব; ১৮আৰু মাৰ আগত হাম‐

বিল উৎসগ কিৰবৈল, নেবদ দ কিৰবৈল, আৰু িনেত িনেত ম লাথক

বিলদান কিৰবৈল লবীয়া পেুৰািহতসকলৰ মাজৰ কােনা পৰুষুৰ অভাৱ

নহ’ব। ১৯ পাছত িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, আৰু

ক’ ল, ২০ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: িদন আৰু ৰািতৰ মাৰ িনয়ম যিদ

তামােলােক এেনৈক ভািঙব পাৰা, য, িনজ িনজ সময়ত িদন িক ৰািত

নহ’ব, ২১ তে মাৰ দাস দায়েূদ সেত কৰা মাৰ িনয়মিটও এেনৈক

ভািঙব পৰা যাব, য, তওঁৰ িসংহাসনত বিহ ৰাজশাসন কিৰবৈল তওঁৰ

এিট স ােনা নহ’ব; আৰু মাৰ পিৰচাৰক লবীয়া পেুৰািহতসকলৰ সেত

কৰা মাৰ িনয়মিটও ভািঙব পৰা যাব। ২২ সৰগৰ বািহনীসকলক যেনৈক

গিণব নাৱািৰ, আৰু সমু ৰ বািল যেনৈক জিুখব নাৱািৰ, সইদেৰ মই

মাৰ দাস দায়দূৰ বংশৰ আৰু মাৰ পিৰচযা কেৰাঁতা লবীয়াসকলক বিৃ

কিৰম।” ২৩ পনুৰায় িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, বােল,

২৪ “এই জািতেয় িয কেছ, সই িবষেয় জােনা তুিম ভু পাৱা নাই যিতয়া

তওঁেলােক কেছ, ‘িযেহাৱাই িনজৰ মেনানীত এই ই গা ীক অ া

কিৰেছ’; তওঁেলােক িনজৰ আগত মাৰ জাসকলক এক জািত বিুল

আৰু গণনা নকিৰ এইদেৰ হয় ান কেৰ।’ ২৫ মই িযেহাৱাই এই কথা

কেছাঁ: িদন আৰু ৰািত মাৰ িনয়ম যিদ নৰয়, আৰু যিদ মই গ আৰু

পিৃথৱীৰ িনয়মেবাৰ িনৰপূণ নকৰাৈক থেকাঁ, ২৬ তিতয়া মই যােকাবৰ

আৰু মাৰ দাস দায়দূৰ বংশেকা অ া কিৰ অ াহাম, ইচহাক আৰু

যােকাবৰ বংশৰ ওপৰত শাসন কিৰবৈল তওঁৰ বংশৰ এজনেকা নলম;

িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ ব ী‐অৱ া পিৰব ন কিৰম, আৰু তওঁেলাকৰ

িত দয়া কিৰম।

৩৪ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰ, তওঁৰ স ‐সাম আৰু তওঁৰ

অধীেন থকা পিৃথৱীৰ সকেলা ৰাজ েবাৰ, আৰু সকেলা জািত

সমেূহ িযৰচূােলম আৰু তাৰ সকেলা নগৰৰ িবৰেু যু কৰা সময়ত,

িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ পৰা এই বাক আিহল, বােল, ২ “ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘তুিম যাৱা, আৰু িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ

লগত কথা হ তওঁক কাৱা, “িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: চাৱা, মই

বািবলৰ ৰজাৰ হাতত এই নগৰখন সমপণ কিৰম, আৰু তওঁ এই নগৰখন

জইুেৰ দ কিৰব; ৩আৰু তুিম তওঁৰ হাতৰ পৰা ৰ া নাপাবা, িক ু

িন েয় ধৰা পিৰ তওঁৰ হাতত সমিপত হ’বা; তুিম যিতয়া বািবলৈল

যাবা তিতয়া তামাৰ চ েৱ বািবলৰ ৰজাৰ চ েৱ চ েৱ দিখব, আৰু

তওঁ স খুা‐স খুী হ তামাৰ লগত কথা হ’ব।’ ৪ হ িযহূদাৰ ৰজা

িচিদিকয়া, তুিম িযেহাৱাৰ বাক না! িযেহাৱাই তামাৰ িবষেয় এইদেৰ

কেছ: ‘তুিম তেৰাৱালৰ াৰাই নমিৰবা; ৫ তুিম শাি েৰ মিৰবা। তামাৰ

আেগেয় হাৱা তামাৰ পবূপৰুষু ৰজাসকলৰ কাৰেণ লাকসকেল যেনৈক

গি ব লাইিছল, তেনৈক তামাৰ বােবও লাব, আৰু তওঁেলােক
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“হায় ভু” এই বিুল ক তামাৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰব; িকয়েনা এিতয়া

মই এই কথা কেলাঁ। এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা’।” ৬ তিতয়া িযিৰিময়া

ভাববাদীেয় িযৰচূােলমত িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক সই সকেলা কথােবাৰ

ক’ ল। ৭ সই কালত বািবলৰ ৰজাৰ স সাম ই িযৰচূােলম আৰু

িযহূদাৰ অৱিশ আটাই নগৰৰ িবৰেু , লাখীচ আৰু অেজকাৰ অিহেত

যু কিৰিছল; িকয়েনা িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ মাজত কৱল এই খনেহ

গেড়েৰ আবতৃ নগৰ অৱিশ আিছল। ৮ ব ী‐ বটীৰ আগত মিু ঘাষণা

কিৰবৈল, িচিদিকয়া ৰজাই িযৰচূােলমত থকা আটাই জােৰ সেত এিট

িনয়ম াপন কৰাৰ পাছত, িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাক আিহল ‐

৯ সই িনয়মিট এই, য, েত ক মা েহ িনজ ই ী ব ী বা বিটক মকুিল

কিৰ িদব, অথাৎ কােনা এজন িয দী লগৰীয়াক আৰু কিতয়াও ব ী‐

কাম নকৰাব। ১০ তিতয়া সকেলা ধান লাক আৰু আটাই জা এই

িনয়মিটত মাি হ’ল। েত েক িনজৰ ব ীক আৰু িনজৰ বটীক মকুিল

কিৰ িদব আৰু কােনও যন তওঁেলাকক আৰু কিতয়াও ব ী‐কাম

নকৰাব। লাকসকেল এই িনয়মিটত মাি হ তওঁেলাকক এিৰ িদেল।

১১ িক ু পাছত তওঁেলােক মন ঘৰূােল, আৰু তওঁেলােক মকুিল কিৰ

িদয়া ব ী‐ বটীসকলক ঘৰূাই আিনেল আৰু িনজৰ ব ী‐ বটী কিৰবৈল

তওঁেলাকক বশীভুত কিৰেল। ১২ এই কাৰেণ িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৰ

ওচৰৈল এই বাক আিহল বােল, ১৩ “ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: ব ীঘৰ ৰপূ িমচৰ দশৰ পৰা তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক

উিলয়াই অনা িদনা মেয়ই তওঁেলাকৰ লগত িনয়ম এিট ি ৰ কিৰিছেলাঁ।

তিতয়া মই কিছেলাঁ য, ১৪ ‘ তামােলাক িতজেন িনজ িনজ ই ী

ভাইক স ম বছৰৰ মৰূত এিৰ িদবা, িয জন তামাৰ হাতত বচা হ’ল,

আৰু তামাৰ অধীনত ছবছৰ সৱা কিৰেল, তুিম তাক মকুিল কিৰ তামাৰ

ওচৰৰ পৰা িবদাই িদবা।’ িক ু তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকেল মাৰ কথা

নামািনেল, আৰু কােণা নাপািতেল। ১৫ স িত তামােলােক মন ঘৰূাই

িতজেন িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ আগত মিু ঘাষণা কিৰ, মাৰ দিৃ ত

িয ায়, তােক কিৰিছলা, আৰু মাৰ নােমেৰ খ াত গহৃত মাৰ আগত

এিট িনয়ম াপন কিৰিছলা। ১৬ িক ু তামােলােক আেকৗ মন ঘৰূাই মাৰ

নাম অপিব কিৰলা, আৰু িয ব ী‐ বটীসকলক িনজ ই ামেত যাবৈল

এিৰ িদিছলা, তামােলাক িতজেন িনজ িনজ সই ব ী‐ বটীক ওেলাটাই

আিন তওঁেলাকক আেকৗ ব ী‐ বটী কিৰবৈল বশীভুত কিৰলা।” ১৭ এই

কাৰেণ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ তামােলাক িতজেন িনজ িনজ ভাইৰ

আগত, িতজেন িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ আগত মিু ঘাষণা কিৰবৈল

মাৈল কাণ িনিদলা; গিতেক চাৱা, মই এিতয়া তামােলাকৰ মিু ঘাষণা

কিৰম” ‐ িযেহাৱাৰ ঘাষণা এই, মইও তেৰাৱাল, মহামাৰী, আৰু আকালৈল

তামােলাকৰ আগত মিু ঘাষণা কিৰেছাঁ, আৰু পিৃথৱীৰ সকেলা ৰাজ ৰ

মাজত তামােলাকক াসৰ িবষয় কিৰম। ১৮ তাৰ পাছত িয লাকসকেল

মাৰ িনয়মিট ভািঙেল আৰু মাৰ আগত ব া িনয়মিটৰ বাক পালন

নকিৰেল, তওঁেলাকক মই তওঁেলােক িযদেৰ দামিুৰেটাক েডাখৰ কিৰ

তাৰ অংশৰ মােজিদ গমন কিৰিছল, তওঁেলাকেকা মই তেন কিৰম। ১৯

তিতয়া দামিুৰৰ অংশৰ মােজিদ িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ ধান লাক,

নপংুসক, পেুৰািহতসকল আৰু দশৰ সকেলা জাই গমন কিৰেল। ২০

মই তওঁেলাকক তওঁেলাকৰ শ েূবাৰ আৰু তওঁেলাকৰ াণ ল’বৈল

িবচািৰ ফুৰােবাৰৰ হাতত সমপণ কিৰম। তওঁেলাকৰ মৰা শৱ আকাশৰ

চৰাইেবাৰৰ আৰু পিৃথৱীৰ জ ু েবাৰৰ আহাৰ হ’ব। ২১ সই কাৰেণ মই

িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াক আৰু তওঁৰ ধান লাকসকলক তওঁেলাকৰ

শ েূবাৰৰ হাতত, আৰু তওঁেলাকৰ াণ ল’বৈল িবচািৰ ফুৰােবাৰৰ

হাতত, আৰু তামােলাকৰ িবৰেু উিঠ যাৱা বািবলৰ ৰজাৰ স সাম ৰ

হাতত সমপণ কিৰম। ২২ চাৱা, মই তামােলাকক এটা আ া কিৰম” ‐

এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা ‐ মই তওঁেলাকক পনুৰায় এই নগৰৰ অিহেত যু

কিৰ, ইয়াক হাত কিৰ ল, জইু িদ পিুৰবৈল, তওঁেলাকক এই নগৰৈল

ঘৰূাই আিনম। িকয়েনা মই িযহূদাৰ নগৰেবাৰ িনবাসী‐শূ ংস ান

কিৰম।

৩৫ যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজ ৰ সময়ত

িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল এই বাক আিহল, বােল,

২ “তুিম ৰখব‐বংশীয় লাকসকলৰ ওচৰৈল যাৱা, আৰু তওঁেলাকৰ

লগত কথা বতৰা কৰা। তাৰ পাছত তওঁেলাকক িযেহাৱাৰ গহৃৰ কােনা

এটা কাঁঠািলৈল আিন, পান কিৰবৈল া াৰস িদয়া।” ৩ তিতয়া

মই হবিচিনয়াৰ নািতেয়ক িযিৰিময়াৰ পু যাজিনয়া, তওঁৰ ককােয়ক‐

ভােয়কসকলক, তওঁৰ পু সকলক আৰু ৰখবীয়াৰ গােটই বংশক

লগত ল গ’ লা। ৪ মই তওঁেলাকক িযেহাৱাৰ গহৃৈল, ঈ ৰৰ লাক

িয দিলয়াৰ পু হাননৰ পু সকলৰ কাঁঠািলৈল িনেলাঁ। সই কাঁঠািল

চ মুৰ পু মােচয়া নােমেৰ ৱৰীৰ কাঁঠািলৰ ওপৰত ধান লাকসকলৰ

কাঁঠািলৰ কাষত আিছল। ৫ তাৰ পাছত মই ৰখব‐বংশৰ লাকসকলৰ

স খুত া াৰেসেৰ ভৰা কলহ আৰু বািত আগত ৰািখ তওঁেলাকক

ক’ লাঁ, “ তামােলােক িকছু া াৰস পান কৰা।” ৬ িক ু তওঁেলােক

ক’ ল, “আিম এেকা া াৰস পান নকেৰাঁ, িকয়েনা আমাৰ পবূপৰুষু

ৰখবৰ পু যানাদেব আমাক এই আ া িদিছল, ‘ তামােলােক আৰু

তামােলাকৰ স ান সকেল কােনও িচৰকাৈলেক া াৰস পান নকিৰবা।

৭আৰু কােনা ঘৰ নাসািজবা, িট িনিসিচবা, া াবাৰী নাপািতবা আৰু

এইেবাৰৰ এেকােৰা অিধকািৰ নহ’বা; িকয়েনা তামােলােক বাস কৰা

দশত ব িদন থািকবৰ কাৰেণ, তামােলাকৰ সকেলা কালত ত ুত

বাস কিৰবা।’ ৮আিম আমাৰ প ী, লৰা আৰু ছাৱালী সকেলােৱ আমাৰ

গােটই জীৱনৰ কালত া াৰস পান নকিৰবৈল, আৰু আমাৰ পু –

পৰুষু ৰখবৰ পু যানাদেব িদয়া সকেলা আ ােবাৰ পালন কিৰেছাঁ। ৯

আিম িনবাসৰ অেথ ঘৰ কিতয়াও নাসািজম, আৰু আমাৰ া াবাৰী,

শস ে আৰু কঠীয়াত আমাৰ কােনা অিধকাৰ নাই। ১০ িক ু আিম

ত ুত থািক, আমাৰ পবূপৰুষু যানাদেব িদয়া আ া মািন, সই অ সােৰ

সকেলা কাম কিৰ আিহেছাঁ। ১১ িক ু যিতয়া বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰ

এই দশ আ মণ কিৰিছল, তিতয়া আিম ক’ লাঁ, ‘আহাঁ, আিম কলদীয়া

আৰু অৰামীয়াসকলৰ স সাম ৰ পৰা হািৰ িযৰচূােলমৈল যাওহঁক।’ এই

কাৰেণ আিম িযৰচূােলমত বাস কিৰেছাঁ।” ১২ পাছত িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল

িযেহাৱাৰ বাক আিহল, বােল, ১৩ “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই, ই ােয়লৰ

ঈ েৰ এই কথা কেছ: তুিম গ িযহূদাৰ লাকসকলক আৰু িযৰচূােলম‐

িনবাসীসকলক কাৱা, িযেহাৱাই কেছ, ‘ তামােলােক মাৰ বাক ৈল কাণ

িদবৈল উপেদশ হণ নকিৰবা ন?’ ১৪ ৰখবৰ পু যানাদেব া াৰস

পান নকিৰবৈল তওঁৰ স ান সকলক িয বাক েৰ আ া কিৰিছল, তওঁৰ

সই বাক আিজৈলেক িস আেছ। তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুৰ

আ া মােন; িক ু মই অিত ভােত উিঠ তামােলাকক ক আেছাঁ,

তথািপ তামােলােক মাৰ বাক নামানা। ১৫ মই মাৰ সকেলা দাস,

ভাববাদীসকলক তামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াইিছেলাঁ আৰু ভােত উিঠ

তওঁেলাকক পিঠয়াই তামােলাকক কাৱাইিছেলাঁ, “ তামােলােক এিতয়া

িনজ িনজ ‐পথৰ পৰা ঘিূৰ িনজ িনজআচাৰ‐ব ৱহাৰ কৰা। আনআন

দৱতােবাৰক সৱাপজূা কিৰবৰ অেথ সইেবাৰৰ পাছত যাওঁতা নহ’বা।

তাৰ পিৰবে মই তামােলাকক আৰু তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদয়া

দশৈল তামােলােক ঘিূৰ আহা। তথািপও তামােলােক মাৰ কথাৈল

কাণ িদয়া নাই আৰু মাৰ বাক ৈল মনেকা িদয়া নাই।” ১৬ ৰখবৰ পু

যানাদবৰ স ান সকেল তওঁেলাকক িদয়া তওঁেলাকৰ পু –পৰুষুৰ

আ া পালন কিৰ আিহেছ, িক ু এই জািতৰ লাকসকেল মাৰ কথাৈল

কাণ িদবৈল অ ীকাৰ কিৰেছ।’ ১৭ এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ

আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই, এই কথা কেছ: ‘ চাৱা, িযহূদা আৰু

িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলৰ অিহেত মই কাৱা সকেলা অম লৰ কথা

তওঁেলাকৈল ঘটাম, িকয়েনা মই তওঁেলাকক িয ঘাষণা কিৰিছেলাঁ, সই

িবষেয় তওঁেলােক িনেল। মই তওঁেলাকক মািতেলা িক ু তওঁেলােক

উ ৰ িনিদেল’।” ১৮ িযিৰিময়াই ৰখবীয়া বংশক ক’ ল, “ই ােয়লৰ ঈ ৰ,

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক তামােলাকৰ

পবূপৰুষু যানাদবৰ আ াৈল মেনােযাগ কিৰ তওঁৰ সকেলা আেদশ

পালন কিৰছা, আৰু তওঁ তামােলাকক িদয়া আটাই আ া অ সােৰ কায
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কিৰছা; ১৯এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা আৰু ই ােয়লৰ ঈ েৰ এই

কথা কেছ: মাক সৱা কিৰবৰ কাৰেণ ৰখবৰ পু যানাদবৰ বংশৰ

পৰা কিতয়াও কােনা এজন লাকৰ অভাৱ নহ’ব’।”

৩৬ যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজ ৰ চতুথ বছৰত

িযেহাৱাৰ পৰা িযিৰিময়াৈল এই বাক আিহল, বােল, ২ “তুিম

এখন িৰওৱা পিুথ লাৱা; আৰু মই তামাক থেম কাৱা িদনেৰ পৰা,

যািচয়াৰ ৰাজ ৰ কালেৰ পৰা আিজৈলেক, ই ােয়লৰ, িযহূদাৰ, আৰু

সকেলা জািতৰ িবৰেু িয িয কথা মই তামাৰ আগত কআেছাঁ, সই

সকেলা কথা সই পিুথত িলখা। ৩ িযহূদা বংশৈল মই িয অম ল ঘটাবৈল

ক না কিৰেছাঁ, িকজািন িনজ িনজ পথৰ পৰা ঘিূৰবৈল তওঁেলােক

সই সকেলা অম লৰ কথা িনব; তিতয়া মই তওঁেলাকৰ অপৰাধ

আৰু পাপ মা কিৰম।” ৪ তিতয়া িযিৰিময়াই নিৰয়াৰ পু বাৰকুক

মািত আিনলত, িযিৰিময়াক কাৱা িযেহাৱাৰ সকেলা বাক বাৰেূক তওঁৰ

মখুৰ পৰা সই িৰওৱা পিুথখনত িলিখেল। ৫ পােছ িযিৰিময়াই বাৰকুক

আ া িদ কেল, মই ব আেছাঁ, িযেহাৱাৰ গহৃৈল যাব নাৱােৰাঁ। ৬

এই হতুেক তুিম গ িযেহাৱাৰ গহৃত উপবাসৰ িদনা, মাৰ মখুৰ পৰা

পিুথখনত িলখা িযেহাৱাৰ বাক েবাৰ তওঁৰ গহৃত থকা লাকসকেল

আৰু িবিভ নগৰৰ পৰা অহা িযহূদাৰ সকেলা লােক নাৈক পাঠ কৰা।

৭ িকজািন তওঁেলােক িনজ িনজ িনেবদন িযেহাৱাৰ আগত জনাব।

আৰু তওঁেলাক িতজেন িনজ িনজ পথৰ পৰা ঘিূৰব; িকয়েনা এই

জািতৰ িবৰেু কাশ কৰা িযেহাৱাৰ াধ আৰু কাপ অিত বল।

৮ পােছ পিুথখনত িলখা িযেহাৱাৰ বাক েবাৰ নিৰয়াৰ পু বাৰেুক

িযেহাৱাৰ গহৃত পাঠ কিৰ িযিৰিময়া ভাববাদীৰ আ া পালন কিৰেল। ৯

যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজ কালৰ প ম বছৰৰ

নৱম মাহত িযৰচূােলমত থকা লাকসকেল, আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ

পৰা িযৰচূােলমৈল অহা জাসকেল িযেহাৱাৰ উে েশ উপবাস ঘাষণা

কিৰেল। ১০ তিতয়া বাৰেুক িযেহাৱাৰ গহৃত, চাফনৰ পু গমিৰয়া

িলখকৰ কাঁঠািলত, িযেহাৱাৰ গহৃৰ নতুন ৱাৰৰ সােমাৱা ঠাইত, ওপৰ

চাতালত, সই পিুথখনত িলখা িযিৰিময়াৰ বাক েবাৰ সকেলা লােক

নাৈক পাঠ কিৰেল। ১১আৰু চাফনৰ নািতেয়ক গমিৰয়াৰ পু মীখায়াই

সই পিুথখনৰ পৰা িযেহাৱাৰ সকেলা বাক িনেল। ১২ তওঁ ৰাজ‐

গহৃৈল িলখকৰ কাঁঠািলৈল নািম গ’ল; চাৱা, সই সময়ত সকেলা ধান

লাক, অথাৎ ইলীচামা িলখক, চমিৰয়াৰ পু দলায়া, অকেবাৰৰ পু

ইলনাথন, চাফনৰ পু গমিৰয়া, আৰু হনিনয়াৰ পু িচিদিকয়া আিদ

সকেলা ধান লাক তাত বিহ আিছল। ১৩ তিতয়া লাকসকেল িনবৈল

বাৰেুক পিুথখন পাঠ কৰা সময়ত মীখায়াই িয সকেলা বাক িনিছল,

তওঁ তাক তওঁেলাকৰ আগত কাশ কিৰেল। ১৪ এই হতুেক সকেলা

ধান লােক চীৰ েপৗ চেলিময়াৰ নািতেয়ক নথিনয়াৰ পু িযহূদীক

বাৰকুৰ ওচৰৈল এই কথা ক পিঠয়ােল, “ লাকসকেল নাৈক তুিম পাঠ

কৰা িৰওৱা পিুথখন তুিম হাতত ল আহাঁ।” ১৫ তওঁেলােক তওঁক

ক’ ল, “এিতয়া বিহ আিম নাৈক পাঠ কৰা; তিতয়া বাৰকু তওঁেলােক

নাৈক পাঠ কিৰেল।” ১৬ তিতয়া সই সকেলা কথা িন তওঁেলাক

আটাইেৰ ভয় লািগ ইজেন িসজনৈল চাৱা‐ চাই কিৰ বাৰকুক ক’ ল,

“আিম এই সকেলা কথাৰ িবষেয় অৱেশ ৰজাক জনাব লািগব।” ১৭

পােছ তওঁেলােক বাৰকুক িধেল, “ কাৱােচান, তুিম কেনৈক তওঁৰ

মখুৰ পৰা এইেবাৰ কথা িলিখিছলা? ১৮ তিতয়া বাৰেুক উ ৰ িদ ক’ ল,

“ তওঁ মেুখেৰ মাৰ আগত এই সকেলা বাক উ াৰণ কিৰিছল, আৰু

মই িচয়াঁহীেৰ এই পিুথত এই সকেলা িলিখিছেলাঁ। ১৯ তিতয়া ধান

লাকসকেল বাৰকুক ক’ ল, “তুিম আৰু িযিৰিময়া গ, তামােলাকৰ থকা

ঠাই কােনও নজনাৈক লাকাই থাকাৈগ।” ২০ তিতয়া তওঁেলােক

ইলীচামা িলখকৰ কাঁঠািলত পিুথখন থ ৰজাৰ ওচৰৈল অথাৎ চাতালৈল

সামাই গ’ল, আৰু ৰজাই নাৈক সই সকেলা বাক কাশ কিৰেল। ২১

তিতয়া ৰজাই পিুথখন আিনবৈল িযহূদীক পিঠয়ােল, িযহূদীেয় ইলীচামা

িলখকৰ কাঁঠািলৰ পৰা তাক আিনেল। আৰু ৰজাই নাৈক, আৰু তওঁৰ

ওচৰত িথয় হ থকা সকেলা ধান লােক নাৈক িযহূদীেয় তাক পাঠ

কিৰেল। ২২ সই সময়ত ৰজাই নৱম মাহত জাৰকািলত থকা ঘৰত

বিহ আিছল, আৰু তওঁৰ আগত িটফাইত জইু িল আিছল। ২৩ পাছত

িযহূদীেয় প ৃ াৰ িতিন চািৰ অংশ পাঠ কৰাৰ পাছত ৰজাই িলখকৰ কলম

কটা কটাৰীেৰ তাক কািট িটফাইৰ জইুত পলায়; এইদেৰ গােটই পিুথখন

িটফাইৰ জইুত ন নােহাৱাৈলেক তওঁ কািট কািট পলাই আিছল।

২৪ সই সকেলা বাক িনও ৰজা আৰু ম ী কােনও ভয় নকিৰেল,

বা িনজ িনজ ব নাফািলেল। ২৫ ইলনাথন, দলায়া, আৰু গমিৰয়াই

পিুথখন পিুৰবৈল ৰজাক িবনয় কিৰেল; তথািপ তওঁ তওঁেলাকৰ কথা

িনেল। ২৬ পাছত ৰজাই িযৰহেমল কাঁৱৰক, অ ীেয়লৰ পু চৰায়াক,

অ েয়লৰ পু চেলমীয়াক, বাৰকু িলখক আৰু িযিৰিময়া ভাববাদীক

ধিৰবৈল আ া কিৰেল; িক ু িযেহাৱাই তওঁেলাকক লু ৱাই থিছল। ২৭

তিতয়া ৰজাই, িযিৰিময়াৰ মখুৰ পৰা িন িন বাৰেুক িলখা বাক েবােৰ

সেত পিুথখন পিুৰ পেলাৱাৰ পাছত িযেহাৱাৰ এই বাক িযিৰিময়াৈল

আিহল, বােল, ২৮ “তুিম পনুৰায় আৰু এখন িৰওৱা পিুথৰ িবষেয়

কাৱা, আৰু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীেম পিুৰ পেলাৱা সই থম পিুথত

আেগেয় িয িয িলখা আিছল, সই সকেলা তাত িলখা। ২৯ তিতয়া

িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ িবষেয় িন েয় তুিম ক’বা, ‘িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, য, বািবলৰ ৰজাই অৱেশ আিহ এই দশ ন কিৰব, আৰু

ইয়াত প আৰু মা হ নােহাৱা কিৰব, এেন কথা এই পিুথখনত িকয়

িলিখছা? এই বিুল তুিম তাক পিুৰ পলালা!’ ৩০এই হতুেক িযহূদাৰ ৰজা

িযেহায়াকীমৰ িবষেয় িযেহাৱাই এই কথা কেছ, য, িযহূদাৰ িসংহাসনত

বিহবৈল তওঁৰ বংশৰ কােনা নাথািকব, আৰু তওঁৰ শৱ িদনত ৰ’দত

আৰু ৰািত িহমত পিৰ থািকব। ৩১আৰু মই তামাক, “ তামাৰ বংশক,

আৰু তামাৰ ম ীসকলক তামােলাকৰ অপৰাধৰ কাৰেণ দ িদম। আৰু

তামােলাকৰ অিহেত, িযৰচূােলম‐িনবাসীসকল আৰু িযহূদী লাকসকলৰ

অিহেত িয অম লৰ কথা ক’ লাঁ, িক ু তামােলােক িনলা, সই সকেলা

অম ল মই তামােলাকৈল ঘটাম।” ৩২ তিতয়া িযিৰিময়াই আৰু এখন

িৰওৱা পিুথ ল নিৰয়াৰ পু বাৰকু িলখকক িদেল। বাৰেুক িযহূদাৰ ৰজা

িযেহায়াকীেম, িযিৰিময়াৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা সকেলা বাক জইুত পিুৰ

পেলাৱা পিুথখনৰ সকেলা বাক তাত িলিখেল। তাৰ বািহেৰ তেন ৱা

আৰু অেনক কথাও তাত যাগ িদয়া হ’ল।

৩৭ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ িযহূদা দশৰ ওপৰত পতা ৰজা

যািচয়াৰ পু িচিদিকয়া িযেহায়াকীমৰ পু কিনয়াৰ সলিন ৰজা

হ’ল। ২ িক ু তওঁ, তওঁৰ ম ীসকল আৰু দশীয় লাকসকেল িযিৰিময়া

ভাববাদীৰ াৰাই কাৱা িযেহাৱাৰ বাক ৈল কাণ িনিদেল। ৩ গিতেক

িচিদিকয়া ৰজাই চেলিময়াৰ পু িযহূখলক আৰু মােচয়াৰ পু চফিনয়া

পেুৰািহতক িযিৰিময়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদ ক’ ল, “তুিম অ হ

কিৰ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত আমাৰ বােব াথনা কৰা।” ৪ সই

সময়ত িযিৰিময়াই তওঁেলাকৰ মাজত অহা‐ যাৱা কিৰিছল, িকয়েনা সই

সময়ত তওঁক ব ীশালত থাৱা হাৱা নািছল। ৫ পাছত ফেৰৗণৰ স ‐

সাম িমচৰৰ পৰা ওলাল আৰু িযৰচূােলম‐অৱেৰাধকাৰী কলদীয়াসকেল

তাৰ বা া িন িযৰচূােলমৰ পৰা ছাউিন ভািঙ িচ গ’ল। ৬ তিতয়া

িযিৰিময়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাক আিহল, বােল, ৭

“ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: িযহূদাৰ িয ৰজাই মাৰ

িৰত িধবৈল তামােলাকক পিঠয়াইেছ, তওঁক এই কথা ক’বা, ‘ চাৱা,

ফেৰৗণৰ িয স ‐সাম ই তামােলাকক সহায় কিৰবৈল ওলাই আিহেছ,

তওঁেলাক িনজ দশ িমচৰৈল উলিট যাব। ৮আৰু কলদীয়াসকেল পনুৰায়

আিহব আৰু এই নগৰৰ অিহেত যু কিৰ ইয়াক হাত কিৰ ল জইুেৰ

পিুৰ পলাব। ৯ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “কলদীয়াসকল আমাৰ ওচৰৰ

পৰা এেকবােৰ িচ যাব বিুল ক তামােলােক িনজক ভুলাবা,” িকয়েনা

তওঁেলাক এেকবাৰ িচ নাযাব। ১০ কাৰণ তামােলাকৰ অিহেত যু

কৰা কলদীয়াসকলৰ গােটই স ‐সাম যিদও তামােলােক এেকবােৰ

হাৰ কৰা আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ খনু হাৱা লাক মােথান অৱিশ

থােক, তথািপ তওঁেলােক িতজেন িনজ িনজ ত ুত উিঠব আৰু এই নগৰ
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জইু িদ পিুৰ পলাব’।” ১১ কলদীয়াসকলৰ স ‐সাম ই িয সময়ত

ফেৰৗণৰ স ‐সাম ৰ ভয়ত িযৰচূােলমৰ পৰা ছাউিন ভািঙ উলিট গিছল,

১২ সই সময়ত িযিৰিময়াই িব ামীন েদশত লাকসকলৰ মাজত থকা

তওঁৰ ভাগ লবৰ মেনেৰ তাৈল যাবৈল িযৰচূােলমৰ পৰা ওলাইিছল। ১৩

পাছত যিতয়া তওঁ িব ামীন নােমেৰ বৰ ৱাৰ পােলৈগ, তিতয়া সই

ঠাইত হনিনয়াৰ নািতেয়ক চেলিময়াৰ পেুতক িযিৰয়া নােমেৰ ৱৰীৰ

এজন অধ আিছল। তওঁ িযিৰিময়া ভাববাদীক ধিৰ ক’ ল, “তুিম

কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া হ’বৈল গছা। ১৪ তিতয়া িযিৰিময়াই ক’ ল,

“এেয় িমছা কথা, মই কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া হ’বৈল নাযাও।” তথািপ

িযিৰয়াই তওঁৰ কথা িন, তওঁক ধিৰ ধান লাকসকলৰ িৰৈল

ল গ’ল। ১৫ সই ধান লাকসকেল িযিৰিময়াৈল াধ হ তওঁক

কাবাই যানাথন িলখকৰ ঘৰত থকা ব ীশালত পলাই হ’ল; িকয়েনা

তওঁেলােক তােকই ব ীশাল কিৰিছল। ১৬ িযিৰিময়াই কাৰা পত, আৰু

সৰু সৰু কাঁঠািলেবাৰত সামাই সই ঠাইত ভােলমান িদন কটােল। ১৭

িচিদিকয়া ৰজাই মা হ পিঠয়াই তওঁক অেনাৱােল আৰু ৰজাই িনজৰ

ঘৰত পেুত িধেল, বােল, “িযেহাৱাৰ পৰা অহা কােনা বাক আেছ

ন?” তােত িযিৰিময়াই ক’ ল, “আেছ,” তওঁ আৰু ক’ ল, “আেপানাক

বািবলৰ ৰজাৰ হাতত শাধাই িদয়া হ’ব।” ১৮ িযিৰিময়াই িচিদিকয়া

ৰজাক আৰু ক’ ল, “আেপানাৰ বা আেপানাৰ পা ‐ম ীসকলৰ বা এই

লাকসকলৰ িবৰেু মই িক অপৰাধ কিৰেছাঁ, য, আেপানােলােক মাক

ব ীশালত পলাই িদেছ? ১৯আৰু বািবলৰ ৰজা আেপানােলাকৰ বা এই

দশৰ িবৰেু নািহব, এই বিুল ক আেপানােলাকৰ আগত ভাববাণী চাৰ

কৰা আেপানােলাকৰ ভাববাদীসকল ক’ত? ২০ এিতয়া হ মাৰ ভু

মহাৰাজ! অ হ কিৰ নক, মই যানাথন িলখকৰ ঘৰত যন নমেৰাঁ, এই

কাৰেণ আপিুন সই ঠাইৈল মাক আৰু পিঠয়াই িনিদব! িবনয় কেৰাঁ, মাৰ

এই িমনিত আেপানাৰ আগত হণ হওঁক।” ২১ তিতয়া, িচিদিকয়া ৰজাই

আ া িদয়াত লাকসকেল িযিৰিময়াক হৰীৰ চাতালত ৰািখেল। আৰু

যিতয়াৈলেক নগৰৰ সকেলা ৰটুী ঢুকাল, তিতয়াৈলেক িত িদেনই

ৰটুীৱালা‐পিটৰ পৰা এটা এটা ৰটুী আিন তওঁক িদয়া হ’ল। এইদেৰ

িযিৰিময়া হৰীৰ চাতালত থািকল।

৩৮ তাৰ পাছত ম নৰ পু চফিটয়া আৰু পচ ৰৰ পু গদিলয়া আৰু

ম ীয়াৰ পু প েৰ, আটাই লাকৰ আগত িযিৰিময়াই কাৱা

এই বাক িনেল, বােল, ২ “িযেহাৱাই এই কথা কেছ: িয কােনা

লাক এই নগৰত থািকব, তওঁ তেৰাৱালত, আকালত, আৰু মহামাৰীত

মিৰব; িক ু িয জেন কলদীয়াসকলৰ ওচৰৈল ওলাই যাব, তওঁ জীয়াই

থিকব, আৰু লটু ব ৰ িনিচনাৈক িনজ াণ লাভ কিৰ জীয়াই থিকব। ৩

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: য, এই নগৰ অৱেশ বািবলৰ ৰজাৰ স ‐

সাম ৰ হাতত সমপণ কৰা হ’ব আৰু তওঁ তাক হাত কিৰ ল’ব।” ৪

তােত ধান লাকসকেল ৰজাক ক’ ল, “আিম িমনিত কেৰাঁ, এই মা হৰ

াণ দ কিৰবৈল আ া িদয়ক; িকয়েনা তওঁ লাকসকলক এেন ৱা

কথা ক, এই নগৰৰ অৱিশ যু াৰসুকলৰ আৰু আটাই জাসকলৰ হাত

ল কিৰেছ, কাৰণ এই মা েহ এই জািতৰ ম লৈল চ া নকিৰ, কৱল

অম লৈল চ া কেৰ।” ৫ তিতয়া িচিদিকয়া ৰজাই ক’ ল, “ চাৱা, তওঁ

তামােলাকৰ হাতেত আেছ; কাৰণ তামােলাকৰ অিহেত কিৰবৈল ৰজাৰ

এেকা সাধ নাই। ৬ তােত তওঁেলােক িযিৰিময়াক ধিৰ হৰীৰ চাতালত

থকা মি য়া, ৰাজেকাঁৱৰৰ পত পলােল। ৰছীেৰ িযিৰিময়াক নমাই

িদেল। সই পত পানী নািছল, কৱল বাকা আিছল; তােত িযিৰিময়া

বাকাত ায় পাত গিছল। ৭ এেনেত িযিৰিময়াক পত পেলাৱা

কথা ৰাজগহৃত থকা এবদ‐ মলক নােমেৰ এজন চেদশীয় নপংুসেক

িনেল। তিতয়া ৰজা িব ামীনৰ ৱাৰত বিহ আিছল। ৮ এবদ‐ মলেক

ৰাজগহৃৰ পৰা ওলাই গ ৰজাক ক’ ল, ৯ “ হ মাৰ ভু মহাৰাজ, সই

লাকসকেল িযিৰিময়া ভাববাদীক পত পলাই িদ তওঁৈল িনতা ম

ব ৱহাৰ কিৰেছ; তওঁ িয ঠাইত আেছ, সই ঠাইত তওঁ ভাকত মিৰব

লগীয়া হেছ, িকয়েনা নগৰত আৰু ৰটুী নাই।” ১০ তিতয়া ৰজাই চীয়া

এবদ‐ মলকক আ া কিৰেল, বােল, “তুিম এই ঠাইৰ পৰা ি শ জন

মা হ লগত ল গ িযিৰিময়া ভাববাদী নৗ মেৰাঁেতই তওঁক পৰ পৰা

তালা।” ১১ তিতয়া এবদ‐ মলেক সই ি শ জন মা হক লগত ল

ৰাজগহৃৰ ভঁৰালৰ তলৰ ঠাইৈল গ তাৰ পৰা পলনীয়া পৰুিণ কােপাৰ

আৰু পৰুিণ পচা ফতাকািন উিলয়াই, িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল পৈল ৰছীেৰ

সইেবাৰ নমাই িদেল। ১২আৰু চীয়া এবদ‐ মলেক িযিৰিময়াক ক’ ল,

“এই পৰুিণ পলনীয়া কােপাৰ আৰু পচা ফতাকািন তামাৰ কাষলিতত

ৰছীৰ তলত িদয়া।” তােত তওঁ তােক কিৰেল। ১৩ তওঁেলােক সই

ৰছীত ধিৰ টািন পৰ পৰা িযিৰিময়াক তুিলেল। তিতয়ােৰ পৰা িযিৰিময়া

হৰীৰ চাতালত থািকল। ১৪ পােছ িচিদিকয়া ৰজাই মা হ পিঠয়াই

িযিৰিময়া ভাববাদীক িযেহাৱাৰ গহৃৰ ততৃীয় েৱশ ানৈল িনজৰ ওচৰৈল

অেনাৱােল। আৰু ৰজাই িযিৰিময়াক ক’ ল, “মই তামাক এিট কথা

সােধাঁ, তুিম মাৰ পৰা কােনা কথা পেুত নাৰািখবা।” ১৫ তিতয়া

িযিৰিময়াই িচিদিকয়াক ক’ ল, “মই যিদ আেপানাক জনাওঁ, তে আপিুন

মাক অৱেশ বধ নকিৰব ন? আৰু যিদ আেপানাক পৰামশ িদওঁ, তে

আপিুন মাৰ কথা িনব।” ১৬তােত িচিদিকয়া ৰজাই পেুত িযিৰিময়াৰ

আগত শপত খাই ক’ ল, “আমাৰ এই জীৱা াৰ সিৃ ক া িযেহাৱাৰ

জীৱনৰ শপত, মই তামাক বধ নকেৰাঁ, আৰু তামাৰ াণ লবৈল িবচািৰ

ফুৰা এই লাকসকলৰ হাতেতা তামাক সমপণ নকেৰাঁ।” ১৭ তিতয়া

িযিৰিময়াই িচিদিকয়াক ক’ ল, “বািহনীসকলৰ ঈ ৰ, ই ােয়লৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: য, তুিম যিদ বািহৰ ওলাই বািবলৰ ৰজাৰ

ধান লাকসকলৰ ওচৰৈল যাৱা, তে তামাৰ াণ থািকব, আৰু এই

নগৰ জইুেৰ পাৰা নহ’ব আৰু তুিম সপিৰবােৰ জীয়াই থািকবা। ১৮ িক ু

যিদ বািবলৰ ৰজাৰ ধান লাকসকলৰ িৰৈল নােযাৱা, তে এই

নগৰ কলদীয়াসকলৰ হাতত সমপণ কৰা হ’ব আৰু তওঁেলােক ইয়াক

জইুেৰ পিুৰ পলাব আৰু তুিমও তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা উ াৰ নাপাবা।

১৯ তিতয়া িচিদিকয়া ৰজাই িযিৰিময়াক ক’ ল, “িয িয দী লাকসকল

কলদীয়াসকলৰ ফিলয়া হ গ’ল, তওঁেলাকৈল মই ভয় ক’ ৰাঁ, য, িকজািন

তওঁেলােক মাক তওঁেলাকৰ হাতত সমপণ কিৰব, তােত তওঁেলােক

মাক িব প কিৰব।” ২০ িক ু িযিৰিময়াই ক’ ল, “ তওঁেলােক আেপানাক

সমপণ নকিৰব। িবনয় কেৰাঁ, িয িবষেয় মই আেপানাক কেছাঁ, সই

িবষেয় আপিুন িযেহাৱাৰ বাক ৈল কাণ িদয়ক; তােত আেপানাৰ ম ল হ’ব,

আৰু আেপানাৰ াণ বািচব। ২১ িক ু যিদ আপিুন তওঁেলাকৰ ওচৰৈল

যাবৈল অস ত হয়, তে নক, িযেহাৱাই মাক জেনাৱা কথােতা এই:

২২ চাৱা, িযহূদাৰ ৰাজগহৃত অৱিশ থকা সকেলা মিহলাক বািবলৰ ৰজাৰ

ধান লাকসকলৰ িৰৈল িনয়া হ’ব; আৰু চাৱা!, সই মিহলাসকেল

ক’ব, ‘ তামাৰ ণয়ৰ ব ু সকেল তামাক ভুলাই তামাৰ বিৃ জ ােল।

এিতয়া তামাৰ ভিৰ বাকাত পাত যাৱা দিখ তামাৰ পৰা িবমখু হেছ।

২৩ আৰু আেপানাৰ আটাই মিহলাৰ, আৰু আেপানাৰ স ান সকলক

উিলয়াই কলদীয়াসকলৰ িৰৈল িনয়া হ’ব; আপিুন তওঁেলাকৰ হাতৰ

পৰা সািৰব নাৱািৰব, িক ু বািবলৰ ৰজাৰ হাতত ধৰা পিৰব, আৰু আপিুন

এই নগৰক জইুেৰ পিুৰ পলাব।” ২৪ পােছ িচিদিকয়াই িযিৰিময়াক ক’ ল,

“এইেবাৰ কথা কােনও বজু নাপাওঁক; তােত তুিম নমিৰবা। ২৫ িক ু

যিদ ধান লাকসকেল মই তামােৰ সেত কথা হাৱা বা া পাই তামাৰ

িৰৈল আিহ কয়, য, ‘তুিম ৰজাক িক ক’লা, তাক আমাক কাৱা। আমাৰ

পৰা তাক পেুত নাৰািখবা, তিতয়া আিম তামাক বধ নকিৰম, আৰু

ৰজাই তামাক িক কেল, তােকা কাৱা; ২৬ তিতয়া তুিম তওঁেলাকক

এই কথা ক’বা, ‘ যানাথনৰ ঘৰত মিৰবৰ কাৰেণ মাক আেকৗ তাৈল

নপঠাবৈল মই ৰজাৰ আগত িমনিত জনাইিছেলাঁ’।” ২৭ তিতয়া সকেলা

ধান লােক িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক িধেল; আৰু তওঁ, ৰজাই

আ া িদয়া সই সকেলা কথা অ সােৰ তওঁেলাকক ক’ ল। এই হতুেক

তওঁেলােক তওঁৰ লগত কথা হ’বৈল এিৰেল; িকয়েনা তওঁেলােক সই

কথােটা বজু নাপােল। ২৮ তিতয়ােৰ পৰা িযৰচূােলম শ ৰ হাতত পৰা

িদন নােহাৱাৈলেক িযিৰিময়া সই হৰীৰ চাতালত থিকল।
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৩৯ পাছত িযৰচূােলম শ ৰ হাতত পৰা সময়ত, িযহূদাৰ ৰজা

িচিদিকয়াৰ ৰাজ ৰ নৱম বছৰৰ দশম মাহত বািবলৰ ৰজা

নবখূদেনচৰ আৰু তওঁৰ সকেলা স ‐সাম ই িযৰচূােলমৰ িবৰেু আিহ

তাক অৱেৰাধ কিৰেল। ২ পাছত িচিদিকয়াৰ ৰাজ ৰ একাদশ বছৰৰ

চতুথ মাহৰ নৱম িদনা নগৰৰ গড় ভািঙ বাট কৰা হ’ল। ৩ বািবলৰ ৰজাৰ

আটাই ধান লাকসকল, অথাৎ নগল‐চেৰচৰ, চমগৰ‐নেবা, ধান

নপংুসক চচখীম আৰু ধান গণক নগল‐চেৰচৰ আিদ বািবলৰ ৰজাৰ

আটাই ধান লাকসকল সামাই মধ ম ৱাৰত বিহল। ৪ পাছত যিতয়া

িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়া আৰু সকেলা যু াৰু লােক তওঁেলাকক সােমাৱা

গম পােল, তিতয়া তওঁেলাক পলাই ৰজাৰ উদ ানৰ বােটিদ, ই গড়ৰ

মাজত থকা ৱােৰিদ নগৰৰ বািহৰৈল ৰািতেয়ই ওলাই গ’ল; আৰু ৰজাই

অৰাবাৰ বােটিদ ওলাই গ’ল। ৫ িক ু কলদীয়াসকলৰ স ‐সাম ই

তওঁেলাকৰ পাছত খিদ গ িযৰীেহাৰ সমথলত িচিদিকয়াক লগ পাই,

তওঁক ধিৰ হমাৎ দশৰ িৰ াৈল বািবলৰ ৰজাৰ নবখূদেনচৰৰ িৰৈল

িনেল; আৰু তওঁ তওঁৈল দ া া কিৰেল। ৬ পােছ বািবলৰ ৰজাই িৰ াত

িচিদিকয়াৰ পেুতকসকলক তওঁৰ চ ৰ আগেত বধ কিৰেল আৰু বািবলৰ

ৰজাই িযহূদাৰ সকেলা মখু লাকেকা বধ কিৰেল। ৭ তাৰ বািহেৰ,

তওঁ িচিদিকয়াৰ চ কািঢ়, তওঁক বািবলৈল ল যাবৰ কাৰেণ িশকিলেৰ

বাি েল। ৮ পাছত কলদীয়াসকেল ৰাজগহৃ আৰু জাসকলৰ ঘৰেবাৰ

জইু িদ পিুৰেল আৰু িযৰচূােলমৰ গড়েবাৰ ভািঙ পলােল। ৯ এই সময়ত

নবজুৰদান ৰ ক‐ সনাপিতেয় নগৰৰ বাকী থকা লাকসকলক, তওঁৰ

ফলীয়া হবৈল পলাই যাৱাসকলক আৰু আন আন অৱিশ লাকসকলক

ব ী কিৰ বািবলৈল ল গ’ল। ১০ িক ু নবজুৰদান ৰ ক‐ সনাপিতেয়

কতেবাৰ এেকা নথকা দিৰ লাকক িযহূদা দশত অৱিশ ৰািখেল, আৰু

সই কালত তওঁেলাকক া াবাৰী আৰু মািট দান কিৰেল। ১১ বািবলৰ

ৰজা নবখূদেনচেৰ িযিৰিময়াৰ িবষেয় নবজুৰদান ৰ ক‐ সনাপিতক এই

আ া িদেল, বােল, ১২ “তুিম তওঁক হণ কিৰ তওঁৈল কৃপা দিৃ

কিৰবা, তওঁৰ কােনা অপকাৰ নকিৰবা; িক ু তওঁ তামাক যেনৈক

ক’ব, তওঁৈল তেনৈক কিৰবা।” ১৩ এই হতুেক নবজুৰদান ৰ ক‐

সনাপিত, ধান নপংুসক নবচুজবান আৰু ধান গণক নগল‐চেৰচৰ

আিদ বািবলৰ ৰজাৰ আটাই ধান িবষয়াসকেল মা হ পিঠয়াই হৰীৰ

চাতালৰ পৰা িযিৰিময়াক আিনেল। ১৪আৰু তওঁক ঘৰৈল ল যাবৰ

কাৰেণ চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পু গদিলয়াৰ হাতত গটাই িদেল;

আৰু তওঁ লাকসকলৰ মাজত বাস কিৰেল। ১৫ িযিৰিময়া হৰীৰ

চাতালত ব থকা সময়ত তওঁৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ এই বাক আিহিছল,

বােল, ১৬ “তুিম গ চীয়া এবদ‐ মলকক কাৱা, ‘ই ােয়লৰ ঈ ৰ

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা, ম লৰ কাৰেণ নহয়,

অম লৰ কাৰেণেহ মই এই নগৰৈল মাৰ বাক ফিলওৱাম। সই িদনা

তামাৰ আগত সইেবাৰ ফিলয়াব। ১৭ িক ু িযেহাৱাই কেছ, “ সই

িদনা মই তামাক উ াৰ কিৰম; আৰু তুিম ভয় কৰা লাকসকলৰ হাতত

তামাক সমপণ কৰা নহ’ব। ১৮ িকয়েনা মই তামাক অৱেশ উ াৰ

কিৰম। তুিম তেৰাৱালত পিতত নহবা। িক ু তুিম তামাৰ িনজ াণ

লটু ব ৰ িনিচনাৈক লাভ কিৰবা; কাৰণ, িযেহাৱাই কেছ: তুিম মাক

িব াস কিৰলা।”

৪০ বািবলৈল ব ী কিৰ ল যাৱা িযৰচূােলমৰ আৰু িযহূদাৰ

লাকসকলৰ মাজত িযিৰিময়াক নবজুৰদান ৰ ক‐ সনাপিতেয়

িশকিলেৰ ব া পাই তওঁক ৰামাৰ পৰা পঠাই িদয়াৰ পাছত িযেহাৱাৰ

পৰা িয বাক আিহিছল, সই বাক । ২ ৰ ক‐ সনাপিতেয় িযিৰিময়াক

হণ কিৰ ক’ ল, “ তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই ঠাইৰ িবষেয় এই অম লৰ

কথা কিছল, ৩আৰু িযেহাৱাই তাক ঘটােল। আৰু িনজ বাক অ সােৰ

কায কিৰেল; তামােলােক িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰলা আৰু তওঁৰ

বাক পালন নকিৰলা, এই কাৰেণ তামােলাকৈল এই ঘটনা ঘিটল। ৪

এিতয়া চাৱা! আিজ মই তামাক, তামাৰ হাতত থকা িশকিলৰ পৰা মু

কিৰেলাঁ; তুিম যিদ মাৰ লগত বািবলৈল যাবৈল ভাল দখা, তে আহাঁ,

মই তামাৈল দিৃ ৰািখম; আৰু যিদ মাৰ লগত বািবলৈল যাবৈল বয়া

দখা, তে নালােগ। চাৱা, গােটই দশ তামাৰ আগত আেছ, িয

ঠাইৈল যাৱা তামাৰ পে ভাল আৰু িবধাজনক, তাৈলেক যাৱা।”

৫ িযিৰিময়াই উ ৰ িনিদয়া দিখ তওঁ আেকৗ ক’ ল, “ তে িয জনক

বািবলৰ ৰজাই িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ ওপৰত শাসনক া িনযু কিৰেল,

চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পু সই গদিলয়াৰ ওচৰৈল উলিট যাৱা

আৰু লাকসকলৰ মাজত তওঁৰ লগত বাস কৰাৈগ, বা িয ঠাইৈল যাৱা

তামাৰ পে িবধাজনক তাৈলেক যাৱা; এই বিুল ৰ ক‐ সনাপিতেয়

তওঁৰ বাটৰ সমল আৰু উপহাৰ িদ িবদায় কিৰেল। ৬ পাছত িযিৰিময়াই

িম াৈল অহীকামৰ পু গদিলয়াৰ ওচৰৈল আিহল আৰু দশত অৱিশ

থকা লাকসকলৰ মাজত তওঁেৰ সেত বাস কিৰেল। ৭ পাছত, বািবলৰ

ৰজাই অহীকামৰ পু গদিলয়াক দশৰ শাসনক া পতা কথা, আৰু পৰুষু,

মিহলা, লৰা, ছাৱালী আিদ বািবলৈল ব ী কিৰ ল নােযাৱা দশৰ

কতেবাৰ খীয়া মা হক তওঁৰ হাতত গতাই িদয়া কথা যিতয়া নগৰৰ

বািহৰত থকা ফৗজৰ সনাপিতসকেল আৰু তওঁেলাকৰ লাকসকেল

িনবৈল পােল, ৮ তিতয়া তওঁেলােক, অথাৎ নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়ল,

কােৰহৰ জন পেুতক যাহানন আৰু যানাথন, তনহূমতৰ পেুতক চৰায়া,

নেটাফাতীয়া এফয়ৰ পেুতক কইজন আৰু মাখাথীয়াৰ পেুতক যাজিনয়া

িনজ িনজ লাকসকেল সেত িম াৈল গদিলয়াৰ ওচৰৈল আিহল।

৯ তিতয়া চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পু গদিলয়াই তওঁেলাকৰ

আৰু তওঁেলাকৰ লাকসকলৰ আগত শপত খাই ক’ ল, “ তামােলােক

কলদীয়াসকলৰ অধীন হ’বৈল ভয় নকিৰবা; দশত বাস কিৰ বািবলৰ

ৰজাৰ অধীন হাৱা, তিতয়া তামােলাকৰ ম ল হ’ব।” ১০আৰু চাৱা,

মই হ’ ল িয কলদীয়াসকল আমাৰ ওচৰৈল আিহব, তওঁেলাকৰ আগত

িথয় হ’বৈল িম াত বাস কিৰম; িক ু তামােলােক া াৰস, ফল আৰু

তল গাটাই িনজ িনজ পা ত ৰাখা আৰু তামােলােক লাৱা িনজ িনজ

নগৰত বাস কৰা।” ১১ তিতয়া বািবলৰ ৰজাই িযহূদাৰ এিট অৱিশ ভাগ

এিৰ যাৱা কথা আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰত চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ

পু গদিলয়াক শাসনক া পতা কথা যিতয়া মাৱাবত, অে ানৰ স ান

সকলৰ মাজত আৰু ইেদাম আিদ সকেলা দশত থকা আটাই িযহূদীসকেল

িনবৈল পােল, ১২ তিতয়া, িয িয ঠাইৈল সই িযহূদীসকলক খদাই

িদয়া হিছল, সই সকেলা ঠাইৰ পৰা তওঁেলাক সকেলােৱই িযহূদা দশৰ

িম াৈল গদিলয়াৰ ওচৰৈল উলিট আিহল আৰু অিধক পিৰমােণ া াৰস

আৰু ফল গাটােল। ১৩ পােছ কােৰহৰ পেুতক যাহানন আিদ নগৰৰ

বািহৰত থকা ফৗজন সকেলােৱ সনাপিতেয় িম াৈল গদিলয়াৰ ওচৰৈল

আিহ তওঁক ক’ ল, ১৪ “অে ানৰ স ান সকলৰ ৰজা বালীেচ তামাৰ

াণ লবৈল নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়লক পিঠয়াইেছ, তুিম তাক জানা

ন?” িক ু অহীকামৰ পু গদিলয়াই তওঁেলাকৰ কথা িব াস নকিৰেল।

১৫ পােছ কােৰহৰ পেুতক যাহানেন িম াত গদিলয়াক পেুত ক’ ল,

“মই িমনিত কেৰাঁ, মাক যাবৈল িদয়া, কােনা মা েহ নজনাৈক মই

নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়লক বধ কেৰাঁৈগ; তওঁ িকয় তামাৰ াণ ল’ব

আৰু তামাৰ ওচৰত গাট খাৱা সকেলা িযহূদী লাক িছ ‐িভ হ’ব

আৰু িযহূদাৰ অৱিশ ভাগ ন হ’ব? ১৬ িক ু অহীকামৰ পু গদিলয়াই

কােৰহৰ পেুতক যাহাননক ক’ ল, “তুিম এেন কাম নকিৰবা; িকয়েনা

তুিম ই ােয়লৰ িবষেয় িমছা কথা কছা।”

৪১ পােছ স ম মাহত, ৰজাৰ ধান িবষয়াসকলৰ মাজত গিণত হাৱা

ৰাজবংশীয় ইলীচামাৰ নািতেয়ক নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়েল

দহজন লাকক লগত ল, িম াৈল অহীকামৰ পু গদিলয়াৰ ওচৰৈল

আিহল আৰু তওঁেলােক িম াত এেকলেগ ভাজন কিৰেল। ২ পাছত

নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়ল আৰু তওঁৰ লগত থকা সই দহজন লােক

উিঠ, বািবলৰ ৰজাই দশৰ শাসনক া িনযু কৰা চাফনৰ নািতেয়ক

অহীকামৰ পু সই গদিলয়াক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল। ৩ আৰু

িম াত গদিলয়াৰ লগত থকা সকেলা িয দীক আৰু তাত পাৱা যু াৰু

কলদীয়াসকলেকা ই ােয়েল বধ কিৰেল। ৪ তিতয়া গদিলয়াক বধ

কৰাৰ িপছৰ িদন আিছল, তিতয়া সই কথা কােনা মা েহ জনা নািছল।
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৫ িচিখম, চীেলা আৰু চমিৰয়াৰ পৰা অহা স ণূ ডািঢ় খৰুউুৱা, িপ া

কােপাৰ িছৰা আৰু িনজ িনজ গা কাট ট কৰা আশী জন মা হ িযেহাৱাৰ

গহৃত উৎসগ কিৰবৈল হাতত নেবদ আৰু ধপূ ল আিহিছল। ৬ পাছত

নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়েল তওঁেলাকৰ লগত সা াত কিৰবৈল িম াৰ

পৰা কাি কাি ওলাই গ’ল; আৰু তওঁেলাকৰ সা াত হ তওঁেলাকক

ক’ ল, “অহীকামৰ পু গদিলয়াৰ ওচৰৈল আহাঁ!” ৭ তিতয়া, তওঁেলাক

নগৰৰ মাজ ঠাইৈল আিহ পাওঁেত, নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়েল আৰু

তওঁৰ লগত সই লাক কইজেন তওঁেলাকক বধ কিৰ গাতেটাৰ

িভতৰৈল পলাই িদেল। ৮ িক ু তওঁিবলাকৰ মাজত এেন দহ জন মা হ

পাৱা গিছল, য, তওঁেলােক ই ােয়লক ক’ ল, “আমাক বধ নকিৰবা,

িকয়েনা পথাৰত পিুত থাৱা আমাৰ ঘঁ , যৱ, তল আৰু মৗৰ ভঁৰাল

আেছ।” এই বিুল কাৱাত ই ােয়েল া হ তওঁেলাকৰ ভােয়কসকলৰ

মাজত তওঁেলাকক বধ নকিৰেল। ৯ িয গাতত ই ােয়েল িনেজ বধ কৰা

সকেলা মা হৰ মৰা শৱ গদিলয়াৰ শৱৰ কাষত পলাই িদিছল, সই গাত

ই ােয়লৰ বাচা ৰজাৰ ভয়ত আচা ৰজাই খেনাৱা গাত আিছল; নথিনয়াৰ

পেুতক ই ােয়েল ইয়াক বধ কৰা লাকৰ শেৱেৰ পৰূ কিৰেল। ১০ পাছত

ই ােয়েল িম াত অৱিশ থকা সকেলা লাকক, নবজুৰদান ৰ ক‐

সনাপিতেয় অহীকামৰ পু গদিলয়াৰ হাতত গতাই িদয়া ৰাজবংশীয়

জীয়াৰীসকল আিদ কিৰ িম াত অৱিশ থকা সকেলা লাকক ব ী

কিৰ িনেল; নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়েল তওঁেলাকক ব ী কিৰ ল

অে ানৰ স ান সকলৰ ওচৰৈল যাবৈল ান কিৰেল। ১১ িক ু কােৰহৰ

পেুতক যাহানেন আৰু তওঁৰ লগত থকা ফৗজৰ সকেলা সনাপিতেয়,

নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়েল কৰা আটাই কমৰ কথা িনবৈল পােল।

১২ তিতয়া তওঁেলােক সকেলা মা হক লগত ল নথিনয়াৰ পেুতক

ই ােয়েল সেত যু কিৰবৈল গ’ল আৰু িগিবেয়ানৰ থকা বৰ পখুৰুীৰ

ওচৰত তওঁক দখা পােল। ১৩ পাছত যিতয়া ই ােয়লৰ লগত থকা

সকেলা লাকসকেল, কােৰহৰ পেুতক যাহাননক আৰু তওঁৰ লগৰ

ফৗজৰ সনাপিতসকলক দিখবৈল পােল, তিতয়া তওঁেলাক আনি ত

হ’ল। ১৪আৰু ই ােয়েল িম াৰ পৰা ব ী কিৰ িনয়া সকেলা লােক

মখু ঘৰূাই কােৰহৰ পেুতক যাহাননৰ িৰৈল উলিট আিহল। ১৫ িক ু

নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়ল আেঠাটা মা েহ সেত যাহাননৰ আগৰ পৰা

পলাই অে ানৰ স ান সকলৰ ওচৰৈল গ’ল। ১৬ নথিনয়াৰ পেুতক

ই ােয়েল অহীকামৰ পু গদিলয়াক বধ কৰাৰ পাছত, তাৰ হাতৰ পৰা

কােৰহৰ পেুতক যাহানেন আৰু তওঁৰ লগৰ সনাপিতসকেল িযসকল

অৱিশ লাক িম াৰ পৰা এৰৱুাই ওভটাই আিনিছল, তওঁেলাকক অথাৎ

যু কিৰব পৰা পৰুষুসকলক আৰু িগিবেয়ানৰ পৰা অনা মিহলা, ল’ৰা আৰু

নপংুসকসকলক তওঁেলােক লগত ল’ ল। ১৭আৰু তিতয়া তওঁেলােক

গ, ক দীয়াসকলৰ ভয়ত িমচৰৈল যাবৰ মেনেৰ বৎেলেহমৰ কাষত থকা

গৰৎূ‐িকমহমত বাস কিৰেল। ১৮ িকয়েনা তওঁেলােক তওঁেলাকৈল

ভয় কিৰিছল; কাৰণ নথিনয়াৰ পেুতক ই ােয়েল বািবলৰ ৰজাই দশৰ

ওপৰত শাসনক া িনযু কৰা অহীকামৰ পু গদিলয়াক বধ কিৰিছল।

৪২ তিতয়া কােৰহৰ পেুতক যাহানন, হাচয়াৰ পেুতক যাজিনয়া

আিদ ফৗজৰ সকেলা সনাপিত আৰু সৰৰু পৰা বৰৈলেক সকেলা

জাই িযিৰিময়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল চািপ আিহল। ২ তওঁেলােক

তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ আগত আমাৰ িনেবদন া হওঁক আৰু তুিম

তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত আমাৰ বােব, এই সকেলা অৱিশ

লাকৰ বােবই াথনা কৰা, িকয়েনা তুিম িনজ চ েৰ দিখছা য

অিধক লাকৰ পৰা আিম অলপ মােথান অৱিশ আেছাঁ। ৩ আিম

কান বােটিদ যাৱা উিচত আৰু িক কায কৰা উিচত ইয়ােক দখৱুাবৰ

অেথ তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক িনেবদন কৰা।” ৪ তিতয়া িযিৰিময়া

ভাববাদীেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “মই তামােলাকৰ কথা িনেলাঁ; চাৱা

তামােলাকৰ বাক অ সােৰ মই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত

াথনা কিৰম আৰু িযেহাৱাই তামােলাকৈল িয িয উ ৰ িদব, তাৰ

সকেলা কথা তামােলাকক জনাম, তাৰ এেকােক তামােলাকৰ পৰা

পেুত নাৰািখম।” ৫ তিতয়া তওঁেলােক িযিৰিময়াক ক’ ল, “ তামাৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই তামাৰ াৰাই িয িয বাক আমাৈল ক পিঠয়াব, সই

সকেলা বাক অ সােৰ আিম যিদ কায নকেৰাঁ, তে িযেহাৱা আমাৰ

িবৰেু সত আৰু িব াসী সা ী হওঁক। ৬ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

বাক আিম পালন কিৰেল আমাৰ ম ল কাৰেণ, আিম িযজনৰ ওচৰৈল

তামাক পিঠয়ােলাঁ, আমাৰ ঈ ৰ সই িযেহাৱাৰ বাক ভাল বা বয়া

হওঁক, আিম তাক পালন কিৰম।” ৭ পাছত দহ িদনৰ মৰুত িযেহাৱাৰ

বাক িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল আিহল। ৮ তিতয়া তওঁ কােৰহৰ পেুতক

যাহাননক আৰু তওঁৰ লগত থকা সকেলা সনাপিতক আৰু সৰৰু পৰা

বৰৈলেক সকেলা জাক মািত আিনেল। ৯আৰু তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“ তামােলাকৰ িনেবদন জনাবৈল িযজনৰওচৰৈল মাক পিঠয়াইিছলা,

সই ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ১০ ‘ তামােলােক

যিদ এিতয়াও এই দশত বাস কৰা, তে মই তামােলাকক পািতম,

নাভািঙম, তামােলাকক ৰমু, ঘািলম; িকয়েনা তামােলাকৰ িয অম ল

কিৰেছাঁ, সই িবষেয় মই া হ’ লা। ১১ িযজনৰ পৰা তামােলােক

ভয়ত আছা, সই বািবলৰ ৰজাৈল ভয় নকিৰবা; িযেহাৱাই কেছ, ‘ তওঁৈল

ভয় নকিৰবা; িকয়েনা তামােলাকক িন াৰ কিৰবৈল আৰু তওঁৰ হাতৰ

পৰা তামােলাকক উ াৰ কিৰবৈল মই তামােলাকৰ লগত আেছাঁ। ১২

আৰু মই তামােলাকক কৰণুা দান কিৰম; আৰু তামােলাকক দয়া কিৰ

তামােলাকৰ দশৈল তামােলাকক উভটাই আিনম। ১৩ “িক ু , আিম

এই দশত বাস নকেৰাঁ,” এই বিুল ক যিদ তামােলােক তামােলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাক না, ১৪ আৰু যিদ তামােলােক কাৱা, য,

“ সেয় নহ’ব! আিম য’ত ৰণ নেদিখম, িশঙাৰ শ িনম, আৰু আহাৰৰ

অভাৱত ু ধাতুৰ নহ’ম, সই িমচৰ দশত আিম সামামৈগ, আৰু আিম

তাত বাস কিৰম।” ১৫ তিতয়া হ িযহূদাৰ অৱিশ ভাগ, তামােলােক

িযেহাৱাৰ বাক না। ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: তামােলােক যিদ িমচৰত সামাবৈল এেকবােৰ সইফােল মখু কৰা

আৰু তাত বাস কিৰবৈল যাৱা, ১৬ তিতয়া তামােলােক িয তেৰাৱালৈল

ভয় কিৰছা সই তেৰাৱােল িমচৰ দশেতই তামােলাকক লগ পাব আৰু

িয িভ ৈল তামােলােক াস পাইছা, সই িভ ই িমচৰ দশেতই

তামােলাকক ঢুিক পাব, আৰু তামােলাক তােত মিৰবা। ১৭ িযসকল

লােক বাস কিৰবৰ অেথ িমচৰত সামাবৈল মখু কিৰব, তওঁেলাক

সকেলােৰ সই দশা হ’ব; তওঁেলাক তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ

াৰাই মৰা পিৰব; আৰু মই তওঁেলাকৈল িয অম ল ঘটাম, তাৰ পৰা

তওঁেলাকৰ কােনও উ াৰ িক ৰ া নাপাব। ১৮ িকয়েনা ই ােয়লৰ

ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলৰ

ওপৰত যেনৈক মাৰ াধ আৰু কাপ ঢািল িদয়া হিছল, তেনৈক

তামােলােক িমচৰ দশত সােমাৱা সময়ত তামােলাকৰ ওপৰেতা মাৰ

াধ ঢািল িদয়া হ’ব; আৰু তামােলাক শাও, িব য়, অিভশাপ আৰু

িন াৰ িবষয় হ’বা; তামােলােক এই ঠাই আৰু দিখবৈল নাপাবা।’ ১৯ হ

িযহূদাৰ অৱিশ ভাগ, তামােলাকক িযেহাৱাই ক’ ল; তামােলাক িমচৰত

নােসামাবা! মই আিজ তামােলাকক সতক কিৰেলাঁ, ইয়াক িন েয়

জািনবা। ২০ িকয়েনা তামােলােক তামােলাকৰ িবৰেু তামােলাকক

া কিৰলা; কাৰণ তামােলােক মাক িনজৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ িৰৈল

পিঠয়াই কিছলা, য, ‘তুিম আমাৰ বােব আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত

াথনা কৰা; তিতয়া আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িয িয ক’ব, সইদেৰ তুিম

আমাক জনাবা, আিম তাক কিৰম।’ ২১ পােছ আিজ মই তামােলাকক

তাক জনােলাঁ; িক ু িয িবষেয় তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই মাক

তামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াইিছল, সই িবষয়ৰ কােনা কথাত, তওঁৰ

বাক ৈল তামােলােক কাণ িদয়া নাই। ২২ এেতেক এিতয়া িন েয়

জািনবা, য, তামােলােক বাস কিৰবৈল িয ঠাইৈল যাব খিুজছা, সই

ঠাইত তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ াৰাই মতুৃ ৰ মখুত পিৰবা।”

৪৩ সকেলা লাকৰ আগত ক’বৈল তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

িযিৰিময়াৰ াৰাই িয িয বাক তওঁেলাকৈল ক পিঠয়াইিছল,
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িযিৰিময়াই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ সই সকেলা বাক তওঁেলাক

সকেলােৰ আগত ক এঁটােল। ২ হাচয়াৰ পেুতক অজিৰয়া আৰু কােৰহৰ

পেুতক যাহানন আিদ সকেলা গ ী লােক িযিৰিময়াক ক’ ল, “তুিম

িমছাৈক কছা। বাস কিৰবৰ অেথ তামােলােক িমচৰত নােসামাবা,

এই বিুল ক’বৈল আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামাক পিঠওৱা নাই।’ ৩

িক ু আমাক বধ কিৰবৈল আৰু বািবলৈল আমাক ব ী কিৰ ল যাবৈল

কলদীয়াসকলৰ হাতত শাধাই িদবৰ মেনেৰ নিৰয়াৰ পেুতক বাৰেুক

আমাৰ অিহেত তামাক বিু িদেছ। ৪ এই হতুেক কােৰহৰ পেুতক

যাহানন আিদ ফৗজৰ কােনা সনাপিতেয় আৰু জাসকলৰ কােনও

িযহূদা দশত বাস কিৰবৈল িযেহাৱাৰ বাক ৈল কাণ িনিদেল। ৫ িক ু িয

িয জািতৰ মাজৈল িযহূদাৰ লাকসকলক খদাই িদয়া হিছল, িযহূদা

দশত বাস কিৰবৈল, সই সই জািতৰ পৰা উলিট অহা িযহূদাৰ আটাই

অৱিশ ভাগক ল গিছল। ৬অথাৎ পৰুষু, মিহলা, ল’ৰা, ছাৱালী আৰু

ৰাজ মাৰী আিদ চাফনৰ নািতেয়ক অহীকামৰ পু গদিলয়াৰ হাতত

নবজুৰদান ৰ ক‐ সনাপিতেয় গতাই িদয়া সকেলা লাকক, িযিৰিময়া

ভাববাদীক আৰু নিৰয়াৰ পু বাৰকুক কােৰহৰ পেুতক যাহানন আৰু

ফৗজৰ আন সকেলা সনাপিতেয় লগত ল গ’ল; আৰু তওঁেলাক

িমচৰ দশত সামাল। ৭ িকয়েনা তওঁেলােক িযেহাৱাৰ বাক ৈল কাণ

িনিদেল; আৰু তওঁেলাক ত পে চৈলেক গ’ল। ৮ তিতয়া ত পে চত

িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, বােল, ৯ “তুিম তামাৰ

হাতত গাটািদেয়ক ডাঙৰ িশল ল ত পে চত ফেৰৗণৰ ৰাজগহৃৈল

সােমাৱা ঠাইত িয ইটাৰ গাঁঠিন আেছ, তাৰ চুকীৰ মাজত িয দী লাকৰ

সা ােত সই িশলেবাৰ পিুত থ’বা। ১০ তওঁেলাকক ক’বা, “ই ােয়লৰ

ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ চাৱা, মই দূত পিঠয়াই

মাৰ দাস বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰক অেনাৱাম আৰু মই পিুত থাৱা এই

িশলেবাৰৰ ওপৰত তওঁৰ িসংহাসন াপন কিৰম; আৰু তওঁ তাৰ ওপৰত

িনজৰ ৰাজকীয় চ তাপ তিৰব। ১১ তওঁ আিহ িমচৰক আঘাত কিৰব;

আৰু মতুৃ ৰ বােব িনৰিূপত লাক মতুৃ ৈল, ব ীৰ বােব িনৰিূপত লাক

ব ী অৱ াৈল আৰু তেৰাৱালৈল িনৰিূপত লাক তেৰাৱালৈল সমিপত

হ’ব। ১২আৰু তিতয়া মই িমচৰৰ দৱতােবাৰৰ ঘৰত জইু লগাম; তওঁ

সইেবাৰৰ কতেবাৰ দ কিৰ ল যাব; আৰু মৰৰখীয়াই িনজৰ গাত

কােপাৰ লাৱািদ তওঁ এই িমচৰ দেশেৰ িনজেক সি ত কিৰব; পােছ

তওঁ এই ঠাইৰ পৰা শাি েৰ ওলাই যাব। ১৩ তওঁ িমচৰ দশত থকা

বৎ‐ চমচৰ েবাৰ ভািঙব আৰু িমচৰৰ দৱতােবাৰৰ ঘৰেবাৰ জইু িদ

পিুৰ পলাব।

৪৪ িমগেদাল ত পে চত, নাফত আৰু পে াচ েদশত থকা িমচৰ‐

দশিনবাসী সকেলা িয দীসকলৰ িবষেয় িযিৰিময়াৰ ওচৰৈল

অহা বাক । ২ ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: ‘িযৰচূােলমৈল আৰু িযহূদাৰ সকেলা নগৰৈল মই ঘেটাৱা সকেলা

অম ল তামােলােক দিখলা; চাৱা, সইেবাৰ আিজ উ হাৱা

ঠাই, সইেবাৰৰ মাজত কােনও বাস নকেৰ। ৩ ধপূ লাবৈল আৰু

তওঁেলােক বা তামােলােক বা তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকেলও নজনা

ইতৰ দৱতােবাৰক সৱা পজূা কিৰবৈল যাৱাৰ াৰাই মাক বজাৰ

িদবৈল তওঁেলােক কৰা মই ইয়াৰ কাৰণ। ৪ তথািপ মই ভােত উিঠ

সকেলা দাস ভাববাদীসকলক তামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াই কাৱাইিছেলাঁ

য, ‘ তামােলােক মাৰ িঘণলগীয়া এই গিহত কায নকিৰবা।’ ৫ িক ু

তওঁেলােক িনেল; আৰু িনজ িনজ তাৰ পৰা ঘিূৰবৈল, ইতৰ

দৱতােবাৰৰ উে েশ ধপূ ন লাবৈল তওঁেলােক কাণ নাপািতেল। ৬এই

কাৰেণ মাৰ াধ আৰু কাপৰপূ অি বৰিষেলআৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰত,

আৰু িযৰচূােলমৰ আিলেবাৰত সেয় িল উিঠল; আিজ তামােলােক

দখাৰ দেৰ সইেবাৰক উ আৰু ংস কৰা হেছ। ৭এই হতুেক

এিতয়া ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

তামােলাক উ হ’বৈল আৰু পিৃথৱীৰ সকেলা জািতৰ মাজত অিভশাপ

আৰু িধ াৰৰ িবষয় হ’বৈল, তামােলােক বাস কিৰবৈল অহা এই িমচৰ

দশত ইতৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ ধপূ লাই তামােলাকৰ হাতৰ

কােযেৰ মাক বজাৰ িদলা। ৮ তামােলাকৰ কােনা অৱিশ নথকাৈক,

িযহূদাৰ মাজৰ পৰা তামােলাকৰ স কীয় পৰুষু, মিহলা, ল’ৰা আৰু

িপয়াহ খাৱা কঁচুৱাক উ কিৰবৈল তামােলােক িকয় িনজ িনজ াণৰ

িবৰেু এই মহাপাপ কিৰছা? ৯ িযহূদা দশত আৰু িযৰচূােলমৰ আিলত

কৰা তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ িযহূদাৰ ৰজাসকলৰ, তওঁেলাকৰ

ভায াসকল আৰু তামােলাকৰ িনজৰ িনজৰ ম আৰু তামােলাকৰ

ভায াসকলৰ ম পাহিৰলা ন? ১০ তওঁেলােক আিজৈলেক ন হাৱা

নাই, ভেয়া কৰা নাই আৰু তামােলাকৰ ও তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ

আগত মই াপন কৰা মাৰ ব ৱ া িক িবিধেবাৰৰ দেৰ চলা নাই। ১১

এই হতুেক ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“ চাৱা, মই অম ল কিৰবৈল এেন িক গােটই িযহূদাক উ কিৰবৈল

তামােলাকৰ ফালৈল মখু কিৰম। ১২ আৰু এই িমচৰ দশত বাস

কিৰবৰ অেথ ইয়াত সামাবৈল মখু কৰা িযহূদাৰ অৱিশ ভাগক মই

ধিৰম, তিতয়া তওঁেলাকৰ সকেলা উ হ’ব; তওঁেলাক এই িমচৰ

দশেতই পিতত হ’ব; তওঁেলাক তেৰাৱাল আৰু আকালৰ াৰাই ন হ’ব;

সৰৰু পৰা বৰৈলেক তওঁেলাক তেৰাৱালত আৰু িভ ত মৰা পিৰব; আৰু

তওঁেলাক শাও, িব য়, অিভশাপ, আৰু িধ াৰৰ িবষয় হ’ব। ১৩ িকয়েনা

যেনৈক মই তেৰাৱাল, আকাল আৰু মহামাৰীৰ াৰাই িযৰচূােলমক দ

িদেলাঁ, তেনৈক এই িমচৰ দশত বাস কৰা লাকসকলেকা দ িদম।

১৪ তিতয়া এই িমচৰ দশত বাস কিৰবৈল অহা িযহূদাৰ অৱিশ ভােগ

িয িযহূদাত বাস কিৰবৰ কাৰেণ উলিট যাবৈল ই া কিৰেছ, সই িযহূদাৈল

উলিট যাবৰ বােব, তওঁেলাকৰ কােনও ৰ া নাপাব বা অৱিশ নাথািকব;

িকয়েনা পলৰীয়াসকলৰ বািহেৰ কােনও উলিট নাযাব।” ১৫ তিতয়া িয

সকেলা পৰুেুষ, তওঁেলাকৰ ভায াসকেল ইতৰ দৱতােবাৰৰ উে েশ

ধপূ লাইেছ বিুল জািনিছল, তওঁেলােক আৰু ওচৰত থকা মিহলাসকলৰ

মহা সমােজ, অথাৎ িমচৰ দশত থকা আটাই লাকসকেল পে াচত

িযিৰিময়াক উ ৰ িদেল। ১৬ তওঁেলােক ক’ ল, “তুিম িযেহাৱাৰ নােমেৰ

আমাক কাৱা বাক ৰ িবষেয় হ’ ল, আিম তামাৈল কাণ িনিদওঁ। ১৭ িক ু

আিম আৰু আমাৰ পবূপৰুষুসকেল আমাৰ ৰজা আৰু ধান লাকসকেল

িযহূদাৰ নগৰেবাৰত আৰু িযৰচূােলমৰ আিলত যেনৈক কিৰিছেলাঁ,

তেনৈক আকাশৰ ৰাণীৰ উে েশ ধপূ লাবৈল আৰু তওঁৰ উে েশ

পয় নেবদ ঢািলবৈল আমাৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা েত ক বাক আিম

িন েয় িস কিৰম; কাৰণ সই কালত আমাৰ আহাৰ অিধক আিছল আৰু

আিম শেল আিছেলাঁ, কােনা অম ল নেদিখিছেলাঁ। ১৮ িক ু যিতয়ােৰ

পৰা আিম আকাশৰ ৰাণীৰ উে েশ ধপূ লাবৈল আৰু পয় নেবদ

ঢািলবৈল এিৰেলাঁ, তিতয়ােৰ পৰা আমাৰ আটাই ব ৰ অভাৱ হ’ল আৰু

তেৰাৱাল ও িভ ৰ াৰাই আমাৰ স নাশ হ’ল।” ১৯ “আিম যিতয়া

আকাশৰ ৰাণীৰ উে েশ ধপূ লাওঁ আৰু তওঁৰ উে েশ পয় নেবদ

ঢােলাঁ, তিতয়া জােনা িনজ িনজ ামীৰ িবনা অ মিতেৰ তওঁক সৱা‐

পজূা কিৰবৰ অেথ আিম তওঁৰ উে েশ িপঠা বনাওঁ আৰু তওঁৰ উে েশ

পয় নেবদ ঢােলাঁ?” ২০ তিতয়া িযিৰিময়াই সকেলা লাকসকলক

তওঁক উ ৰ িদয়া পৰুষু মিহলা আিদ সকেলা লাকসকলক এই কথা

ক’ ল, ২১ “িযহূদাৰ নগৰেবাৰত আৰু িযৰচূােলমৰ আিলত তামােলােক,

তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকল, তামােলাকৰ ৰজা, তামােলাকৰ ধান

লাকসকল আৰু দশৰ জাসকেল িয ধপূ দাহ কিৰিছল, সই ধপূ দাহ

জােনা িযেহাৱাই সাঁৱৰণ কৰা নাই? এই সকেলা তওঁৰ মনত আিছল।

২২ এই কাৰেণ িযেহাৱাই তামােলাকৰ মৰ কাৰেণ আৰু তামােলােক

কৰা িঘণলগীয়া কাযৰ বােব আৰু সিহ থািকব নাৱািৰেল; এই হতুেক

তামােলােক আিজ দখাৰ দেৰ তামােলাকৰ দশ‐িনবাসীশণূ হ,

ংস ান আৰু িব য় ও শাওৰ িবষয় হ’ল। ২৩ তামােলােক ধপূ লালা,

িযেহাৱাৰ িবৰেু পাপ কিৰলা, িযেহাৱাৰ বাক ৈল কাণ িনিদলা, তওঁৰ

ব ৱ া, িবিধ, িক সা অ সােৰ নচিললা; এই কাৰেণ আিজ দখাৰ দেৰ

তামােলাকৈল এই অম ল ঘিটল।” ২৪ তিতয়া তাত বােজ িযিৰিময়াই

সকেলা লাকসকলক আৰু সকেলা মিহলাক ক’ ল, “ হ িমচৰ দশত
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থকা আটাই িযহূদী লাকসকল, িযেহাৱাৰ বাক না। ২৫ ই ােয়লৰ

ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “আিম আকাশৰ ৰাণীৰ

উে েশ ধপূ লাবৈল আৰু তওঁৰ উে েশ পয় নেবদ ঢািলবৈল

আিম কৰা স েবাৰ অেৱেশ িস কিৰম, এই বিুল ক তামােলােক

আৰু তামােলাকৰ মিহলাসকেল মেুখেৰ কথা ক’লা আৰু হােতেৰ তাক

িস ও কিৰছা; বাৰু তামােলাকৰ স িস কৰা আৰু তামােলােক

তামােলাকৰ স সা ল কৰা। ২৬ এই হতুেক হ িমচৰৰ দশত

থকা আটাই িযহূদী লাকসকল, িযেহাৱাৰ বাক না: িযেহাৱাই কেছ,

‘ চাৱা, মই মাৰ মহান নাম ল শপত খাইেছাঁ, য, িযেহাৱাৰ জীৱনৰ

শপত বিুল ক এই গােটই িমচৰ দশত কােনা িযহূদী লােক মাৰ নাম

আৰু মখুত নািনবা।” ২৭ চাৱা, তওঁেলাকৰ ম লৰ বােব নহয়, িক ু

অম লৰ বােবেহ মই তওঁেলাকৈল জািগ থািকম; আৰু এই িমচৰ দশত

থকা সকেলা িযহূদী লাকক তেৰাৱাল আৰু আকালৰ াৰাই িনঃেশেষ

িবন কৰা হ’ব। ২৮আৰু তেৰাৱালৰ পৰা ৰ া পাৱা অিত কম সংখ ক

লােক এই িমচৰ দশৰ পৰা িযহূদা দশৈল উলিট যাব; তােত মাৰ ন

তওঁেলাকৰ, কাৰ বাক ৰব, এই িমচৰ দশত বাস কিৰবৰ অেথ ইয়াত

সােমাৱা সকেলা অৱিশ িযহূদী লাকসকেল তাক জািনব। ২৯ িযেহাৱাই

কেছ, তামােলাকৰ অম লৰ কাৰেণেহ য মাৰ বাক অৱেশ ফিলয়াব,

তাক তামােলােক জািনবৰ বােব মই য এই ঠাইত তামােলাকক দ

িদম তাৰ মাণৰ অেথ এেয় তামােলাকৈল িচন হ’ব।’ ৩০ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: ‘ চাৱা, মই যেনৈক িযহূদাৰ িচিদিকয়া ৰজাক তওঁৰ াণ

ল’বৈল িবচাৰা তওঁৰ শ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ হাতত সমপণ

কিৰিছেলাঁ, তেনৈক মই িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণহ ােকা তওঁৰ াণ ল’বৈল

িবচাৰা শ েবাৰৰ হাতত সমপণ কিৰম’।”

৪৫ যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজ কালৰ চতুথ

বছৰত, নিৰয়াৰ পু বাৰেুক এইেবাৰ কথা িযিৰিময়াৰ মখুৰ পৰা

পিুথ এখনত িলখা সময়ত, িযিৰিময়া ভাববাদীেয় তওঁক এই কথা ক’ ল,

২ “ হ বাৰকু, ই ােয়লৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তামাক এইদেৰ কেছ: ৩ তুিম

ক’লা, য, ‘হায় হায়, মই স াপৰ পা । িকয়েনা িযেহাৱাই মাৰ বদনােত

শাক লগ লগাই িদেছ; মই কঁকাই কঁকাই া হেছাঁ, অলপ িজৰণী

নাপাওঁ।’ ৪ তুিম তওঁক কাৱা: িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা, মই িয

সািজেলাঁ, তাক ভািঙম, আৰু মই িয ক’ লাঁ, তাক উঘািলম, আৰু গােটই

দশত এেনৈকেয় কিৰম। ৫ তে তুিম িনজৰ বােব মহ িবচািৰছা ন?

সইেবাৰ িনিবচািৰবা; িকয়েনা, িযেহাৱাই কেছ, মই সকেলা ম ৈল

অম ল ঘটাম; িক ু তুিম িয িয ঠাইৈল যাবা, সই সই ঠাইত মই তামাক

লটু ব ৰেূপ তামাৰ াণ দান কিৰম’।”

৪৬ জািত সমহূৰ িবষেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল অহা িযেহাৱাৰ

বাক । ২ িমচৰৰ িবষয়। যািচয়াৰ পু িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ

ৰাজ কালৰ চতুথ বছৰত বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ পৰাজয় কৰা

ফৰাৎ নদীৰ পাৰৰ ককমীচত থকা িমচৰীয়া ৰজা ফেৰৗণ নেখাৰ স ‐

সাম ৰ িবষয়: ৩ তামােলােক ঢাল আৰু ফৰ যু ত কৰা আৰু যু

কিৰবৰ বােব ওচৰ চাপা। ৪ হ অ ােৰাহীসকল, ঘাঁৰােবাৰ সেজাঁৱা,

ঘাঁৰাত উঠা আৰু িশেৰাৰ ক টুপী িপি , আগৈল গ িথয় হাৱা, বৰচা

জকমেকাওৱা, কৱচ িপ া। ৫ মই িকয় এেন ৱা দিখেছাঁ? তওঁেলাক

ব া ল হেছ, পাছ ঁহিক গেছ; তওঁেলাকৰ বীৰসকল িব ল হ বগাই

পলাইেছ আৰু পাছৈল নাচায়; িযেহাৱাই কেছ, চািৰওফােল াস। ৬ বগী

লাক পলাই যাব নাৱােৰ, বীৰ সািৰব নাৱােৰ; উ ৰফােল ফৰাৎ নদীৰ

পাৰত তওঁেলােক উজিুট খাই পিৰেছ। ৭ যাৰ জল সমেূহ নেবাৰৰ দেৰ

আ ালন কিৰেছ, নীল নদীৰ দেৰ বািঢ় অহা সৗ জন কান? ৮ িমচৰৰ

নীল নদীৰ দেৰ বািঢ় আিহেছ, আৰু তাৰ জল সমেূহ নদীেবাৰৰ দেৰ

আ ালন কিৰেছ। আৰু িস কেছ, ‘মই বািঢ় পিৃথৱী তল িনয়াম, নগৰ

আৰু তাৰ িনবাসীসকলক ন কিৰম।’ ৯ হ ঘাঁৰািবলাক, উিঠ যাৱা, হ

ৰথিবলাক, বাতুলৰ িনিচনাৈক লিৰ যাৱা: বীৰসকল ঢালধাৰী চ আৰু পটূ

আৰু ধ ৰ ও ধ ত জাঁৰ িদয়া লদুীয়া লাকসকল বািহৰ ওলাওঁক। ১০

িকয়েনা এই িদন বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাৰ িদন, তওঁৰ শ েবাৰক

িতফল িদবৈল শ ৰ িতকাৰ সধা িদন; তেৰাৱােল াস কিৰ হপাহ

পেলাৱাৰ আৰু তওঁেলাকৰ তজ পান কিৰ পিৰতৃ হ’ব; িকয়েনা উ ৰ

দশত ফৰাৎ নদীৰ পাৰত বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাৰ এক য হেছ।

১১ হ মাৰী িমচৰ জীয়াৰী, তুিম িগিলয়দৈল উিঠ গ জনক গছৰ

ৰস লাৱা। তুিম বথৃা অেনক ঔষধ ব ৱহাৰ কিৰছা, তামাৰ কােনা

তা নাই। ১২ জািতেবােৰ তামাৰ অপমানৰ কথা িনেছ, আৰু তামাৰ

িচঞৰৰ শে েৰ পিৃথৱী পিৰপণূ হেছ, িকয়েনা বীেৰ বীৰত খু া খাই

েয়া এেকলেগ পিতত হ’ল। ১৩ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ আিহ িমচৰ

দশ পৰাজয় কিৰবৰ িবষেয় িযিৰিময়া ভাববাদীক কাৱা িযেহাৱাৰ বাক :

১৪ “ তামােলােক িমচৰত চাৰ কৰা, িমগেদালত ঘাষণা কৰা, নাফ

আৰু ত পে চত ঘাষণা কৰা। তামােলােক কাৱা, “তুিম আগৈল গ িথয়

হাৱা, িনজেক যু ত কৰা; িকয়েনা তেৰাৱােল তামাৰ চািৰওফােল াস

কিৰেছ।” ১৫ তামাৰ বলৱান জনক কেলই পেলাৱা হ’ল? তওঁ িথয় হ

নাথািকল; িকয়েনা িযেহাৱাই তওঁক পলােল। ১৬ তওঁ অেনকক উজিুট

খৱুােল, এেনিক তওঁেলােক পৰ েৰ পৰা‐পিৰ হ’ল; আৰু তওঁেলােক

ক’ ল, “উঠা আিম এই সংহাৰক তেৰাৱালৰ মখুৰ পৰা িনজ জািতৰ

ওচৰৈল আৰু আমাৰ জ ৰ দশৈল উলিট যাওঁহঁক।” ১৭ তওঁেলােক তাত

িচঞিৰ ক’ ল, “িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ স নাশ হ’ল; তওঁ উপযু সময়

বথৃা ন কিৰেল।” ১৮ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা নােমেৰ খ াত ৰজাই

কেছ, “ মাৰ জীৱনৰ শপত,” “প তেবাৰৰ মাজত প ত তােবাৰ যেন,

আৰু সমূ পাৰত থকা কিমল যেন, িন েয় তওঁ তেন হ আিহব।” ১৯

হ িমচৰ িনবািসনী জীয়াৰী, ব ী অৱ াৈল যাবৰ বােব িনজৰ েয়াজনীয়

ব লাৱা; িকয়েনা নাফ উ ঠাই হ’ব, দ আৰু িনবাসীশণূ হ’ব।

২০ িমচৰ অিত ৰী চঁউৰী গৰ;ু িক ু উ ৰ িদশৰ পৰা এটা ডাঁহ

আিহল, পােলিহ। ২১ তাইৰ মাজত থকা তাইৰ বচ খাৱােবাৰ পু

দামিুৰৰ সদশৃ; িকয়েনা তওঁেলােকা িবমখু হ গেছ। এেকবােৰ পলাইেছ,

িথয়েকই িনিদেল; কাৰণ তওঁেলাকৰ আপদৰ িদন, তওঁেলাকৰ দ ৰ

সময় তওঁেলাকৰ ওচৰত উপি ত। ২২ পলাই যাওঁেত, তাই যাৱা

শ সাপ যাৱা শ ৰ দেৰ হ’ব; িকয়েনা শ েৱ সৈসে যা া কিৰ,

কাঠকটীয়াৰ দেৰ ঠােৰেৰ তাইক আ মণ কিৰব। ২৩ িযেহাৱাই কেছ,

যিদও তাইৰ কাঠিন অগম , তথািপ তওঁেলােক তাক কািট পলাব;

িকয়েনা তওঁেলাক অথাৎ শ সকল ফিৰঙৰ জাকতৈকেয়া অিধক আৰু

অসংখ । ২৪ িমচৰ জীয়াৰী লি ত হ’ব; তাইক উ ৰ‐ দশীয়সকলৰ

হাতত সমপণ কৰা হ’ব।” ২৫ ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

কেছ, “ চাৱা, মই নাত থকা আেমানক, ফেৰৗণক, িমচৰক আৰু তাৰ

দৱতােবাৰক আৰু তাৰ ৰজাসকলক, এেন িক ফেৰৗণ আৰু তওঁক ভাৰসা

কৰা সকেলােক দ িদম। ২৬আৰু তওঁেলাকৰ াণ িবচািৰ ফুৰাসকলৰ

হাতত, বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ আৰু তওঁৰ ধান ম ীসকলৰ হাতত

মই তওঁেলাকক সমপণ কিৰম; তথািপ িযেহাৱাই কেছ, পাছত সই দশ

আগৰ কালৰ দেৰ বসিত ান হ’ব। ২৭ “িক ু হ মাৰ দাস যােকাব,

ভয় নকিৰবা, হ ই ােয়ল ব া ল নহ’বা; িকয়েনা চাৱা, মই দূৰৰ পৰা

তামাক, আৰু ব ী অৱ াত থকা দশৰ পৰা তামাৰ বংশক িন াৰ

কিৰম; তােত যােকাব ঘিূৰ আিহ িনভয় আৰু িনি ত হ থািকব, কােনও

তওঁক ভয় নেদখৱুাব। ২৮ িযেহাৱাই কেছ, হ মাৰ দাস যােকাব, ভয়

নকিৰবা; িকয়েনা মই তামাৰ লগত আেছাঁ; কাৰণ, মই িয জািতৰ মাজৈল

তামাক খিদেলাঁ, সই সকেলা জািতক মই িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰেলও,

তামাক িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰম; িক ু তামাক িবচােৰেৰ শাি িদম,

তামাক কােনামেতই দ িনিদয়াৈক নেৰাঁ”’।”

৪৭ ফেৰৗেণ গাজাক হাৰ কৰা আগেত, পেল ীয়াসকলৰ িবষেয়

িযিৰিময়া ভাববাদীৈল অহা িযেহাৱাৰ বাক । ২ “িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: চাৱা, উ ৰ িদশৰ পৰা জল সমহূ বািঢ় আিহেছ, সেয়

াৱন কেৰাঁতা ধল পানী হ, দশ আৰু তাত থকা সকেলােক, নগৰ আৰু

িনবাসীসকলক তল িনয়াব! তােত লাকসকেল িচঞিৰব, আৰু দশত
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বাস কৰা সকেলােৱ হাহাকাৰ কিৰব। ৩ শ ৰ বলী ঘাঁৰাৰ খৰুাৰ

খটখটিনত, ৰথৰ ঘঘৰিণত, চ ৰ ম মিনত, িপতসৃকলৰ হাত খন

দূ ল হাৱাৰ বােব িনজ িনজ স ান সকলৈল ঘিূৰ নাচাব। ৪ কাৰণ

সকেলা পেল ীয়াসকেল িবন কিৰবৰ িদন, তূৰ আৰু চীেদানৰ পৰা,

েত ক অৱিশ সহকাৰীক উ কিৰবৰ িদন আিহেছ; িকয়েনা িযেহাৱাই

পেল ীয়াসকলক, কে াৰ ীপৰ অৱিশ ভাগক িবন কিৰব। ৫ গাজাৰ

মৰূ টকলা কৰা হ’ল, তওঁেলাকৰ উপত কাৰ অৱিশ ভাগ অি েলান

ন হ’ল; তুিম িকমান কাল তামাৰ গা কাট ট কিৰবা? ৬ হ িযেহাৱাৰ

তেৰাৱাল! তুিম িকমান কাল া নােহাৱাৈক থািকবা? তুিম তামাৰ

ফাকত সােমাৱা; তুিম িব াম কৰা আৰু শা হাৱা। ৭ িযেহাৱাই তামাক

আ া িদয়াত তুিম কেনৈক া হ’ব পাৰা? তওঁ অি েলান আৰু সমু ৰ

দাঁিতৰ িবৰেু তাক িনযু কিৰেল।”

৪৮ মাৱাবৈল, ই ােয়লৰ ঈ ৰ, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: “হায় হায় নেবা! িকয়েনা সেয় উ হ’ল; িকিৰয়াথিয়েম

লাজ পােল, ধৰা পিৰল; িমচগেব লাজ পােল আৰু ব া ল হ’ল। ২ মাৱাবৰ

গৗৰৱ আৰু নাই। শ েৱ তাৰ িবৰেু িহচেবানত অম লৰ ম ণা কিৰেছ।

তওঁেলােক কেছ, ‘আহাঁ, আিম তাক এক জািত হাৱাৰ পৰা উ

কেৰাঁহক”। হ মদেমন, তামােকা িন াৰ কৰা হ’ব; তেৰাৱাল তামাৰ

পােছ পােছ যাব।’ ৩ না হােৰাণিয়মত িচঞৰ‐বাখৰ না গেছ, লটু আৰু

মহাসংহাৰ হেছ। ৪ মাৱাব ন হ’ল। তাৰ স ান সকেল িচঞৰৰ শ

নাইেছ। ৫ িকয়েনা লহুীতৈল উিঠ যাৱা বােটিদ তওঁেলােক েনেৰ

উিঠ যাব, কাৰণ হােৰাণিয়মৈল নািম যাৱা বাটত সংহাৰৰ খৰ িচঞঁৰ

না গেছ। ৬ তামােলােক পেলাৱা! িনজ িনজ াণ ৰ া কৰা, অৰণ ত

থকা ঝাও গছৰ িনিচনা হাৱা। ৭ িকয়েনা তুিম তামাৰ কাযত আৰু

তামাৰ ব মলূ ব ত িনভৰ কৰাৰ কাৰেণ তুিমও ধৰা পিৰবা। আৰু

তিতয়া কেমাচ, তাৰ পেুৰািহতসকল আৰু তাৰ ধান লাকসকল ব ী‐

অৱ াৈল এেকলেগ ওলাই যাব। ৮ েত ক নগৰৈল িবনাশক আিহব

আৰু কােনা নগৰ ৰ া নাপাব; িযেহাৱাৰ বাক অ সােৰ তলভূিম িবন

হ’ব, সমতেলা িবন হ’ব। ৯ তামােলােক মাৱাবক আেপান বােট উিড়

যাবৰ বােব ডউকা িদয়া। তাৰ নগৰেবাৰ ংস কৰা হ’ব, তাত বাস

কেৰাঁতা কােনা নহ’ব। ১০ িয জেন িযেহাৱাৰ কায এলােহেৰ কেৰ, তওঁ

শাপ হওঁক আৰু িয জেন ৰ পাতৰ পৰা িনজ তেৰাৱাল কাঁচাই ৰােখ

তওঁ শাপ হওঁক। ১১ মাৱাব সৰু কালেৰ পৰা িনি ভােৱ আেছ,

আৰু িস িনজৰ গদৰ ওপৰত ি েৰ আেছ, এক পা ৰ পৰা আন পা ত

ঢলা হাৱা নাই, আৰু িস ব ী‐অৱ াৈল যাৱাও নাই; এই কাৰেণ তাৰ

াদ তােত আেছ আৰু তাৰ দ পিৰৱ ন হাৱা নাই। ১২ এই হতুেক,

িযেহাৱাই কেছ, “গিতেক চাৱা, এই িদনেবাৰ আিহ আেছ, িয িদনা

মই ঢািলবৈল মা হ পিঠয়াম সই িদন আিহেছ সই িদনা তওঁেলােক

তাক ঢািলব, তাৰ পা েবাৰ দা কিৰব আৰু তাৰ ঘটেবাৰ ডাখৰ ডাখৰ

কিৰব। ১৩ ই ােয়ল বংশই িনজ িব াসৰ ভূিম বৎএলৰ িবষেয় লাজ

পাৱাৰ দেৰ মাৱােবও কেমাচৰ িবষেয় লাজ পাব। ১৪ ‘আিম বীৰ আৰু

যু ৰ বােব পৰা মী মা হ, বিুল তামােলােক কেনৈক ক’ব পাৰা? ১৫

মাৱাব উ হ’ল, আৰু তাৰ নগৰেবাৰ ধুঁৱা হ উিড় গ’ল আৰু তাৰ

মেনানীত ডকা লাকসকল বধৰ ঠাইৈল নািম গ’ল, বািহনীসকলৰ িযেহাৱা

নােমেৰ খ াত ৰজাই ইয়াক কেছ। ১৬ মাৱাবৰ আপদ ওচৰ পােলিহ

আৰু তাৰ অম ল অিতশয় বেগেৰ আিহেছ। ১৭ মাৱাবৰ চািৰওফােল

থকা তাৰ নাম জনা তামােলাক সকেলােৱ তাৰ িনিমে িবলাপ কিৰ

কাৱা, এই শকত লাখিুট আৰু ৰ দ ডািল কেনৰেূপ ভািগল! ১৮ হ

দীেবান‐িনবািসনী জীয়াৰী, তুিম তামাৰ তাপৰ পৰা নািম তৃ াতুৰা হ

মািটত বহা; িকয়েনা মাৱাবৰ সংহাৰক তামাৰ িবৰেু উিঠ আিহেল,

তওঁ তামাৰ গেবাৰ িবন কিৰেল। ১৯ হ অেৰােয়ৰ‐িনবািসনী, তুিম

বাটৰ কাষত িথয় হ চাৱা। পলাই যাৱা লাকক আৰু ৰ া পাৱা

মিহলাক িক হ’ল বিুল সাধা। ২০ মাৱােব লাজ পােল, িকয়েনা সই নগৰ

ভ হ’ল; তামােলােক হাহাকাৰ কৰা আৰু িচঞিৰ কা া; মাৱাব য

উ হ’ল, তাক অেণানত চাৰ কৰা। ২১আৰু শাি আিহল সমথলৰ

দশৈল, হােলান, যহচা, মফাৎ, ২২ দীেবান, নেবা, বৎ‐িদ াথিয়ম,

২৩ িকিৰয়াথিয়ম, বৎ‐গামলূ, বৎ‐িমেয়ান, ২৪ কিৰেয়াৎ আৰু ব া দূৰত

িক ওচৰত থকা মাৱাবেদশীয় সকেলা নগৰৰ ওপৰৈল দ আিহল। ২৫

িযেহাৱাই কেছ, মাৱাবৰ িশংিট কটা হ’ল আৰু বা ভঙা হ’ল। ২৬

তামােলােক তাক মেতাৱাল কৰা, কাৰণ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ িবৰেু

গ কিৰেল আৰু মাৱােব িনজ বঁিতওৱা ঠাইত বাগিৰব আৰু িব পৰ

িবষেয়া হ’ব। ২৭ িকয়েনা ই ােয়ল জােনা তামাৰ আগত িব পৰ িবষয়

নািছল? তাক জােনা চাৰৰ মাজত পাৱা নৈগিছল? কাৰণ তুিম িযমানবাৰ

তাৰ িবষেয় কাৱা, িসমানবাৰ তুিম তামাৰ মৰূ জাকাৰা। ২৮ হ

মাৱাব‐িনবাসীসকল, তামােলােক নগৰেবাৰ এিৰ িশলত বাস কৰা আৰু

গাতৰ মখুৰ িকনাৰত বাহ সজা কেপৗিটৰ দেৰ হাৱা। ২৯আিম মাৱাবৰ

অহ াৰৰ িবষেয় িনেলাঁ, য িস বৰ গ ী; তাৰ অিভমান, অহংকাৰ, দপ

আৰু মনৰ গ ৰ কথা আিম িনেলাঁ। ৩০ িযেহাৱাই কেছ, “মই জােনা;

তাৰ াধ িমছা, তাৰ বৰ বৰ কথা িন ল। ৩১ এই কাৰেণ মই মাৱাবৰ

িবষেয় হাহাকাৰ কিৰম, এেনিক, গােটই মাৱাবৰ বােব িচঞিৰ কাি ম;

কীৰ‐ হৰচৰ লাকসকলৰ িবষেয় িবলাপ কৰা যাব। ৩২ হ িচবমাৰ

া ালতা, মই যােজৰৰ নতৈকেয়া তামাৰ িবষেয় অিধক ক ন

কিৰম তামাৰ ডালেবাৰ সমু ৰ িসপাৰৈলেক গিছল সেয় যােজৰৰ

সমু ৈলেকও ফৰ মিলিছল; তামাৰ ঘামকািলৰ ফলৰ বােব আৰু তামাৰ

চপাবলগীয়া া া িটৰ বােব িবনাশক আিহল। ৩৩ মাৱাব দশৰ

ফলৱতী বাৰীৰ পৰা আন আৰু হষ দূৰ কৰা হ’ল, আৰু “মই া া ত

া াৰস নাইিকয়া কিৰেলাঁ; কােনও আন ৰ িনেৰ নগচিকব; সই

িন আন ৰ িন নহ’ব। ৩৪ িহচেবানত এেন িচঞঁৰ বাগৰ হেছ, য,

তাৰ শ ইিলয়ািলৈলেক আৰু যহচৈলেক গেছ আৰু চাৱৰৰ পৰা িচঞৰ‐

বাখৰৰ শ হােৰাণিয়মৈলেক আৰু ই ৎ‐চিলিচয়াৈলেক গেছ; িকয়েনা

িন ীমৰ জল সমেূহা মৰভূুিম হ’ব। ৩৫ ইয়াত বােজ, উ ানত উৎসগ

কেৰাঁতা, আৰু িনজ দৱতােবাৰৰ উে েশ ধপূ লাওঁতা লাক মাৱাবত

নাইিকয়া কিৰম।” ইয়ােক িযেহাৱাই কেছ।” ৩৬ এই কাৰেণ মাৰ অ ৰ

মাৱাবৰ বােব বাঁহীৰ িনিচনাৈক বািজেছ আৰু মাৰ দয় কীৰ‐ হৰচৰ

লাকসকলৰ বােব বাঁহীৰ দেৰ বািজেছ; কাৰণ িস অ া অিধক ব ন

হ’ল। ৩৭ িকয়েনা েত কৰ মৰূ টকলা কৰা হ’ল আৰু েত কৰ ডািঢ় কটা

হ’ল, সকেলােৰ হাতত কাট ট আৰু কঁকালত চট আেছ। ৩৮ মাৱাবৰ

সকেলা ঘৰৰ চালত, আৰু তাৰ চকেবাৰৰ সকেলাফােল িবলাপ না গেছ;

িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ ভাল নােপাৱা কােনা পা ৰ িনিচনাৈক মই

মাৱাবক ভািঙ পলােলাঁ। ৩৯ “িস কেন ভ হ’ল! তওঁেলােক কেন

হাহাকাৰ কিৰেছ! মাৱােব লাজেত কেনৰেূপ মখু ঘৰূােল! এইদেৰ মাৱাব

িনজৰ চািৰওফােল থকা সকেলােৰ আগত িব পৰ আৰু াসৰ িবষয়

হ’ব।” ৪০ িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, “ চাৱা, তওঁ ৰৰ পখীৰ

দেৰ উিড় আিহ, মাৱাবৰ িবৰেু িনজ ডউকা মিলব। ৪১ কিৰেয়াতক

হাত কিৰ লাৱা হ’ল, গেবাৰ হঠাৎ আ মণ কৰা হ’ল; আৰু মাৱাবৰ

বীৰসকলৰ দয় সইিদনা সৱ বদনা পাৱা মিহলাৰ দয়ৰ দেৰ হ’ব।

৪২ মাৱােব িযেহাৱাৰ িবৰেু অিভমান কৰাৰ বােব, িস এিট জািত হাৱাৰ

পৰা উ হ’ব। ৪৩ িযেহাৱাই কেছ, হ মাৱাব িনবাসী লাক, তামাৰ

বােব আপদ, গাত আৰু ফা িনৰিূপত আেছ।” ৪৪ “িয কােনােৱ সই

আপদৰ পৰা পলাব, তওঁ সই গাতত পিৰব আৰু িয কােনােৱ সই

গাতৰ পৰা উিঠব, তওঁ সই ফা ত ধৰা পিৰব; িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ,

মই তওঁৰ ওপৰত, মাৱাবেৰই ওপৰত িতফল িদয়াৰ বছৰ আিনম।”

৪৫ পলৰীয়াসকল িহচেবানৰ ছাঁত শি িবহীন হ িথয় িদ আেছ; কাৰণ

িহচেবানৰ পৰা অি আৰু চীেহানৰ মাজৰ পৰা জইুৰ িশখা ওলাই মাৱাবৰ

ডািঢ়ৰ কাষ আৰু কালাহলকাৰীসকলৰ তালু টকলা কিৰেল। ৪৬ হায় হায়

মাৱাব! কেমাচৰ জাসকলৰ স নাশ হ’ল, কাৰণ তামাৰ পু সকলক

ব ী কিৰ িনয়া হ’ল; আৰু তামাৰ জীয়িৰসকলক ব ী অৱ াৈল িনয়া

হ’ল। ৪৭ তথািপ, িযেহাৱাই কেছ, “মই শষকালত মাৱাবৰ ব ী অৱ া

পিৰব ন কিৰম।” মাৱাবৰ দ ইমানৈলেক।
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৪৯ অে ানৰ স ানসকলৰ িবষয়। িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

ই ােয়লৰ জােনা পু নাই? তওঁৰ উ ৰািধকাৰী জােনা কােনা

নাই? তে িম মৰ মিূতৰ পজূা কৰাসকেল িকয় গাদক অিধকাৰ

কিৰেছ? আৰু তাৰ জািবলােক িকয় গাদৰ নগৰেবাৰত বাস কিৰেছ? ২

এই িনিমে , িযেহাৱাই কেছ, চাৱা, িযিদনা মই অে ানৰ স ানসকলৰ

ৰ াৰ িবৰেু যু ৰ িন নাম, এেন িদন আিহেছ; সেয় ভ ৰািশ হ’ব,

আৰু তাৰ উপনগৰেবাৰ জইুেৰ পাৰা যাব; তিতয়া িযেহাৱাই কেছ,

ই ােয়লক অিধকাৰ কৰা‐িবলাকক ই ােয়েল অিধকাৰ কিৰব। ৩ হ

িহচেবান, হাহাকাৰ কৰা, িকয়েনা অয়ক িবন কৰা হ’ল; হ ৰ াৰ

জীয়াৰীিবলাক, িচঞিৰ কা া, চট িপ া, িবলাপ কিৰ গড়ৰ কােষ কােষ

ইফােল িসফােল লিৰ ফুৰা; িকয়েনা িম ম, তাৰ পেুৰািহতিবলাক, আৰু

তাৰ ধান লাক‐িবলাক এেকলেগ ব ী অৱ াৈল যাব। ৪ মাৰ ওচৰৈল

কান আিহব পােৰ বিুল ক িনজ ধনত ভাৰসা কেৰাঁতা হ িবপথগািমনী

জীয়াৰী, তামাৰ উপত কােবাৰত, তামাৰ ৰ বাহী উপত কািটত

িকয় গৗৰৱ কিৰছা? ৫ বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাই কেছ চাৱা,

মই তামাৰ চািৰওফােল থকা আটাইেৰ পৰা তামাৈল ভয় উপি ত

কিৰম; তামােলাক িতজনক পােন পােন খদাই িদয়া হ’ব আৰু

পলৰীয়াক গাটাবৈল কােনা নহ’ব। ৬ িক ু , িযেহাৱাই কেছ, পাছত মই

অে ানৰ স ানসকলৰ ব ী অৱ া পিৰব ন কিৰম। ৭ ইেদামৰ িবষয়।

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, তমনত জােনা আৰু ান

নাই? বিু য়কিবলাকৰ পৰা জােনা পৰামশ লাপ পােল? তওঁিবলাকৰ

ান জােনা নাইিকয়া হ’ল? ৮ হ দদান‐িনবাসীিবলাক, তামােলাক

পেলাৱা মখু ঘৰূাই গভীৰ ঠাইত সামাই বাস কৰা; িকয়েনা মই এেচৗৰ

ওপৰৈল তাৰ আপদ আৰু দ তাক িদয়াৰ সময় আিনম। ৯ তামাৰ

ওচৰৈল া া িট চপাওঁতািবলাক আিহেল, িসহঁেত িকছু া া িট

অৱিশ নাৰািখব ন? ৰািত চাৰ আিহেল, িসহঁেত েয়াজন মেত চুৰ

কিৰ া নহ’ব ন? ১০ িক ু মই হ’ ল এেচৗক শণূ কিৰেলাঁ আৰু

তাৰ গাপনীয় ঠাইেবাৰ মকুিল কিৰেলাঁ, িস লকুাই থািকব নাৱািৰব;

তাৰ বংশ, ভােয়কিবলাক আৰু ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ িবন হ’ল, আৰু িস লাপ

পােল। ১১ তামাৰ িপতহৃীন স ানসকলক এৰা, মেয়ই িসহঁতক জীয়াই

ৰািখম; আৰু তামাৰ িবধৱািবলােক মাত ভাৰসা কৰক। ১২ িকয়েনা

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, চাৱা, পা ত পান কৰা িযিবলাকৰ

নাই, তওঁিবলােকই অৱেশ পান কিৰব; তে তুিম জােনা সমিূল দ

পাব নলগা লাক? তুিম দ নােপাৱাৈক নাথািকবা, তুিম অৱেশ পান

কিৰবা। ১৩ িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ, মই মাৰ নাম ল এই শপত খাই

কেছাঁ য, ব া আচিৰতৰ, িধ াৰৰ, ংসৰ আৰু শাওৰ িবষয় হ’ব,

আৰু তাৰ আটাই নগৰ িচৰকলীয়া ংস ান হ’ব। ১৪ মই িযেহাৱাৰ

পৰা বা া িনেলাঁ, আৰু জািতিবলাকৰ মাজৈল এজন দূত পেঠাৱা হ’ল,

“ তামােলােক এেকলেগ গাট খাই তাৰ িবৰেু যা া কৰা, আৰু যু

কিৰবৰ অেথ উঠা”। ১৫ িকয়েনা, চাৱা, মই তামাক জািতিবলাকৰ

মাজত সৰ,ু আৰু মা হৰ মাজত নীহ কিৰেলাঁ। ১৬ হ িশলৰ খােৰাঙত

বাস কৰা জন, হ প তৰ উ ানত থকা জন, তামাৰ ভয়ানকতাৰ

িবষেয় হ’ ল, তামাৰ মনৰ অহ ােৰ তামাক ব না কিৰেল; িযেহাৱাই

কেছ, তুিম ৰৰ পখীৰ িনিচনাৈক ওখত তামাৰ বাহ সািজেলও, মই

তাৰ পৰা তামাক নমাই আিনম। ১৭ ইেদাম িব য়ৰ িবষয় হ’ব; তাৰ

ওচেৰিদ অহা‐ যাৱা কৰা িতজেন িব য় মািনব আৰু তাৈল ঘটা আটাই

উৎপাত দিখ ইচ ইচ কিৰব। ১৮ িযেহাৱাই কেছ, চেদাম, ঘেমাৰা,

আৰু তাৰ ওচৰৰ নগৰ কইখন ন হাৱাৰ সময়ৰ িনিচনাৈক কােনা

মা েহ তাত বাস নকিৰব, কােনা মা ষ ‐স ােন তাৰ মাজত বাস

নকিৰব। ১৯ চাৱা, য নৰ শাভা ানৰ পৰা িসংহ উিঠ অহাৰ িনিচনাৈক

তওঁ িচৰ ায়ী চৰণীয়া ঠাইৰ িবৰেু আিহব; িক ু মই চ ৰ পচাৰেত

তওঁক তাৰ পৰা লৰৱুাম আৰু মই তাৰ ওপৰত মাৰ মেনানীত জনক

িনযু কিৰম; কাৰণ মাৰ িনিচনা কান আেছ? আৰু মাৰ িনিমে কােন

সময় িনৰপূণ কিৰব? আৰু মাৰ আগত িতি ব পৰা কান ৰখীয়া আেছ?

২০ এই হতুেক, িযেহাৱাই ইেদামৰ িবৰেু কৰা ম ণা, আৰু তমন‐

িনবাসীিবলাকৰ অিহেত কৰা অিভ ায়েবাৰ তামােলােক না; অৱেশ

জাকৰ সৰেুবােৰও িসহঁতক টািন ল যাব, অৱেশ িসহঁতৰ চৰণীয়া ঠােয়

িসহঁতৰ িবষেয় িব য় মািনব। ২১ িসহঁতৰ পতনৰ শ ত পিৃথৱী কঁিপেছ;

িসহঁতৰ িচঞৰৰ শ চূফ সাগৰৈলেক না গেছ। ২২ চাৱা, তওঁ

ৰৰ পখীৰ িনিচনাৈক উিড় আিহব, আৰু ব াৰ অিহেত িনজ ডউকা

মিলব, আৰু সই িদনা ইেদামৰ বীৰিবলাকৰ দয় সৱেবদনা পাৱা

িতেৰাতাৰ দয়ৰ িনিচনা হ’ব। ২৩ দে চকৰ িবষয়। হমাৎ আৰু অপেদ

লাজ পােল; িকয়েনা িসহঁেত অম লৰ বা া িন ৱ হ গেছ; সাগৰ

খনত শাক দখা গেছ, সেয় ি ৰ হ’ব নাৱােৰ। ২৪ দে চক ল

হ পিৰল, িস পলাবৈল ঘিূৰল আৰু ক েন তাক ধিৰেল, সৱকািৰনী

িতেৰাতাৰ িনিচনাৈক যাতনা আৰু বদনাই তাক আ মণ কিৰেল। ২৫

শংসাৰ নগৰ, মাৰ আন ৰ নগৰ িকয় পিৰত নহ’ল? ২৬ এেতেক,

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, তাৰ ডকািবলাক তাৰ চকেবাৰত পিতত

হ’ব, আৰু আটাই যু াৰিুবলাকক সই িদনা িন কৰা হ’ব। ২৭আৰু মই

দে চকৰ গড়ৰ িভতৰত জইু লগাম; সেয় িবন‐হদদৰ অ ািলকােবাৰ

াস কিৰব। ২৮ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ হাৰ কৰা কদৰৰ আৰু

হােচাৰীয়া ৰাজ েবাৰৰ িবষয়। িযেহাৱাই এই কথা কেছ, তামােলােক

উিঠ কদৰৈল যাৱা, আৰু পৱূেদশীয় স ানসকলক িবন কৰা। ২৯

শ েৱ িসহঁতৰ ত ু আৰু প ৰ জাকেবাৰ ল যাব, আৰু িসহঁতৰ আঁৰ

কােপাৰ আিদ আটাই ব আৰু উটেবাৰ িনজৰ িনিমে িনব, আৰু িসহঁেত

শ ৰ কাৰেণ িচঞিৰব, সকেলা ফােল াস। ৩০ িযেহাৱাই কেছ, হ

হােচাৰিনবাসীিবলাক, পেলাৱা, দূৰৈল মণ কিৰ গভীৰ ঠাইত বাস কৰা;

িকয়েনা বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ তামােলাকৰ অিহেত ম ণা কিৰেল,

আৰু তামােলাকৰ অিহেত ক না ি ৰ কিৰেল। ৩১ িযেহাৱাই কেছ,

তামােলাক উঠা, িনভেয় আৰু িনি ে বাস কৰা, আৰু ৱাৰ িক ডাং

নথকা অকেলই বাস কৰা এিট জািতৰ িবৰেু তামােলােক যা া কৰা।

৩২ িসহঁতৰ উটেবাৰ িচকাৰৰ ব যন হ’ব, আৰু িসহঁতৰ প সমহূ লটু

ব হ’ব। আৰু মৰ িৰত ডািঢ়‐চুিল কটা আটাইেবাৰেক মই সকেলা

ফােল বায়তু উড়ুৱাই িদম; আৰু িযেহাৱাই কেছ, মই িসহঁতৰ সকেলা

ফালৰ পৰা িসহঁতৈল আপদ আিনম। ৩৩ হােচাৰ িশয়ালৰ বাস ান,

িচৰকলীয়া ংস ান হ’ব; তাত কােনা মা হ নাথািকব, নাইবা কােনা

ম ষ ‐স ােন তাৰ মাজত বাস নকিৰব। ৩৪ িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ

ৰাজ ৰ আৰ ণত এলমৰ িবষেয় িযিৰিময়া ভাববাদীৈল অহা িযেহাৱাৰ

বাক । ৩৫ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, চাৱা, মই শি ৰ

ধান অ এলমৰ ধ ভািঙ পলাম। ৩৬আৰু আকাশৰ চািৰ িদশৰ

পৰা চািৰ বায়ু মই এলমৰ ওপৰৈল বেলাৱাম, আৰু সই সকেলা বায়তু

মই িসহঁতক উড়ুৱাই িদম; দূৰীকৃত এলমীয়ািবলাক িয জািতৰ ওচৰৈল

নাযাব, এেন কােনা জািত নহ’ব। ৩৭আৰু এলমৰ শ েবাৰৰ আগত,

আৰু িসহঁতৰ াণ িবচৰােবাৰৰ আগত মই িসহঁতক ব া ল কিৰম; আৰু

িযেহাৱাই কেছ মই িসহঁতৰ ওপৰৈল অম ল, এেনিক মাৰ চ াধ

উপি ত কিৰম; আৰু িসহঁতক সংহাৰ নকৰাৈলেক িসহঁতৰ পােছ পােছ মই

তেৰাৱাল পঠাম। ৩৮ িযেহাৱাই আৰু কেছ, মই এলমত িনজ িসংহাসন

াপন কিৰম, আৰু তাৰ পৰা দ া া িদ, ৰজা আৰু ধান লাকিবলাকক

উ কিৰম। ৩৯ িক ু , িযেহাৱাই কেছ, শষকালত মই এলমৰ ব ী

অৱ া পিৰব ন কিৰম।

৫০ িযিৰিময়া ভাববাদীৰ াৰাই বািবলৰ িবষেয় আৰু বািবলৰ

লাকসকলৰ িবষেয় িযেহাৱাই কাৱা বাক । ২ তামােলােক

জািতিবলাকৰ মাজত চাৰ কৰা, ঘাষণা কৰা আৰু জা তালা; পেুত

নাৰািখবা; কাৱা, “বািবল হাত কিৰ লাৱা হ’ল, বেল লাজ পােল,

মেৰাদক ব া ল হ’ল; তাৰ মিু েবােৰ লাজ পােল, তাৰ িতমােবাৰ

ব া ল হ’ল”। ৩ িকয়েনা তাৰ িবৰেু উ ৰৰ পৰা এক জািত আিহেছ;

সই জািতেয় তাৰ দশ ংস কিৰব তাত কােনও বাস নকিৰব; িসহঁত

পলাল মা হ আৰু প সকেলা গ’ল। ৪ িযেহাৱাই কেছ, সই িদনত

আৰু সই কালত ই ােয়লৰ স ানসকল আৰু িযহূদাৰ স ানসকল এেক

লগ হ আিহব আৰু ন কিৰ কিৰ গমন কিৰ তওঁিবলাকৰ ঈ ৰ
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িযেহাৱাৰ িবচাৰ কিৰব। ৫ তওঁিবলােক এই ফালৈল মখু কিৰ িচেয়ানৰ

িবষেয় িধব আৰু ক’ব য আহা, আিম পাহিৰব নাৱাৰা িচৰকলীয়া এিট

িনয়েমেৰ িযেহাৱাত আস হওঁ। ৬ মাৰ জািবলাক হেৰাৱা মৰ‐ছাগ

ৰপূ হ’ল; তওঁিবলাকৰ ৰখীয়ািবলােক তওঁিবলাকক িবপথগামী কিৰেল,

প তেবাৰত তওঁিবলাকৰ বাট হৰৱুােল; তওঁিবলাক এক প তৰ

পৰা আন প তৈল গ’ল, তওঁিবলােক িনজৰ শাৱা ঠাই পাহিৰেল।

৭ তওঁিবলাকক পাৱা সকেলােৱ তওঁিবলাকক াস কিৰেল, আৰু

তওঁিবলাকৰ শ েবােৰ ক’ ল, আিম দাষ কৰা নাই, কাৰণ িসহঁেত

ধমিনবাস িযেহাৱাৰ, িসহঁতৰ পবূপৰুষুসকলৰ িব াস ভূিম িযেহাৱােৰই

িবৰেু পাপ কিৰেল। ৮ তামােলাক বািবলৰ মাজৰ পৰা পেলাৱা,

কলদীয়াহঁতৰ দশৰ পৰা ওলাই যাৱা, আৰু জাকৰ আেগ আেগ যাওঁতা

মতা ছাগেবাৰৰ িনিচনা হাৱা। ৯ িকয়েনা চাৱা, মই উ ৰ দশৰ পৰা

বািবলৰ অিহেত মহা জািতেবাৰৰ এক লাক সমহূক উচটাই আিনম,

আৰু িসহঁেত তাৰ িবৰেু ব পািতব, তােত তাক হাত কিৰ লাৱা

যাব; িসহঁতৰ কাঁড়েবাৰ, িবফেল উলিট নহা িনপনু বীৰৰ কাঁড়েবাৰৰ

িনিচনা হ’ব। ১০ কলদীয়া দশ লটু ব হ’ব, িযেহাৱাই কেছ, তাৰ

লটুকাৰী আটাইেবাৰ পিৰতৃ হ’ব। ১১ হ মাৰ লাকসকলৰ আিধপত

অপহৰণ কেৰাঁতািবলাক, তহঁেত আন কিৰছ, উ াস কিৰছ, শস

মােৰাঁতা এজনী চঁউৰী গৰৰু িনিচনাৈক দও িদছ, আৰু বলী ঘাঁৰাৰ

িনিচনাৈক ঢকেঢকাইছ। ১২এেতেক, তহঁতৰ মােৰ অত লাজ পাব।

তহঁতৰ জননী ব া ল হ’ব, দখ, তাই জািতিবলাকৰ মাজত সকেলাতৈক

পাছ হ’ব, অৰণ কান ভূিম আৰু মৰভূুিম হ’ব। ১৩ িযেহাৱাৰ াধৰ

কাৰেণ এই দশ বসিত ান নহ’ব, িক ু স ণূ উ ঠাই হ’ব; বািবলৰ

ওচেৰিদ যাৱা িতজেন আচিৰত হ তাৈল ঘটাৰ আটাই উৎপাত দিখ

ইচ ইচ কিৰব। ১৪ ধ িভৰাওঁতা তামােলাক আটােয় বািবলৰ অিহেত

চািৰওফােল ব ঁ পাতা; তামােলােক তাৈল কাঁড় মাৰা, এিট কাঁেড়া বাকী

নাৰািখবা; িকয়েনা িস িযেহাৱাৰ িবৰেু পাপ কিৰেল। ১৫ চািৰওফােল

তাৰ িবৰেু জয়‐ িন কৰা; িস হাত যাৰ কিৰেছ, তাৰ কাঁঠেবাৰ পিৰ

গ’ল, তাৰ গড়েবাৰ ভািঙ পেলাৱা হ’ল; িকয়েনা এেয় িযেহাৱাই সধা

িতকাৰ; তামােলােক তাৰ িতকাৰ সধা, িস কৰা িনিচনাৈক তাক

কৰা। ১৬ বািবলৰ পৰা কঠীয়া িসেচাঁতাক আৰু শস ৰ সময়ত কাঁিচ

ধেৰাঁতাক উ কৰা; সংহাৰক তেৰাৱালৰ ভয়ত িসহঁত িতজেন িনজ

িনজ জািতৈল মখু কিৰব, আৰু িতজেন িনজ িনজ দশৈল পলাই যাব। ১৭

ই ােয়ল িছ ‐িভ মৰ ৰপূ; িসংহেবােৰ তাক খিদ িদেল; থেম অচূৰৰ

ৰজাই তাক াস কিৰেল আৰু শষত বািবলৰ ৰজা এই নবখূদেনচেৰ

তাৰ হাড়েবাৰ ভািঙেল। ১৮ এই হতুেক ই ােয়লৰ ঈ ৰ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, চাৱা, মই অচূৰৰ ৰজাক দ িদয়াৰ িনিচনাৈক

বািবলৰ ৰজাক আৰু তওঁৰ দশেকা দ িদম। ১৯আৰু মই ই ােয়লক

মাৰ চৰণীয়া ঠাইৈল ওেলাটাই আিনম; তােত িস কিমল আৰু বাচানত

চিৰব, ই িয়ম প ততআৰু িগিলয়দত তাৰ াণ তৃ হ’ব। ২০ িযেহাৱাই

কেছ, সই িদনত আৰু সই কালত ই ােয়লৰ অপৰাধ িবচাৰ কৰা যাব,

িক ু এেকা পাৱা নাযাব, আৰু িযহূদাৰ পাপেবাৰ িবচাৰ কৰা হ’ব, িক ু

সইেবাৰ পাৱা নাযাব; িকয়েনা মই অৱিশ ৰখােবাৰক মা কিৰম। ২১

তুিম মৰাথিয়ম দশৰ িবৰেু আৰু পেকাদ িনবাসীিবলাকৰ অিহেত যা া

কৰা; িযেহাৱাই কেছ, তুিম িসহঁতৰ পােছ পােছ গ িসহঁতক বধ কিৰ

িনঃেশেষ িবন কৰা, আৰু মই তামাক িদয়া সকেলা আেদশ অ সােৰ

কায কৰা। ২২ দশত ৰণৰ আৰু মহাসংহাৰৰ শ না গেছ। ২৩

গােটই পিৃথৱীৰ হাতুৰীেতাঁ কগেগেন িচ আৰু ভ হ’ল। জািতিবলাকৰ

মাজত বািবল কেন ংস ান হ’ল। ২৪ হ বািবল মই তামাৰ িনিমে

ফা পািতেলাঁ, তুিম নজনাৈক তাত লািগলা; তুিম িযেহাৱাৰ িবৰেু িববাদ

কৰাৰ কাৰেণ তামাক পাৱা গ’ল, আৰু ধৰাও পিৰলা। ২৫ িযেহাৱাই

িনজ অ ৰ ভঁড়াল মিল িনজৰ াধৰ অ েবাৰ উিলয়াই আিনেল; িকয়েনা

কলদীয়ািবলাকৰ দশত ভুৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱৰ কিৰবৈল এটা

কায আেছ। ২৬ তামােলােক শষ সীমাৰ পৰা তাৰ িবৰেু আহা, তাৰ

শস ৰ ভঁড়ালেবাৰ মলা; শস ৰািশৰ িনিচনাৈক তাক দ’ম কৰা, আৰু

তাক িনঃেশেষ িবন কৰা, তাৰ এেকােক থািকব িনিদবা। ২৭ তাৰ

সকেলা ভতৰাক বধ কৰা; িসহঁত বধ কৰা ঠাইৈল নািম যাওক; হায় হায়!

িসহঁতৰ িদন, িসহঁতৰ দ ৰ সময় আিহল। ২৮ না, সইয়া বািবল দশৰ

পৰা পেলাৱা আৰু ৰ া পাৱািবলাকৰ মাত; আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

সধা িতকাৰ, তওঁৰ মি ৰৰ অেথ সধা িতকাৰ িসিবলােক িচেয়ানত

কাশ কিৰেছ। ২৯ তামােলােক বািবলৰ িবৰেু ধ ৰ িবলাকক, ধ

িভৰাওঁতা আটাইেক মাতা, চািৰওফােল তাৰ িবৰেু ছাউিন পাতা, িসহঁতৰ

কােকা সািৰ যাব িনিদবা, তাৰ কায অ সােৰ তাক িতফল িদয়া, িস

কৰা সকেলা কায অ সােৰ তাৈল কৰা; িকয়েনা িস িযেহাৱাৰ িবৰেু ,

ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাৰ িবৰেু গ কিৰেল। ৩০ এই িনিমে ,

িযেহাৱাই কেছ তাৰ ডকািবলাক তাৰ চকেবাৰত পিতত হ’ব, আৰু তাৰ

আটাই যু াৰিুবলাকক সই িদনা িন কৰা হ’ব। ৩১ বািহনীসকলৰ

ভু িযেহাৱাই কেছ, হ গ ী, দখ, মই তাৰ িবপ ; িকয়েনা তাৰ

িদন, মই তাক দ িদয়াৰ সময় আিহল। ৩২আৰু গ ী জন উজিুট

খাই পিতত হ’ব, কােনও তাক তুিলব; আৰু মই তাৰ নগৰেবাৰত

জইু লগাম, আৰু সেয় তাৰ চািৰওফােল থকা সকেলােক াস কিৰব।

৩৩ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ই ােয়ল আৰু িযহূদাৰ

স ান‐িবলােক এেকলেগ উপ ৱ পাইেছ আৰু তওঁিবলাকক ব ী কিৰ

লাৱা সকেলােৱ তওঁিবলাকক দঢ়ৃৈক ধিৰেছ, এিৰ িদবৈল অস ত। ৩৪

তওঁিবলাকৰ মিু দাতা বলৱান, তওঁৰ নাম বািহনীসকলৰ িযেহাৱা;

তওঁ পিৃথৱীক িব াম িদবৰ িনিমে আৰু বািবল িনবাসীিবলাকক অি ৰ

কিৰবৰ িনিমে তওঁিবলাকৰ অিভেযাগ স ণূৈক িতবাদ কিৰব। ৩৫

িযেহাৱাই কেছ, কলদীয়ািবলাকৰ আৰু বািবল‐িনবাসীিবলাকৰ ওপৰত

আৰু তাৰ ধান ানী লাকিবলাকৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ। ৩৬ বৰ

বৰ কথা কওঁতােবাৰৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ আৰু িসহঁত হতবিু হ’ব;

তাৰ বীৰ িবলাকৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ আৰু িসিবলাক ব া ল হ’ব।

৩৭ িসহঁতৰ ঘাঁৰা ৰথ, আৰু তাৰ মাজত থকা আটাই িমহিল লাকৰ

ওপৰত তেৰাৱাল আেছ আৰু িসহঁত িতেৰাতাৰ িনিচনা হ’ব; তাৰ ব মলূ

ব েবাৰৰ ওপৰত তেৰাৱাল আেছ, আৰু সইেবাৰক লটু কৰা হ’ব।

৩৮ তাৰ জল সমহূৰ ওপৰত খৰ আেছ আৰু সইেবাৰ কাব; িকয়েনা

সেয় কটা‐ িতমাৰ দশ আৰু তাৰ লাকিবলাক মিু ত বলীয়া। ৩৯

এই িনিমে অৰণ ৰ বনৰীয়া জ ু েবােৰ ৰাং ৰেবােৰ সেত তাত বাস

কিৰব আৰু উট প ীেবােৰ তাত বাস কিৰব আৰু সেয় িচৰকালৰ িনিমে

আৰু বাস ান নহ’ব বা পৰুষুা েম কােনও তাত বাস নকিৰব। ৪০

িযেহাৱাই কেছ, ঈ েৰ চেদাম, ঘেমাৰা, আৰু তাৰ ওচৰত থকা নগৰেবাৰ

ংস কৰা সময়ৰ িনিচনাৈক কােনা মা েহ সই ঠাইত বাস নকিৰব আৰু

কােনা ম ষ ‐স ােন তাৰ মাজত বাস নকিৰব। ৪১ চাৱা, উ ৰৰ

পৰা এক জািত আিহেছ, পিৃথৱীৰ অ ভাগৰ পৰা এক মহাজািত আৰু

অেনক ৰজা উে িজত হেছ। ৪২ িসহঁেত ধ আৰু বৰছা ধেৰ, িসহঁত

িন ু ৰ আৰু দয়াহীন; িসহঁতৰ শ সমু ৰ গ নৰ িনিচনা আৰু িসহঁত

ঘাঁৰাত উেঠ; হ বািবল‐জীয়াৰী, তামাৰ িবৰেু িসহঁত িতজেন যু াৰৰু

িনিচনাৈক সাজু হ আেছ। ৪৩ বািবলৰ ৰজাই িসহঁতৰ যশস া িনেছ,

তােত তওঁৰ হাত ল হ’ল; যাতনাই, সৱকািৰণীৰ বদনাৰ িনিচনা

বদনাই তওঁক ধিৰেছ। ৪৪ চাৱা, য নৰ শাভা ানৰ পৰা িসংহ উিঠ

অহাৰ িনিচনাৈক তওঁ িচৰ ায়ী চৰণীয়া ঠাইৰ িবৰেু আিহব; িক ু , মই

চ ৰ চাৰেত িসহঁতক তাৰ পৰা লৰৱুাম, আৰু মই তাৰ ওপৰত মাৰ

মেনানীত জনক িনযিু কিৰম; কাৰণ মাৰ িনিচনা কান আেছ? আৰু

মাৰ িনিমে কােন সময় িনৰপূণ কিৰব? আৰু মাৰ আগত িতি ব পৰা

কান ৰখীয়া আেছ? ৪৫এই হতুেক, িযেহাৱাই বািবলৰ িবৰেু কৰা

ম ণা, আৰু কলদীয়া দশৰ অিহেত কৰা অিভ ায়েবাৰ তামােলােক না;

অৱেশ জাকৰ সৰেুবােৰও িসহঁতক টািন ল যাব, অৱেশ িসহঁতৰ চৰণীয়া

ঠাই িসহঁতৰ িবষেয় িব য় মািনব। ৪৬ বািবলক হাত কিৰ লাৱাৰ শ ত

পিৃথৱী কঁিপেছ, আৰু জািতিবলাকৰ মাজত িচঞৰৰ শ িন গেছ।

৫১ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, চাৱা, মই বািবলৰ আৰু লব‐কাময়‐

িনবাসী‐িবলাকৰ িবৰেু এক িবনাশক বতাহ বেলাৱাম। ২আৰু
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বািবলৈল িবেদশীেবাৰক পঠাম, িসহঁেত তাক জািনব আৰু তাৰ দশ

শণূ কিৰব; িকয়েনা স টৰ িদনা িসহঁত চািৰওফােল তাৰ িবৰু ী হ’ব।

৩ ধ েৰ িনজ ধ িনিভৰাওক আৰু কৱচ িপি অহংকাৰ নকৰক;

তামােলােক তাৰ ডকা মা হিবলাকক দয়া নকিৰবা, তাৰ সকেলা স ক

িনঃেশেষ িবন কৰা। ৪ িসহঁত কলদীয়ািবলাকৰ দশত হত হ আৰু তাৰ

আিলত খাঁচ খাই পিৰ থািকব। ৫ িকয়েনা, যিদও ই ােয়ল িক িযহূদা দশ

ই ােয়লৰ পিব ঈ ৰ জনাৰ িবৰেু দােষেৰ ভৰা, তথািপ বািহনীসকলৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ াৰাই িস পিৰত হাৱা নাই। ৬ তামােলােক বািবলৰ

মাজৰ পৰা পেলাৱা, আৰু িতজেন িনজ িনজ াণ ৰ া কৰা, তাৰ দাষত

িবন নহ’বা; িকয়েনা এেয় িযেহাৱাই সধা িতকাৰৰ সময়, তওঁ তাক

িতফল িদব। ৭ বািবল, সম পিৃথৱীক মতলীয়া কৰা িযেহাৱাৰ হাতত

থকা সাণৰ এক পান‐পা ; জািতিবলােক তাৰ া াৰস পান কিৰেল,

সই িনিমে জািতিবলাক পগলা হ’ল। ৮ বািবল অক াৎ পিতত হ িবন

হ’ল; তামােলােক তাৰ িনিমে হাহাকাৰ কৰা, তাৰ বদনাৰ িনিমে

জনক গছৰ ৰস লাৱা, িকজািন িস হ’ব পােৰ। ৯আিম বািবলক

কিৰবৈল য কিৰিছেলাঁ, িক ু িস নহ’ল, তামােলােক তাক ত াগ

কৰা, আহাঁ আিম িতজেন িনজ িনজ দশৈল যাওঁহঁক; িকয়েনা তাৰ

দােষ আকাশ শ কিৰেছ, আৰু গগন ম লৈলেক উিঠেছ। ১০ িযেহাৱাই

আমাৰ ধািমকতা কাশ কিৰেল; আহাঁ আিম আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ কম

িচেয়ানত চাৰ কেৰাঁৈগ। ১১ তামােলােক কাঁড়েবাৰ ধাৰ িদয়া, ঢাল

শকতৈক ধৰা; িযেহাৱাই মািদয়া ৰজািবলাকৰ মন উচটাইেছ, িকয়েনা

বািবলক ন কিৰবৰ িনিমে তওঁৰ ক না তাৰ িবৰু ী; কাৰণ এেয়

িযেহাৱাই সধা িতকাৰ। ১২ তামােলােক বািবলৰ গড়ৰ অিহেত জা

তালা, পৰীয়ােবাৰক সািহয়াল কেৰাঁৱা, হৰী িনযু কৰা, আৰু পতু

ঠাইত স ৰাখা; িকয়েনা িযেহাৱাই বািবল‐িনবাসীিবলাকৰ িবষেয় কাৱা

কথা ক না কিৰেল আৰু িস ও কিৰেল। ১৩ হ ব জল‐িনবািসনী,

ব মলূ ব েৰ পিৰপণূা, তামাৰ অি ম কাল উপি ত, তামাৰ লাভৰ

পিৰমাণ পৰূ হ’ল। ১৪ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িনজ নাম ল শপত খাই

ক’ ল, মই অৱেশ ফিৰঙৰ িনিচনাৈক মা েহেৰ তামাক পিৰপণূ কিৰম,

আৰু িসহঁেত তামাৰ িবৰেু জয়‐ িন কিৰব। ১৫ তওঁ িনজ শি েৰ

পিৃথৱী জন কিৰেল, িনজ ােনেৰ জগত াপন কিৰেল আৰু িনজ বিু েৰ

আকাশ‐ম ল িব াৰ কিৰেল। ১৬ তওঁ মাত লগােল আকাশ‐ম লত

জল সমহূৰ কালাহল হয়, আৰু তওঁ পিৃথৱীৰ অ ভাগৰ পৰা ভাপেবাৰ

তােল; তওঁ বিৃ ৰ িনিমে িবজলুী েজ, আৰু িনজ ভঁড়ালৰ পৰা বতাহ

বািহৰ কিৰ আেন। ১৭ িতজন মা হ প তুল আৰু ানশূ িতজন

সাণাৰী তাৰ কটা িতমাৰ াৰাই লি ত হয়; কাৰণ তাৰ সাঁচত ঢলা

মিু িমছা, সইেবাৰৰ িভতৰত িন াস‐ াস নাই। ১৮ সইেবাৰ ভাপ

আৰু ব নাৰ কায মােথান; দ িদয়া কালত সইেবাৰ িবন হ’ব।

১৯ যােকাবৰ অংশ সইেবাৰৰ িনিচনা নহয়; িকয়েনা তওঁ সকেলােৰ

িন াণক া আৰু ই ােয়ল তওঁৰ আিধপত ৰ ফদ; বািহনীসকলৰ িযেহাৱা

তওঁৰ নাম। ২০ তুিম মাৰ গদা আৰু যু ৰ অ ; তামাৰ াৰাই মই

নানা জািতক খ খ কিৰম আৰু তামাৰ াৰাই নানা ৰাজ সংহাৰ

কিৰম; ২১ মই তামাৰ াৰাই ঘাঁৰা আৰু তাত উঠাজনক ডাখৰ ডাখৰ

কিৰম, তামাৰ াৰাই ৰথ আৰু তাত উঠা জনক ডাখৰ ডাখৰ কিৰম।

২২ মই তামাৰ াৰাই মতা আৰু িতেৰাতাক ডাখৰ ডাখৰ কিৰম আৰু

তামাৰ াৰাই বঢ়ুা আৰু ডকাক ডাখৰ ডাখৰ কিৰম আৰু তামাৰ াৰাই

যৱুা আৰু যৱুতীক ডাখৰ ডাখৰ কিৰম; ২৩ মই তামাৰ াৰাই জাকৰ

ৰখীয়াক আৰু তাৰ জাকক ডাখৰ ডাখৰ কিৰম তামাৰ াৰাই খিতয়কক

আৰু তাৰ বলধহালক ডাখৰ ডাখৰ কিৰম, তামাৰ াৰাই শাসনক া

আৰু দশাধ িবলাকক ডাখৰ ডাখৰ কিৰম। ২৪আৰু িযেহাৱাই কেছ,

মই বািবলক আৰু কলদীয়ািনবাসী আটাইেবাৰক তামােলাকৰ দিৃ ত

িসহঁেত িচেয়ানত কৰা সকেলা কমৰ িতফল িদম। ২৫ িযেহাৱাই

কেছ, হ সম পিৃথৱী িবন কেৰাঁতা িবনাশক প ত, মই তামাৰ

িবপ , মই তামাৰ ওপৰৈল মাৰ হাত মিল িশলেবাৰৰ পৰা তামাক

বগৰাম, আৰু তামাক িল যাৱা প ত কিৰম। ২৬ চুকৰ পৰা িভি মলূৰ

িনিমে কােনা মা েহ তামাৰ পৰা এিট িশেলা নল’ব; িক ু িযেহাৱাই

কেছ, তুিম িচৰকলীয়া ংস ান হ’বা। ২৭ তামােলােক দশত িনচান

তালা, জািতিবলাকৰ মাজত িশঙা বেজাৱা, তাৰ অিহেত জািতিবলাকক

যু ত কৰা, অৰাৰট, িম ী, আৰু অি নজ ৰাজ েবাৰক তাৰ অিহেত মাতা,

তাৰ অিহেত ধান সনাপিত িনযু কৰা, ং থকা ফিৰঙৰ িনিচনাৈক

ঘাঁৰােবাৰ পেঠাৱা। ২৮ তামােলােক তাৰ অিহেত জািতিবলাকক, মািদয়া

দশৰ ৰজািবলাকক, তাৰ শাসনক া আৰু সকেলা দশাধ িবলাকক

আৰু তওঁিবলাকৰ ৰাজ ৰ সম দশৰ লাকক যু ত কৰা। ২৯ দশ

কঁিপেছ আৰু বদনা পাইেছ; িকয়েনা বািবল দশক ংস আৰু িনবাসী‐

শণূ কিৰবৈল বািবলৰ অিহেত িযেহাৱাৰ স িস হেছ। ৩০ বািবলৰ

বীৰিবলােক যু কিৰবৈল এিৰেছ, তওঁিবলাকৰ দঢ়ৃ কাঁঠেবাৰত থািকেছ;

তওঁিবলাকৰ শি নাইিকয়া হ’ল; তওঁিবলাক িতেৰাতাৰ িনিচনা হ’ল,

বািবলৰ বাস ানেবাৰত জইু লািগল, তাৰ ডাংেবাৰ ভািগল। ৩১ বািবলৰ

ৰজাৰ নগৰ য চািৰওিপেন শ ৰ হাতত পিৰল, ইয়ােক তওঁক জনাবৰ

িনিমে এটা ডাকৱালা লিৰ গ আন ডাকৱালাৰ, ৩২আৰু এজন দূেত

আন দূতৰ লগ পাইেছ; আৰু পাৰ ঘাটেবাৰ লেৰাৱা হ’ল, নলেবাৰ জইু

লগাই পিুৰেল, আৰু যু াৰিুবলাক িব ল হ’ল। ৩৩ িকয়েনা ই ােয়লৰ

ঈ ৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “বািবল‐ জীয়াৰী শস

মৰণা মৰা কালৰ খলা ৰপূ, আৰু অলপেত শস কািটবৰ সময় তাইৈল

আিহব”। ৩৪ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ মাক াস কিৰেল, মাক

িৰ কিৰেল, মাক শণূ পা কিৰেল, মাক নাগৰ দেৰ িগিল পলােল,

মাৰ ‐ া ব েৰ উদৰ পৰূ কিৰেল, আৰু মাক বািহৰৈল পলােল।

৩৫ মাৈল আৰু মাৰ মাংসৈল কৰা অত াচাৰৰ ফল বািবলৈল হওক,

এই বিুল িচেয়ান‐িনবািসনীেয় ক’ব; আৰু মাৰ ৰ পাতৰ ফল কলদীয়া

িনবাসীিবলাকৈল ঘটক, এই বিুল িযৰচূােলেম ক’ব। ৩৬ এই হতুেক

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, চাৱা, মই তামাৰ অিভেযাগ িতবাদ কিৰম,

আৰু তামাৰ িনিমে িতকাৰ সািধম; মই তাৰ সমু , জলশূ কিৰম

আৰু তাৰ ভূমকূ ৱাম। ৩৭আৰু বািবল ভ ৰািশ, িশয়ালৰ বাস ান,

আচিৰত আৰু ইচ ইচৰ িবষয় আৰু িনবাসীশণূ হ’ব। ৩৮ িসহঁেত ডকা

িসংহৰ িনিচনাৈক এেকলেগ গ ন কিৰব; িসহঁেত িসংহৰ পাৱািলৰ

িনিচনাৈক গাঁজিৰব। ৩৯ িযেহাৱাই কেছ, িসহঁতৰ ৰাগী ধৰা সময়ত

মই িসহঁতৈল ভাজ পািতম আৰু িসহঁেত ৰং‐ ধমািল কিৰবৰ িনিমে

আৰু অন িন া গ সাৰ নাপাবৰ িনিমে িসহঁতক মতলীয়া কিৰম।

৪০ মই িসহঁতক মৰ পাৱািলৰ িনিচনাৈক মতা ছােগেৰ সেত মতা

মৰৰ িনিচনাৈক বধৰ ঠাইৈল নমাই আিনম। ৪১ চচকক কেনৰেূপ

হাত কিৰ লাৱা হ’ল! গােটই পিৃথৱীৰ শংসাৰ ল কেন অক াৎ

ধৰা পিৰল! জািতিবলাকৰ মাজত বািবল কেন ংস ান হ’ল! ৪২

বািবলৰ ওপৰত সমু উিঠল, তাৰ ঢৗসমেুহেৰ তাক ঢকা হ’ল। ৪৩

তাৰ নগৰেবাৰ ংস ান, কান ভূিম, মৰভূুিম, মা েহ বাস নকৰা বা

তাৰ মােজিদ ম ষ স ান নােযাৱা ঠাই হ’ল। ৪৪ মই বািবলত বল

দৱতাক দ িদম আৰু িস িগিল পেলাৱা ব তাৰ মখুৰ পৰা উিলয়াম;

জািতিবলােক তাৰ ওচৰৈল এেকলেগ সাঁত বাৱািদ আৰু নবব; এেন

িক বািবলৰ গেড়া পিতত হ’ব। ৪৫ হ মাৰ জািবলাক, তামােলাক

তাৰ মাজৰ পৰা ওেলাৱা; আৰু িতজেন িযেহাৱাৰ চ াধৰ পৰা

িনজেক ৰ া কৰা। ৪৬ তামােলাকৰ দয় সাহ নাইিকয়া নহওক, বা

দশত না জনৰবৰ িনিমে তামােলােক ভয় নকিৰবা; িকয়েনা এবছৰত

এিট জনৰব হ’ব, আৰু দশত অত াচাৰ, শাসনক াৰ অিহেত শাসনক া

হ’ব। ৪৭এই হতুেক চাৱা, িয িদনা মই বািবলৰ কটা িতমােবাৰক

দ িদম, আৰু তাৰ গােটই দেশ লাজ পাব, এেন িদন আিহেছ; আৰু

তাৰ সম হত লাক তাৰ মাজত পিতত হ’ব। ৪৮ তিতয়া আকাশ‐

ম ল আৰু পিৃথৱী, আৰু সইেবাৰত থকা সকেলােৱ বািবলৰ ওপৰত

আন গান কিৰব; িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ, িবনাশকেবাৰ উ ৰৰ পৰা

তাৰ িৰৈল আিহব। ৪৯ বািবেল যেনৈক ই ােয়লৰ হত লাকিবলাকক

পিতত কিৰেল, সইদেৰ সম দশৰ হত লাকিবলাক বািবলত পিতত

হ’ব। ৫০ হ তেৰাৱালৰ পৰা ৰ া পাৱা লাকিবলাক, তামােলােক
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যাৱা, ৰ নাথািকবা, দূৈৰৰ পৰা িযেহাৱাক সাঁৱৰণ কৰা, আৰু িযৰচূােলম

তামােলাকৰ মনত উদয় হওক। ৫১ আিম িধ াৰৰ কথা িন লাজ

পাইেছাঁ, আমাৰ মখু অপমােন ঢািকেছ; িকয়েনা িবেদশীিবলাক িযেহাৱাৰ

গহৃৰ পিব ‐ ানেবাৰত সামাল। ৫২ এই হতুেক, িযেহাৱাই কেছ,

চাৱা, িয িদনা মই তাৰ কটা‐ িতমােবাৰক দ িদম, আৰু তাৰ দশৰ

সকেলাফােল খনু হাৱা লােক কঁকাব, এেন িদন আিহেছ। ৫৩ িযেহাৱাই

কেছ, বািবল যিদও আকাশৈলেক উ ত হয়, আৰু তাৰ ওখ কাঁঠেবাৰ

দঢ়ৃ কেৰ, তথািপ মাৰ পৰা তাৰ ওপৰৈল িবনাশকিবলাক যাব। ৫৪

বািবলৰ পৰা িচঞৰৰ আৰু কলদীয়ািবলাকৰ দশৰ পৰা মহাসংহাৰৰ শ

উিঠেছ। ৫৫ িকয়েনা িযেহাৱাই বািবলক উ ত কিৰেছ আৰু তাৰ মাজত

হাৱা মহাশ নাইিকয়া কিৰেছ; িসহঁতৰ ঢৗেবােৰ জল সমহূৰ িনিচনাৈক

গ ন কিৰেছ, িসহঁতৰ কালাহলৰ শ না গেছ। ৫৬ কাৰণ তাৰ

ওপৰৈল, বািবলৰ ওপৰৈলেক িবনাশক আিহল, আৰু তাৰ বীৰিবলাক ধৰা

পিৰল, তওঁিবলাকৰ ধ ডাখৰ ডাখৰৈক ভঙা হ’ল; িকয়েনা িযেহাৱা

িতফল িদওঁতা ঈ ৰ, তওঁ অৱেশ িতফল িদব। ৫৭আৰু মই তাৰ

ধান আৰু ানীিবলাকক, তাৰ শাসনক া আৰু দশাধ িবলাকক,

আৰু তাৰ বাৰিবলাকক, মতলীয়া কিৰম; আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱা

নােমেৰ খ াত ৰজাই কেছ, তওঁিবলােক অন িন া গ সাৰ নাপাব।

৫৮ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, বািবলৰ বহল গড়েবাৰ,

িনঃেশেষ িবন হ’ব, আৰু তাৰ ওখ ৱাৰেবাৰ অি েৰ পাৰা হ’ব আৰু

লাকিবলােক অসাৰৰ িনিমে , আৰু জািতিবলােক অি ৰ িনিমে পিৰ ম

কিৰব, আৰু িসহঁত া হ’ব। ৫৯ মহেচয়াৰ নািতেয়ক নিৰয়াৰ পু

চৰায়া িযহূদাৰ ৰজা িচিদিকয়াই সেত বািবলৈল যাৱা সময়ত, তওঁৰ

ৰাজ ৰ চতুথ বছৰত িযিৰিময়া ভাববাদীেয় তওঁক িদয়া আ াৰ কথা।

সই চৰায়া ৰাজগহৃৰ ধান অধ আিছল। ৬০আৰু বািবলৈল ঘিটব

লগা সকেলা অম লৰ কথা, অথাৎ বািবলৰ িবষেয় িলখা এই আটাইেবাৰ

বাক িযিৰিময়াই এখন পিুথত িলিখেল। ৬১আৰু িযিৰিময়াই চৰায়াক

ক’ ল, সাৱধান, তুিম বািবল পােল এই সকেলা কথা পাঠ কিৰবা, ৬২আৰু

ক’বা, হ িযেহাৱা, প িক মা হ কােনও ইয়াত বাস নকিৰবৰ িনিমে ,

িক ু িচৰকালৈলেক ংস ান হ’বৰ িনিমে উ কিৰবৰ কথা তুিম এই

ঠাইৰ িবষেয় কছা। ৬৩ পােছ তুিম এই পিুথখন পিঢ় এঁেটাৱা হ’ ল,

ইয়াত এটা িশল বাি ফৰাৎ নদীৰ মাজ ঠাইত পলাই িদবা, ৬৪আৰু

তুিম ক’বা, মই বািবলৈল িয অম ল ঘটাম, তাৰ কাৰেণ বািবল এইদেৰ

ম থািকব, কিতয়াও আৰু িঠব; “আৰু িসহঁত া হ’ব”। িযিৰিময়াৰ

বাক ইমানৈলেক।

৫২ িচিদিকয়াই এৈকশ বছৰ বয়সত ৰজা হ িযৰচূােলমত এঘাৰ

বছৰ ৰাজ কিৰেল; তওঁৰ মাকৰ নাম িল না িনবাসী িযিৰিময়াৰ

জীেয়ক হমতূল। ২ িযেহায়াকীমৰ সকেলা কায অ সােৰ তওঁ িযেহাৱাৰ

সা ােত ‐আচৰণ কিৰেল; ৩ িকয়েনা, িযৰচূােলম আৰু িযহূদাৰ

লাকিবলাকক িযেহাৱাই িনজৰ আগৰ পৰা দূৰ নকিৰেলমােন, তওঁৰ

াধৰ কাৰেণ তওঁেলাকৈল ঘটনা ঘিটল। আৰু িচিদিকয়াই বািবলৰ

ৰজাৰ িবৰেু িবে াহ‐আচৰণ কিৰেল। ৪ পােছ তওঁৰ ৰাজ ৰ নৱম

বছৰৰ দশম মাহৰ দশম িদনা, বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰ আৰু তওঁৰ

সকেলা স সাম ই িযৰচূােলমৰ িবৰেু আিহ ছাউিন পািতেল আৰু

তাৰ অিহেত চািৰওফােল কাঁঠ সািজেল। ৫ এইদেৰ ৰজা িচিদিকয়াৰ

ৰাজ কালৰ একাদশ বছৰৈলেক নগৰখন অৱেৰাধ কৰা আিছল। ৬

পাছত চতুথ মাহৰ নৱম িদনা নগৰত আকাল অিতশয় টান হাৱাত,

দশৰ লাকিবলাকৰ িনিমে খাৱা ব এেকােৱই নাথািকল। ৭ সই

সময়ত নগৰৰ গড়ৰ কােনা এক ঠাই ভঙা হ’লত, সকেলা যু াৰু লাক

পলাই ৰজাৰ উদ ানৰ ওচৰত থকা গড় টাৰ মাজৰ ৱাৰখনৰ বােটিদ

নগৰৰ বািহৰৈল ৰািতেয়ই ওলাই গ’ল, তিতয়া কলদীয়ািবলাক নগৰৰ

িবৰেু চািৰওফােল আিছল আৰু তওঁিবলাক অৰাবাৰ বােটিদ গ’ল। ৮

িক ু কলদীয়ািবলাকৰ স সাম ই ৰজাৰ পাছত খিদ গ, িযৰীেহাৰ

সমথলত িচিদিকয়াক লগ ধিৰেল; তিতয়া তওঁৰ সকেলা স ‐সাম

তওঁৰ ওচৰৰ পৰা িছ ‐িভ হ গ’ল। ৯ পােছ িসহঁেত ৰজাক ধিৰ

হমাৎ দশৰ িৰ াৈল বািবলৰ ৰজাৰ িৰৈল িনেল; তােত তওঁ তওঁৈল

দ া া কিৰেল। ১০ বািবলৰ ৰজাই িচিদিকয়াৰ পেুতকিবলাকক তওঁৰ

চ ৰ আগেত বধ কিৰেল। আৰু িযহূদাৰ আটাই ধান লাকেকা িৰ াত

বধ কিৰেল। ১১ তাৰ বািহেৰ বািবলৰ ৰজাই িচিদিকয়াৰ চ কািঢ়,

তওঁক িশকিলেৰ বাি বািবলৈল ল গ’ল, আৰু তওঁ নমৰা িদনৈলেক

তওঁক ব ীশালত ব ী কিৰ ৰািখেল। ১২ পােছ প ম মাহৰ দশম

িদনা বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ ৰাজ ৰ ঊৈ শ বছৰৰ বছিৰ বািবলৰ

ৰজাৰ আগত িথয় হওঁতা নবজুৰদান ৰ ক‐ সনাপিতেয় িযৰচূােলমৈল

আিহ, ১৩ িযেহাৱাৰ গহৃিট আৰু ৰাজ গহৃিট পিুৰেল আৰু িযৰচূােলমৰ

সকেলা ঘৰ জইু িদ পিুৰেল। ১৪ আৰু সই ৰ ক‐ সনাপিতৰ লগত

অহা কলদীয়ািবলাকৰ সকেলা স সাম ই িযৰচূােলমৰ চািৰওফালৰ

আটাইেবাৰ গড় ভািঙ পলােল। ১৫আৰু নবজুৰদানৰ ৰ ক‐ সনাপিতেয়

জািবলাকৰ কতিবলাক দিৰ লাকক, নগৰৰ বাকী থকা লাকিবলাকক

বািবলৰ ৰজাৰ ফলীয়া হ’বৈল পলাই যাৱািবলাকক ব ী কিৰ ল গ’ল।

১৬ িক ু া া আপডাল কেৰাঁতা আৰু খিতয়ক হ’বৈল নবজুৰদান ৰ ক‐

সনাপিতেয় দশৰ কতিবলাক খীয়া মা হ এিৰ গ’ল। ১৭আৰু িযেহাৱাৰ

গহৃৰ িপতলৰ টা, আৰু িযেহাৱাৰ গহৃৰ আধাৰেবাৰ ও িপতলৰ সমু ‐

পা েটা কলদীয়ািবলােক ডাখৰ ডাখৰৈক ভািঙ সইেবাৰৰ আটাইেবাৰ

িপতল বািবলৈল ল গ’ল। ১৮আৰু ছাঁই পেলাৱা পা , ছাঁই উিলওৱা

হতা, কটাৰী, তজ পেলাৱা পা , িপয়লা আিদ কিৰ পিৰচযা কম কৰা

িপতলৰ আটাই ব িসহঁেত ল গ’ল। ১৯ আৰু চিৰয়া, আঙঠা ধৰা,

তজেপেলাৱা পা , ছাঁই পেলাৱা পা , দীপাধাৰ, িপয়লা, বািট আিদ

কিৰ সাণৰ পা ৰ সাণ, আৰু ৰপূৰ পা ৰপূ ৰ ক‐ সনাপিতেয় ল

গ’ল। ২০আৰু চেলামন ৰজাই িযেহাৱাৰ গহৃৰ িনিমে সই িয টা

, এটা সমু পা , আৰু আধাৰেবাৰৰ তলত থকা বাৰটা িপতলৰ

বষৃ সজাইিছল, সই সকেলা ব ৰ িপতল অপিৰিমত আিছল। ২১আৰু

সই টাৰ িবষেয় হ’ ল থমেটা ওখই ওঠৰ হাত; আৰু বাৰহতীয়া

সূতাই তাক মৰাব পািৰিছল, আৰু তাৰ ডাঠ চািৰ আঙুল; সেয় ফােপালা

আিছল। ২২আৰু তাৰ ওপৰত িপতলৰ এটা মাথলা আিছল, সই মাথলা

ওখই পাঁচ হাত; আৰু মাথলাত চািৰওফােল জািল কটা আৰু ডািলম

আিছল; সই আটাইেবাৰ িপতলৰ; ি তীয় েটাও সই কাৰ, আৰু

তােৰা ডািলম আিছল। ২৩ চািৰওফােল ছয়া ৈ টা ডািলম আিছল,

আৰু চািৰওফােল জািল কটাৰ ওপৰত স মঠু এশ ডািলম আিছল। ২৪

পােছ ৰ ক‐ সনাপিতেয় ধান পেুৰািহত চৰায়াক, আৰু ি তীয় পেুৰািহত

চফিনয়াক, আৰু িতিন জন ৱৰীক ধিৰেল। ২৫আৰু নগৰৰ লাকিবলাকৰ

মাজৰ, যু াৰিুবলাকৰ ওপৰত িনযু এজন অধ ক, নগৰত পাৱা

ৰাজসভাসদ সকলৰ সাতজন মা হক, দশৰ জািবলাকৰ স ৰ নাম

ভি কেৰাঁতা ধান সনাপিতৰ িলখক জনক, আৰু নগৰৰ মাজত পাৱা

দশৰ জািবলাকৰ ষািঠজন মা হক ধিৰেল। ২৬আৰু নবজুৰদান ৰ ক‐

সনাপিতেয় তওঁিবলাকক িৰ াৈল বািবলৰ ৰজাৰ িৰৈল ল গ’ল। ২৭

পােছ বািবলৰ ৰজাই হমাৎ দশৰ িৰ াত তওঁিবলাকক আঘাত কৰাই বধ

কিৰেল। এইদেৰ িযহূদাক িনজ দশৰ পৰা দশা ৰ কৰা হ’ল। ২৮

নবখূদেনচেৰ দশা ৰ কৰা লাকিবলাকৰ সংখ া এই; স ম বছৰত

তওঁ িতিন হাজাৰ তইশজন িয দী মা হক দশা ৰ কিৰ িনেল; ২৯

নবখূদেনচৰৰ ৰাজ ৰ অ াদশ বছৰত তওঁ িযৰচূােলমৰ পৰা আঠশ

বি শ জনক দশা ৰ কিৰ ল গ’ল; ৩০ নবখূদেনচৰৰ ৰাজ ৰ তইশ

বছৰৰ বছিৰ নবজুৰদান ৰ ক‐ সনাপিতেয় িয দী িবলাকৰ মাজৰ পৰা

সাতশ প ি শ জনক দশা ৰ কিৰ ল গ’ল; স মঠু চািৰ হাজাৰ ছশ

লাক ল গ’ল। ৩১ পােছ িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীনৰ ব ী অৱ াৰ

সাতি শ বছৰৰ বছিৰ, াদশ মাহৰ পঁিচশ িদনৰ িদনা বািবলৰ ইবীল‐

মেৰাদক ৰজাই িনজৰ ৰাজ ৰ থম বছৰত িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াখীনৰ

মৰু দািঙ, তওঁক ব ীশালৰ পৰা মু কিৰেল; ৩২আৰু তওঁক মৰমৰ

কথা ক’ ল, আৰু বািবলত তওঁৰ লগত থকা ৰজািবলাকৰ আসনতৈক

তওঁৰ আসন ওখত াপন কিৰেল। ৩৩আৰু তওঁ িনজৰ ব ীশালৰ
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কােপাৰ সলােল, আৰু তওঁ জীয়াই থােক মােন ৰজাৰ আগত সদায়

ভাজন কিৰেল। ৩৪আৰু তওঁৰ খৰুাকৰ িবষেয় হ’ ল, তওঁ জীয়াই

থােক মােন নমৰাৈলেক বািবলৰ ৰজাৰ আ ােৰ এক এক িদনৰ উপযু

খাদ ব িত িদেন তওঁক িদয়া হিছল।



িবলাপ‐গাথা439

িবলাপ‐গাথা
১ িয িযৰচূােলম নগৰ এসময়ত জােৰ পিৰপণূ আিছল, সই নগৰ

এিতয়া কেন অকলশৰীয়া হ ৰ আেছ! যিদও তাই জািত সমহূৰ

মাজত মতাশালী আিছল, তথািপ তাই িবধৱাৰ দেৰ হ’ল! েদশেবাৰৰ

মাজত তাই ৰাণী আিছল, িক ু এিতয়া দাস ৰ অধীন হ’ল! ২ তাই

ৰািত উচুিপ িবলাপ কেৰ আৰু তাইৰ চ ৰ পানী গােলেৰ ব যায়। তাইৰ

িমক সকলৰ মাজত তাইক শা না িদবৈল কােনা নাই। তাইৰ সকেলা

ব ু েৱ তাইক িব াস‐ঘাতকতা কিৰেল। তওঁেলাক তাইৰ শ হ’ল।

৩ দিৰ তা আৰু শ‐ ভাগ কৰাৰ পাছত িযহূদা ব ী ত গ’ল। তাই

কােনা িব াম নােপাৱাৈক সকেলা জািতৰ মাজত বাস কিৰ আেছ। তাই

হতাশ হাৱাত তাইৰ শ সকেল তাইক আ া কিৰেল। ৪ িনধািৰত

প ৈল কােনা নােযাৱাত, িচেয়ানৰ পথেবােৰ শাক কিৰেছ। তাইৰ

আটাই ৱাৰ অৱেহিলত হ’ল। তাইৰ পেুৰািহতসকেল খত কঁকাই

আেছ। তাইৰ মাৰীসকল শাকত আেছ আৰু িনেজও অিত বজাৰত

আেছ। ৫ তাইৰ শ েবাৰ, তাইৰ ভু হ’ল; আৰু তওঁেলাকৰ উ িত

হ’ল। িকয়েনা তাইৰ অপৰাধ অিধক হাৱা কাৰেণ িযেহাৱাই তাইক

শ িদেল। তাইৰ িশ সকল শ ৰ হাতত ব ী‐অৱ াৈল গ’ল। ৬আৰু

িচেয়ান‐জীয়াৰীৰ সৗ য ই তাইক ত াগ কিৰেল। তাইৰ ৰাজ মাৰসকল

চৰণীয়া ঠাই নােপাৱা হিৰণৰ দেৰ হ’ল, আৰু শি হীন হ খিদ িনয়া

শ ৰ আেগ আেগ গ’ল। ৭ িযৰচূােলেম িনজৰ খ আৰু ক ৰ িদনত,

পবূকালৰ িনজৰ সকেলা মেনাহৰ ব েবাৰৰ িবষেয় সাঁৱৰণ কিৰেছ।

যিতয়া তাইৰ জাসকল শ ৰ হাতত পিৰল, তিতয়া কােনও তাইক

সহায় নকিৰেল। শ েবােৰ তাইৰ ংস হাৱা অৱ া দিখ উপহাস

কিৰেল। ৮ িযৰচূােলেম অিতশয় পাপ কিৰেল; এই কাৰেণ তাই অ িচ

ব যন হ’ল। তাইৰ স ানকাৰীসকেল তাইৰ উল তা দিখ তাইক

তু ান কিৰেল। তাই েখেৰ কঁকাই পাছফােল মখু ঘৰূায়। ৯ তাইৰ

চুৱা, তাইৰ কােপাৰৰ আঁচলত লািগ আেছ। তাই িনজৰ শষ গিতৈল

মন নকিৰেল। এই কাৰেণ আচিৰতৰেূপ তাইৰ অেধাগিত হ’ল। তাইক

শা না িদওঁতা কােনা নাই। হ িযেহাৱা, মাৰ শৈল দিৃ কৰক, কাৰণ

শ অিত মহান হ’ল! ১০ শ েৱ তাইৰ আটাই মেনাহৰ ব েবাৰৰ

ওপৰত হাত িদেল। িয জািতেবাৰক আেপানাৰ সমাজত সামাবৈল আপিুন

িনেষধ কিৰিছল, তাই সই জািতেবাৰক তাইৰ পিব ানত েৱশ কৰা

দিখেল। ১১ তাইৰ সকেলা জাই অ িবচািৰ খত কঁকাই আেছ।

তওঁেলােক আহাৰ খাই পনুৰ জীৱন িত া কিৰবৈল িনজ িনজ মেনাহৰ

ব েবাৰ িদেল। হ িযেহাৱা, চাওঁক আৰু মাৰ িবষেয় িবেবচনা কৰক,

িকয়েনা মই অেযাগ হ’ লা। ১২ হ বাটৰৱুাসকল, এেয় তামােলাকৰ

দিৃ ত এেকােক নহয় ন? িবচাৰ কৰা আৰু চাৱা, মাৈল কৰা মাৰ এই

খৰ িনিচনা আৰু খ হ’ব পােৰেন? িকয়েনা িযেহাৱাই িনজৰ চ

াধৰ িদনা মাক য ণা িদেল। ১৩ তওঁ ওপৰৰ পৰা মাৰ হাড়েবাৰৰ

মাজৈল অি পিঠয়ােল আৰু সেয় হাড়েবাৰক লাই পলােল। তওঁ

মাৰ ভিৰত জাল পািতেল আৰু মাক ঘৰূাই আিনেল। তওঁ মাক সঘনাই

পিৰত আৰু শি হীন কিৰেল। ১৪ মাৰ অপৰাধৰপূ যৱুিল, তওঁৰ

হােতেৰ ব া হ’ল। সইেবাৰক এেকলেগ গাঁিঠ মাৰ িডিঙত িপ াই

িদয়া হ’ল। তওঁ মাক শি হীন কিৰেল। িয সকলৰ িবৰেু মই িথয়

হ’ব নাৱােৰাঁ, তওঁেলাকৰ হাতত িযেহাৱাই মাক সমপণ কিৰেল। ১৫

মাক ৰ া কৰা মাৰ আটাই বীৰেক ভুেৱ তু কিৰেল। তওঁ মাৰ

বলৱান লাকসকলক িৰ কিৰবৈল মাৰ অিহেত এখন সভা আ ান

কিৰেল। ভুেৱ মাৰ িযহূদা‐জীয়াৰীক া া ত গচকা িদ গচিকেল।

১৬ এইেবাৰ কথাৰ কাৰেণ মই কাি েছাঁ। মাৰ চ ৰ পৰা পানী ব

গেছ; িকয়েনা মাৰ াণ জৰুাব পৰা শা নাকাৰীজন মাৰ পৰা আঁতৰত

আেছ। শ জয়ী হাৱাত মাৰ স ান সকল অৱেহিলত হ’ল। ১৭ িচেয়ােন

সহায়ৰ বােব বহলৈক হাত মিলেছ; তাইক শা না িদবৈল কােনা নাই।

যােকাবৰ চািৰওফােল থকা লাকসকলক, তাইৰ শ হ’বৈল িযেহাৱাই

আ া িদেছ। তওঁেলাকৰ মাজত িযৰচূােলম অ িচ ব যন হ’ল। ১৮

িযেহাৱা ধািমক, িকয়েনা মই তওঁৰ আ াৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেলাঁ। হ

জািত সমহূ না, মই তামােলাকক িবনয় কেৰাঁ আৰু মাৰ খৈল মন

কৰা। মাৰ যৱুতী আৰু বীৰসকল ব ী অৱ াৈল গ’ল। ১৯ মই মাৰ

মকাৰীসকলক মািতেলাঁ, িক ু তওঁেলাক মাৰ িত িব াসঘাতক

হ’ল। যিতয়া িনজ াণ ৰ া কিৰবৰ বােব তওঁেলােক আহাৰ িবচািৰিছল;

তিতয়া মাৰ পেুৰািহত আৰু পিৰচাৰক সমেূহ নগৰত াণ ত াগ কিৰেল।

২০ হ িযেহাৱা, চাওঁক, মই স টত পিৰেলাঁ; মাৰ দয় অত িখত

হেছ। মাৰ অ ৰত মাৰ দয় িবকৃত হ’ল, কাৰণ মই অত িবে াহ

কিৰেলাঁ। বািহৰত আমাক তেৰাৱােলেৰ িনঃস ান কিৰেছ; আৰু ঘৰত যন

মতুৃ েহ উপি ত হেছ। ২১ মাৰ কঁকিন নক। মাক শা না িদবৈল

কােনা নাই। মাৰ আটাই শ েৱ মাৰ ৰৱ াৰ িবষেয় িনেল, আৰু

আপিুন য এেন অৱ া কিৰেল, সই কাৰেণ তওঁেলাক আনি ত হেছ।

আপিুন িয িদনৰ িবষেয় ঘাষণা কিৰেল, সই িদন উপি ত কৰক, তিতয়া

তওঁেলােকা মাৰ দেৰ হ’ব। ২২ তওঁেলাকৰ সকেলা তা আেপানাৰ

আগত উপি ত হওঁক, মাৰ সকেলা অপৰাধৰ কাৰেণ আপিুন মাৈল কৰা

িনিচনাৈক তওঁেলাকৈলেকা কৰক; িকয়েনা মাৰ খৰ কঁকিন অেনক

আৰু মাৰ অ ৰ ্বল।

২ ভুেৱ িনজ াধত কেন এটা ডাঙৰ মেঘেৰ িচেয়ান‐জীয়াৰীক

স ণূৰেূপ ঢািকেল! তওঁ গৰ পৰা ই ােয়লৰ শাভাক পিৃথৱীৈল

পিঠয়াই িদেল; আৰু িনজ াধৰ িদনত িনজৰ ভিৰ‐পীৰাৈল সাঁৱৰণ

নকিৰেল। ২ ভুেৱ দয়া নকিৰ যােকাবৰ সকেলা নগৰেবাৰ াস

কিৰেল। তওঁ িনজ াধত িযহূদা‐জীয়াৰীৰ ্গেবাৰ ভািঙ পলােল;

তওঁ সইেবাৰক অপমােনেৰ মািটৰ সমান কিৰেল, সই ৰাজ আৰু তাইৰ

ৰাজ মাৰসকলক অপিব কিৰেল। ৩ তওঁ চ াধত ই ােয়লৰ

সকেলা শি ছদন কিৰেল। তওঁ শ ৰ স খুৰ পৰা িনজৰ সাঁ হাত

কাঁচােল। আৰু চািৰওফােল সকেলা াস কেৰাঁতা ল অি িশখাৰ

দেৰ তওঁ যােকাবক দ কিৰেল। ৪ শ ৰ িনিচনাৈক তওঁৰ িনজৰ

ধ আমাৰ িদেশ ভাঁজ কিৰেল। তওঁ যু ত থকা শ ৰ দেৰ, আমাৈল

মািৰ পিঠয়াবৰ বােব িনজ হাতক সাজু কৰােল। তওঁৰ দিৃ ত তিৃ জনক

সকেলােক বধ কিৰেল। িচেয়ান‐িজয়াৰীৰ ত ুৰ ওপৰত তওঁ িনজৰ াধ

অি ৰ দেৰ বৰষােল। ৫ ভুেৱ শ যন হ’ল। তওঁ ই ােয়লক াস

কিৰেল। তওঁ ই ােয়লৰ আটাই ৰাজ‐অ ািলকােবাৰ াস কিৰেল; আৰু

তাৰ গেবাৰ ধংস কিৰেল। তওঁ িযহূদা‐জীয়াৰীৰ মাজত শাক আৰু

িবলাপ বঢ়ােল। ৬ তওঁ িনজ ত ু বাৰীৰ টিঙ ধংস কৰাৰ দেৰ ধংস

কিৰেল আৰু িনজৰ সমাজ পতা ঠাই িবন কিৰেল। িযেহাৱাই িচেয়ানত

প আৰু িব াম িদন পাহৰােল, িকয়েনা তওঁৰ চ াধত ৰজা আৰু

পেুৰািহতসকলক তওঁ হয় ান কিৰেল। ৭ ভুেৱ তওঁৰ য েবদী

অ া কিৰেল; আৰু তওঁৰ পিব ান িঘণ কিৰেল। তওঁ তাইৰ

অ ািলকাৰ গড়েবাৰ শ ৰ হাতত সমপণ কিৰেল। তিতয়া তওঁেলােক

প িদনৰ িনিচনাৈক িযেহাৱাৰ গহৃত জেয়েৰ কালাহল কিৰেল। ৮

িযেহাৱাই উে শ মলূকভােৱ িচেয়ান‐জীয়াৰীৰ গড় ন কিৰবৈল মন

কিৰেল। তওঁ পিৰমান‐জৰী পািৰ সই গড় িবন কৰাৰ পৰা তওঁৰ হাত

নােকাঁচােল। আৰু তওঁ গৰ চিৰওফােল থকা গড়েবাৰক িবলাপ কৰােল

আৰু গেবাৰ শি হীন কিৰেল। ৯ িচেয়ান‐জীয়াৰীৰ ৱাৰেবাৰ মািটত

পাত গ’ল; িচেয়ানৰ ৱাৰৰ ডাংেবাৰ িযেহাৱাই ন কিৰেল আৰু ভািঙেল।

তাইৰ ৰজা আৰু ৰাজ মাৰসকল অনা‐ই দীসকলৰ মাজত আেছ, য’ত

মািচৰ কােনা িবধান নাই। আনিক তাইৰ ভাববাদীসকেল িযেহাৱাৰ পৰা

কােনা দশন পাৱা নািছল। ১০ িচেয়ান‐জীয়াৰীৰ ব ৃ সকেল মািটত বিহ

নীৰেৱ শাক কিৰ আেছ। তওঁেলােক িনজ িনজ মৰূত ধিূল ছিটয়াইেছ;

আৰু কঁকালত চট কােপাৰ বাি েছ। িযৰচূােলমৰ মাৰীসকেল মািটৈল

মৰূ দাঁৱাই আেছ। ১১ মাৰ চ ‐ লা ব হ ৰঙা হ’ল; মাৰ দয় অত

িখত হেছ। মাৰ জািত ৰপূ জীয়াৰীৰ লাকসকলৰ ংসৰ কাৰেণ

মাৰ কিলজাৰ িপ পানী মািটত ঢলা হেছ, িকয়েনা নগৰৰ বাটেবাৰত

িশ আৰু িপয়াহ খাৱা কঁচুৱাসকল মিু ত হেছ আৰু মতুৃ ৰ মখুত
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পিৰেছ। ১২ “আহাৰ আৰু া াৰস ক’ত?” এই বিুল তওঁেলােক িনজ

িনজ মাতসৃকলক কেৰ। িসহঁত নগৰৰ বাটেবাৰত আহত হাৱা

মা হৰ দেৰ মিু ত হেছ, আৰু িনজ িনজ মাতৰৃ কালাত াণত াগ

কিৰেছ। ১৩ হ িযৰচূােলম‐জীয়াৰী, তামাৰ িবষেয় মই িক সা িদম?

তামাক শা না িদবৰ বােব তামােৰ সেত িকহৰ তুলনা িদম? হ

মাৰী িচেয়ান‐জীয়াৰী, িকয়েনা তামাৰ ভঙা‐ৰপূ সাগৰৰ দেৰ বহৃৎ;

কােন তামাক কিৰব পােৰ? ১৪ তামাৰ ভাববাদীসকেল তামাৰ

পে িমছা আৰু মখুতাৰ দশন পােল। আৰু তামাৰ স ি েবাৰ পনুৰায়

ঘৰূাই পাবৈল তওঁেলােক তামাৰ অপৰাধেবাৰ কাশ নকিৰেল, িক ু

তওঁেলােক দশন পাই তামাৰ পে অসাথক বাণী আৰু দশা ৰৰ

কাৰণ চাৰ কিৰেল। ১৫আটাই বাটৰৱুাই তামাক দিখ হাত‐তািল

িদেছ। তওঁেলােক িযৰচূােলম‐জীয়াৰীক িৰয়াই মৰূ জাকািৰ কয়

বােল, “পৰম ৰী আৰু গােটই পিৃথৱীৰ আন দািয়নী বিুল মা েহ

কাৱা নগৰী এইখেনই ন?” ১৬ তামাৰ আটাই শ েৱ তামাৰ অিহেত

মখু বহলৈক মিলেল আৰু তামাৰ িবপে ঠা া কিৰেল। তওঁেলােক

িৰয়াই আৰু দাঁত কৰিচ কয়, “আিম তাইক াস কিৰেলাঁ। আিম বাট

চাই থকা িদন, িন য় এই িদনেটােৱই; আিম পােলাঁ, আিম দিখেলাঁ!” ১৭

িযেহাৱাই িনেজই কৰা সংক িস কিৰেল, পবূকালত আ া কৰা তওঁৰ

বাক পণূ কিৰেল। তওঁ দয়া নকিৰ ভািঙ পলােল, আৰু তাৰ ওপৰত

শ ক আন কৰােল; তওঁ তামাৰ বৰীেবাৰৰ িশংেটা উ ত কিৰেল।

১৮ তওঁেলােক মনেত ভুৰ আগত কাতেৰাি কিৰ ক’ ল, “ হ িচেয়ান‐

জীয়াৰীৰ গড়, িদেন‐ৰািতেয় চ লা নৰ িনিচনাৈক ব থাকক। তুিম

িনজেক অলেপা িব াম িনিদবা। তামাৰ চ ৰ মিনক শা হ’বৈল িনিদবা।

১৯ উঠা আৰু েত ক হৰৰ আৰ ণেত ৰািত িচঞিৰ কা া ভুৰ আগত

তামাৰ দয় পানীৰ দেৰ ঢািল িদয়া। তামাৰ িয িশ সকলক েত ক

আিলৰ মৰূত ভাকত মিূ ত হেছ, তওঁেলাকৰ াণৰ াৰ অেথ তওঁৈল

হাত তালা।” ২০ হ িযেহাৱা, িবেবচনা কিৰ চাৱা, তুিম িয জনৈল এেন

ব ৱহাৰ কিৰছা। মিহলাসকেল হাত িনচু ৱা স ান িনজৰ গভফলক ভ ণ

কিৰবেন? পেুৰািহত আৰু ভাববাদীক ভুৰ পিব ানত বধ কৰা হ’ব

ন? ২১ ডকা আৰু বঢ়ুা লাক, আিলবাটৰ মািটত পিৰ আেছ। মাৰ

যৱুতী আৰু যৱুকসকল তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হেছ। তুিম তামাৰ

াধৰ িদনাত তওঁেলাকক বধ কিৰলা; তুিম দয়া নকিৰ হত া কিৰলা।

২২ তুিম প িদনৰ িনিচনাৈক চািৰওফালৰ পৰা মাৈল নানা াস মািতলা;

আৰু িযেহাৱাৰ াধৰ িদনত ৰ া পাৱা, আৱিশ কােনা নািছল। মই

িনচুকাই ডাঙৰ‐দীঘল কৰা সকলক মাৰ শ েৱ সংহাৰ কিৰেল।

৩ িযেহাৱাৰ াধৰ দ ৰ াৰাই খ ভাগ কৰা পৰুষুজন মেয়ই। ২

তওঁ মাক খিদ পিঠয়ােল আৰু মাক পাহৰত নহয়, িক ু অ কাৰৰ

পথতেহ গমন কৰােল। ৩ িন য়ৈক তওঁ মাক িবমখু কিৰেল; ওেৰ

িদনেটা তওঁ মাৰ অিহেত িনজ হাত চলায়। ৪ তওঁ মাৰ মাংস আৰু

ছাল জীণ কিৰেল; তওঁ মাৰ হাড়েবাৰ ভািঙেল। ৫ তওঁ মাৰ অিহেত

চািৰওফােল িত তা আৰু াি ৰপূ গেড়েৰ অৱেৰাধ কিৰেল। ৬ ব

সময় ধিৰ মতুৃ হাৱা মা হৰ দেৰ, তওঁ মাক অ কাৰ ঠাইেবাৰত

বাস কৰােল। ৭ মই ওলাই যাব নাৱাৰাৈক তওঁ মাৰ চািৰওফােল

বৰা িদেল। তওঁ মাৰ িশকিল গধৰূ কিৰেল। ৮ যিদও মই সহায়ৰ

বােব িচঞিৰ কাতেৰাি কিৰেছাঁ, তথািপ তওঁ মাৰ াথনাৈল কাণ

িনিদেয়। ৯ তওঁ মাৰ পথেবাৰ কটা িশেলেৰ ব কিৰেল; মই লাৱা

িতেটা বােটই বঁকা। ১০ মাৰ পে তওঁ খাপ িদ থকা ভালকু, পতু

ঠাইত থকা িসংহৰ দেৰ। ১১ তওঁ মাৰ বাট আওবাট কিৰেল। তওঁ

মাক চ েলােৰ পথৃক কিৰেল, আৰু মাক অনাথ কিৰেল। ১২ তওঁ

িনজৰ ধ িভৰাই ল’ ল আৰু মাৈল ল কিৰ কাঁড় মািৰেল। ১৩ তওঁ

িনজৰ তূণৰ বাণ মাৰ ম ানত মৱুােল। ১৪ মই মাৰ লাকসকলৰ

হািহ উে ক কৰা ব ি হ পিৰেলাঁ, িদেন িদেন তওঁেলাকৰ িব পা ক

গানৰ িবষয় হেছাঁ। ১৫ তওঁ মাক িততােৰ পৰূ কিৰেল আৰু মাক

অিধকৈক নাগদানা খৱুােল। ১৬ খাৱা ব ত িমহিল হাৱা িশল িটেৰ

তওঁ মাৰ দাঁেতা ভািঙেল; তওঁ মাক ছাঁইৈল ঠিল পিঠয়ােল। ১৭ তুিম

মাৰ জীৱনৰ পৰা শাি আঁতৰ কিৰলা; মই ম ল পাহিৰেলাঁ। ১৮ গিতেক

মই ক’ লা, “ মাৰ জাকজমকতা শষ হ গ’ল, সেয় মাৰ আশা অৱেশ ই

িযেহাৱাৰ পৰা আিহব!” ১৯ মাৰ খ আৰু তাড়না সাঁৱৰণ কেৰাঁেত, মই

নাগদানা আৰু িবহ সাঁৱৰণ কেৰাঁ। ২০ মাৰ াণৰ সাঁৱৰণত সইেবাৰ

এিতয়াও আেছ আৰু মাৰ াণ মাৰ অ ৰত নত হেছ। ২১ িক ু মাৰ

মনত ইয়াক পনুৰায় সাঁৱৰণ কেৰাঁ, এই হতুেক মাৰ আশা আেছ। ২২

আিম য স ণূ শষ নহেলাঁ, এইেটােৱ িযেহাৱাৰ িব াসেযাগ িনয়ম;

িকয়েনা তওঁৰ কৰণুাময় কাযৰ শষ নাই! ২৩ তওঁৰ কৰণুাময় কায

িত ভাতেত নতুন হয়; তামাৰ িব তা মহৎ! ২৪ মাৰ ােণ কয়,

“িযেহাৱােয়ই মাৰ অংশ,” এই হতুেক মই তওঁত ভাৰসা কিৰম। ২৫

িযেহাৱাৈল অেপ া কেৰাঁতা সকলৈল, তওঁক িবচােৰাঁতাসকলৰ জীৱনৈল

তওঁ ম লময়। ২৬ িযেহাৱাৰ পিৰ াণৈল আশা কিৰ নীৰেৱ বাট চাই

থকাই ভাল। ২৭ যৗৱন‐কালত যৱুিল বাৱাই মা হৰ পে ম লময়।

২৮ তওঁ তাৰ ওপৰত যৱুিল িদয়াৰ কাৰেণ িস অকেলই বিহ থাকক আৰু

িনজম িদ থাকক। ২৯ িস িনজৰ মখু ধিূলত ৰাখক; িকজািন আশা হ’ব

পােৰ। ৩০ িস তাৰ হাৰ কৰা জনৈল গাল পািত িদয়ক, িস িন ােৰ

পিৰপণূ হওঁক, ৩১ যােত ভুেৱ িচৰকালৈলেক তাক ত াগ নকিৰব!

৩২ যিদও তওঁ ক িদেয়, তথািপ তওঁৰ অিধক দয়া অ সােৰ কৃপা

কিৰব। ৩৩ িকয়েনা তওঁ িনজ ই ােৰ ক িনিদেয়, বা মা হৰ স ান

সকলক বজাৰ িনিদেয়। ৩৪ পিৃথৱীৰ আটাই ব ীেবাৰক ভিৰৰ তলত

িড় কৰা, ৩৫ সে াপিৰ জনাৰ আগত মা হৰ চুউৱা, ৩৬আৰু

মা হৰ গাচৰত তাক অ ায় কৰা ‐ িযেহাৱাই জেনা সইেবাৰৰ িবষেয়

নেদেখ? ৩৭ ভুেৱ আ া নকৰাৈক, কান ব ি েয় কাৱা বাক িস

হয়? ৩৮ সে াপিৰ জনাৰ মখুৰ পৰা ম ল আৰু অম ল নালায়?

৩৯ জীিৱত মা েহ িকয় আপি কেৰ? মা েহ িনজ পাপৰ দ ৰ বােব

িকয় আপি কেৰ? ৪০আহাঁ, আিম িবচাৰ কিৰ আমাৰ িনজ পথেবাৰ

পৰী া কেৰাঁহক আৰু পনুৰায় িযেহাৱাৈল ঘেূৰাহঁক। ৪১ গিনবাসী

ঈ ৰৈল আমাৰ দয় আৰু হাত তুিল াথনা কেৰাঁহক। ৪২ “আিম অপৰাধ

আৰু িবে াহ কিৰেলাঁ, সেয় তুিমও আমাক মা নকিৰলা। ৪৩ তুিম

িনজেক ােধেৰ ঢািকলা আৰু আমাক পােছ পােছ খিদলা। তুিম আমাক

হত া কিৰলা, আৰু আমাক তুিম দয়া নকিৰলা। ৪৪ তুিম িনজেক মেঘ

সেত ঢািকলা, সেয় কােনা াথনাই ভদ কিৰব নাৱািৰেল। ৪৫ তুিম

আমাক লাক সমহূৰ মাজত পিৰত আৰু অ ীকাৰ কিৰলা। ৪৬আমাৰ

আটাই শ েৱ আমাৰ অিহেত মখু বহলৈক মিল ঠা া কিৰেল। ৪৭ সই

গাতৰ ভয়, িনজনতা আৰু িনে ষণ, আমাৈল এেকলেগ আিহেছ।” ৪৮

মাৰ জািত ৰপূা জীয়াৰীৰ িনে ষণৰ কাৰেণ, মাৰ চ ৰ পৰা পানীৰ

সাঁত বেছ। ৪৯ মাৰ চ ৰ পানী িনগেৰ, আৰু ই া নহয় আৰু শষ

নােহাৱাৈক িনগেৰ; ৫০ যিতয়াৈলেক িযেহাৱাই গৰ পৰা তলৈল চাই

দিৃ নকেৰ। ৫১ মাৰ নগৰৰ আটাই জীয়াৰীৰ কাৰেণ মাৰ চ েৱ

মাৰ াণক খ িদেছ। ৫২ শ েবােৰ িবনাকাৰণত প ী িচকাৰ কৰাৰ

দেৰ, মাক িনদয়ভােব িচকাৰ কিৰেল। ৫৩ তওঁেলােক অ পত মাৰ

াণ সংহাৰ কিৰেল আৰু মাৰ ওপৰত এটা িশল ৰািখ হ’ল। ৫৪ মাৰ

মৰূৰ ওপেৰিদ পানী ব গ’ল; মই কেলাঁ য, “মই উ হেলাঁ!” ৫৫

হ িযেহাৱা, মই দ অ পৰ পৰা তামাৰ নাম লেলাঁ। ৫৬ যিতয়া

মই ক’ লা, “সহায় পাবৈল কৰা মাৰ কাতেৰাি ৈল তুিম কাণত সাপা

িনিদবা।” তিতয়া তুিম মাৰ িন িনলা। ৫৭ তামাৰ নাম লাৱা িদনত,

তুিম ওচৰ চািপ আিহ ক’লা, “ভয় নকিৰবা!” ৫৮ হ ভু, তুিম মাৰ

াণৰ অিভেযাগ িতবাদ কিৰলা; তুিম মাৰ জীৱন মু কিৰলা। ৫৯ হ

িযেহাৱা, তওঁেলােক মাৈল কৰা অ ায় তুিম দিখছা; মাৰ গাচৰ িবচাৰ

কৰা। ৬০ তওঁেলাকৰ আটাই িতকাৰৰ কায আৰু মাৰ অিহেত কৰা

তওঁেলাকৰ সকেলা আলচ তুিম দিখলা। ৬১ হ িযেহাৱা, তওঁেলাকৰ

িধ াৰ আৰু মাৰ অিহেত কৰা তওঁেলাকৰ সকেলা আেলাচনা তুিম

িনলা। ৬২ তুিম মাৰ অিহেত উঠােবাৰৰ ওঁঠৰ বাক আৰু গােটই িদন

মাৰ িবৰেু কৰা তওঁেলাকৰ ক না িনলা। ৬৩ তুিম তওঁেলাকৰ বহা
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আৰু উঠা দখা; মই তওঁেলাকৰ ঠা াৰ গানৰ িবষয়। ৬৪ হ িযেহাৱা,

তওঁেলাকৰ হাতৰ কায অ সােৰ তুিম তওঁেলাকক িতফল িদয়া। ৬৫

তুিম তওঁেলাকক মনৰ জঠৰতা দান কৰা; তামাৰ শাও তওঁেলাকৰ

ওপৰত পৰক। ৬৬ তুিম াধত তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ যাৱা

আৰু িযেহাৱাৰ আকাশ‐ম লৰ তলৰ পৰা তওঁেলাকক উ কৰা।

৪ বণ কেন মিলন হল! অিত সাণ কেন পিৰৱতন হ’ল। পিব

পাথৰেবাৰ েত ক আিলৰ মৰুত পেলাৱা হ’ল। ২ উ ম সাণৰ

তুল িচেয়ানৰ ব মলূ পু সকল মাৰৰ হাতৰ কম মািটৰ কলহ যন

কেন গণ হ’ল! ৩ িশয়ালেবােৰও িনজ িনজ পাৱািলেবাৰক িপয়াহ

িদ িতপালনকািৰণী হয়, িক ু মাৰ িনজৰ লাকসকলৰ জীয়ৰীসকেল

হ’ ল অৰণ ত থকা উট প ীৰ িনিচনা িন ু ৰ হ’ল। ৪ িপয়াহ খাৱা

কঁচুৱাৰ িজভা িপয়াহত তালতু লািগল; িশ সকেল িপঠা খিুজেছ, িক ু

কােনও তওঁেলাকক িদয়া নাই। ৫ খাদ খাৱাসকেল আিলত অনাথ

হ পিৰ আেছ; ৰঙা িবছনাত ই ডাঙৰ‐দীঘল হাৱা সকেল গাবৰৰ

দ’ম সাবিটেছ। ৬ মাৰ জািত ৰপূা জীয়ৰী সকলৰ অপৰাধ, সই

চেদামৰ পাপতৈকেয়া অিধক, িয চেদাম মু েত িবন হিছল, যিদও

কােনা হােত তাইক িত কৰা নািছল। ৭ তওঁৰ ধান লাকসকল

িহমতৈকেয়া িন ল, এঁৱা গাখীৰতৈকেয়া বগা আিছল। তওঁেলাকৰ গা

প ৰাগ মিণতৈকেয়া ৰঙা আিছল; তওঁেলাকৰ উ লতা নীলকা মিণৰ

সদশৃ আিছল। ৮এিতয়া তওঁেলাকৰ মখু এঙাৰতৈক ক’লা হ’ল, আৰু

তওঁেলাকক আিলবাটত িচিন পাৱা নাযায়। তওঁেলাকৰ ছাল হাড়ত

লািগল। ই কাই কাঠ যন হ’ল। ৯ ভাকত মৰা লাকতৈক তেৰাৱালৰ

াৰাই হত হাৱা লাক ধ , িকয়েনা তওঁেলাক পথাৰত উৎপ হাৱা

শস ৰ অভাৱত ভাকৰপূ তেৰাৱােলেৰ খাচা যন হ ীণাই গেছ। ১০

হৱতী মিহলাসকেল িনজ হােতেৰ িনজ িনজ স ান িসজােল; মাৰ

জািত ৰপূা জীয়াৰীৰ সংহাৰৰ কালত িসহঁত তওঁেলাকৰ খাৱা ব

যন হেছ। ১১ িযেহাৱাই িনজৰ াধ িস কিৰেল, িনজৰ চ াধ

বৰষােল; তওঁ িচেয়ানত জইু লােল, সেয় তাৰ িভি মলূেবাৰ াস

কিৰেল। ১২ ইয়াক পিৃথৱীৰ ৰজাসকেল নাইবা আটাই জগত িনবাসীেয়

িব াস নকিৰব য, শ আৰু বৰী িযৰচূােলমৰ ৱাৰত সামাব পােৰ। ১৩

সই ভাববাদীসকলৰ পাপৰ আৰু সই পেুৰািহতসকলৰ অপৰাধৰ বােব

এেয় ঘিটল তাৰ িয ভাববাদীসকেল আৰু তাৰ িয পেুৰািহতসকেল তাৰ

িভতৰত ধািমকসকলৰ ৰ পাত কিৰিছল। ১৪ িসহঁেত অ লাকসকলৰ

দেৰ আিলত মণ কিৰিছল। িসহঁত তেজেৰ এেনৈক অ িচ হিছল,

য, লাকসকেল িসহঁতৰ কােপাৰ চুব নাৱািৰিছল। ১৫ লাকসকেল

িসহঁতক িৰিঙয়াই কিছল, “ চ, হ অ িচ, চ, চ, চুিব!” িসহঁেত

পলাই মণ কেৰাঁেত, লাকসকেল জািতেবাৰৰ মাজত কিছল, “িসহঁত

এই ঠাইত পনুৰ িবেদশী হ নাথািকব!” ১৬ িযেহাৱাৰ ােধ িসহঁতক

িছ ‐িভ কিৰেল; তওঁ িসহঁতৈল পনুৰ দিৃ নকিৰব। লাক সকেল

সই পেুৰািহতসকলক স ান নকিৰেল, সই ব ৃ সকলক দয়া নকিৰেল।

১৭আিম সহায়ৰ বােব বথৃা আশা কেৰাঁেত, আমাৰ চ বল হ গ’ল,

ৰ া কিৰব নাৱাৰা এক জািতৰ বােব আিম আমাৰ হৰী‐ঘৰত চাই

আিছেলাঁ। ১৮ শ েবােৰ আমাৰ খাজৈল এেনৈক খাপ িদ আিছল য,

আমাৰ চকেবাৰত আিম ফুিৰব নাৱািৰেলাঁ। আমাৰ অি ম ওচৰ, আমাৰ

িদন ওৰ পিৰল; িকয়েনা আমাৰ অি ম উপি ত। ১৯আমাৰ পােছ পােছ

খিদ অহােবাৰ আকাশৰ ৰ প ীতৈকও বগী আিছল। িসহঁেত প তত

আমাক ধেৰাঁধেৰাঁৈক খিদেল, িসহঁেত মৰু া ত আমাৰ বােব খাপ িদেল।

২০আমাৰ নাকৰ িন াস ৰপূ িযেহাৱাৰ সই অিভিষ জনক িসহঁতৰ

গাতত ধৰা হ’ল, িয জনৰ িবষেয় আিম কিছেলাঁ, “জািত সমহূৰ মাজত

আিম তওঁৰ ছাঁত জীয়াই থািকম।” ২১ হ উচ দশীয় ইেদাম িনবািসনী

জীয়ৰী সকল উ াস কৰা আৰু আনি ত হাৱা, কাৰণ পান‐পা িট পাৰ হ

তামাৰ ওচৰৈলেকা যাব। তােত তুিম মতলীয়া হ িনজেক িবব কিৰবা।

২২ হ িচেয়ান‐জীয়াৰী, তামাৰ অপৰাধৰ দ স ণূ হ’ল; তওঁ পনুৰ

তামাক ব ী অৱ াৈল িনিনব। িক ু হ ইেদাম‐জীয়াৰী, তওঁ তামাৰ

অপৰাধৰ িতফল িদব; তওঁ তামাৰ পাপ কাশ কিৰব।

৫ হ িযেহাৱা, আমাৈল িয ঘিটল, তাক সাঁৱৰণ কৰা। দিৃ কৰা আৰু

আমাৰ অপমান চাৱা। ২আমাৰ আিধপত িবেদশীসকলৰ হাতৈল

গ’ল; আমাৰ ঘৰেবাৰ িবজাতীয়সকলৰ অিধকাৰৈল গ’ল। ৩আিম অনাথ

আৰু িপতহৃীন হেলাঁ, আমাৰ মাতসৃকল িবধৱা যন হ’ল। ৪আমাৰ পানী

আিম ধন িদ পান কেৰাঁ আৰু আমাৰ খিৰ আিম দাম িদ িকেনা। ৫আমাৰ

তাড়নাকাৰীেবােৰ আমাৰ িডিঙত যৱুিল লগাইেছ। আিম া হেলাঁ আৰু

অলেপা িব াম নাপাওঁ। ৬আিম িমচৰীয়াহঁতৰ ফােল হাত মিলেলা,

আৰু আহােৰেৰ তৃ হ’বৰ বােব অচূৰীয়াহঁতৈল হাতেযাৰ কিৰেলাঁ। ৭

আমাৰ পবূপৰুষুসকেল পাপ কিৰেল, আৰু তওঁেলাক এিতয়া নাই, আিম

তওঁেলাকৰ অপৰাধৰ ভাৰ বেছাঁ। ৮আমাৰ ওপৰত ব ীেবােৰ শাসন

কেৰ, তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা আমাক উ াৰ কেৰাঁতা কােনােৱই নাই। ৯

আমাৰ াণৰ সংশেয়েৰেহ আিমআমাৰআহাৰআেনা, অৰণ ৰ তেৰাৱালৰ

কাৰেণ, ১০ িভ ৰ ল তাপৰ কাৰেণ; আমাৰ ছাল ত ৰৰ িনিচনাৈক

েল। ১১ শ েবােৰ িচেয়ানত মিহলাসকলক বলাৎকাৰ কিৰেল, িসহঁেত

িযহূদা নগৰেবাৰত মাৰীসকলক া কিৰেল। ১২ ধান লাকসকলক

হাতত ডাল লগাই ওেলামাই িদয়া হ’ল, ব ৃ াসকলৰ মখুক আদৰ কৰা

নহ’ল। ১৩ ডকাসকেল জাঁত‐িশল বেল, আমাৰ লৰাসকেল খিৰৰ ভৰত

উজিুট খােল। ১৪ ব ৃ সকেল ঘৰ‐ ৱাৰ ত াগ কিৰেল, ডকাসকেল

গানবাদ এিৰেল। ১৫আমাৰ মনৰ উ াস গ’ল; আমাৰ নাচবাগ িচ

শাক হ’ল। ১৬আমাৰ মৰুৰ পৰা মু টিট খিহ পিৰল! আমাৰ স াপ হ’ল!

িকয়েনা আিম পাপ কিৰেলাঁ! ১৭ এই কাৰেণ আমাৰ অ ৰ পীিড়ত হ’ল,

এইেবাৰৰ বােব আমাৰ চ ল হ’ল, ১৮ িকয়েনা িচেয়ান প তক

ধংস কৰা হ’ল, তাৰ ওপৰত িশয়ালেবাৰ ফুেৰ। ১৯ হ িযেহাৱা, তুিম

িচৰকালৈলেক আছা, তামাৰ িসংহাসন পৰুষুা েম আেছ। ২০ তুিম

িচৰকালৈলেক আমাক িকয় পাহিৰলা? আৰু ইমান কাল আমাক িকয় ত াগ

কিৰবা? ২১ হ িযেহাৱা, তামাৈল আমাক উভতাই আনা, তিতয়ােহ

আিম অ ত হ’ম; আগৰ কালৰ িনিচনা আমাৰ িদন পনুৰায় কৰা, ২২

যিদেহ তুিম আমাক স ণূৈক ত াগ কৰা নাই, আৰু আমাৰ অিহেত

অিতশয় ু হাৱা নাই!
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১ ি শ বছৰৰ, চতুথ মাহৰ প ম িদনা, মই কবাৰ নদীৰ পাৰত ব ী

অৱ াত থকা লাকসকলৰ মাজত থােকাঁেত, গ মকুিল কিৰ িদয়া

হ’ল আৰু মই ঐ িৰক দশন পােলাঁ। ২ প ম বছৰৰ সই মাহৰ প ম

িদনা, িযেহায়াখীন ৰজা দশা িৰত হাৱাৰ সময়ত, ৩ কলদীয়াসকলৰ

দশত, কবাৰ নদীৰ পাৰত, বজুীৰ পু পেুৰািহত িযিহে লৰ ওচৰৈল

িযেহাৱাৰ বাক পৰা েমেৰ আিহল আৰু সই ঠাইত িযেহাৱাৰ হাত

তওঁৰ ওপৰত অিপত হ’ল। ৪ তিতয়া মই দিখেলাঁ য, উ ৰ িদশৰ

পৰা ধমুহুা বতাহ আিহ আিছল ‐ তিতয়া এখন ডাঙৰ মঘ িচকিমেকাৱা

অি ৰ দীি েৰ সেত তাৰ িভতৰত আৰু চািৰওফােল িবয়িপ আিছল

আৰু সই মঘৰ িভতৰত থকা জইু জাংফাই ৰঙৰ আিছল। ৫ তাৰ

মাজত চািৰজন জীয়া াণীৰ িনিচনা দখা গ’ল। তওঁেলাকৰ আকৃিত

এেন ৱা: তওঁেলাকৰ ৰপূ মা হৰ দেৰ আিছল। ৬ িক ু িতজনৰ

চািৰখন চািৰখন মখুম ল আৰু িতজনৰ চািৰখনৈক ডউকা আিছল। ৭

তওঁেলাকৰ ভিৰ পান, িক ু তওঁেলাকৰ ভিৰৰ তলৱুা দামিুৰৰ খৰুাৰ

তলৱুাৰ িনিচনা আিছল; িয িচ ণ কৰা িপতলৰ দেৰ িজিলিকিছল। ৮

তথািপও তওঁেলাকৰ ডউকাৰ চািৰওকােষ তলত মা হৰ দেৰ হাত

আিছল। তওঁেলাক চািৰওজনৰ মখুম ল আৰু ডউকা এেনধৰণৰ আিছল:

৯ তওঁেলাকৰ ডউকা পৰ েৰ লগ লািগ আিছল আৰু যাৱা সময়ত

তওঁেলােক কােনা ফােল ঘিূৰিছল; তওঁেলাক িতজেন পােন পােন

আগবািঢ় গিছল। ১০ তওঁেলাকৰ মখুম লৰ আকৃিত এজন মা হৰ

িনিচনা, তওঁেলাকৰ সাঁফালৰ মখুম ল িসংহৰ মখু আৰু বাওঁফালৰ

চািৰওজনৰ মখুম ল ষাঁড়‐গৰৰু মখুৰ দেৰ আৰু শষেত িতজনেৰ ঈগল

প ীৰ দেৰ মখুম ল আিছল। ১১ তওঁেলাকৰ মখু সইদেৰই আিছল

আৰু তওঁেলাকৰ ডউকাৰ ওপৰ অংশ পথৃেক বহল হ গিছল, এইদেৰ

িতজনৰ খন খন ডউকা পৰ ৰৰ লগত লগ লািগ থােক আৰু

খন খন ডউকাই তওঁেলাকৰ শৰীৰেটা ঢািক ৰােখ। ১২ তওঁেলাক

িতজেন পােন পােন ওলাই গিছল, এইদেৰ িয ফােল আ াই

তওঁেলাকক যাবৈল আেদশ িদেয়, তওঁেলাক সই ফােলই ঘৰূাৈক িচ

যায়। ১৩ সই জীিৱত াণী কইজনৰ ৰপূ িল থকা জইুৰ আঙঠা আৰু

এঙাৰেবাৰৰ িনিচনা; উ ল অি ও তওঁেলাকৰ মাজত ঘিূৰ ফুিৰিছল আৰু

তাত অত ব পাত পিৰিছল। ১৪ সই জইু াণী কইজনৰ মাজত

ওপৰ আৰু তলৈল অহা‐ যাৱা কেৰ, সই জীিৱত াণী কইজনৰ গমন

িবজলুীৰ চমকৰ দেৰ দখা যায়। ১৫ মই জীিৱত াণী কইজনৈল চাই

তওঁেলাকৰ চািৰখন মখুৰ িতখনৰ বােব তওঁেলাকৰ কাষত মািটত এটা

এটা চ দিখেলাঁ। ১৬ সই চ কইটাৰ আভা বদূয মিণৰ িনিচনা

আৰু সইেবাৰ বদূয মিণেৰ কৰা যন দখা যায়; সই চািৰওটা এেক

কাৰৰ। সইেবাৰৰ আভা আৰু সইেবাৰৰ গঠন দিখেল চ ৰ মাজত

থকা চ যন দখা যায়। ১৭ যাৱা সময়ত সইেবাৰ চািৰওকােষ যায়;

যাৱা সময়ত সইেবাৰ কােনা ফােল ঘেূৰ। ১৮ চকাৰ আঙিঠেবাৰ ওখ

আৰু ভয় ৰ; আৰু সইেবাৰ আঙিঠেবাৰৰ চািৰওফােল চ েৰ ভৰা। ১৯

যিতয়া াণী কইজন যায়, তিতয়া চ কইটাও তওঁেলাকৰ কােষ

কােষ যায়; আৰু যিতয়া াণী কইজেন মািটৰ পৰা ওপৰৈল উেঠ,

তিতয়া চ কইটাও ওপৰৈল উেঠ। ২০আ াই য’ লেক যাব খােজ,

ত’ লেক তওঁেলােকা যায়; কােনা ঠাইৈল আ া যাব খিুজেলই চ

কইটা তওঁেলাকৰ ওচৰেত ওপৰৈল উেঠ; িকয়েনা াণী কইজনৰ আ া

চ কইটাত আিছল। ২১ তওঁেলাক গ’ ল, সইেবােৰা যায়; তওঁেলাক

ৰ গ’ ল, সইেবােৰা ৰয়; আৰু তওঁেলাক মািটৰ পৰা দাং খােল, চ

কইটাও তওঁেলাকৰ কাষত দাং খায়; িকয়েনা াণী কইজনৰ আ া চ

কইটাত আিছল। ২২আৰু াণী কইজনৰ মৰূৰ ওপৰত, ভয়ানক িটক

বৰণৰ, তওঁেলাকৰ মৰূৰ ওপৰত ওখত তৰা এখন চ তাপৰ িনিচনা এক

ব আিছল। ২৩ চ তাপখনৰ তলত তওঁেলাকৰ ডউকা পৰ ৰৰ ফােল

পান আৰু গা ঢািকবৰ বােব িতজনৰ এফােল খন আনফােল খন

ডউকা আিছল। ২৪ তওঁেলাক যাৱা সময়ত মহাজলৰ শ ৰ িনিচনা,

স শি মান জনাৰ িনৰ দেৰ মই তওঁেলাকৰ ডউকাৰ শ িনেলাঁ,

স ‐সাম ৰ িনৰ দেৰ কালাহলৰ শ িনেলাঁ; তওঁেলাক ৰ যাৱা

সময়ত তওঁেলােক িনজ িনজ ডউকা চপায়। ২৫ তওঁেলাকৰ মৰূৰ

ওপৰত থকা চ তাপখনৰ ওপৰৰ পৰা এক িন না যায়; তওঁেলাক ৰ

থকা সময়ত, তওঁেলােক িনজ িনজ ডউকা চপায়। ২৬ তওঁেলাকৰ মৰূৰ

ওপৰৰ চ তাপখনৰ ওপৰত নীলকা বাখৰৰ এখন িসংহাসনৰ আকৃিতৰ

দেৰ এটা ব আিছল; সই ব েটাৰ ওপৰৰ ওখত এজন মা হৰ আকৃিতৰ

িনিচনা এটা মিূত আিছল। ২৭আৰু তওঁৰ কঁকালত যন ব েটাৰ পৰা

ওপৰৈল, মই িভতেৰ চািৰওফােল উ ল ধাতুৰ দেৰ জইুৰ আকৃিত যন

দিখেলাঁ; আৰু তওঁৰ কঁকাল যন ব েটাৰ পৰা তলৈল জইুৰ আকৃিত যন

দিখেলাঁ আৰু তওঁৰ চািৰওফােল দীি আিছল। ২৮ বিৃ ৰ িনিচনা মঘত

থকা ধ খনৰ আকৃিত যেন, তওঁৰ চািৰওফালৰ দীি ৰ আকৃিত তেন।

িযেহাৱাৰ গৗৰৱৰ দেৰ পদাথেটাৰ ৰপূ দখা গ’ল। তাক দখামাে মই

উবিুৰ হ পিৰেলাঁ আৰু বাক কওঁতা এজনাৰ মাত মাৰ কাণত পিৰল।

২ তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ ‐স ান, এিতয়া িনজৰ ভিৰত িথয় িদয়া;

মই তামাৰ সেত কথা পািতম।” ২ যিতয়া তওঁ মােৰ সেত

কথা পািত আিছল, তিতয়া সই আ াই মাৰ অ ৰত উদগাই মাক

িনজ ভিৰত িথয় কেৰাৱােল আৰু তওঁ কাৱা বাক মই িনেলাঁ। ৩

তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ ‐স ান, িয জািত িবে াহী আৰু তওঁেলাকৰ

পবূপৰুষুসকেল এই িদনৈলেক মাৰ িবৰেু পাপ কিৰ আিহেছ, সই

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ ওচৰৈল মই তামাক পিঠয়াম। ৪ তওঁেলাক

আঁেকাৰেগাজ মখুম লৰ আৰু কিঠন দয়ৰ বংশধৰ। মই তামাক সই

লাকসকলৰ ওচৰৈল পিঠয়াম। তুিম তওঁেলাকক ক’বা, ‘ ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ’: ৫ তওঁেলােক নক বা নক; িযেহতু তওঁেলাক

িবে াহী বংশধৰ, তথািপও তওঁেলাকৰ মাজত এজন ভাববাদী য

উপি ত হ’ব, সই িবষেয় তওঁেলােক জািনব। ৬আৰু তুিম, হ ম ষ ‐

স ান, তুিম তওঁেলাকৈল বা তওঁেলাকৰ কথাৈল ভয় নকিৰবা। যিদও

তুিম কাঁইটীয়া বন আৰু কাঁইট গছৰ হািব আৰু কঁেকাৰািবছােবাৰৰ মাজত

থকাৰ দেৰ বাস কিৰ আছা, তথািপও তওঁেলাকৰ কথাৈল ভয় নকিৰবা

বা তওঁেলাকৰ মখু দিখ ব া ল নহ’বা, িকয়েনা তওঁেলাক িবে াহী

বংশ। ৭ যিদও তওঁেলােক সই িবষেয় নক বা নক, িক ু তুিম হ’ ল

মাৰ বাক তওঁেলাকক ক’বা, িকয়েনা তওঁেলাক অত িবে াহী। ৮

িক ু হ ম ষ ‐স ান, তুিম হ’ ল মই কাৱা কথা না। সই িবে াহী

বংশৰ িনিচনা তুিম িবে াহী নহ’বা; তুিম িনজ মখু মলা আৰু মই তামাক

িয িদম তাক খাৱা’।” ৯ তিতয়া মই চাই দিখেলাঁ য, মাৈল এখন

হাত মলা হ’ল; আৰু তাত এখন িৰওৱা পিুথ আিছল। ১০ তওঁ সই

িৰওৱা পিুথখন মাৰ আগত মিল িদেল; সই পিুথখনৰ আগফােল আৰু

পাছফােল েয়া িপিঠত িলখা আিছল; তাত িবলাপ, শাক আৰু স াপৰ

িবষেয় িলখা আিছল।

৩ তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ ‐স ান, তুিম িয িবচািৰ পাইছা, তােক

খাৱা! এই িৰওৱা পিুথখন ভাজন কৰা, তাৰ পাছত ই ােয়ল

পিৰবাৰক গ কাৱা।” ২ সই কাৰেণ মই মখু মিলেলা আৰু তওঁ মাক

সই িৰওৱা পিুথখন খৱুাই িদেল। ৩ তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ ‐

স ান, মই তামাক িদয়া িৰওৱা পিুথখন পটৈল িন, তােৰ তামাৰ উদৰ

পৰূ কৰা।” সই কাৰেণ মই তাক খােলাঁ আৰু সেয় মাৰ মখুত মৗ‐

জালৰ িনিচনা িমঠা লািগল। ৪ পাছত তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ ‐

স ান, ই ােয়লৰ পিৰবাৰৰ ওচৰৈল যাৱা আৰু মাৰ বাক তওঁেলাকক

কাৱা। বাক কাৱা। ৫ িকয়েনা অ কথা আৰু কিঠন ভাষা কাৱা

জািতৰ ওচৰৈল তামাক পিঠওৱা হাৱা নাই, িক ু ই ােয়ল‐বংশৰ

ওচৰৈলেহ পেঠাৱা হেছ। ৬ িয জািতেবাৰৰ বাক তুিম বিুজ নােপাৱা,

অ কথা আৰু কিঠন ভাষা কাৱা এেন জািতৰ অেনকৰ ওচৰৈল

তামাক পেঠাৱা হাৱা নাই। মই যিদ তামাক তওঁেলাকৰ ওচৰৈল

পঠােলাঁেহঁেতন, তে িন েয় তওঁেলােক তামাৰ কথা িনেলেহঁেতন।
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৭ িক ু ই ােয়ল বংশই তামাৰ কথা িনবৈল স ত নহ’ব, িকয়েনা

তওঁেলােক মাৰ কথা িনবৈল স ত নহয়। কাৰণ ই ােয়লৰ গােটই

বংশ জদী আৰু কিঠন িচ ীয়া। ৮ চাৱা! তামাৰ ম ল মই তওঁেলাকৰ

ম লৰ দেৰ আঁেকাৰেগাজ কিৰেলাঁ আৰু তামাৰ চলাউিৰ তওঁেলাকৰ

চলাউিৰৰ দেৰ কিঠন কিৰেলাঁ। তওঁেলাকৰ কপালৰ আগত তামাৰ

কপাল টান কিৰেলাঁ। ৯ মই তামাৰ কপাল চকমিকয়া পাথৰতৈক কিঠন

হীৰা যন কিৰেলাঁ; তওঁেলাক িবে াহী বংশ হেলও, তওঁেলাকৈল ভয়

নকিৰবা বা তওঁেলাকৰ মখু দিখ ব া ল নহ’বা।” ১০ তিতয়া তওঁ

মাক ক’ ল, হ ম ষ ‐স ান, মই তামাৰ আগত িয িয কথা ঘাষণা

কিৰেলাঁ, সই সকেলা কথা অ ৰত হণ কৰা আৰু সই কথােবাৰত

কাণ িদয়া। ১১ তাৰ পাছত তামাৰ দশা িৰত জাতীয় স ান সকলৰ

ওচৰৈল গ তওঁেলাকক কাৱা; তওঁেলাকক কাৱা, তওঁেলােক নক

বা নক, তথািপ তুিম কাৱা য, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ’।” ১২

তিতয়া আ াই মাক দািঙ ল গ’ল; তিতয়া মাৰ পাচফােল এটা মহৎ

ভূিমক ৰ শ ৰদেৰ এই বাক কাৱা িনেলাঁ বােল, য, “িনজ ঠাইত

বাস কৰা িযেহাৱাৰ গৗৰৱ ধ ।” ১৩ তিতয়া মই জীিৱত াণী কইজনৰ

ডউকা পৰ েৰ লগ লগাত, তাৰ শ িনেলা আৰু তােৰ সেত অিত

বেগেৰ যাৱা চকােবাৰৰ আৰু এটা মহৎ ভূিমক ৰ শ িনেলাঁ। ১৪

এইদেৰ আ াই মাক দািঙ ল গ’ল; আৰু মাৰ আ াৰ আেবগত মই

বজাৰত আিছেলাঁ, িকয়েনা িযেহাৱাৰ হাত মাৰ ওপৰত বল আিছল।

১৫ তাৰ পাছত কবাৰ নদীৰ পাৰত থকা তল‐আবীব িনবাসী দশা িৰত

লাকসকলৰ ওচৰত মই উপি ত হেলাঁ, আৰু তওঁেলােক বাস কৰা

ঠাইৈল গ, মই আচিৰত হ তওঁেলাকৰ মাজত সাত িদন বিহ থািকেলাঁ।

১৬ তাৰ পাছত সাত িদনৰ মৰূত িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল

য, ১৭ “ হ ম ষ ‐স ান, মই তামাৰ ই ােয়ল বংশৰ কাৰেণ হৰী

িনযু কিৰেলাঁ; এই কাৰেণ মাৰ মখুৰ পৰা বাক িন মাৰ নােমেৰ

তওঁেলাকক সই িবষেয় সাৱধােন থিকবৈল িদয়া। ১৮ ‘তুিম িন েয়

মিৰবা’, এইদেৰ মই লাকসকলক কাৱা সময়ত তুিম যিদ তাক

সতক নকৰা বা তওঁেলাকৰ াণ িন াৰ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ

ম পথৰ পৰা তওঁেলাকক সাৱধান হ’বৈল নােকাৱা, তিতয়া সই

্ লাকসকল িনজ অপৰাধত মিৰব ‐ িক ু মই তামাৰ হাতৰ পৰা

তওঁেলাকৰ ৰ ৰ িতেশাধ ল’ম। ১৯ িক ু তুিম যিদ তওঁেলাকক সতক

কৰা িক ু তওঁেলােক িনজ তাৰ পৰা বা িনজ পথৰ পৰা ঘেূৰ,

তিতয়া তওঁেলােক িনজ অপৰাধত মিৰব; িক ু তুিম হ’ ল, তামাৰ

াণ ৰ া কিৰবা। ২০ যিদ এজন ধািমক লােক িনজ ধািমকতাৰ পৰা

ঘিূৰ অপৰাধ কেৰ, তিতয়া মই তওঁৰ আগত উজিুট খাৱা মঢ়ূা ৰািখম

আৰু তওঁৰ মতুৃ হ’ব, িকয়েনা তুিম তওঁক সতক নকিৰলা। তওঁ িনজ

পাপত মিৰব, িক ু তওঁ কৰা ধম‐কমেবাৰ মই সাঁৱৰণ নকেৰাঁ; িক ু

তওঁৰ ৰ ৰ িতেশাধ মই তামাৰ হাতৰ পৰা ল’ম। ২১আৰু ধািমক

লাক এজনক পাপ নকিৰবৰ কাৰেণ তুিম যিদ তওঁক সতক কৰা আৰু

তওঁ যিদ পনুৰ পাপ নকেৰ, তে তওঁ সতক হাৱাৰ কাৰেণ অৱেশ

জীয়াই থািকব; আৰু তুিমও িনজ াণ ৰ া কিৰবা।” ২২ সই ঠাইেত

িযেহাৱাৰ হাত মাৰ ওপৰত অিপত হ’ল আৰু তওঁ মাক কেল, “উঠা!

উপত কাৈল ওলাই যাৱা, মই সই ঠাইত তামাৰ লগত কথা পািতম।”

২৩ তিতয়া মই উিঠ উপত কাৈল ওলাই গ’ লা আৰু দিখেলাঁ য, কবাৰ

নদীৰ ওচৰত মই দখা গৗৰৱৰ িনিচনাৈক িযেহাৱাৰ গৗৰৱ সই ঠাইত

ৰ আিছল; তিতয়া মই উবিুৰ হ পিৰেলাঁ। ২৪ তাৰ পাছত মাৈল সই

আ া আিহল আৰু মাক িথয় কেৰাৱােল; আৰু তওঁ মাৰ লগত কথা

হ মাক ক’ ল, “তুিম িনজ ঘৰৈল গ িনজেক ব কিৰ িভতৰত ৰাখা,

২৫ িকয়েনা এিতয়াৰ কাৰেণ হ ম ষ ‐স ান, লাক সকেল তামাক

লজু লগাই তােৰ তামাক বাি ব, যােত তুিম তওঁেলাকৰ মাজৈল যাব

নাৱািৰবা; ২৬ মই তামাৰ িজবা তালতু লগাম, যােত তুিম বাবা হ’বা

আৰু তওঁেলাকৰ আগত অ েযাগ কেৰাঁতা নহ’বা; িকয়েনা তওঁেলাক

িবে াহী বংশ। ২৭ িক ু মই তামাৰ লগত কথা হাৱা সময়ত যিতয়া

তামাৰ মখু মিলম, তিতয়া তুিম তওঁেলাকক ক’বা ‘ ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ’; িয জেন েন, তওঁ নক আৰু িয জেন েন, তওঁ নক;

িকয়েনা তওঁেলাক িবে াহী বংশ!”

৪ হ ম ষ স ান, তুিম এটা ইটা লাৱা আৰু িনজৰ স খুত ৰাখা।

তাৰ পাছত সই ইটােটাৰ ওপৰত িযৰচূােলম নগৰৰ ন া আঁকা। ২

আৰু তাক অৱেৰাধ কৰা, তাৰ িবপৰীেত কাঁঠ সাজা, তাৰ িবপৰীেত

হাদাম বা া, তাৰ িবপৰীেত চািৰওফােল ছাউিন পাতা আৰু তাৰ িবপৰীেত

চািৰওফােল গড় ভঙা য াপন কৰা। ৩আৰু তুিম এখন লাহাৰ তাওৱা

ল, তামাৰ আৰু নগৰৰ মাজত লাহাৰ গড় ৰেূপ তাক াপন কৰা। আৰু

তাৈল কিঠন দিৃ কৰা, তােত সেয় অৱেৰাধৰ অৱ াত পিৰব আৰু তুিম

তাক অৱেৰাধ কিৰবা; ই ােয়ল‐বংশৰ কাৰেণ এেয় িচন হ’ব। ৪ তাৰ

বািহেৰ তুিম বাওঁকােষ ই তাৰ ওপৰত ই ােয়ল‐বংশৰ অপৰাধৰ ভাৰ

ৰাখা; তুিম সই কােষ শাৱা িদনৰ সংখ া অ সােৰ তুিম তওঁেলাকৰ

অপৰাধ ববা। ৫ িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ অপৰাধৰ বছৰৰ সংখ া তামাৰ

কাৰেণ কতেবাৰ িদনৰ সংখ া কিৰেলাঁ, অথাৎ িতিনশ নৈ িদন কিৰেলাঁ;

এইদেৰ তুিম ই ােয়ল বংশৰ অপৰাধ ববা। ৬ যিতয়া তুিম এইদেৰ এই

িদনেবাৰ স ণূ কিৰবা, তাৰ পাছত ি তীয় বাৰৰ বােব আেকৗ সাঁকােষ

বা আৰু চি শ িদনৈলেক িযহূদা‐বংশৰ অপৰাধ ববা; মই এক এক বছৰ

তামাৰ কাৰেণ এক এক িদন কিৰেলাঁ। ৭ তুিম বা উদং কিৰ িযৰচূােলমৰ

অৱেৰাধৈল ি ৰ দিৃ কিৰ তাৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কিৰবা। ৮ কাৰণ

চাৱা! মই ৰছীেৰ তামাক বাি ম; তােত তামাৰ অৱেৰাধৰ িদন তুিম

স ণূ নকৰাৈলেক এক কাষৰ পৰা আন কাষৈল বাগিৰব নাৱািৰবা। ৯

আৰু তুিম িনজৰ বােব ঘঁ , যৱ, মাহ, মচুৰ বজৰা আৰু জনৰা ল এটা

পা ত ৰািখ তােৰ িপঠা বেনাৱা; তুিম কািত হ ই থকা িদনৰ সংখ া

অ সােৰ িতিনশ নৈ িদন তাক ভাজন কিৰবা। ১০ ভাজনৰ আহাৰ

তুিম ভাজন কিৰবা আৰু িতিদেন িবশ চকল জাখৰ আহাৰ খাবা। তুিম

সমেয় সমেয় ইয়াক ভাজন কিৰবা। ১১আৰু তুিম পানী জাখ কিৰ ল

এক হীনৰ ছয় ভাগৰ এভাগ পানী পান কিৰবা। ১২আৰু তুিম যৱৰ িপঠাৰ

দেৰ তাক তয়াৰ কিৰ ভাজন কিৰবা; আৰু তওঁেলাকৰ চ ৰ আগেত,

মা হৰ পৰা বািহৰ হাৱা িব ােৰ তাক তাও িদবা। ১৩ িযেহাৱাই পনুৰ

ক’ ল, “িয জািতেবাৰৰ মাজৈল মই এই ই ােয়ল স ান সকলক খিদম,

সই জািতেবাৰৰ মাজত তওঁেলােক িনজ িনজ আহাৰ এইদেৰ অ িচৈক

খাব।” ১৪ তিতয়া মই ক’ লাঁ, “হায় হায় ভু িযেহাৱা! চাৱা, মাৰ াণ

অ িচ কৰা নাই! িকয়েনা মই ল’ৰা কালেৰ পৰা আিজৈলেক িনেজ মৰা বা

জ ু েৱ িছৰা এেকােক খাৱা নাই, নাইবা িঘণলগীয়া মাংস মাৰ মখুত

কিতয়াও সােমাৱা নাই।” ১৫ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “মই মা হৰ

িব াৰ সলিন তামাক গাবৰ িদেলাঁ; তুিম তােৰ িনজৰ িপঠা তাও িদ

তয়াৰ কিৰবা। ১৬ ইয়াৰ উপিৰও তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান,

চাৱা! মই িযৰচূােলমত অ ৰপূ লাখিুট ভািঙম; তওঁেলােক িপঠা আৰু

পানীৰ অভাৱত পিৰবৰ বােব আৰু পৰ েৰ আচিৰত হ তওঁেলাকৰ

অপৰাধত ীণাই যাবৰ বােব, ১৭ তওঁেলােক সাৱধােনেৰ জিুখ জিুখ

িপঠা খাব আৰু আচিৰত হ জিুখ জিুখ পানী পান কিৰব।

৫ “আৰু হ ম ষ স ান, তুিম এখন চাকা তেৰাৱাল লাৱা; তুিম তাক

নািপতৰ খৰু ৰেূপ ল িনজ মৰূৰ চুিল আৰু ডািঢ়ৰ ওপৰত চেলাৱা।

পাছত এখন তজু ল, সই ডািঢ় চুিলেবাৰ জিুখ ভাগ ভাগ কিৰবা। ২ নগৰ

অৱেৰাধ কৰা িদন স ণূ হ’ ল, তুিম তাৰ িতিন ভাগৰ এভাগ নগৰৰ

মাজত জইুত পিুৰবা; তুিম ি তীয় ভাগ ল, নগৰৰ চািৰওফােল তাক

তেৰাৱােলেৰ হাৰ কিৰবা; আৰু তুিম ততৃীয়ভাগ বায়তু উড়ুৱাই িদবা

আৰু মই ফাকৰ পৰা তেৰাৱাল উিলয়াই তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ

যাম। ৩ িক ু তুিম অলপ সংখ ক চুিল ল’বা আৰু তামাৰ কােপাৰৰ

আঁচলত বাি বা। ৪ তাৰ পাছত তােৰ অিধক চুিল ল’বা আৰু জইুৰ

মাজত পলাই িদবা; আৰু জইুেৰ পিুৰবা। তাৰ পৰা জইু ওলাই গােটই

ই ােয়ল‐বংশত সামাব। ৫ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “এেয়

িযৰচূােলম; মই ইয়াক জািতেবাৰৰ মাজত াপন কিৰেলাঁ আৰু ইয়াৰ

চািৰওফােল আন জািত সমহূ আেছ। ৬ িক ু ই মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰৰ
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িবৰেু জািত সমহূতৈকেয়া অিধক ম কিৰেল আৰু ইয়াৰ চািৰওফােল

থকা দশৰ লাকসকলতৈকেয়া মাৰ িবিধেবাৰৰ িবৰেু অিধক িবে াহ

কিৰেল; িকয়েনা তওঁেলােক মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ অ া কিৰেল আৰু

মাৰ িবিধেবাৰৰ িবৰেু গ’ল, সইেবাৰত তওঁেলাক নচিলল। ৭ এই

কাৰেণ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ তামােলাকৰ চািৰওফােল থকা

জািতেবাৰতৈক তামােলােক অিধক অত াচাৰ কিৰলা, মাৰ িবিধেবাৰত

নচিললা, মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন নকিৰলা আৰু তামােলাকৰ

চািৰওফােল থকা জািতেবাৰৰ শাসন‐ ণালী অ সােৰও কায নকিৰলা।

৮ এই কাৰেণ” ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “ চাৱা! মই মেয়ই তামাৰ

িবপ ! আৰু মই জািত সমহূৰ সা ােত তামাৰ মাজত দ া া িস

কিৰম। ৯ িযহক মই কিতয়াও কৰা নাই আৰু িযহৰ িনিচনা কিতয়াও

নকিৰম, তামাৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযেবাৰৰ কাৰেণ তােকই তামাৰ

মাজত কিৰম। ১০এই কাৰেণ তামাৰ মাজত বােপকহঁেত পেুতকহঁতক

খাব আৰু পেুতকহঁেত বােপকহঁতক খাব; এই কােৰ মই তামাৰ মাজত

দ া া িস কিৰম আৰু তামাৰ আটাই অৱিশ ভাগ চািৰওফােল বায়তু

উড়ুৱাই িদম! ১১ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই কেছ, “ মাৰ জীৱনৰ শপত,

তামাৰ আটাই িঘণলগীয়া ব েৰ আৰু তামাৰ আটাই ঘণৃনীয় কােযেৰ

তুিম মাৰ পিব ান অ িচ কৰা বােব, মই িন েয় তামাক াস কিৰম,

তামাৈল কৃপাদিৃ নকিৰম আৰু তামাক দয়াও নকিৰম। ১২ তামাৰ

িতিন ভাগৰ এভাগ লাক তামাৰ মাজত মহামাৰীত মিৰব আৰু আকালৰ

াৰাই ন হ’ব; ি তীয় ভাগ তামাৰ চািৰওফােল তেৰাৱালত পিতত হ’ব;

আৰু ততৃীয় ভাগ মই চািৰওফােল বায়তু উড়ুৱাই িদম আৰু ফাকৰ পৰা

তেৰাৱাল উিলয়াই তওঁেলাকৰ পােছ পােছ খিদ যাম। ১৩ এইদেৰ

মাৰ াধ িস হ’ব আৰু মই তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ কাপ বৰষাই

া হ’ম; মই তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ াধ িস কৰাৰ পাছত,

তওঁেলােক জািনব য, মই িযেহাৱা, মই ময াদা ৰখাৰ উৎসাহেত এই

কথা কেলাঁ। ১৪ ইয়াৰ বািহেৰ, আটাই পিথকসকলৰ দিৃ ত তামাৰ

চািৰওফােল থকা জািতেবাৰ মাজত মই তামাক ংস ান আৰু িধ াৰৰ

িবষয় কিৰম। ১৫ তােত, মই াধত, কাপত আৰু কাপযু ধমিকত

তামাৰ মাজত দ া া িস কিৰেলাঁ। তামাৰ চািৰওফােল থকা সই

জািতেবাৰৰ কাৰেণ সই নগৰ িধ াৰ, িব প, িশ া আৰু আচিৰতৰ িবষয়

হ’ব; মই িযেহাৱাই এই কথা কেলাঁ। ১৬ “মই সই সময়ত তওঁেলাকৰ

মাজৈল আকাল ৰপূ িবনাশাথক অিন কাৰী বাণ মািৰম, তামােলাকক

িবন কিৰবৰ অেথই সইেবাৰ মািৰম; মই তামােলাকৰ ওপৰত আকাল

বঢ়াম আৰু তামােলাকৰ অ ৰপূ লাখিুট ভািঙম। ১৭ মই তামােলাকৰ

অিহেত আকাল আৰু িহংসক জ ু েবাৰ পঠাম, িসহঁেত তামাক স ানহীন

কিৰব; মহামাৰী আৰু ৰ পাত তামাৰ মােজিদ যাব আৰু মই তামাৰ

অিহেত তেৰাৱাল অনাম। মই িযেহাৱাই এই কথা কেলাঁ!”

৬ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু তওঁ ক’ ল, ২ “ হ

ম ষ স ান, ই ােয়লৰ প তেবাৰৰ ফালৈল মখু কিৰ সইেবাৰৰ

িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা। ৩আৰু কাৱা, ‘ হ ই ােয়লৰ পবতেবাৰ,

ভু িযেহাৱাৰ বাক না; ভু িযেহাৱাই পবত, উপপবত, জিুৰ ব

যাৱা ঠাই আৰু উপত কােবাৰক এই কথা কেছ, চাৱা, মই, মেয়ই

তামাৰ অিহেত তেৰাৱাল অনাম আৰু তামােলাকৰ ওখ ঠাইেবাৰ

িবন কিৰম। ৪ তােত তামােলাকৰ য েবদীেবাৰ ংস কৰা হ’ব

আৰু তামােলাকৰ সূযমিূতেবাৰ ভঙা হ’ব আৰু মই তামােলাকৰ হত

লাকসকলক তামােলাকৰ মিু েবাৰৰ আগত পলাম। ৫ আৰু মই

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ শৱ তওঁেলাকৰ মিু েবাৰৰ আগত ৰািখম

আৰু তামােলাকৰ য ‐ বিদেবাৰৰ চািৰওফােল তামােলাকৰ হাড়েবাৰ

িসচঁিৰত কিৰম। ৬ তামােলাকৰ য েবদীেবাৰ উ আৰু ংস

হ’বৰ কাৰেণ আৰু তামােলাকৰ হাতৰ কাযেবাৰ লাপ পাবৰ কাৰেণ

তামােলাকৰ আটাই বাস ানত, নগৰেবাৰ উ আৰু ওখ ঠাইেবাৰ

ংস কৰা হ’ব। ৭ আৰু তামােলাকৰ মাজত লাক হত হ পিৰব;

আৰু মই য িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা। ৮ তথািপ, যিতয়া

দশেবাৰৰ মাজত তামােলাক িছ ‐িভ হ’বা, তিতয়া তেৰাৱালৰ পৰা

ৰ া পাৱা তামােলাকৰ কতেবাৰ লাক যন জািতেবাৰৰ মাজত হ’ব,

এই কাৰেণ মই এক অৱিশ ভাগ এিৰম। ৯আৰু মাৰ পৰা আঁতৰ হাৱা

তওঁেলাকৰ বশ ালী মন আৰু তওঁেলাকৰ মিু ৰ পােছ পােছ ব িভচাৰী

হ যাৱা তওঁেলাকৰ চ যিতয়া মই দমন কিৰম, তিতয়া তামােলাকৰ

ৰ া পাৱা লাকসকেল তওঁলাকক ব ী কিৰ িনয়া জািতেবাৰৰ মাজত

মাক সাঁৱৰণ কিৰব আৰু তওঁেলাকৰ আটাই িঘণলগীয়া ব ৰ স েক

তওঁেলােক কৰা ম কাযৰ বােব িনজৰ দিৃ ত িনজক িঘণ কিৰব। ১০

আৰু মই য িযেহাৱা, তাক তওঁেলােক জািনব। মই য তওঁেলাকৈল এই

অম ল কিৰম, ইয়াক মই বথৃা কাৱা নাই। ১১ ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: তুিম হাত তািল িদ আৰু মািটত ভিৰ মািৰ ই ােয়লৰ‐বংশৰ আটাই

িঘণলগীয়া কাযৰ বােব “হায় হায়” কৰা! িকয়েনা তওঁেলাক তেৰাৱাল,

আকাল আৰু মহামাৰীত পিতত হ’ব। ১২ দূৈৰত থকা লাক মহামাৰীত

মিৰব, ওচৰত থকা লাক তেৰাৱালত পিতত হ’ব আৰু নগৰত অৱিশ

থািক অৱৰু হাৱা লাক আকালত মিৰব; এইদেৰ মই তওঁেলাকৰ

ওপৰত মাৰ াধ িস কিৰম। ১৩ য’ত তওঁেলােক িনজ িনজ দৱতাৰ

উে েশ গি ব উৎসগ কিৰিছল, সই ওখ িগিৰত, আটাই প তৰ

িটঙত, েত ক কঁচাপতীয়া গছৰ তলত আৰু েত ক জােপাহা এেলান

গছৰ তলত, তওঁেলাকৰ য েবদীৰ চািৰওফােল থকা িনজ মিুতৰ মাজত

যিতয়া তওঁেলাকৰ হত লাকসকল পিৰ থািকব, তিতয়া মই য িযেহাৱা,

তাক তামােলােক জািনবা! ১৪আৰু মই তওঁেলাকৰ অিহেত মাৰ হাত

মিল, অৰণ ৰ পৰা িদ াৈলেক তওঁেলাকৰ দশৰ আটাই বাস ান ংস

আৰু উ কিৰম; তিতয়া মই য িযেহাৱা, তাক তওঁেলােক জািনব!”

৭ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ তামােলাক, হ

ম ষ স ান, ভু িযেহাৱাই ই ােয়ল দশক এই কথা কেছ: এিতয়া

ই েয়ল আিহল! দশৰ চািৰ সীমাৈল অ আিহল! ৩ এিতয়া তামাৈল

অ উপি ত হ’ল, িকয়েনা মই তামাৰ ওপৰৈল মাৰ াধ পিঠয়াম আৰু

মই তামাৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ অ সােৰ িবচাৰ কিৰম; তাৰ পাছত তামাৰ

আটাই িঘণলগীয়া কাযৰ ফল তামাৈল পিৰেশাধ কিৰম। ৪ িকয়েনা মই

তামাৈল কৰণুাময় দিৃ পাত নকেৰাঁ আৰু তামাক দয়াও নকিৰম; িক ু

তামাৰ আচৰণৰ ফলৰ কাৰেণ মই তামাক শাি িদম, আৰু তামাৰ

িঘণলগীয়া কাযৰ ফল তামাৰ মাজত থািকব, তিতয়া মই য িযেহাৱা,

সই িবষেয় তামােলােক জািনবা! ৫ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

অম ল! কৱল অম লৰ পাছত অম ল! চাৱা, সেয় আিহ পােলিহ! ৬

অ িন য়ৈক উপি ত হ’ব; সেয় তামাৰ অিহেত জািগ উিঠেছ! চাৱা,

সেয় আিহ পােলিহ। ৭ তামােলাকৰ িয সকেল দশত িনবাস কিৰ আেছ,

তামাৰ িবনাশ তামাৈল আিহ আেছ। সই সময় উপি ত হ’ল; িবনাশৰ

িদন ওচৰ চািপ আিহেছ আৰু প তেবাৰৰ ওপৰত কিতয়াও আন ‐

িনৰ িদন নহ’ব, কালাহলৰেহ িদন হ’ব! ৮ এিতয়া মই তামাৰ ওপৰত

মাৰ াধ বৰষাম আৰু তামাৰ অিহেত মাৰ কাপ তামাৰ ওপৰত

স ণূ কিৰম, মই তামাৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ অ সােৰ িবচাৰ কিৰম আৰু

তামাৰ সকেলা িঘণলগীয়া কাযৰ ফল তামাৈল পিৰেশাধ কিৰম। ৯

মই কৃপাদিৃ নকিৰম আৰু দয়াও নকিৰম। তামােলােক িযদেৰ কিৰলা,

মইেয়া তামােলাকৈল সইদেৰই কিৰম; আৰু তামােলাকৰ িঘণলগীয়া

কাযৰ ফল তামােলাকৰ মাজত থািকব, তিতয়া মই য তামােলাকৰ

হাৰ কেৰাঁতা িযেহাৱা, সই িবষেয় তামােলােক জািনবা। ১০আৰু

চাৱা! সই িদন আিহ পােলিহ। িবনাশ ওলাই আিহল। তামােলাকৰ

দ ডািলত অহ াৰৰ কিল ধিৰেল। ১১ দৗৰা তাৰ দ হ উিঠল‐

তওঁেলাকৰ এজেনা আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ কােনও বা তওঁেলাকৰ

ধন‐স ি আৰু তওঁেলাকৰ কােনা াধা তাৰ অৱিশ নাথািকব। ১২

সই সময় উপি ত হ আিহ আেছ; সই িদন ওচৰ চািপেছ, িকেনাতাই

আন নকৰক, বা বেচাঁতাই বজাৰ নকৰক; িযেহতু মাৰ াধ সকেলা

লাকৰ ওপৰত উপি ত হ’ব! ১৩ িকয়েনা বেচাঁতাসকেল জীয়াই থকা

সই সময়ৈলেক তওঁেলােক বচা তওঁেলাকৰ সই স কীয় স ি
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কিতয়াও পনুৰায় দিখবৈল নাপাব, িকয়েনা িনজ িনজ জীৱনৰ পাপ

আচৰণত তওঁেলাকৰ কােনও জীৱন ধাৰণ কিৰব নাৱািৰব। ১৪

তওঁেলােক িশঙা বজাই সকেলােক যু ত কিৰেল, িক ু যু ৈল যাবৰ

বােব কােনা এজেনা নাই; িকয়েনা মাৰ াধ তাৰ (ই ােয়ল) সকেলা

লাকৰ ওপৰত আেছ। ১৫ তেৰাৱাল দশৰ বািহৰত আৰু মহামাৰী

আৰু আকাল দশৰ িভতৰত আেছ। িয সকল লাক পথাৰত আেছ,

তওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ হ’ব আৰু িয সকল লাক নগৰৰ িভতৰত

আেছ, তওঁেলাকক আকাল আৰু মহামাৰীেয় াস কিৰব। ১৬ িক ু

তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িকছুমান জীিৱত লাক সািৰ যাব আৰু তওঁেলােক

গ প তত থািকব। তওঁেলাকৰ িতজেন িনজ িনজ পাপৰ কাৰেণ

উপত কাত থকা কেপৗৰ দেৰ শাক কিৰব। ১৭ সকেলােৰ হাত ল

হ’ব আৰু সকেলােৰ আঁঠু পানীৰ িনিচনা অি ৰ হ’ব, ১৮ তওঁেলােক চট

কােপাৰ িপি ব আৰু মহা াস তওঁেলাকৰ আৱৰণ ৰপূ হ’ব; িতজনৰ

মখুম ল লি ত হ’ব আৰু তওঁেলাকৰ সকেলা মৰূ টকলা কৰা হ’ব। ১৯

তওঁেলাকৰ িনজ িনজ ৰপূ বাটত পলাই িদব আৰু তওঁেলাকৰ সাণ

অ িচ ব যন হ’ব। তওঁেলাকৰ সাণ আৰু ৰপূ িযেহাৱাৰ াধৰ িদনা

সইেবােৰ তওঁেলাকক ৰ া কিৰব নাৱািৰব। তওঁেলাকৰ াণ ৰ া

কৰা নহ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ উদৰ পৰূ কৰা নহ’ব, িকয়েনা তওঁেলাকৰ

অপৰাধেবােৰই তওঁেলাকৰ িবিঘিন হ পিৰেছ। ২০ তওঁৰ ৰ ভূষনৰ

িবষেয় হ’ ল, তওঁ তাক গৗৰৱযু কিৰ াপন কিৰিছল, িক ু তওঁেলােক

তাত তওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া দৱতাৰ মিূ আৰু তওঁেলাকৰ ঘণৃনীয়

ব াপন কিৰেল, এই কাৰেণ মই সইেবাৰ তওঁেলাকৈল অ িচ ব

যন কিৰেলাঁ। ২১আৰু মই সইেবাৰ ব িবেদশীসকলৰ হাতত লটু ব

িহচেব, পিৃথৱীৰ েবাৰৰ হাতত শাধাই িদম; তিতয়া তওঁেলােক

তাক অপিব কিৰব। ২২ যিতয়া তওঁেলােক মাৰ ান অ িচ

কিৰব, তিতয়া তওঁেলাকৰ পৰা মই িবমখু হ’ম; ডকাইতেবােৰ তাত

সামাই তাক অপিব কিৰব। ২৩ তুিম এডাল িশকিল গেঢ়াৱা, িকয়েনা

দশ ৰ পাতৰ অপৰােধেৰ পিৰপণূ হ আেছ আৰু নগৰ অত াচােৰেৰ

স ণূৈক ভিৰ আেছ। ২৪ এই কাৰেণ মই জািত সমহূৰ মাজৰ অিত

েবাৰক আিনম আৰু তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ অিধকাৰ কিৰ

ল’ব আৰু মই বলৱানসকলৰ গ খ কিৰম; িকয়েনা তওঁেলাকৰ পিব

ানেবাৰ অপিব কৰা হ’ব! ২৫ ভয় আিহব! তওঁেলােক শাি িবচািৰব,

িক ু নাপাব! ২৬আপদৰ ওপিৰ আপদ হ’ব, আৰু জনৰৱৰ উপিৰ জনৰৱ

হ’ব! সই কালত তওঁেলােক ভাববাদীৰ দশন িবচািৰব, িক ু পেুৰািহত

আৰু পিৰচাৰকসকলৰ পৰা ব ৱ াৰ পৰা ম ণা লাপ পাব। ২৭ ৰজাই

শাক কিৰব আৰু ৰাজ মােৰ শাকৰ ব পিৰধান কিৰব আৰু দশৰ

জাসকলৰ হাত ভয়ত কঁিপব; মই তওঁেলাকৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ অ সােৰ

তওঁেলাকৰ িবচাৰ কিৰম! আৰু যিতয়াৈলেক তওঁেলােক জািনব পািৰব

য, মইেয় তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা; তিতয়াৈলেক মই তওঁেলাকক

িনজ মানিবিশ িবচাৰ কিৰম।”

৮আমাৰ িনবাসনৰ ষ বছৰৰ ষ মাহৰ প ম িদনা, মাৰ ঘৰত

মই বিহ থােকাঁেত আৰু িযহূদাৰ পিৰচাৰকসকল মাৰ আগত বিহ

থােকাঁেত, সই ঠাইত ভু িযেহাৱাৰ হাত পনুৰায় মাৰ ওপৰত অিপত

হ’ল। ২ তিতয়া চাৱা! মই ম ষ ৰেূপ এক মিূ যন দখা পােলাঁ;

আৰু তওঁৰ কঁকালৰ তলৰ পৰা যন অি ৰ দেৰ আৰু তওঁৰ কঁকালৰ

পৰা ওপৰ অংশ উ ল ধাতুৰ দেৰ দখা গ’ল! ৩ তিতয়া তওঁ হাত

এখনৰ আকৃিতেৰ মাৰ মৰূৰ চুিল ঢুিক পাৱাৈক ধিৰেল; সই আ াই

মাক ওপৰৈল দািঙ িনেল আৰু ঈ ৰীয় দশনত িযৰচূােলমত, িয ঠাইত

অ ালাজনক অহ াৰী‐মিূ েটা ািপত হ আিছল, সই ঠাইৰ উ ৰ

িদেশ থকা িভতৰ‐ চাতালৰ েৱশ কৰা পথত, পিৃথৱী আৰু আকাশৰ

মােজিদ মাক ল আিহল। ৪ মই সই উপত কাত িয অৱ াত সই দশন

দিখিছেলাঁ, সইদেৰ ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ গৗৰেৱা সই ঠাইত আিছল। ৫

তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, তুিম চ তুিল উ ৰ ফােল

চাৱা।” সই কাৰেণ মই উ ৰ ফােল চ তুিল চােলাঁ আৰু য েবদীৰ

উ ৰফােল েৱশ কৰা ানেটাৰ ঠাইত সই অহংকাৰী মিূ েটা আিছল।

৬ পাছত তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, লাকসকেল িক কিৰ

আেছ সয়া তুিম দিখছা ন? মাৰ পিব ানৰ পৰা মই আঁতৰ হ’বৈল

ই ােয়ল‐বংশই িযেবাৰ বৰ বৰ িঘণলগীয়া কায কিৰেছ, সইেবাৰ তুিম

দিখছা ন? িক ু তুিম ইয়াতৈকেয়া অিধক িঘণলগীয়া কায দিখবৈল

পাবা!” ৭ এই বিুল তওঁ মাক চাতালৰ বাট‐চৰাৰ ৱাৰৰ িভতৰৈল ল

গ’ল আৰু তাত মই চাই দৱালত এটা িব া দিখেলাঁ। ৮ তওঁ মাক

ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, এই দৱালখন খাি পেলাৱা।” তিতয়া মই

দৱালখন খাে ােত এখন ৱাৰ দখা পােলাঁ! ৯ তিতয়া তওঁ মাক

পনুৰ ক’ ল, “তুিম িভতৰৈল গ তওঁেলােক তাত কিৰ থকা িঘণলগীয়া

মেবাৰ চাৱা।” ১০ তিতয়া মই িভতৰৈল গ চাই দিখেলাঁ য,

সকেলািবধ উৰগ জ ুৰ আৰু িঘণলগীয়া প ৰ িতমিূ আৰু ই ােয়ল

বংশৰ িতমােবাৰ চািৰওফােল দৱালত খাদাই কিৰ থাৱা আিছল।

১১আৰু সইেবাৰৰ আগত ই ােয়ল বংশৰ পিৰচাৰকসকলৰ স ৰজন

পৰুষু আৰু তওঁেলাকৰ মাজত চাফনৰ পু যাজিনয়া িথয় হ আিছল।

তওঁেলাক িতজেন িতমােবাৰৰ স খুত িথয় হ হাতত এটা এটা ধপূৰ

পা ল’ ল যােত সই ধপূৰ গ যু ধাঁৱা ওপৰৈল উেঠ। ১২ তিতয়া

তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, ই ােয়ল‐বংশৰ পিৰচাৰকসকেল

অ কাৰত িক কিৰেছ সই িবষেয় তুিম দিখছা ন? এইদেৰ িতজেন

িনজ িনজ কাঁঠািলত িতমােবাৰৰ সেত তওঁেলােক কয়, ‘িযেহাৱাই

আমাক দখা নাপায়! িযেহাৱাই দশখন ত াগ কিৰেল’!” ১৩ তওঁ মাক

পনুৰ ক’ ল, “তুিম আেকৗ ঘিূৰ চাৱা, তওঁেলােক কিৰ থকা িঘণলগীয়া

কাযেবাৰতৈকেয়া অিত বিছ দিখবৈল পাবা।” ১৪ তাৰ িপছত তওঁ

িযেহাৱাৰ গহৃৰ উ ৰফালৰ বাট‐চৰাৰ ৱাৰমখুৈল মাক ল যাওঁেত মই

দিখেলাঁ, আৰু চাৱা! সই ঠাইত মিহলাসকেল বিহ ত জুৰ বােব কাি

আিছল। ১৫ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, তুিম দিখছা

ন? তুিম ইয়াতৈকেয়া অিধক িঘণলগীয়া কায দিখবৈল পাবা।” ১৬

আৰু তওঁ মাক িযেহাৱাৰ গহৃৰ িভতৰ চাতালৈল ল গ’ল, আৰু চাৱা!

মই দিখেলাঁ, িযেহাৱাৰ মি ৰৰ ৱাৰমখুত, বাৰা া আৰু য েবদীৰ

মাজ ভাগত িযেহাৱাৰ মি ৰৰ ফালৈল িপিঠ িদ পৱূফােল মখু কিৰ ায়

প াশজনমান লােক সূযৰ আগত িণপাত কিৰ আিছল। ১৭ তিতয়া

তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, তুিম ইয়াক দিখছা ন? ইয়াত

িযহূদা বংশই িয িয িঘণলগীয়া কায কিৰেছ, সই সকেলা কায জােনা

তওঁেলাকৈল লঘূ িবষয়? িকয়েনা তওঁেলােক দশ অত াচােৰেৰ পৰূ

কিৰেল আৰু মাক বজাৰ িদবৈল পনুৰায় ঘিূৰেছ; আৰু চাৱা, তওঁেলােক

ডালেবাৰ নাকত লগাইেছ। ১৮ এই হতুেক মেয়া কােপেৰ কায কিৰম;

কৃপাদিৃ নকিৰম; আৰু দয়াও নকিৰম; আৰু তওঁেলােক বৰ মােতেৰ

মাৰ কাণত কাতেৰাি কিৰেলও মই তওঁেলাকৰ কথা িনম।”

৯ তিতয়া িযেহাৱাই বৰ মােতেৰ কাৱা এই বাক মাৰ কাণত পিৰল

আৰু ক’ ল, “ হৰীসকলৰ িতজনক িনজ িনজ হাতত িবনাশক অ

ল নগৰৈল আিহবৈল িদয়া।” ২ তিতয়া চাৱা! উ ৰ িদশৰ পৰা ওপৰ

বাট‐চৰাৰ বােটিদ িনজ িনজ হাতত হত াৰ অ ল ছয়জন লাক আিহল।

তওঁেলাকৰ মাজত শণ সূতাৰ ব িপ া আৰু কঁকালত িলখকৰ মলাম

থকা এজন লাক আিছল। এইদেৰ তওঁেলাক িভতৰৈল সামাই িপতলৰ

য েবদীৰ কাষত িথয় হ’ল। ৩ তিতয়া িয কৰবূ কইজনৰ ওপৰত

ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ গৗৰৱ আিছল, সই গৗৰৱ, সই কৰবূ কইজনৰ

পৰা উিঠ গহৃিটৰ ৱাৰডিলৈল উিঠ গ’ল। আৰু শণ সূতাৰ ব িপ া আৰু

কঁকালত মলাম থকা সই লাকজনক িযেহাৱাই মািতেল। ৪ িযেহাৱাই

তওঁক ক’ ল, “ তামােলােক নগৰৰ মােজেৰ যাৱা িযৰচূােলমৰ মােজেৰ

আৰু নগৰৰ মাজত চিল থকা সকেলা িঘণলগীয়া কাযৰ কাৰেণ মিুনয়াহ

পেলাৱা আৰু িচঞিৰ ক া‐কতা কিৰ থকা লাকসকলৰ কপালত িচন

িদয়া।” ৫ তিতয়া তওঁ মই নাৈক আন কইজনক ক’ ল, “ তামােলােক

তওঁৰ পােছ পােছ নগৰৰ মােজিদ যাৱা আৰু হাৰ কৰা! তামােলাকৰ

চ ত কৃপাদিৃ িক দয়া নাথাকক, ৬ বঢ়ুা, ডকা, যৱুতী, িশ আৰু মিহলা

আিদ সকেলােক িনঃেশেষ বধ কৰা, দয়া নকিৰবা! িক ু মৰূত িচন থকা

কােনা লাকৰ কাষৈল নাযাবা। মাৰ পিব ানৰ পৰা আৰ কৰা!”
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গিতেক তওঁেলােক গহৃৰ স খুত থকা সই ব ৃ লাকসকলৰ পৰা আৰ

কিৰেল। ৭ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “গহৃিট অ িচ কৰা, চাতাল কইখন

হত হাৱা লাকসকেলেৰ পৰূ কৰা। আগবাঢ়া!” গিতেক তওঁেলােক

ওলাই গ জৰচুােলম নগৰক আ মণ কিৰেল। ৮ যিতয়া তওঁেলােক

হাৰ কিৰ আিছল, তিতয়া মই িনজেক অকলশৰীয়া যন অ ভৱ কিৰেলাঁ

আৰু উবিুৰ হ পিৰ িচঞিৰ কাি কাি কেলাঁ, “হায় হায় ভু িযেহাৱা!

আপিুন িযৰচূােলমৰ ওপৰত আেপানাৰ াধ বৰষাই ই ােয়লৰ সকেলাক

অৱিশ ভাগ িবন কিৰব ন?” ৯ তওঁ মাক ক’ ল, “ই ােয়ল আৰু

িযহূদা বংশৰ অপৰাধ অিতশয় গভীৰ। আৰু দশ তেজেৰ পিৰপণূ, আৰু

নগৰখন নীিতেৰ ভৰা; িকয়েনা তওঁেলােক কয়, ‘িযেহাৱাই দশখন

ত াগ কিৰেল’ আৰু ‘িযেহাৱাই দখা নাপায়!’ ১০ গিতেক মই হ’ ল

কৃপাদিৃ নকিৰম আনিক দয়াও নকিৰম। বৰং তওঁেলাকৰ কাযৰ ফল

তওঁেলাকৰ মৰূত ফিলওৱাম।” ১১আৰু চাৱা! শণ সূতাৰ ব িপ া আৰু

কঁকালত মলাম থকা সই পৰুষুজন ঘিূৰ আিহল। “তুিম মাক আ া িদয়া

অ সােৰ মই সকেলা কিৰেলাঁ”, এই বিুল তওঁ বা া িদেলিহ।

১০ তিতয়া মই কৰবূ কইজনৰ মৰূৰ ওপৰত থকা চ তাপ যন

ব েটা গ ুজৰ ফােল চাই দিখেলাঁ; তওঁেলাকৰ ওপৰত এিট

নীলকা মিণৰ িনিচনা, এখন িসংহাসনৰ মিূ ৰ িনিচনা এক পদাথই দখা

িদিছল। ২আৰু িযেহাৱাই শণ সূতাৰ ব িপ া পৰুষুজনক কিছল, “তুিম

ঘিূৰ থকা চ েবাৰৰ মাজৈল, কৰবূ কইজনৰ তলৈল গ তওঁেলাকৰ

মাজৰ পৰা অ লী ভৰাই জইুৰ আঙঠা ল নগৰখনত সইেবাৰ িসচঁিৰত

কিৰ পেলাৱা।” তিতয়া সই পৰুষুজন মই ল কিৰ থােকােতই তাত

সামাল। ৩ সই পৰুষুজন সােমাৱা সময়ত, কৰবূ কইজন গহৃৰ

সাঁফােল িথয় হ আিছল আৰু িভতৰ চাতালখন মেঘেৰ পিৰপণূ হ

আিছল। ৪ তিতয়া িযেহাৱাৰ গৗৰৱ কৰবূ কইজনৰ পৰা উিঠ গ

গহৃৰ ৱাৰ ডিলৰ ওপৰত আিছল; আৰু গহৃিট মেঘেৰ আৰু চাতালখন

িযেহাৱাৰ গৗৰৱৰ দীি েৰ পিৰপণূ হিছল। ৫আৰু স শি মান ঈ েৰ

কথা কাৱা সময়ৰ শ ৰ দেৰ কৰবূ কইজনৰ ডউকাৰ শ বািহৰ‐

চাতালৈলেক না গিছল। ৬ “তুিম ঘিূৰ থকা চ েবাৰৰ মাজৰ পৰা কৰবূ

কইজনৰ মাজ ঠাইৰ পৰা জইু লাৱা” এইবিুল তওঁ শণ সূতাৰ ব িপ া

পৰুষুজনক আ া িদয়াত, তওঁ সামাই গ এটা চ ৰ কাষত িথয় হ’ল।

৭ তিতয়া কৰবূজেন কৰবূ কইজনৰ মাজৰ পৰা তওঁেলাকৰ মাজত থকা

জইুৈল হাত মিল তাৰ িকছু ল শণ সূতাৰ ব িপ া পৰুষুজনৰ হাতত

িদেল। তওঁ সইিখিন ল ওলাই আিহল। ৮আৰু কৰবূ কইজনৰ গাত,

তওঁেলাকৰ িনজ িনজ ডউকাৰ তলত মা হৰ হাতৰ িনিচনা এক ব দখা

গ’ল। ৯ পাছত মই চাই দিখেলাঁ, আৰু চাৱা! এজন কৰবূৰ কাষত এটা

চ আৰু আন কৰবূৰ কাষত আন চ , এইদেৰ চািৰজন কৰবূৰ কাষত

চািৰটা চ আিছল; আৰু সই চ কইটাৰ আভা বদূয মিণৰ িনিচনা।

১০আৰু সইেবাৰৰ আকৃিত হ’ ল, চািৰওটা এেক আকৃিতৰ, এেন লােগ

যন চ ৰ মাজতেহ চ আেছ। ১১ যাৱা সময়ত সইেবাৰ চািৰকােষ

যায়; যাৱা সময়ত সইেবাৰ কােনা ফােল ঘেূৰ, িক ু িয ঠাই মৰূেটাৰ

স খূ, সইেবাৰ সই ঠাইৰ ফােল পােছ পােছ যায়, যাৱা সময়ত কােনা

ফােল ঘেূৰ। ১২আৰু তওঁেলাকৰ গােটই গা আৰু তওঁেলাকৰ িপিঠ,

হাত, ডউকা আৰু চ চািৰওফােল চ েৰ ভৰা, তওঁেলাক চািৰওজনেৰই

চ চ েৰ ভৰা। ১৩ সই চ েকইটাৰ িবষেয় হ’ ল, মই সইেবাৰক ঘিূৰ

থকা চ বিুল মতা িনেলাঁ। ১৪ িতজনৰ চািৰখন চািৰখন মখু; থমখন

কৰবূৰ, ি তীয়খন মা হৰ, ততৃীয়খন িসংহৰ আৰু চতুথখন ৰৰ প ীৰ

মখু। ১৫ পাছত কৰবূ কইজন ওপৰৈল উিঠ গ’ল। কবাৰ নদীৰ পাৰত

মই দখা াণী এইেবাৰ। ১৬ কৰবূ কইজন যাৱা সময়ত চ েকইটাও

তওঁেলাকৰ কােষ কােষ যায়; আৰু কৰবূ কইজেন পিৃথৱীৰ পৰা ওপৰৈল

উিঠবৈল ডউকা দঙা সময়ত, চ েকইটােয়া তওঁেলাকৰ কাষ নেৰ। ১৭

তওঁেলাক ৰ’ ল, সইেবােৰা ৰয় আৰু তওঁেলাক ওপৰৈল উঠা সময়ত

সইিবলােকা তওঁেলাকৰ লগত উেঠ; িকয়েনা াণী কইজনৰ আ া

সইেবাৰত আিছল। ১৮ পাছত িযেহাৱাৰ গৗৰৱ ৱাৰডিলৰ ওপৰৰ পৰা

ান কিৰ কৰবূ কইজনৰ ওপৰত ৰ’ল। ১৯ কৰবূ কইজেন ান

কেৰাঁেত, ডউকা দািঙ মাৰ স েুখেৰ পিৃথৱীৰ পৰা ওপৰৈল উিঠ গ’ল

আৰু তওঁেলাকৰ কােষ কােষ চ েকইটাও গ’ল। তওঁেলাক িযেহাৱাৰ

গহৃৰ পবূ িদশৰ বাট‐চৰাৰ ৱাৰমখুত িথয় হ’ল আৰু ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ

মিহমা তওঁেলাকৰ ওপৰত আিছল। ২০ তিতয়া মই ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ

তলত থকা কবাৰ নদীত দখা দশনৰ প েবাৰৰ কথা ৰণ কিৰেলাঁ;

আৰু বিুজব পািতেলাঁ য, সইেবাৰ কৰবূ আিছল। ২১ িতজনৰ চািৰখন

চািৰখন মখু আৰু চািৰখন চািৰখন ডউকা আৰু িনজ িনজ ডউকাৰ তলত

মা হৰ হাতৰ দেৰ হাত আিছল। ২২ তওঁেলাকৰ মখুৰ আকৃিতৰ িবষেয়

হ’ ল, মই কবাৰ নদীৰ ওচৰত দখা মেুখই মখু আৰু এেক আকৃিত, এেক

ব ; তওঁেলাক িতজেন পােন পােন যায়।

১১ তিতয়া সই আ াই মাক ওপৰৈল তুিল িনেল, আৰু িযেহাৱাৰ

গহৃৰ পবূ িদশত পবূমৱুাৈক থকা েৱশ পথৰ ওচৰৈল আিনেল।

আৰু চাৱা! সই েৱশ পথৰ ৱাৰমখুত পঁিচশজন পৰুষু আিছল।

তিতয়া মই লাকসকলৰ চলাওঁতা অ ৰুৰ পু যাজিনয়া আৰু বনায়াৰ

পু পলািটয়াক তওঁেলাকৰ মাজত, এই জনক তওঁেলাকৰ মাজত

দিখেলাঁ। ২ ঈ েৰ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, এইসকল লােকই

এই নগৰখনত অিতশয় অৈনিতক আচৰণ কেৰাঁতা আৰু ‐ম ণা িদওঁতা।

৩ তওঁেলােক ক থােক য, ‘ঘৰেবাৰ সািজবৰ সময় ওচৰ চপা নাই;

এই নগৰখন কৰাহী আৰু আিম মাংস‐ ৰপূ।’ ৪ এই হতুেক হ ম ষ

স ান, তওঁেলাকৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা!” ৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ

আ া মাৰ ওপৰত ি িত হ’ল আৰু তওঁ মাক ক’ ল, “তুিম কাৱা,

‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ: হ ই ােয়ল‐বংশ, তামােলােক িযেবাৰ কথা

ক আছা, তামােলাকৰ মনত উদয় হাৱা সই কথােবাৰৰ িবষেয় মই

জােনা। ৬ তামােলােক এই নগৰত হত হাৱা লাকসকলৰ সংখ া বিৃ

কিৰলা আৰু ইয়াৰ বাট‐পথেবাৰ তওঁেলােকেৰ পিৰপণূ কিৰলা। ৭

এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক িয সকলক

বধ কিৰলা আৰু িযৰচূােলমৰ মাজত িযসকলৰ মতৃেদহেবাৰ পলাই

থ’লা, তওঁেলাকক মাংস আৰু নগৰ খনক কৰাহী যন কিৰলা; িক ু

তামােলাকক এই নগৰখনৰ মাজৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদয়া হ’ব। ৮

তামােলােক তেৰাৱালৈল ভয় কিৰছা, এই কাৰেণ মই তামােলাকৰ

ওপৰৈল তেৰাৱালেকই আিনম’।” এেয় ভু িযেহাৱাই কৰা ঘাষণা। ৯

“মই তামােলাকক নগৰৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই আিনমআৰু িবেদশীসকলৰ

হাতত সমপণ কিৰম, িকয়েনা মই তামােলাকৰ িবৰেু দ া া িস

কিৰম। ১০ তামােলাক তেৰাৱালত পিতত হ’বা। মই ই ােয়লৰ সীমাৰ

িভতৰেতই তামােলাকৰ িবচাৰ কিৰম, তিতয়া মই য িযেহাৱা, সই

িবষেয় তামােলােক জািনবা! ১১ এই নগৰখন তামােলাকৰ কৰাহী ৰপূ

নহ’ব, বা তামােলাক তাৰ মাজত থকা মাংস ৰপূ নহ’বা। মই ই ােয়লৰ

সীমাৰ িভতৰেতই তামােলাকৰ িবচাৰ কিৰম। ১২ তিতয়া তামােলােক

জািনবা য, মইেয় িযেহাৱা। মাৰ আ া তামােলােক ল ন কিৰিছলা।

তামােলােক মাৰ পথ অ সৰণ কৰা নাই। বৰং তামােলাকৰ চািৰওফােল

থকা জািতেবাৰৰ শাসন ণালী অ সােৰ তামােলােক কায কিৰ আছা।”

১৩আৰু এইদেৰ মই ভাববাণী চাৰ কিৰ থকাৰ সময়ত, বনায়াৰ পু

পলািটয়াৰ মতুৃ হ’ল। মই মৰূ দাৱাই উবিুৰ পিৰ িচঞিৰ বৰ মােতেৰ

কেলাঁ, “হায় হায়, ভু িযেহাৱা! আপিুন ই ােয়লৰ অৱিশ থকা সকলেকা

স ণূৰেূপ িবন কিৰব ন?” ১৪ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল পনুৰায়

আিহ মাক ক’ ল, ১৫ “ হ ম ষ স ান, তামাৰ ভাইসকল! তামাৰ

পিৰয়াল, তামাৰ বংশৰ লাকসকল আৰু ই ােয়লৰ গােটই বংশ!

তামােলাকৰ এই সকেলােক িযৰচূােলমত থকা সকেলা িনবাসীসকেল

কয়, ‘ তওঁেলাক িযেহাৱাৰ পৰা ব আঁতৰত আেছ! অিধকাৰ ৰেূপ এই

দশ আমাকেহ িদয়া হিছল!’ ১৬ এই হতুেক তুিম ক’বা, ‘ ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: যিদও মই তওঁেলাকক জািত সমহূৰ মাজৰ পৰা দূৰ

কিৰেলাঁ আৰু যিদও মই দশেবাৰৰ মাজত তওঁেলাকক িছ ‐িভ কিৰেলাঁ,

তথািপ তওঁেলাক িয িয দশৈল গিছল, সই ঠাইেবাৰত মই অলপকাল



এেজিকেয়ল447

তওঁেলাকৰ ধমধাম হ আিছেলাঁ।’ ১৭ এই হতুেক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: মই জািত সমহূৰ মাজৰ পৰা তামােলাকক সং হ কিৰম

আৰু িছ ‐িভ হাৱা দশেবাৰৰ পৰা তামােলাকক গাটাই আিনম আৰু

মই তামােলাকক ই ােয়লৰ দশখন িদম। ১৮ তিতয়া তওঁেলােক

সই ঠাইৈল যাব আৰু তাৰ পৰা আটাই জঘ আৰু ঘণৃনীয় ব েবাৰ দূৰ

কিৰব। ১৯ যিতয়া তওঁেলাক মাৰ ওচৰ চািপব, তওঁেলাকক মই এখন

নতুন অ ৰ িদম আৰু তওঁেলাকত এক নতুন আ া ি িত কিৰম; মই

তওঁেলাকৰ অ ৰ আৰু তওঁেলাকৰ শৰীৰৰ পৰা িশলৰপূ দয় চাই

তওঁেলাকক মাংসৰপূ দয় িদম, ২০ তওঁেলােক মাৰ িবিধত চিলব আৰু

মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন কিৰ সই অ সােৰ কায কিৰব। তিতয়া

তওঁেলাক মাৰ জা হ’ব আৰু মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম। ২১ িক ু

তওঁেলাকৰ িযসকেল গিহত আৰু িঘণলগীয়া ব েবাৰৰ পাছত চ’ ল, মই

তওঁেলাকৰ িনজ িনজ মৰূত তওঁেলাকৰ সই কাযৰ িতফলআিনম।

এেয় ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা।” ২২ তিতয়া কৰবূ কইজেন তওঁেলাকৰ

িনজ িনজ ডউকােবাৰ দািঙ তুিলেল আৰু তওঁেলাকৰ সেত কােষ কােষ

চ েকইটাও আিছল আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰত ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ গৗৰৱ

আিছল। ২৩আৰু িযেহাৱাৰ গৗৰৱ নগৰৰ মাজৰ পৰা ওপৰৈল উিঠ

গ’ল আৰু নগৰৰ পৱূফােল থকা প তখনৰ ওপৰত ৰ’ল। ২৪আৰু সই

আ াই মাক তুিলৈল দশন েম ঈ ৰৰ আ াৰ াৰাই কলদীয়া দশৈল

দশা িৰত লাকসকলৰ ওচৰৈল ল আিহল। তিতয়া মই দখা সই

দশন মাৰ পৰা ওপৰৈল উিঠ গ’ল। ২৫ তিতয়া িযেহাৱাই মাক দখউুৱা

সকেলােৰ িবষয় মই দশা িৰত লাকসকলক কেলাঁ।

১২ পাছত িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ হ

ম ষ স ান, তুিম িবে াহী বংশৰ মাজত বাস কিৰছা; দিখবৈল

চ থকােতা তওঁেলােক নেদেখ, িনবৈল কাণ থকােতা তওঁেলােক

েন, িকয়েনা তওঁেলাক িবে াহী বংশ। ৩ এই হতুেক হ ম ষ

স ান, তুিম িনজৰ বােব দশা ৰৰ সাম ী যু ত কৰা আৰু িদনেত

তওঁেলাকৰ চ ৰ আগেত িনজ দশা ৰৈল ান কৰা। তুিম তওঁেলাকৰ

চ ৰ আগেত িনজ ঠাইৰ পৰা আন ঠাইৈল যাৱা। তওঁেলাক িবে াহী

বংশ হ’ লও িকজািন িবেবচনা কিৰব। ৪ তুিম িদনেত তওঁেলাকৰ

চ ৰ আগেত দশা ৰৰ সাম ীৰ দেৰ তামাৰ সাম ী বািহৰ কিৰ িনবা

আৰু দশা ৰৈল ওেলাৱা লাকৰ িনিচনাৈক তুিম তওঁেলাকৰ চ ৰ

আগেত গধিূল িনেজ ওলাবা। ৫ তুিম তওঁেলাকৰ চ ৰ আগত নগৰৰ

দৱালখন িব া কিৰ তাৰ মােজিদ সাম ী উিলয়াবা। ৬ তওঁেলাকৰ চ ৰ

আগত তুিম তাক কা ত তুিল আ াৰত বািহৰৈল ল যাবা; তুিম দশখন

নেদিখবৈল তামাৰ মখু ঢািকবা, িকয়েনা মই ই ােয়ল বংশৰ কাৰেণ

এক িচন ৰেূপ তামাক ান কিৰেলাঁ।” ৭ গিতেক মই আ ামেত

কাম কিৰেলাঁ; মই িদনেত দশা ৰৰ সাম ীৰ িনিচনাৈক মাৰ সাম ী

উিলয়াই িনেলাঁ আৰু গধিূল মাৰ হােতেৰই দৱালখন খািনেলাঁ; মই

আ াৰত তাক উিলয়াই তওঁেলাকৰ চ ৰ আগত কা ত তুিল ল গ’ লা।

৮ পাছত ৰািতপৱুােত িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ৯

“ হ ম ষ স ান, ‘তুিম িক কিৰছা?’ এই বিুল িবে াহী বংশই ই ােয়ল

বংশই তামাক জােনা কাৱা নাই? ১০ তুিম তওঁেলাকক কাৱা, ‘ ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: এই ভােৱ িযৰচূােলমত থকা অিধপিতজনক

আৰু তাৰ মাজত থকা ই ােয়লৰ আটাই বংশক বজুায়। ১১ তুিম কাৱা,

মই তামােলাকৰ পে িচন ৰপূ; মই কৰা িনিচনাৈক তওঁেলাকৈল কৰা

হ’ব; তওঁেলাক দশা ৰৈল ব ী‐অৱ াৈল যাব। ১২আৰু তওঁেলাকৰ

মাজত থকা অিধপিতজেন িনজ কা ত বাজা ল আ াৰত ওলাই যাব;

তওঁেলােক সাম ী উিলয়াবৰ কাৰেণ দৱাল খািনব। তওঁ িনজৰ মখু

ঢািকব, কাৰণ তওঁ চ েৰ দশখন নেদিখব।’ ১৩ মাৰ জালখন মই

তওঁৰ ওপৰত মিলম িদম আৰু তওঁ মাৰ ফা ত পিৰব; আৰু মই

তওঁক কলদীয়াসকলৰ দশৈল অথাৎ বািবলৈল ল যাম, তথািপ তওঁ

তাক নেদিখব। অথচ তওঁ তােতই মিৰব। ১৪আৰু তওঁৰ চািৰওফােল

থকা তওঁৰ আটাই সহায়কাৰীক আৰু তওঁৰ সকেলা স ক মই আটাই

বায়তু উড়ুৱাই িদম; আৰু মই ফাকৰ পৰা তেৰাৱাল উিলয়াই তওঁেলাকৰ

পােছ পােছ খিদ যাম। ১৫ যিতয়া মই তওঁেলাকক জািতেবাৰৰ মাজত

িছ ‐িভ কিৰম আৰু দশেবাৰৰ মাজত তওঁেলাকক গাট গাট কিৰম,

তিতয়া মই য িযেহাৱা তাক তওঁেলােক জািনব। ১৬ িক ু তওঁেলাক িয

জািতেবাৰৰ মাজৈল যাব, সই জািতেবাৰৰ মাজত তওঁেলােক িনজৰ

িঘণলগীয়া কায কাশ কিৰবৰ কাৰেণ, তেৰাৱালৰ পৰা, আকালৰ পৰা

আৰু মহামাৰীৰ পৰা তওঁেলাকৰ কতেবাৰ লাকক মই অৱিশ ৰািখম,

তােত, মইেয িযেহাৱা তাক তওঁেলােক জািনব!” ১৭ পােছ িযেহাৱাৰ

বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ১৮ “ হ ম ষ স ান, তুিম

কঁিপ কঁিপ িনজৰ আহাৰ ভাজন কৰা, ক ন আৰু সাৱধােনেৰ িনজৰ

জল পান কৰা। ১৯আৰু তুিম দশৰ লাকসকলক কাৱা, ‘ই ােয়ল

দশত থকা িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলৰ িবষেয় ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: তাৰ িনবাসী আটাইেবাৰৰ অত াচাৰৰ কাৰেণ তাত থকা সকেলা

ন হ তওঁেলাকৰ দশ উ হ’বৰ কাৰেণ, তওঁেলােক সাৱধােনেৰ

তওঁেলাকৰ আহাৰ ভাজন কিৰব আৰু িব েয়েৰ তওঁেলাকৰ জল পান

কিৰব। ২০আৰু বাস কৰা নগৰেবাৰ উ কৰা হ’ব আৰু দশ ংস ান

হ’ব; তােত, মই য, িযেহাৱা তাক তামােলােক জািনবা!” ২১আেকৗ

িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২২ “ হ ম ষ স ান,

িদন পলম হেছ, েত ক দশন িবফল হেছ”, ‘ই ােয়ল দশত চিলত

হাৱা তামােলাকৰ এইেটা িক কথা?’ ২৩ এই হতুেক তওঁেলাকক

কাৱা, ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘মই এই চিলত কথা লু কিৰম

আৰু এইেটা ই ােয়লৰ মাজত আৰু নচিলব’।” িক ু তওঁেলাকক কাৱা,

“িদন আৰু েত ক দশনৰ সফলতা ওচৰ!” ২৪ িকয়েনা ই ােয়ল বংশৰ

িভতৰত অনথক দশন বা মা েহ ভাল পাৱা ম ল চাৱা কথা আৰু নহ’ব।

২৫ কাৰণ মেয়ই িযেহাৱা! মই ক’ম আৰু মই কাৱা বাক িস হ’ব। তাক

আৰু আগৈল থাৱা নহ’ব। িকয়েনা হ িবে াহী বংশ, ভু িযেহাৱাই কেছ,

তামােলাকৰ িদনেতই মই বাক ক’ম আৰু তাক িস ও কিৰম। ২৬

আেকৗ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২৭ “ হ ম ষ

স ান, চাৱা! ই ােয়ল‐বংশই কয়, ‘ তওঁ পাৱা দশনৰ কথা ঘিটবৈল

ব িদন আেছ, তওঁ অিত দীঘকালৰ িবষেয় ভাববাণী চাৰ কেৰ।’ ২৮

এই হতুেক তুিম তওঁেলাকক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

মাৰ বাক কােনােটােৱই ফিলয়াবৈল পলম নহ’ব; িক ু মই িয বাক

ক’ম, সেয় িস হ’ব।’ এেয় ভু িযেহাৱাৰ বচন!”

১৩ পনুৰ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ হ

ম ষ স ান, ভাববাণী চাৰ কেৰাঁতা ই ােয়লৰ ভাববাদীসকলৰ

িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা আৰু িনজ িনজ দয়ৰ পৰা ভাববাণী চাৰ

কেৰাঁতা সকলক কাৱা, ‘ তামােলােক িযেহাৱাৰ বাক না! ৩ ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “িনজ িনজ আ াৰ আৰু নােপাৱা দশনৰ

অ গামী হাৱা মখু ভাববাদীেবাৰৰ স াপ হ’ব! ৪ হ ই ােয়ল, তামাৰ

ভাববাদীসকল উ ঠাইৰ িশয়ালৰ িনিচনা। ৫ িযেহাৱাৰ যু ৰ িদনা

িথেৰ থািকবৈল, তামােলােক দৱালৰ ভঙা বাটত উঠা নাই বা ই ােয়লৰ

বংশৰ চািৰওফােল দৱাল িন াণ কৰা নাই; ৬ িযেহাৱাই কেছ এই

বিুল কওঁতাসকেল অনথক দশন পায়, িমছা ম ল চায়’।” আৰু িযেহাৱাই

নপেঠাৱাৈকেয় বাক িস হ’ব বিুল বাট চাই থােক। ৭ তামােলােক

জােনা অনথক দশন পাৱা নাই? আৰু িমছা ম লৰ কথা জােনা কাৱা

নাই? “তথািপ মই নােকাৱাৈকেয় িযেহাৱাই কেছ বিুল তামােলােক

কাৱা?” ৮ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক

অনথক বাক কছা আৰু িমছা দশন পাইছা; চাৱা, মই তামােলাকৰ

িবপ ‐ এই কাৰেণ, ভু িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ। ৯ “ মাৰ হাত

অনথক দশন পাৱা, আৰু িমছা ম ল চাৱা ভাববাদীসকলৰ িবপ

হ’ব। তওঁেলাক মাৰ জাসকলৰ সভাত নাথািকব বা ই ােয়ল‐বংশৰ

নামৰ তািলকাত তওঁেলাকৰ নাম িলখা নহ’ব; তওঁেলাক কােনামেত

ই ােয়ল দশত সামাব নাৱািৰব। কাৰণ মই য ভু িযেহাৱা, এই

িবষেয় তামােলােক জািনবা! ১০ শাি নােহাৱাৈকেয় তওঁেলােক ‘শাি !’
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বিুল ক মাৰ জাসকলক ভুলায় আৰু যিতয়া কােনােৱ দৱাল সােজ,

তিতয়া তওঁেলােক তাক চূেণেৰ িলেপ। ১১ এই হতুেক চূেণেৰ িলিপ

থকা লাকসকলক তুিম কাৱা: ‘এইেবাৰ পিৰব; াবন কেৰাঁতা মহাবিৃ

আিহব; এইেবাৰ পিৰবৈল মই বিৃ ৰ মহািশল আৰু ভািঙবৈল মহা বতাহ

পিঠয়াম। ১২ চাৱা, যিতয়া দৱাল পিৰব, তিতয়া, “ তামােলােক

িযেবাৰত চূণ িদলা, সই লও ক’ত? এইবিুল তামােলাকক কাৱা

নাযাব ন’?” ১৩ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘মই

মাৰ াধত মহা বতােহেৰ তাক ভািঙম, াবন কেৰাঁতা মহাবিৃ মাৰ

কাপত আিহব, আৰু মাৰ াধত ন কিৰবৈল মহািশলাবিৃ হ’ব!

১৪ এইদেৰ, তামােলােক চূেণেৰ িলপা দৱাল মই ভািঙম, আৰু ইয়াৰ

িভি মলূ ওলাই পৰাৈক মই তাক মািটেৰ সমান কিৰম। গিতেক সেয়

পিৰব আৰু তামােলােক তাৰ মাজত িবন হ’বা। তিতয়া মই য িযেহাৱা,

তাক তামােলােক জািনবা! ১৫ মাৰ ােধেৰ দৱালৰ ওপৰত আৰু

চূেণেৰ িলপােবাৰ িনমলূ কিৰম, মই এইদেৰ িস কিৰম আৰু মই

তামােলাকক ক’ম, সই দৱাল আৰু নাই, আৰু তাক িলপােবােৰা, ১৬

অথাৎ িযৰচূােলমৰ িবষেয় ভাববাণী চাৰ কৰা আৰু শাি নথকােতা তাৰ

বােব দশন পাৱা ই ােয়লৰ ভাববাদীেবােৰা নাই!” ইয়াক ভু িযেহাৱাই

কেছ।’ ১৭আৰু হ ম ষ স ান, তামাৰ জািতৰ িয জীয়াৰীেবােৰ িনজ

িনজ দয়ৰ পৰা ভাববাণী চাৰ কেৰ, তওঁেলাকৰ অিহেত তুিম মখু

কৰা আৰু তওঁেলাকৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা। ১৮ এইদেৰ কাৱা,

‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: লাকৰ াণ মগৃয়া কিৰবৈল, আটাইেবাৰ

িকলা িটত গাঁৰু িসয়াই িদওঁতা আৰু ওখ অ সােৰ েত কৰ মৰূৰ কাৰেণ

ওৰিণ তয়াৰ কেৰাঁতা মিহলাসকলৰ স াপ হ’ব; তামােলােক মাৰ

জাসকলৰ াণ মগৃয়া কিৰ তামােলাকৰ কাৰেণ াণেবাৰ জীয়াই

ৰািখবা ন? ১৯ িমছা কথাৈল কাণ িদওঁতা মাৰ জাসকলৰ আগত

তামােলােক িমছা কথা ক, মিৰব নলগাসকলৰ াণ বধ কিৰবৈল আৰু

জীয়াই থািকব নলগাসকলৰ াণ জীয়াই ৰািখবৈল কই‐খােমাচমান যৱৰ

আৰু কইেডাখৰ মান িপঠাৰ কাৰেণ মাৰ জাসকলৰ মাজত মাক

অপিব কিৰলা। ২০ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা,

িয গাঁৰেুবােৰ প ী‐িচকাৰৰ দেৰই তামােলােক াণেবাৰ মগৃয়া কৰা,

তামােলাকৰ সই গাঁৰেুবাৰৰ মই িবপ আৰু মই তামােলাকৰ বা ৰ

পৰা সইেবাৰ িছিঙ পলাম আৰু প ী‐িচকাৰৰ দেৰই তামােলােক মগৃয়া

কৰা াণেবাৰ এিৰ িদম। ২১ মই তামােলাকৰ ওৰিণও ফািলম আৰু

তামােলাকৰ হাতৰ পৰা মাৰ জাসকলক উ াৰ কিৰম, মগৃয়া কিৰবৈল

তামােলাকৰ হাতত তওঁেলাক আৰু নাথািকব; তােত মই য, িযেহাৱা,

সই িবষেয় তামােলােক জািনবা। ২২ মই খ িনিদয়া ধািমকসকলৰ

দয়ত তামােলােক িমছা কথােৰ খ িদয়াৰ কাৰেণ আৰু ই িনজ াণ

জীয়াই ৰািখবৈল িনজ ‐পথৰ পৰা ঘিূৰবৰ কাৰেণ সই ৰ হাত সবল

কৰাৰ কাৰেণ, ২৩ তামােলােক অনথক দশন আৰু নেদিখবা আৰু ম ল

চাবৈল নাপাবা; িক ু মই তামােলাকৰ হাতৰ পৰা মাৰ জাসকলক

উ াৰ কিৰম; তােত, মই য, িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা’!”

১৪ ই ােয়লৰ পিৰচাৰকসকলৰ কইজনমান মাৰ ওচৰৈল আিহ

মাৰ আগত বিহল। ২ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল

আিহল আৰু ক’ ল, ৩ “ হ ম ষ স ান, এই লাকসকেল তওঁেলাকৰ

িতমােবাৰক িনজ িনজ দয়ত ঠাই িদেছ আৰু িনজৰ স খুত িনজৰ

িনজৰ অপৰাধ জ াওঁতা িবিঘিন ৰািখেছ। সই িবষেয় মই জােনা

তওঁেলাকক পৰামশ িদম? ৪ সইবােব তুিম তওঁেলাকক এই কথা

ক ঘাষণা কৰা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ই ােয়ল‐বংশৰ িয

কােনা লােক িনজ িতমােবাৰক দয়ত ঠাই িদব বা িনজৰ স খুত

িনজৰ অপৰাধ জ াওঁতা িবিঘিন ৰািখব আৰু কােনা এজন লােক

যিতয়া ভাববাদী এজনৰ ওচৰৈল আিহব ‐ সই অহা লাকজনৰ বা ল

িতমােবাৰৰ অ সােৰ, মই িযেহাৱাই, িনেজই তওঁক উ ৰ িদম। ৫

মই এইদেৰ কিৰম যােত ই ােয়লৰ গােটই বংশ তওঁেলাকৰ দয়

মাৈল পনুৰায় ঘৰূাই আিনব পািৰম, িকয়েনা তওঁেলাকৰ িতমােবােৰ

তওঁেলাকক মাৰ পৰা আঁতৰ কিৰ ৰািখেছ!’ ৬এই হতুেক তুিম ই ােয়ল

বংশক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক মন পালেটাৱা

আৰু তামােলাকৰ িতমােবাৰৰ পৰা ঘিূৰ আহাঁ! আৰু তামােলাকৰআটাই

িঘণলগীয়া কাযেবাৰৈল িপিঠ িদয়া! ৭ িকয়েনা ই ােয়ল বংশৰ মাজত

আৰু ই ােয়লত বাস কৰা িবেদশীেবাৰৰ মাজত িয কােনােৱ মাৰ পৰা

িনজেক পথৃেক ৰািখব, িযজেন িনজৰ িতমােবাৰক দয়ত ঠাই িদব আৰু

িনজৰ স খুত িনজৰ অপৰাধ জ াওঁতা িবিঘিন ৰািখব আৰু িযজেন মাক

িবচািৰ ভাববাদী এজনৰ ওচৰৈল আিহব ‐ মই িযেহাৱাই িনেজই তওঁক

উ ৰ িদম! ৮ তাৰ বােব মই সই মা হজনৰ িবৰেু িবমেুখ থািকম

আৰু তওঁক এটা িচন আৰু দ ৃ া ৰ িবষয় কিৰম, িকয়েনা তওঁক মই

মাৰ লাকসকলৰ মাজৰ পৰা উ কিৰম; তিতয়া মই য িযেহাৱা,

সই িবষেয় তামােলােক জািনবা! ৯ যিদ কােনা ভাববাদীেয় া হ

আৰু কােনা বাক কয়, তিতয়া মই, িযেহাৱাই, সই ভাববাদীজনক

া কিৰম; আৰু মই তওঁৰ িবৰেু হাত মিল, মাৰ জা ই ােয়ল

লাকসকলৰ মাজৰ পৰা তওঁক িবন কিৰম। ১০ এইদেৰ তওঁেলােক

িনজ িনজ অপৰাধৰ দ ভুিগব। সই ভাববাদীজনৰ ওচৰৈল পৰামশ

ল’বৈল যাৱা লাকজনৰ অপৰাধ েয়ােৰ সমান হ’ব। ১১ ইয়াৰ অিভ ায়

এই, যন ই ােয়ল‐বংশই মাৰ পৰা িবপেথ নাযায়; আৰু তওঁেলাকৰ

অপৰাধেবাৰৰ কােনা অপৰােধেৰ িনজক আৰু অ িচ নকেৰ, িক ু

তওঁেলাক যন মাৰ জা হয় আৰু মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হওঁ, ইয়াক

ভু িযেহাৱাই কেছ। ১২ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল

আৰু ক’ ল, ১৩ “ হ ম ষ স ান, যিদ এখন দেশ সত ল ন কিৰ মাৰ

িবৰেু পাপ কেৰ আৰু মই তাৰ অিহেত মাৰ হাত মিল তাৰ অ ৰপূ

লাখিুট ভােঙা আৰু তাৈল আকাল পিঠয়াই তাৰ পৰা মা হ আৰু প

সকেলােক উ কেৰাঁ; ১৪ তিতয়া যিদও নাহ, দািনেয়ল আৰু ইেয়াব,

এই িতিনজন লাক সই ঠাইৰ মাজত থািকেলও, তওঁেলােক িনজ িনজ

ধািমকতাৰ াৰাই কৱল িনজ িনজ াণেহ ৰ া কিৰব পািৰব,” এেয়

ভু িযেহাৱাৰ বচন। ১৫ বা যিদ সই দশৰ সকেলা ফােল িহং জ ু

পিঠয়াই িদওঁ আৰু সইেবােৰ তাক স ানহীন কেৰ আৰু সই জ ু েবাৰৰ

কাৰেণ কােনা মা হ তাৰ মােজিদ যাব নাৱাৰাৈক উ হয়, ১৬ তে

সই এেক িতিনজনেলাক তাত থািকেলও, মাৰ জীৱনৰ শপত, “ ভু

িযেহাৱাই কেছ, তওঁেলােক পা বা জীহঁতক উ াৰ কিৰব নাৱািৰব,

কৱল তওঁেলােকেহ ৰ া পাব, িক ু দশ হ’ ল উ হ’ব। ১৭ বা যিদ

মই সই দশৰ িবৰেু এখন তেৰাৱাল আেনা আৰু কওঁ ‘ হ তেৰাৱাল,

দশৰ মােজিদ যা আৰু তাৰ পৰা লাক সমহূ আৰু প সকেলােক উ

কৰ’ ‐ ১৮ তিতয়া সই িতিনজন লাক সই ঠাইৰ মাজত থািকেলও ‐

মাৰ জীৱনৰ শপত, “ ভু িযেহাৱাই কেছ, “ তওঁেলােক পা বা জীহঁতক

উ াৰ কিৰব নাৱািৰব, কৱল তওঁেলােকেহ ৰ া পাব। ১৯ বা যিদ মই

সই দশৰ িবৰেু এক মহামাৰী পিঠয়াওঁ আৰু তাৰ পৰা মা হ আৰু

প সকেলােক উ কিৰবৈল তাৰ ওপৰত মাৰ াধ বৰষাই তজ

বাৱাওঁ, ২০ তিতয়া যিদওবা নাহ, দািনেয়ল আৰু ইেয়াব সই ঠাইত

থািকেল হয় ‐ মাৰ জীৱনৰ শপত, “ ভু িযেহাৱাই কেছ, “ তওঁেলােক

িনজৰ পা’সকলক বা আনিক িনজৰ জী’সকলক উ াৰ কিৰব নাৱািৰব;

কৱল তওঁেলাকৰ িনজ াণেহ ধািমকতাৰ াৰাই ৰ া পাব।” ২১

িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “মই িন য়ৈক িনকৃ ৰভােৱ

মা হ আৰু প ক িযৰচূােলমৰ িবৰেু সকেলােক উ কিৰবৈল মাৰ

এই চািৰওটা মহা‐আপদ অথাৎ তেৰাৱাল, আকাল, িহং জ ু আৰু

মহামাৰী পিঠয়াম। ২২ তথািপ চাৱা! তাৰ মাজত ৰ া পাৱা লাকসকল

তওঁেলাকৰ পু সকল আৰু জীেয়কসকলৰ লগত বািহৰৈল ওলাই যাব।

চাৱা! তওঁেলাক তামােলাকৰ ওচৰৈল ওলাই আিহব আৰু তামােলােক

তওঁেলাকৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু তওঁেলাকৰ কায দিখবৈল পাবা;

তিতয়া িযৰচূােলমৈল মই ঘেটাৱা অম লৰ িবষেয় আৰু তাৰ িবৰেু মই

ঘেটাৱা সকেলােৰ িবষেয় তামােলােক শা না পাবা। ২৩ তামােলােক

তওঁেলাকৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু কায দিখেল, তওঁেলােক তামােলাকক
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শা না িদব; তিতয়া তামােলােক জািনবা য, মই তাৰ িবৰেু কৰা

এেকােক িবনা কাৰেণ কৰা নাই!” এেয় ভু িযেহাৱাৰ বাক ।

১৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২

“ হ ম ষ স ান, া ালতাৰ কাঠ, কাঠিনৰ গছেবাৰৰ মাজৰ

া ালতাৰ ডাল আন সকেলা গছৰ কাঠতৈক িকহত ? ৩ কােনা কায

কিৰবৈল মা েহ জােনা া ালতাৰ কাঠৰ পৰা কাঠ ল’ব? বা কােনা পা

আঁিৰ থবৈল জােনা তাৰ পৰা এিট খিুট আিনব? ৪ চাৱা! ই ন যাগবৈল

যিদ তাক পিুৰবৈল জইুত পলাই িদয়া হয় আৰু যিদ জেুয় তাৰ ই মৰূ

ভ কিৰেল আৰু তাৰ মাজ ভাগ পাৰা গ’ ল সেয় জােনা কােনা কাযৰ

যাগ হ’ব? ৫ চাৱা! যিতয়া সেয় স ণূ হেলও কােনা কাযৰ উপযু

নহয়; তে জেুয় তাক ভ কিৰেল আৰু সেয় পাৰা গ’ লও কােনা

কামৰ বােব সেয় আৰু িকমান কম উপযু হ’ব? ৬এই হতুেক ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: কাঠিনৰ গছেবাৰৰ মাজৰ া ালতাক যেনৈক

লােক পিুৰবৈল জইুত িদেয়, তেনৈক মই িযৰচূােলম িনবাসীসকলৰ

িতও তেন কিৰম। ৭ কাৰণ মই তওঁেলাকৰ িবৰেু মখু ঘৰুাম।

যিদওবা তওঁেলাক জইুৰ পৰা ওলাই যাব, িক ু আন জইুেয় তওঁেলাকক

ভ কিৰব; আৰু যিতয়া মই তওঁেলাকৰ িবৰেু মখু কিৰম, তিতয়া মই

য িযেহাৱা, সই িবষেয় তামােলােক জািনবা। ৮আৰু তওঁেলােক সত

ল ন কৰাৰ বােব, মই দশ উ কিৰম।” ইয়াক িযেহাৱাই কেছ।

১৬ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২

“ হ ম ষ স ান, তুিম িযৰচূােলমক তাইৰ িনজৰ িঘণলগীয়া

কাযেবাৰ জেনাৱা, ৩ আৰু কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই িযৰচূােলমক এই

কথা কেছ: “ তামাৰ উৎপি আৰু জ ৰ ঠাই কনানীয়াসকলৰ দশ;

তামাৰ িপতৃ ইেমাৰীয়া আৰু তামাৰ মাতৃ িহ ীয়া আিছল। ৪ তামাৰ

জ ব ৃ া এই, তামাৰ জ িদনা তামাৰ নাড়ী কটা নািছল বা তামাক

পিৰ াৰ কিৰবৈল তামাক পানীত ধউুৱা নািছল, তামাক সমিূল লাণ

ঘঁহা িক কােপােৰেৰ মেৰাৱা নািছল। ৫ তামাক দয়া কিৰ তামাৈল

এইেবাৰৰ কােনা এটােক কিৰবৰ অেথ তামাৈল কােনও কৃপাদিৃ

নকিৰিছল; িক ু তামাৰ জ িদনা, তামাৰ গা িঘণলগীয়া হাৱাৰ কাৰেণ

তামাক মকুিল পথাৰত পলাই িদয়া হিছল। ৬ সই সময়ত মই তামাৰ

ওচেৰিদ গ তামাৰ তজত তামাক ধৰফেৰাৱা দিখ তামাক ক’ লাঁ

য, যিদও তুিম িনজ তজত পিৰ আছা, তথািপ জীয়াই থাকা, হয়, মই

তামাক ক’ লাঁ, য, যিদও তুিম িনজ তজত পিৰ আছা, তথািপ জীয়াই

থাকা। ৭ পথাৰত গজা তণৃৰ দেৰ মই তামাক অিধকৈক বঢ়ােলাঁ আৰু

তুিম বািঢ় ডাঙৰ‐দীঘল থ’ লা আৰু অিত ৰী থ’ লা; তামাৰ ন পণূ

হ’ল আৰু কশ দীঘ হ’ল, তথািপ তুিম িবব া আৰু উলি নী আিছলা।

৮ তিতয়া মই তামাৰ ওচেৰিদ গ তামাক দিখেলাঁ, চাৱা! তামাৰ

সময় মৰ সময়; এই কাৰেণ মই তামাৰ ওপৰত ব ৰ আঁচল মিল

িদ তামাৰ উল তা ঢািকেলাঁ” আৰু ভু িযেহাৱাই কেছ মই তামাৰ

আগত শপত কিৰ তামােৰ সেত এিট িনয়ম বাি েলাঁ, “তােত তুিম মাৰ

থ’ লা। ৯ গিতেক মই তামাক পানীেৰ ধেুলাঁ, এেন িক, তামাৰ গাৰ পৰা

তামাৰ তজ স ণূৈক ধইু তল ঘঁিহেলাঁ। ১০ মই তামাক কাৰিচিপ

বন কৰা কােপােৰা িপ ােলাঁ, তামাৰ ভিৰত তহচ জ ুৰ ছালৰ জাতা

িদেলাঁ, তামাৰ কঁকালত িমিহ শণ সূতাৰ টঙািল বাি েলাঁ আৰু তামাক

পাতৰ বে েৰ িবভূিষত কিৰেলাঁ। ১১ মই তামাক অল ােৰেৰও সজােলাঁ,

তামাৰ হাতত খাৰু আৰু িডিঙত হাৰ িদেলাঁ। ১২ মই তামাৰ নাকত নথ,

কাণত ল, আৰু তামাৰ মৰূত ৰ িকৰীিট িদেলাঁ। ১৩ এইদেৰ সাণ

আৰু ৰেূপেৰ তামাক সেজাৱা হ’ল; তামাৰ ব িমিহ শণ সূতাৰ পাতৰ

আৰু কাৰিচিপ বন কৰা; তুিম িমিহ আটা, মৗ‐ জাল আৰু তল খাইিছলা;

তুিম অিত ৰী হ উ িত‐লাভ কিৰ ৰাণী পদ পালা। ১৪আৰু তামাৰ

সৗ য ৰ কাৰেণ তামাৰ যশস া জািতেবাৰৰ মাজত ব ািপল; িকয়েনা

ভু িযেহাৱাই কেছ, মই তামাৰ ওপৰত াপন কৰা মাৰ ীৰ বােব

তামাৰ সৗ য স ণূ হ’ল।” ১৫ িক ু তুিম িনজ সৗ য ত িনভৰ কিৰ

িনজৰ যশস াৰ কাৰেণ বশ াবিৃ ধিৰলা আৰু েত ক বাটৰৱুাৰ লগত

অিধক পিৰমােণ বশ াকম কিৰলা; তাৰেহ ভাগ হ’ল। ১৬আৰু তুিম

িনজৰ কইখনমান কােপাৰ ল, তােৰ িনজৰ বােব িচ িবিচ ওখ ঠাই

কিৰ তাৰ ওপৰত বশ াকম কিৰলা; এেন কথা হাৱা নাই, আৰু নহ’বও।

১৭ মই তামাক িদয়া মাৰ সাণ আৰু ৰেূপেৰ কৰা তামাৰ ৰ অল াৰ

তুিম ল, তামাৰ কাৰেণ তােৰ পৰুষুাকৃিতৰ মিূ কিৰ সইেবােৰ সেত

বশ াকম কিৰলা। ১৮আৰু তামাৰ কাৰিচিপ বন কৰা কােপাৰ ল তােৰ

সইেবাৰ ঢািকলা আৰু সইেবাৰৰ আগত মাৰ তল আৰু ধপূ থলা। ১৯

ভু িযেহাৱাই কেছ, মই তামাক িদয়া মাৰ আহাৰ, মই তামাক খাবৈল

িদয়া িমিহ আটা, তল আৰু মৗ‐ জাল তুিম াণৰ অেথ সইেবাৰৰ

আগত থলা আৰু সইদেৰই হ’ল। ২০ “ইয়াৰ বািহেৰ তুিম মাৈল জে াৱা

তামাৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীসকলৈল, াস কিৰবৰ বােব সইেবাৰৰ আগত

বিল ৰেূপ িদলা; তামাৰ বশ াকমেবাৰ সামা িবষয় আিছল ন?

২১ য তুিম মাৰ স ান সকলক বধ কিৰলা আৰু সইেবাৰৰ উে েশ

তওঁেলাকক জইুৰ মােজিদ গমন কৰাই উৎসগ কিৰলা? ২২ তামাৰ

আটাই িঘণলগীয়া কাযত আৰু বশ াকমত তুিম আস থকাত, িবব া

আৰু উলি নী হাৱা আৰু তামাৰ তজত ধৰফেৰাৱা তামাৰ সই যৗৱন

কালৰ িদন তুিম সাঁৱৰণ নকিৰলা। ২৩আৰু তামাৰ আটাই তাৰ

পাছত ভু িযেহাৱাই কেছ, তামাৰ স াপ হ’ব, তামাৰ স াপ হ’ব,

২৪ তুিম িনজৰ বােব এক বশ ালয় সািজলা আৰু েত ক চকত িনজৰ

বােব এেডাখৰ ওখ ঠাই কিৰলা। ২৫ তুিম েত ক আিলৰ মৰূত তামাৰ

ওখ ঠাই সািজ তামাৰ সৗ য ঘণৃাৰ িবষয় কিৰলা, েত ক বাটৰৱুাৈল

তামাৰ ভিৰ খন মিল িদলা আৰু তামাৰ বশ ািল অিধকৈক বঢ়ালা।

২৬ তামাৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়া ুলকায় িমচৰীয়াসকলৰ লগেতা তুিম বশ াকম

কিৰলা; আৰু তুিম মাক বজাৰ িদবৈল তামাৰ বশ ািল অিধকৈক

বঢ়ালা। ২৭ এই হতুেক চাৱা, মই তামাৰ ওপৰৈল মাৰ হাত মিল

তামাৰ দিনক খাৰাক কমােলাঁ আৰু তামাৰ বশ া চাবৰ কাৰেণ লাজ

পাৱা, তামাক িঘণ কৰা পেল ীয়াসকলৰ জীয়াৰীসকলৰ ই াত তামাক

সমপণ কিৰেলাঁ। ২৮ তুিম তৃ নােহাৱাত অচূৰীয়াসকেল সেতও

বশ াকম কিৰও তৃ নথ’ লা। ২৯ তুিম বািণজ েদশ কলদীয়াসকলৈল

তামাৰ বশ ািল বঢ়ালা; তথািপ তুিম তােৰও তৃ নথ’ লা। ৩০ ভু

িযেহাৱাই কেছ, তামাৰ অ ৰ কেন কামাতুৰ! কাৰণ তুিম াচািৰণী

বশ া ীৰ দেৰ এই আটাইেবাৰ কায কিৰছা; ৩১ তুিম েত ক আিলৰ

মৰূত তামাৰ বশ ালয় সািজছা, েত ক চকত তামাৰ ওখ ঠাই িন াণ

কিৰছা আৰু তুিম বশ া কমৰ বচ তু কৰাত বশ াৰ িনিচনা নােহাৱা।

৩২ তুিম ব িভচািৰণী, তামাৰ ামীৰ সলিন পৰক হণ কেৰাঁতা ঘণী।

৩৩আটাই বশ াক লােক ধন িদেয়; িক ু তামাৰ আটাই মকাৰীক

তুিমেহ ধন িদয়া আৰু তামাৰ লগত বশ াকম কিৰবৈল, চািৰওফালৰ

পৰা তামাৰ মকাৰীেবাৰ আিহবৰ কাৰেণ তওঁেলাকক ভটী িদয়া।

৩৪ বশ াকম কিৰবৈল কােনও তামাৰ পােছ পােছ নাযায়, তামাৰ

বশ াকমৰ এই কথাত আন ীতৈক তুিম িবপৰীত; তুিম বচ িদয়া, িক ু

তামাক কােনও বচ িনিদেয়, সইবােব তুিম িবপৰীত। ৩৫ এই হতুেক

হ বশ া, িযেহাৱাৰ বাক না! ৩৬ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “তুিম

চুৰ পিৰমােণ অ িচ কায কৰাৰ বােব আৰু তামাৰ মকাৰীসকলৰ

লগত কৰা তামাৰ বশ াকমৰ াৰাই তামাৰ িবব তা কাশ পাৱা

বােব আৰু তামাৰ িঘণলগীয়া আটাই মিূ েবাৰৰ আৰু তুিম সইেবাৰৰ

আগত িদয়া তামাৰ স ান সকলৰ ৰ পাতৰ কাৰেণ, ৩৭ চাৱা! তুিম

িযসকলৰ সেত আেমাদ‐ েমাদ কিৰলা, তামাৰ সই আটাই মকাৰীক

আৰু তুিম ম কৰা ও িঘণ কৰা আটাইেক মই গাটাম; মই তামাৰ

িবৰেু চািৰওফালৰ পৰাই তওঁেলাকক গাটাম আৰু তওঁেলাকক তামাৰ

সম িবব তা দিখবৈল তওঁেলাকৰ আগত তামাৰ িবব তা কাশ

কিৰম। ৩৮ আৰু সতী ল ন কৰা ও ৰ পাত কৰা সকলক দ

িদয়াৰ দেৰ মই তামাক দ িদম; মই াধ আৰু অ ালাত তামাৰ

ৰ পাত কিৰম। ৩৯ মই তওঁেলাকৰ হাতত তামাক সমপণ কিৰম;

তােত তওঁেলােক তামাৰ বশ ালয় ন কিৰব, তামাৰ ওখ ঠাইেবাৰ

ভািঙ পলাব, তামাক িবব া কিৰব আৰু তামাৰ ৰ অল াৰেবাৰ ল
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যাব; তওঁেলােক তামাক িবব া আৰু উলি নী কিৰ এিৰব। ৪০ তিতয়া

তওঁেলােক তামাৰ অিহেত এক সমাজ পািত তামাক িশল দিলয়াই

মািৰব, তেৰাৱােলেৰ ডাখৰ ডাখৰৈক কািটব আৰু তামাৰ ঘৰেবাৰ জইু

িদ পিুৰব। ৪১ এইদেৰ অেনক ীৰ আগত তামাক দ িদব; এইদেৰ মই

তামাক বশ াকম কৰাৰ পৰা এৰৱুাম, তুিম বশ াৰ বচ আৰু িনিদবা।

৪২ তিতয়া মই এইদেৰ তামাৰ ওপৰত মাৰ াধ মাৰ িনয়াম; তিতয়া

তামাৰ পৰা মাৰ অ ালা দূৰ হ’ব আৰু মই শাি েৰ থািকম, পনুৰায়

াধ নকিৰম। ৪৩ তুিম তামাৰ যৗৱন কাল মনত নকিৰলা, িক ু এই

আটাইেবাৰ কাযত মাক বজাৰ িদলা, এই হতুেক চাৱা! ভু িযেহাৱাই

কেছ, মেয়া তামাৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰৰ ফল তামাৰ মৰূত ফিলওৱাম”

‐ আৰু তুিম তামাৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযৰ উপিৰও, এই ব িভচাৰ

আৰু কিৰবৈল নাপাবা। ৪৪ চাৱা! যাজনা িদয়া িতজেন, ‘মাক যেন

জীেয়ক তেন’, এই বিুল তামাৰ িবৰেু যাজনা িদব। ৪৫ িনজ ামী

আৰু িনজ স ানক িঘণ কৰা তামাৰ মাতৰৃ জীেয়ক তুিম; িনজ ামী

আৰু িনজ স ানক িঘণ কৰা তামাৰ ভােয়ৰা‐ভনীেয়ৰাৰ তুিম ভনীেয়ক;

তামােলাকৰ মাতৃ িহ ীয়া আৰু তামােলাকৰ িপতৃ ইেমাৰীয়া আিছল। ৪৬

তামাৰ বােয়ৰা িনজ জীেয়কসকেলেৰ সেত তামাৰ বাওঁহােত বাস কৰা

চমিৰয়া আৰু তামাৰ সাঁহােত বাস কৰা তামাৰ ভনীেয়ৰা জীেয়কসকলৰ

সেত থকা চেদাম। ৪৭ তথািপ তুিম তওঁেলাকৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰত য

চিললা, বা তওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া কায অ সােৰ য কায কিৰলা, সেয়

নহয়; িক ু তাক অিত ু বিুল ভািব তামাৰ আটাই আচাৰ‐ব ৱহাৰত

তুিম তওঁেলাকতৈক অিধক া থ’ লা। ৪৮ ভু িযেহাৱাই কেছ,

“ মাৰ জীৱনৰ শপত, তুিম আৰু তামাৰ জীসকেল কৰা দেৰ তামাৰ

ভনী চেদােম আৰু তাইৰ জীসকেল কৰা নাই। ৪৯ চাৱা! তামাৰ ভনী

চেদামৰ এই অপৰাধ আিছল: য, তাইৰ আৰু তাইৰ জীসকলৰ অহংকাৰ,

আহাৰৰ স ণূতা আৰু িনি তাযু খ আিছল; তাই খী দিৰ ৰ

হাত সবল নকিৰিছল। ৫০ তওঁেলাক গ ী আিছল আৰু মাৰ আগত

িঘণলগীয়া কায কিৰিছল; এই হতুেক মই িয ভাল দিখেলাঁ, তােক কিৰ

তওঁেলাকক দূৰ কিৰেলাঁ। ৫১ চমিৰয়াই তামাৰ পাপৰ আধাও কৰা

নাই; িক ু তুিম তওঁেলাকতৈক তামাৰ িঘণলগীয়া কায অিধক বিৃ

কিৰলা আৰু তুিম কৰা তামাৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযৰ াৰাই তামাৰ

বােয়ৰা‐ভনীেয়ৰাক ধািমক পািতলা। ৫২ িবেশষৈক তুিম িনজৰ বােয়ৰা‐

ভনীেয়ৰাৰ বােব িবচাৰ িন ি কৰাত তুিমও িনজ অপমান ভাগ কৰা;

তুিম তওঁেলাকতৈক িয অিধক িঘণলগীয়া পাপ কিৰলা, তামাৰ সই

পাপেবাৰৰ াৰাই তওঁেলাক তামাতৈক অিধক ধািমক হ’ল; এেতেক

তুিম িনজৰ বােয়ৰা‐ভনীেয়ৰাক ধািমক পতাত িনেজও িববণ হাৱা আৰু

িনজ অপমান ভাগ কৰা। ৫৩আৰু তওঁেলাকৈল শা নাৰ ল হ তুিম

কৰা আটাই কাযৰ কাৰেণ তুিম তামাৰ অপমান ভাগ কিৰ অপমািনত

হ’বৰ কাৰেণ, ৫৪ মই তওঁেলাকৰ ব ী অৱ া অথাৎ চেদাম আৰু

তাইৰ জীসকলৰ আৰু তওঁেলাকৰ মাজত থকা তামাৰ ব ীেবাৰৰ

ব ী‐অৱ া পিৰব ন কিৰম। ৫৫আৰু জীসকেল সেত চেদাম আৰু

জীসকেল সেত চমিৰয়া, তামাৰ এই জনী বােয়ৰা‐ভনীেয়ৰা আগৰ

িনজ িনজ অৱ াৈল উলিটব; তুিম আৰু তামাৰ জীসকেল, তামােলাকৰ

আগৰ অৱ াৈল উলিটব। ৫৬ তামাৰ গ ৰ িদনা তামাৰ মখুত তামাৰ

ভনীেয়ৰা চেদামৰ নাম নালাল। ৫৭ অৰামৰ জীয়াৰীসকেল তামাক

অপমান কৰাত আৰু তামাৰ চািৰওফালৰ আটাইেবােৰ অথাৎ তামাৰ

চািৰওফােল তামাক তু ান কেৰাঁতা পেল ীয়াসকলৰ জীয়াৰীসকেল

তামাক অপমান কৰাত যেনৈক তামাৰ তা ব মােন কাশ পাইেছ,

তেনৈক সই িদনা তামাৰ তা কাশ পাৱা নািছল। ৫৮ িযেহাৱাই

কেছ, “তুিম িনজ ব িভচাৰৰ আৰু িঘণলগীয়া কাযৰ ফল ভাগ কিৰছা।”

৫৯ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “িনয়মিট ভািঙ শপতেটা তু

কৰা িয তুিম, তুিম কৰা দেৰই মই তামাৈল কায কিৰেছাঁ। ৬০ তথািপ

মই তামাৰ যৗৱনকালত তামােৰ সেত পতা মাৰ িনয়মিট সাঁৱৰণ

কিৰম আৰু তামাৰ অেথ এিট িচৰ ায়ী িনয়ম াপন কিৰম। ৬১আৰু

যিতয়া তুিম িনজৰ বােয়ৰা‐ভনীেয়ৰাক হণ কিৰবা, তিতয়া তুিম িনজ

আচাৰ‐ব ৱহাৰ মনত কিৰ লাজ পাবা; আৰু মই তওঁেলাকক জী ৰেূপ

তামাক িদম, িক ু তামাৰ লগত কৰা িনয়মিটৰ াৰাই নহয়। ৬২আৰু

ভু িযেহাৱাই কেছ! তুিম কৰা সকেলা কাযৰ বােব মই তামাক মা

কৰা সময়ত, তুিম মনত কিৰ িববণ হ’বৈল আৰু তুিম লাজ পাই তামাৰ

মখু পনুৰায় কিতয়াও নেমিলবৈল, মই তামােৰ সেত মাৰ িনয়মিট

াপন কিৰম’।” ৬৩ তােত, মই য িযেহাৱা, তাক তুিম জািনবা।”

১৭ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ হ ম ষ

স ান, তুিম ই ােয়ল বংশৰ আগত এটা সাঁথৰ বাক কাশ কৰা

আৰু এটা দ ৃ া কাৱা। ৩ তুিম কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“ডাঙৰ ডউকা থকা আৰু ডউকাত দীঘল পািখ থকা এটা ডাঙৰ ঈগল

প ীেয়, আৰু িয নানা বৰণৰ পািখেৰ ভৰা, িস িলবােনানৈল আিহ এৰচ

গছেজাপাৰ ওপৰত আিহ বিহল। ৪ িস সই গছৰ আটাইতৈক ওপৰত

থকা আগডালেদাখৰ িছিঙ বািণজ দশৈল ল গ’ল। িস বপাৰীসকলৰ

নগৰত তাক ৰইু হ’ল। ৫ িস সই দশৰ মাজৰ িটেবাৰৰ পৰা এিট

িট ল উ ৰা মািটত ৰেুল। িস িবজল সমহূৰ কাষত তাক থেল; িস

বাইশী গছৰ দেৰ তাক ৰেুল। ৬ তিতয়া সেয় গিজ বািঢ়, মািটৰ তলৈল

ব ািপ যাৱা এক া ালতা হ’ল। তাৰ ডালেবােৰ সই ঈগল প ীৰ

ফােল মখু কিৰিছল আৰু িশপােবাৰ তাৰ তলত গিজিছল। সেয় এইদেৰ

া ালতা হ ডালেবাৰ উৎপ হ’ল আৰু পাখােবাৰ মিলেল। ৭ িক ু

ব ত পািখ আৰু ডাঙৰ ডউকা থকা আন এটা ঈগল প ী আিছল। আৰু

চাৱা! এই া ালতাৰ িশপােবােৰ িনজেক সই ঈগল প ীেটাৰ ফােল

িশপা মিলেল, আৰু িয ভিটেটাত ৰাৱা হিছল, সই ঠাইৰ পৰা িস পানী

িদবৰ বােব তাৰ ফােল ডালেবাৰ িবয়িপ গ’ল। ৮ সেয় ব জল সমহূৰ

কাষত আৰু উ ৰা মািটত তাক ৰাৱা হিছল। যােত সেয় ডাল মিলব

আৰু ফল উৎপ কিৰ এখন উ ম া ালতা হ’ব’!” ৯ তুিম লাকসকলক

কাৱা: ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: সেয় উ িত লাভ কিৰব ন?

তওঁ জােনা তাৰ িশপােবাৰ উঘািল নল’ব ন বা তাৰ ফলেবাৰ িছিঙ

নল’ব ন যােত তাৰ নতুনৈক ওেলাৱা আটাই পাতেবাৰ কাই লেৰলা

হ পেৰ? তাৰ িশপা উঘািলবৈল অিধক বল িক আনিক অেনক মা হ

নালািগব। ১০ সই কাৰেণ চাৱা! সেয় আেকৗ ৰাৱাৰ পাছত তাৰ

উ িত হ’ব ন? পৱূৰ বতাহ তাত লগা মাে সেয় এেকবােৰ কাই

নাজাব ন? সেয় তাৰ গজা ভিটেত স ণূৰেূপ কাই যাব’।” ১১ তাৰ

পাছত িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ১২ “তুিম সই

িবে াহী বংশক কাৱা: ‘এইেবাৰৰ অথ িক, সই িবষেয় তামােলােক

নাজানা ন? চাৱা! বািবলৰ ৰজাই িযৰচূােলমৈল আিহ তাৰ ৰজাৰ সেত

তাৰ িবষয়াসকলক ধিৰ বািবলৈল িনজৰ ঠাইৈল ল আিনেল। ১৩ তাৰ

পাছত তওঁ ৰাজবংশীয় এজনক ল’ ল আৰু তওঁৰ লগত এিট িনয়ম

াপন কিৰেল। ১৪ ৰাজ খন যন সামা হয় আৰু িনজেক যন বৰ বিুল

নামােন আৰু তওঁৰ িনয়মিট পালন কিৰেল হ দশখন ি েৰেৰ থািকব

পািৰব, সই কাৰেণ তওঁ দশৰ বীৰ সকলক আঁটৰাই ল গ’ল। ১৫

িক ু িযৰচূােলমৰ ৰজাই িমচৰীয়াসকলৰ পৰা ঘাঁৰা আৰু অেনক মা হ

পাবৰ কাৰেণ িমচৰৈল িনজ দূতেবাৰক পিঠয়াই িদেল আৰু তওঁৰ অিহেত

িবে াহ কিৰেল। তওঁ উ িত লাভ কিৰব ন? এেন কম কৰা জেন জােনা

ৰ া পাব? তওঁ যিদ এই িনয়মিট ভােঙ, তওঁ ৰ া পাব ন? ১৬ ‘ মাৰ

জীৱনৰ শপত, ভু িযেহাৱাই কেছ ‐ িয ৰজাই তওঁ িনজ থকা ঠাইত

তওঁক ৰজা পািতেল, যাৰ শপত তওঁ তু কিৰেল আৰু যাৰ িনয়মিট

তওঁ ভািঙেল, বািবলৰ মাজত তওঁৰ তােতই মতুৃ হ’ব। ১৭ অেনক

লাকক বধ কিৰবৈল হাদাম বা া আৰু কাঁঠ সজা সময়ত, ফেৰৗেণও

তওঁৰ পৰা মী স ‐সাম আৰু মহাদলৰ সেত ৰণত তওঁক ৰ া

কিৰবৈল নাৱািৰব। ১৮ িকয়েনা ৰজাই িনয়মিট ভািঙ শপতেটা তু

কিৰেল; চাৱা, তওঁ হাতেযাৰ কিৰ শপত লাৱাৰ পাছেতা, এই আটাই

কায কিৰেল; তওঁ ৰ া নাপাব। ১৯ এই কাৰেণ ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ ‐ ‘ মাৰ জীৱনৰ শপত, মাৰ শপত আৰু তওঁ ভঙা মাৰ িনয়মিটৰ

তু কৰা নািছল ন? এই কাৰেণ তওঁ পাবলগীয়া শাি মই তওঁৰ
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ওপৰত ফিলওৱাম। ২০ মই তওঁৰ ওপৰত মাৰ জাল মিলম আৰু

তওঁ মাৰ ফা ত ধৰা পিৰব। তিতয়া মই তওঁক বািবলৈল িন তওঁ

মাৰ অিহেত কৰা তওঁৰ অপৰাধৰ কাৰেণ সই ঠাইত তওঁৰ ওপৰত

গাচৰ কিৰম। ২১ তিতয়া তওঁৰ সকেলা দলৰ আটাই আ য় াথী সকল

তেৰাৱালত মৰা পিৰব আৰু অৱিশ থকা সকেলােক চািৰওফােল বায়তু

উড়ুৱাই িনয়া হ’ব; তিতয়া মই িযেহাৱােয়ই য এই কথা ক’ লাঁ, সই

িবষেয় তামােলােক জািনবা।” ২২ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “মেয়ই

এৰচ গছেজাপাৰ ওখত থকা আগেডাখৰৰ এটা ডাল ল তাক ৰাম;

এেন িক, সকেলাতৈক ওপৰত থকা তাৰ পাখােবাৰৰ মাজৰ পৰাই মই

এিট পাখা িছিঙ এখন ওখ আৰু উ ত প তত ৰাম! ২৩ ই ােয়লৰ

ওখ প তখনেতই মই তাক ৰমু; তিতয়া িস ডাল মিলব আৰু ফল ধিৰ

এেজাপা উ ম এৰচ গছ হ’ব; যােত সকেলা িবধৰ চৰাইেয় তাৰ তলত

বাস কিৰব আৰু তাৰ ডালেবাৰৰ ছাঁত িসহঁেত বাস কিৰব। ২৪ তিতয়া

মই য িযেহাৱা সই িবষেয় পথাৰত থকা সকেলা গছেবােৰ জািনব।

মই ওখ গছেজাপা চাপৰ, চাপৰ গছেজাপা ওখ কেৰাঁ; মই কঁচাপতীয়া

গছেজাপা কান আৰু কান গছেজাপা জকমকীয়া কেৰাঁ! মই িযেহাৱা;

এই কথা ঘাষণা কিৰেলাঁ আৰু ইয়াক িস ও কিৰেলাঁ!”

১৮ িযেহাৱাৰ বাক আেকৗ মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২

“ই ােয়ল দশৰ যাজনা য তামােলােক িদয়া, তাৰ অথ িক?

আৰু এইবিুল কাৱা, ‘বােপকহঁেত টঙা া া িট খাই িক ু তওঁেলাকৰ

পু সকলৰ দাঁত টঙায়?’ ৩ মাৰ জীৱনৰ শপত”‐ ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, “ই ােয়লত এই যাজনা িদবৈল তামােলােক আৰু কিতয়াও

েযাগ নাপাবা। ৪ চাৱা! আটাই াণ মােৰই; যেনৈক বােপকৰ াণ

মাৰ, তেনৈক পেুতকৰ ােণা মাৰ; িয াণীেয় পাপ কেৰ সই াণীেহ

মিৰব! ৫ কােনা মা হ যিদ ধািমক হয় আৰু িয উিচত আৰু ায় তাকেহ

স কেৰ, ৬আৰু যিদ প তেবাৰৰ পিব ান বাৰত ভাজন নকেৰ

বা ই ােয়ল বংশৰ িতমােবাৰৈল চ নােতােল‐ বা িনজ ওচৰ চুবৰুীয়াৰ

ীক অ িচ কৰা নাই বা কােনা ীৰ অ িচ হাৱা সময়ত তাইৰ ওচৰৈল

যাৱা নাই ‐ ৭আৰু কােকা অ ায় কৰা নাই িক ু তাৰ সলিন তওঁৰ

ধৰৱুাক তওঁৰ ব ক ঘেূৰাৱাই িদেছ ‐ কােৰা ব বেলেৰ কািঢ় লাৱা নাই,

িক ু তাৰ সলিন ু ধাতুৰক িনজৰ আহাৰ িদেয় আৰু নাঙঠাক কােপােৰেৰ

ঢােক; ৮ তওঁ যিদ তৈল ধাৰ িনিদেয় বা তাক বঢ়াই িনিদেয় ‐ বা

অ ায়ৰ পৰা িনজ হাত কাঁচায়, মা হৰ মাজত সত িবচাৰ কিৰ, মাৰ

িবিধ বাৰত চ’ ল, ৯আৰু যথাথ কায কিৰ মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ

পালন কেৰ, তে তওঁেহ ধািমক; তওঁেহ অৱেশ জীব!” এেয় ভু

িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ১০ িক ু যিদ তওঁৰ এজন উ পেুতক আেছ আৰু িস

যিদ ৰ পাত কৰা আিদ তেন কােনা কাযেবাৰ কেৰ ‐ ১১আৰু যিদও

তওঁৰ িপতেৃয় সইেবাৰৰ কােনা ক ব ৰ কম নকেৰ ‐ িক ু যিদ তওঁৰ

পেুতেক প তেবাৰৰ পিব ানেবাৰত ভাজন কেৰ আৰু িনজ ওচৰ‐

চুবৰুীয়াৰ ীক অ িচ কেৰ ‐ ১২ িস যিদ খী‐দিৰ ক অ ায় কেৰ, বা

যিদ বেলেৰ কািঢ় লয় বা ব ক ঘেূৰাৱাই িনিদেয়, িতমােবাৰৈল চ

তােল বা িঘণলগীয়া কায কেৰ; ১৩ িস যিদ তৈল ধাৰ িদেয় বা অ িচত

লাভ লয়, তেনহ’ ল িস জীয়াই থািকব ন? িস জীয়াই নাথািকব! িস এই

আটাইেবাৰ িঘণলগীয়া কায কিৰেল; তাৰ অৱেশ মতুৃ হ’ব আৰু তাৰ

ৰ পাতৰ দাষ তাৰ ওপৰত থািকব। ১৪ িক ু চাৱা! যিদ তাৰ এজন

পু জে , তওঁৰ িপতেৃয় কৰা সকেলা পাপ দিখেছ আৰু িস ঈ ৰৈল ভয়

ৰািখ তেন কাযেবাৰ নকেৰ ‐ ১৫ িস প তেবাৰৰ পিব ানেবাৰৰ

ওপৰত ভাজন নকেৰ বা ই ােয়ল বংশৰ িতমা বাৰৈল চ নােতােল

আৰু যিদ িস চুবৰুীয়াৰ ীক অ িচ নকেৰ; ১৬ বা কােকা অ ায় নকেৰ,

ব কৰ কাৰেণ এেকা নলয়, বা বেলেৰ ব কািঢ় নলয়, িক ু ু ধাতুৰক

িনজৰ আহাৰ িদেয় আৰু নাঙঠাক কােপােৰেৰ ঢােক ‐ ১৭ িস যিদ খীয়াক

উপ ৱ কৰাৰ পৰা িনজৰ হাত কাঁচায়, ত বা অ িচত লাভ নলয়; মাৰ

শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন কেৰ আৰু মাৰ িবিধেবাৰত চ’ ল, তে সই

পু ই িনজৰ িপতৰৃ পাপেবাৰৰ কাৰেণ নমিৰব। তওঁ অৱেশ জীয়াই

থািকব! ১৮ তওঁৰ িপতৰৃ িবষেয় হ’ ল, তওঁ অত অত াচাৰ কৰাত,

বেলেৰ িনজ ভাইৰ ব কািঢ় লাৱাত আৰু িনজ লাকসকলৰ মাজত, িয

ভাল নহয়, সইেবাৰ কৰাৰ বােব ‐ চাৱা, তওঁ িনজ অপৰাধৰ বােব

মিৰব। ১৯ তথািপ তামােলােক কাৱা, “পু ই িকয় িপতৰৃ অপৰাধৰ

ভাৰ নবয়?” িকয়েনা সই পু ই উিচত আৰু ায় কায কেৰ আৰু মাৰ

সকেলা িবিধ পালন কেৰ। িস সই সকেলােবাৰৰ মেত কম কেৰ। তিতয়া

তওঁ িন েয় জীয়াই থািকব! ২০ িযজেন পাপ কেৰ, তওঁ মিৰব। পু ই

িপতৰৃ অপৰাধৰৰ ভাৰ নবব আৰু ধািমকৰ ধািমকতা ধািমকৰ গাত আৰু

ৰ তা ৰ গাত থািকব। ২১ িক ু যিদ জেন িনেজ কৰা আটাই

পাপৰ পৰা ঘিূৰ মাৰ সকেলা িবিধ পালন কেৰ আৰু উিচত আৰু ায়

সকেলা কাযেবাৰ কেৰ, তে তওঁ নমিৰ অৱেশ জীয়াই থািকব, । ২২

তওঁ কৰা অপৰাধেবাৰৰ কােনা অপৰাধেক তওঁৰ অিহেত সাঁৱৰণ

কৰা নহ’ব। তওঁ িনজ ধািমকতাৰ বােবেহ জীয়াই থািকব। ২৩ ভু

িযেহাৱাই ঘাষণা কিৰেছ ‐ “ জনৰ মতুৃ ত জােনা মই অিতৈক সে াষ

পাওঁ” ‐ িযেহতু তওঁেলােক িনজ ‐পথৰ পৰা ঘিূৰ আিহ জীয়াই থািকব

পািৰেলেহঁেতন? ২৪ িক ু যিদ ধািমকজেন তওঁৰ ধািমকতাৰ পৰা ঘিূৰ

অপৰাধ কেৰ আৰু লাকসকেল কৰা আটাই িঘণলগীয়া কাযৰ দেৰ

কায কেৰ, তে তওঁ জীয়াই থািকব ন? তওঁ কৰা ধম‐কমেবাৰৰ

এেকােকই সাঁৱৰণ কৰা নাযাব। সই কাৰেণ তওঁ কৰা অপৰাধেতই

আৰু তওঁ কৰা পাপেতই তওঁ মিৰব। ২৫ তথািপ তামােলােক কাৱা,

‘ ভুৰ পথ সৎ নহয়!’ না, হ ই ােয়ল বংশ! মাৰ পথেবাৰ সৎ নহয়েন?

তামােলাকৰ পথেবাৰেহ জােনা সৎ নহয়? ২৬ ধািমক লাকজেন যিদ

িনজ ধািমকতাৰ পৰা ঘিূৰ অপৰাধ কেৰ আৰু সই বােব তওঁৰ মতুৃ হয়,

তিতয়া তওঁ কৰা অপৰাধেতই তওঁৰ মতুৃ হ’ব। ২৭ িক ু যিতয়া

লাকজেন যিদ তওঁ কৰা মৰ পৰা ঘিূৰ উিচত আৰু ায় কায

কেৰ, তে তওঁ িনজ াণ জীয়াই ৰািখব! ২৮ তওঁ িবেবচনা কিৰ তওঁ

কৰা আটাই মৰ পৰা ঘিূৰ অহাত, তওঁ জীয়াই থািকব; তওঁৰ মতুৃ

নহ’ব! ২৯ তথািপ ই ােয়ল বংশই কয়, ‘ ভুৰ পথ সৎ নহয়!’ হ ই ােয়ল

বংশ, মাৰ পথ িকয় সৎ নহয়? তামােলাকৰ পথেহ জােনা অসৎ নহয়?

৩০ এই হতুেক, ভু িযেহাৱাই কেছ, “ হ ই ােয়ল বংশ, িতজনৰ

আচাৰ‐ব ৱহাৰ অ সােৰ, মই তামােলাকৰ িবচাৰ কিৰম!” “ তামােলাক

উলিট আহা আৰু তামােলাকৰ সকেলা অধমৰ পৰা ঘৰূা যন অপৰাধ

তামােলাকৰ িবৰেু স নাশৰ কাৰণ নহ’ব। ৩১ িয িয অপৰােধেৰ

তামােলােক অপৰাধ কিৰলা, তামােলাকৰ সই সকেলা অপৰাধেবাৰ

তামােলাকৰ পৰা দূৰ কৰা আৰু তামােলাকৰ িনজৰ কাৰেণ এক নতুন

দয় আৰু এক নতুন আ া কৰা; িকয়েনা হ ই ােয়ল বংশ, তামােলাক

িকয় মিৰবা? ৩২ িকয়েনা িয জন লাকৰ মতুৃ হয়, তওঁৰ মতুৃ ত মই

সে াষ নকেৰাঁ” ‐ এই কথা ভু িযেহাৱাই ঘাষণা কিৰেছ। “এই হতুেক

তামােলাক মনপালটন কিৰ জীয়াই থাকা!”

১৯ “আৰু িয তুিম! ই ােয়লৰ অিধপিতসকলৰ িবষেয় িবলাপ আৰ

কৰা ২আৰু তওঁেলাকক কাৱা, ‘ তামাৰ মাতৃ কান আিছল?

এজনী িসংহী, তাই িসংহৰ পেুতকৰ লগতআিছল? তাই ডকা িসংহেবাৰৰ

মাজত পাৱািলেবাৰ িতপালন কিৰিছল। ৩ তাই িনজৰ পাৱািলেবাৰৰ

মাজত ডকা িসংহ হ উিঠবৈল এটা পাৱািল তুিল ল’ ল আৰু িস িচকাৰ

ধিৰবৈল িশিকেল আৰু মা হেকা খাবৈল ধিৰেল। ৪ তিতয়া জািত সমেূহ

তাৰ িবষেয় িনেল। িস তওঁেলাকৰ গাতত ধৰা পিৰল আৰু তওঁেলােক

তাক হাঁেকাটা লগাই িমচৰ দশৈল আিনেল। ৫ যিতয়া তাই দিখেল য,

তাই তাৰ কাৰেণ বাট চাই থােকাঁেত তাইৰ আশা িবফল হ’ল, তিতয়া তাই

িনজৰ আন এটা পাৱািল ল তাক ডকা িসংহ কিৰ তুিলেল। ৬ এই ডকা

িসংহই িসংহেবাৰৰ মাজত অহা‐ যাৱা কেৰাঁেত, িস ডকা িসংহ হ উিঠল

আৰু িস িচকাৰ ধিৰবৈল িশিকেল; িস মা হ খাবৈল ধিৰেল। ৭ তিতয়া িস

তওঁেলাকৰ িবধৱা নাৰীসকলক ধষণ কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ

ংস কিৰেল। তাৰ গ নৰ শ ত দশ আৰু তাৰ সকেলা উ হ’ল!

৮ িক ু জািত সমহূৰ চািৰওফােল থকা েদশেবাৰৰ পৰা তাৰ িবৰেু
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আ মণ কিৰবৈল আিহল; তওঁেলােক তাৰ ওপৰত তওঁেলাকৰ জাল

মিলেল। িস তওঁেলাকৰ ফা ত ধৰা পিৰল। ৯ তওঁেলােক তাক

হাঁেকাটা লগাই িপ ৰাত সােমাৱাই বািবলৰ ৰজাৰ ওচৰৈল আিনেল।

ই ােয়লৰ প তৰ ওপৰত তাৰ মাত আৰু িনবৈল তওঁেলােক তাক

সই প তত ৰািখেল। ১০ তামাৰ িনৰাপদৰ সময়ত তামাৰ মাতৃ জল

সমহূৰ িৰত ৰাৱা এডািল া ালতা ৰপূ আিছল; সেয় ব জল সমহূৰ

কাৰেণ ফেলেৰ আৰু ডােলেৰ পৰূ হিছল। ১১ তাইৰ শি শালী ডালেবাৰ

শাসনক াসকলৰ ৰাজদ ৰ যাগ আিছল, আৰু তাই উ ান ঢুিক

পাৱা হ’ল আৰু অিধক ডাল আৰু উ তাৰ কাৰেণ তাইক ভালৈক দখা

গ’ল। ১২ িক ু া ালতাক উঘািল মািটত পেলাৱা হ’ল আৰু পবূৰ

বতােহ তাইৰ ফল ৱােল। তাইৰ শকত ডালেবাৰ ভ হ কাল, জেুয়

সইেবাৰ ধংস কিৰেল। ১৩ এিতয়া তাইক মৰভূুিমত, খৰাং আৰু কান

দশত ৰাৱা হ’ল। ১৪আৰু তাইৰ দ ৰপূ ডালেবাৰৰ পৰা জইু ওলাই

তাইৰ ফল াস কিৰেল। শাসন কিৰবৈল দ ৰ উপযু শকত ডাল তাইৰ

মাজত আৰু নাথািকল।’ এেয় িবলাপ আৰু িবলােপেৰ গান কৰা হ’ব।”

২০আমাৰ িনবাসনৰ স ম বছৰৰ প ম মাহৰ দশম িদনা ই ােয়লৰ

পিৰচাৰকসকলৰ মাজৰ কইজনমান পৰুেুষ িযেহাৱাক িধবৈল

আিহ মাৰ আগত বিহল। ২ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল

আিহল আৰু ক’ ল, ৩ “ হ ম ষ স ান, তুিম ই ােয়লৰ পিৰচাৰক

কইজেন সেত কথা হ তওঁেলাকক কাৱা, ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: তামােলােক মাক িধবৈল আিহছা ন? মাৰ জীৱনৰ শপত, মই

তামােলাকক মাক িধবৈল িনিদওঁ’!” এইদেৰ ভু িযেহাৱাই কেছ। ৪

“ হ ম ষ স ান, তুিম তওঁেলাকৰ ওপৰত গাচৰ নচেলাৱা ন? তুিম

গাচৰ নচেলাৱা ন? তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ িঘণলগীয়া কাযেবাৰ

তওঁেলাকক জািনবৈল িদয়া আৰু তওঁেলাকক কাৱা! ৫ তওঁেলাকক

কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “মই িযিদনা ই ােয়লক মেনানীত

কিৰিছেলাঁ আৰু যােকাবৰ বংশৰ স ান সকলৰ পে হাত দািঙ শপত

হণ কিৰিছেলাঁ আৰু তওঁেলাকৰ পে মাৰ হাত দািঙ িমচৰ দশত

তওঁেলাকক িচনািক িদিছেলাঁ। মই কিছেলাঁ ‘মেয়ই তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা’ ‐ ৬ সই িদনা আটাই দশৰ ভূষণ ৰপূ, গাখীৰ আৰু মৗ‐ জাল

বাৱা, তওঁেলাকৰ বােব মই অ স ান কৰা এখন দশৈল িমচৰ দশৰ

পৰা তওঁেলাকক উিলয়াই আিনম বিুল তওঁেলাকৰ পে মাৰ হাত

দািঙ শপত খাই তওঁেলাকক কিছেলাঁ! ৭ মই তওঁেলাকক কিছেলাঁ,

‘ তামােলােক তামােলাকৰ চ ত লগা সকেলা িঘণলগীয়া ব দূৰ

কৰা আৰু িমচৰৰ িতমােবােৰেৰ তামােলাকক অ িচ নকিৰবা; মেয়ই

তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা’।” ৮ িক ু তওঁেলােক মাৰ িবৰেু িবে াহ

কিৰেল আৰু মাৰ কথা িনবৈল অমাি হ’ল। তওঁেলােক তওঁেলাকৰ

চ ত লগা িঘণলগীয়া ব েবাৰ দূৰ নকিৰেল, বা িমচৰৰ িতমােবােৰা

ত াগ নকিৰেল। তিতয়া মই িমচৰ দশৰ মাজত তওঁেলাকৰ অিহেত

মাৰ াধ িস কিৰবৈল, তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ কাপ বৰষাবৈল মন

কিৰিছেলাঁ। ৯ িক ু িমচৰ দশৰ পৰা তওঁেলাকক উিলয়াই অনাৰ াৰাই

তওঁেলাক থকা িয জািতেবাৰৰ সা ােত মই তওঁেলাকক মাৰ পিৰচয়

িদিছেলাঁ, সই জািতেবাৰৰ সা ােত মাৰ নাম অপিব কৰা নহ’বৈল

মাৰ নামৰ কাৰেণ, এইদেৰ মাৰ কায কিৰেলাঁ। ১০ মই তওঁেলাকক

িমচৰ দশৰ পৰা উিলয়াই অৰণ ৰ মাজৈল আিনেলাঁ। ১১ তিতয়া িয

িবিধ ও শাসন‐ ণালী অ সােৰ মা েহ কায কিৰেল জীয়াই থািকব

পােৰ, মাৰ এেন িবিধ তওঁেলাকক িদেলাঁ আৰু মাৰ এেন শাসন‐ ণালী

তওঁেলাকক মই দখৱুােলাঁ। ১২ ইয়াৰ বািহেৰ, মই য তওঁেলাকক

পিব কেৰাঁতা িযেহাৱা, ইয়াক তওঁেলােক জািনবৰ বােব মাৰ আৰু

তওঁেলাকৰ মাজত এিট িচন হ’বৈল মাৰ িব াম িদনেবাৰ তওঁেলাকক

িদেলাঁ। ১৩ িক ু ই ােয়ল বংশই অৰণ ত মাৰ অিহেত িবে াহ কিৰেল।

তওঁেলােক মাৰ িবিধমেত নচিলেল আৰু িয শাসন‐ ণালী অ সােৰ

মা েহ কায কিৰেল তােৰ জীয়াই থািকব পােৰ, তওঁেলােক মাৰ সই

শাসন‐ ণালীেবাৰ অ া কিৰেল আৰু মাৰ িব াম িদনেবাৰ অিত

অপিব কিৰেল; তােত মই তওঁেলাকক িবন কিৰবৰ অেথ, অৰণ ত

তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ কাপ বৰষাবৈল মন কিৰিছেলাঁ। ১৪ িক ু

িয জািতেবাৱৰ সা ােত মই তওঁেলাকক উিলয়াই আিনিছেলাঁ, সই

জািতেবাৰৰ সা ােত মাৰ নাম অপিব কৰা নহ’বৰ বােব মাৰ নামৰ

উে েশ মই কায কিৰেলাঁ। ১৫ ইয়াত বােজ, আটাই দশৰ ভূষণ ৰপূ,

গাখীৰ আৰু মৗ‐ জাল বাৱা, মই তওঁেলাকক দান কৰা দশৰ মাজৈল

তওঁেলাকক িনিনও বিুল মই অৰণ ত তওঁেলাকৰ অিহেত হাত দািঙ

শপত কিৰিছেলাঁ। ১৬ কাৰণ তওঁেলােক মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ অ া

কিৰেল, মাৰ িবিধমেত নচিলেল আৰু মাৰ িব াম‐িদনেবাৰ অপিব

কিৰেল; িকয়েনা তওঁেলাকৰ মন তওঁেলাকৰ িতমােবাৰৰ পাছত চিল

আিছল। ১৭ তথািপ মই তওঁেলাকৈল কৃপাদিৃ কিৰ তওঁেলাকক িবন

নকিৰেলাঁ আৰু অৰণ ত তওঁেলাকক িনঃেশেষ সংহাৰ নকিৰেলাঁ। ১৮আৰু

অৰণ ত মই তওঁেলাকৰ স ানসকলক কেলাঁ, ‘ তামােলােক তামােলাকৰ

পবূপৰুষুসকলৰ িবিধেবাৰত নচিলবা, বা তওঁেলাকৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ

পালন নকিৰবা, নাইবা তওঁেলাকৰ িতমােবােৰেৰ তামােলােক িনজক

অ িচ নকিৰবা। ১৯ মেয়ই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা! মাৰ িবিধমেত

চলা, মাৰ শাসন‐ ণালীেবাৰ পালন কৰা আৰু সই অ সােৰ কায

কৰা! ২০আৰু তামােলােক মাৰ িব াম‐িদনেবাৰ পিব কৰা; তােত

মই য তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, ইয়াক তামােলােক জািনবৰ বােব

মাৰ আৰু তামােলাকৰ মাজত এইেবােৰই এিট িচন হ’ব। ২১ তিতয়া

মই কেলাঁ, মই তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ াধ বািক িদবৈল আৰু

তওঁেলাকক মৰু া ত মাৰ খঙত মই শষ কিৰবৈল িবচািৰেলা। ২২

তথািপ, িয জািতেবাৰৰ সা ােত মই তওঁেলাকক উিলয়াই আিনিছেলাঁ,

সই জািতেবাৰৰ সা ােত মাৰ নাম অপিব কৰা নহ’বৰ বােব মই মাৰ

হাত কাঁচাই মাৰ নামৰ উে েশ কায কিৰেলাঁ। ২৩ ইয়াৰ উপিৰও,

জািতেবাৰৰ মাজত তওঁেলাকক িছ ‐িভ আৰু দশেবাৰৰ মাজত

তওঁেলাকক গাট গাট কিৰম বিুল মই অৰণ ত তওঁেলাকৰ অিহেত

মাৰ হাত দািঙ শপত কিৰেলাঁ। ২৪ কাৰণ তওঁেলােক মাৰ শাসন‐

ণালী অ সােৰ কায নকিৰেল, িক ু মাৰ িবিধেবাৰ অ া কিৰেল,

মাৰ িব াম‐িদনেবাৰ অপিব কিৰেল। তওঁেলাকৰ চ তওঁিবলাকৰ

পবূপৰুষুসকলৰ িতমােবাৰত আস থািকল। ২৫ ইয়াৰ উপিৰও,

িয িবিধ ভাল নহয় আৰু িয শাসন‐ ণালীৰ াৰাই তওঁেলােক জীয়াই

থািকব নাৱািৰব, এেন িবিধ আৰু শাসন‐ ণালী মই তওঁেলাকক িদেলাঁ।

২৬ মই য িযেহাৱা, ইয়াক যন তওঁেলােক জািনব, এই কাৰেণ মই

তওঁেলাকক উ কিৰবৈল, থেম জ া তওঁেলাকৰ আটাইেক জইুৰ

মােজিদ গমন কেৰাঁৱাৰ াৰাই, তওঁেলাকক, তওঁেলাকৰ উপহােৰেৰ

অ িচ কিৰেলাঁ। ২৭ এই হতুেক হ ম ষ স ান, তুিম ই ােয়ল বংশক

কাৱা; তওঁেলাকক এই কথা কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

তামােলাকৰ পূ্ ‐পৰুষুসকেল মাৰ অিহেত অপৰাধ কিৰ, ইয়ােত মাক

আৰু অপমান কিৰেল; ২৮ িকয়েনা িয দশ তওঁেলাকক িদম বিুল মই

হাত দািঙ শপত কিৰিছেলাঁ, সই দশৈল মই যিতয়া তওঁেলাকক

আিনেলাঁ, তিতয়া তওঁেলােক িয িয ঠাইত কােনা ওখ প ত আৰু

কােনা ঘনপতীয়া গছ দখা পােল, সই সই ঠাইত তওঁেলােক িনজ

িনজ বিল উৎসগ কিৰিছল, সই সই ঠাইত িবৰি জনক িনজ িনজ

নেবদ িদিছল, সই সই ঠাইত িনজ িনজ াণাথক ব থিছল আৰু

সই সই ঠাইত পয় নেবদ ঢািলিছল। ২৯ তিতয়া মই তওঁেলাকক

কেলাঁ, ‘িয ওখ ঠাইখনৈল তামােলাক উিঠ যাৱা, সই ঠাই িক? এই দেৰ

সই ঠাই আিজৈলেক “বামা” নােমেৰ িস ”।’ ৩০ এই হতুেক তুিম

ই ােয়ল‐বংশক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ তামােলাকৰ

পবূপৰুষুসকলৰ দেৰ তামােলােক তামােলাকক অ িচ কৰা নাই ন?

আৰু তওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া ব ৰ পােছ পােছ ব িভচাৰী হ যাৱা নাই ন?

৩১আৰু তামােলােক িনজৰ উপহাৰ উৎসগ কিৰ, িনজৰ স ান সকলক

অি ৰ মােজিদ গমন কৰাই আিজৈলেক তামােলাকৰ আটাই িতমােৰ

সেত িনজেক অ িচ কৰা নাই ন? তে হ ই ােয়ল বংশ, মই জােনা

তামােলাকক মাক িধবৈল িদম? “‘“ ভু িযেহাৱাই কেছ, মাৰ জীৱনৰ
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শপত, মই তামােলাকক মাক িধবৈল িনিদওঁ।”’” ৩২আিম কাঠ আৰু

িশলক পজূা কিৰ, জািতেবাৰ দেশ‐িবেদেশ থকা গা ীসকলেৰই দেৰ

হ’ম বিুল তামােলাকক কাৱা কথা, তামােলাকৰ মনত উদয় হাৱা, কথা

সমিূল নঘিটব!’ ৩৩ “ ভু িযেহাৱাই কেছ”, মাৰ জীৱনৰ শপত, পৰা মী

হােতেৰ, মলা বা েৰ আৰু াধ বষেণেৰ মই িন েয় তামােলাকৰ

ওপৰত ৰজা হ’ম। ৩৪ পৰা মী হােতেৰ, মলা বা েৰ, আৰু াধ

বষেণেৰ মই জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তামােলাকক উিলয়াই আিনম আৰু

তামােলাক িছ ‐িভ হাৱা দশৰ পৰা তামােলাকক গাটাম। ৩৫

মই তামােলাকক জািতেবাৰৰ অৰণ ৈল িন, তাত তামােলােক সেত

স খূা‐স িূখ হ িতবাদ কিৰম। ৩৬ ভু িযেহাৱাই কেছ, “িমচৰ

দশৰ অৰণ ত মই তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ লগত িতবাদ কৰাৰ

দেৰ তামােলাকৰ লগেতা িতবাদ কিৰম। ৩৭আৰু মই তামােলাকক

দ ডািলৰ তেলিদ গমন কৰাম আৰু িনয়মিটৰ বা নীৈল আিনম; ৩৮

আৰু মই িবে াহীহঁতক আৰু মাৰ অিহেত সত ল ন কৰাসকলক জািৰ

তামােলাকৰ মাজৰ পৰা দূৰ কিৰম; তওঁেলােক বাস কৰা দশৰ পৰা

মই তওঁেলাকক উিলয়াম, িক ু তওঁেলাক ই ােয়ল দশত নােসামাব

তােত মই য, িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা!” ৩৯ হ ই ােয়ল‐

বংশ, ভু িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “ তামােলাক যাৱা, িতজেন িনজ

িনজ িতমােবাৰক সৱা পজূা কৰাৈগ; িক ু তামােলােক ভিৱষ েত মাৰ

কথাৈল অেৱশ কাণ িদবা আৰু মাৰ পিব নাম তামােলাকৰ উপহাৰ

আৰু তামােলাকৰ িতমােৰ তামােলােক আৰু অ িচ নকিৰবা। ৪০

িকয়েনা, ভু িযেহাৱাই কেছ, মাৰ পিব প তখনত, ই ােয়লৰ ওখ

প তখনেতই ই ােয়লৰ আটাই বংশই, তওঁেলাকৰ আটােয় দশত সই

ঠাইেত মাৰ আৰাধনা কিৰব, সই ঠাইেত মই তওঁেলাকক হণ কিৰম

আৰু সই ঠাইেত তামােলাকৰ সকেলা পিব ব েৰ সেত তামােলাকৰ

উপহাৰ আৰু নেবদ ৰেূপ িদবলগীয়া তামােলাকৰ আগভাগ পাবৈল

মই ই া কিৰম। ৪১ যিতয়া মই তামােলাকক জািতেবাৰৰ মাজৰ

পৰা উিলয়াই আিনম আৰু তামােলাক িছ ‐িভ হাৱা দশেবাৰৰ পৰা

তামােলাকক গাটাম, তিতয়া মই তামােলাকক াণ ৰেূপ হণ কিৰম

আৰু মই জািতেবাৰৰ সা ােত তামােলাকৰ মাজত পিব ীকৃত হ’ম।

৪২ তিতয়া িয দশ তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদম বিুল মই হাত

দািঙ শপত কিৰিছেলাঁ, সই ই ােয়ল দশৈল মই তামােলাকক যিতয়া

আিনম তিতয়া মই য িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা। ৪৩আৰু িয

িয আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু কােযেৰ তামােলােক িনজেক অ িচ কিৰলা,

সই সই আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু কায তাত তামােলােক মনত কিৰবা আৰু

তামােলােক কৰা সকেলা কমৰ বােব তামােলােক তামােলাকৰ দিৃ ত

িনজেক িঘণ কিৰবা। ৪৪আৰু ভু িযেহাৱাই কেছ, হ ই ােয়ল বংশ

তামােলাকৰ ‐আচৰণ বা তামােলাকৰ ম অ সােৰ নহয়, িক ু

মাৰ নামৰ অেথেহ যিতয়া মই তামােলাকৈল কায কিৰম, তিতয়া, মই

য িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা। ৪৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক

মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ৪৬ “ হ ম ষ স ান, তুিম দি ণ

ফালৈল তামাৰ মখু কিৰ, দি ণ িদেশ তামাৰ বাক বৰেষাৱা আৰু

দি ণ অ লত থকা দশৰ কাঠিনৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা। ৪৭

আৰু তুিম দি ণ অ লৰ সই কাঠিনক কাৱা, ‘িযেহাৱাৰ বাক না,

ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ! চাৱা, মই তামাৰ মাজত এ ৰা জইু

লাম আৰু সই জইুেয় তামাৰ মাজত থকা েত ক কঁচাপতীয়া আৰু

েত ক কান গছ ভ কিৰব; সই িলত অি মৱুা নহ’ব আৰু

দি ণৰ পৰা উ ৰৈলেক সকেলােৰ মখু তােৰ পাৰা হ’ব। ৪৮ তিতয়া

মই িযেহাৱােয়ই য, তাক লােলাঁ, সকেলা মা েহ তাক জািনব; তাক

মৱা নহ’ব।” ৪৯ তিতয়া মই ক’ লাঁ, “হায় হায়! ভু িযেহাৱা, লােক

মাৰ িবষেয় কয়, এইজেন িনগঢ়ূ বাক েৰ কথা নকয় ন’?”

২১ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ হ

ম ষ স ান, তুিম িযৰচূােলমৰ ফালৈল তামাৰ মখু কিৰ, পিব

ানেবাৰৰ ফালৈল বাক বৰেষাৱা; ই ােয়ল দশৰ িবৰেু ভাববাণী

চাৰ কৰা। ৩ তুিম ই ােয়ল দশক কাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

চাৱা! মই তামাৰ িবপ ! মই মাৰ তেৰাৱাল ইয়াৰ ফাকৰ পৰা উিলয়াই

তামাৰ মাজৰ পৰা ধািমক আৰু েয়ােকা উ কিৰম! ৪ মই ধািমক

আৰু েয়ােকা তামাৰ মাজৰ পৰা উ কিৰম; সইবােব দি ণৰ

পৰা উ ৰৈলেক সকেলা মত ৰ অিহেত মাৰ তেৰাৱাল ইয়াৰ ফাকৰ পৰা

ওলাব। ৫আৰু মই িযেহাৱােয়ই য ইয়াৰ ফাকৰ পৰা মাৰ তেৰাৱাল

উিলয়ােলাঁ, ইয়াক সকেলা মত ই জািনব। ই পনুৰায় ঘিূৰ নাযাব!’ ৬আৰু

তুিম, হ ম ষ স ান, কঁকাল ভগাৈক মিুনয়াহ পেলাৱা! আৰু মনৰ

বজােৰেৰ সেত তওঁেলাকৰ আগত মিুনয়াহ পেলাৱা! ৭ তিতয়া

‘িকয় তুিম মিুনয়াহ পলাইছা?’ এইবিুল যিতয়া তওঁেলােক তামাক

িধব, তিতয়া তুিম ক’বা, বা াৰ কাৰেণ; িকয়েনা সেয় আিহেছ আৰু

েত কৰ দয় কামল হ’ব, আটাইেৰ হাত ল হ’ব, েত কৰ মন

িনৰৎুসাহ হ’ব আৰু সকেলােৰ আঁঠু পানীৰ িনিচনা অি ৰ হ’ব; চাৱা!

ভু িযেহাৱাই কেছ, সেয় আিহেছ আৰু সকেলা িস হ’ব।” ৮ তিতয়া

িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ৯ “ হ ম ষ স ান,

ভাববাণী চাৰ কিৰ কাৱা, ‘িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তুিম কাৱা,

তেৰাৱাল! তেৰাৱাল! তামাক ধাৰ িদয়া আৰু িচ ণ কৰা হ’ব। ১০ বধ

কিৰবৰ বােব তামাক ধাৰ িদয়া হেছ, িবজলুীৰ দেৰ হ’বৰ বােব তামাক

িচ ণ কৰা হেছ! তেনহেল আিম জােনা আেমাদ েমাদ কিৰম? মাৰ

পু ৰ দ ডািলেয় আটাই কাঠেক তু কেৰ! ১১ তাক হাতত ল’বৰ বােব,

তওঁ তাক িচ ণ কিৰবৈল আ া িদেছ! বধ কেৰাঁতাৰ হাতত িদবৰ বােব

তেৰাৱালখন ধাৰ িদয়া হেছ! এেন িক িচ ণ কৰাও হেছ! ১২ হ ম ষ

স ান, িচঞিৰ ন কৰা আৰু িবলাপ কৰা; িকয়েনা সই তেৰাৱাল মাৰ

জা আৰু ই ােয়লৰ আটাই িবষয়াসকলৰ ওপৰৈল আিহল! তওঁেলাকক

মাৰ জাসকেল সেত তেৰাৱালত শাধাই িদয়া হ’ল; এই হতুেক

তুিম িনজ কৰঙনত চপিৰওৱা। ১৩ িকয়েনা পৰী া কৰা হেছ; তু

কেৰাঁেত দ ডািলও যিদ নাথােক, তে িক হ’ব?’ এেয় ভু িযেহাৱাৰ

বচন। ১৪ এই হতুেক এিতয়া তুিম, হ ম ষ স ান, তুিম ভাববাণী

চাৰ কৰা আৰু হাত তািল িদয়া; অেনক লাকক বধ কৰা তেৰাৱালখেনই

ততৃীয়বাৰ ণ কােবেৰ কাটক! সেয় তওঁেলাকৰ িভতৰ‐ কাঁঠািলত

সােমাৱা, মহৎ লাক জনক সাংঘািতকৰেূপ আঘাত কৰা তেৰাৱাল! ১৫

তওঁেলাকৰ দয় কামল হ’বৰ বােব আৰু তওঁেলাকৰ উজিুট খাই পৰা

লাকৰ সংখ া সৰহ হ’বৰ কাৰেণ এই তেৰাৱালখনৰ আগেটা তওঁেলাকৰ

আটাই নগৰ ৱাৰৰ অিহেত াপন কিৰেলাঁ! হায় হায়! তাক িবজলুী যন

কৰা হ’ল, বধ কিৰবৰ কাৰেণ তাক ধাৰ িদয়া হ’ল। ১৬ হ তেৰাৱাল,

তামাৰ সমদূায় বল সং হ কিৰ সাঁফােল ঘৰূা! যু ত হ বাওঁফােল ঘৰূা!

িয ফােল তামাৰ ধাৰ আেছ তুিম সই ফালৈল গমন কৰা। ১৭ মেয়া হাত‐

তািল িদম আৰু মাৰ াধ মাৰ িনয়াম; মই িযেহাৱাই ইয়ােক ক’ লাঁ।

১৮ পনুৰায় িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ১৯ “ হ

ম ষ স ান, বািবলৰ ৰজাৰ তেৰাৱালখন আিহবৰ কাৰেণ তুিম টা পথ

িনধাৰণ কৰা, সই টা পথ এেকখন দশৰ পৰা ওলাই আিহব; আৰু তুিম

হাতৰ আকৃিতৰ এক িচন কাটা, নগৰ কইখনৈল অহা বাটৰ মৰূত তাক

কাটা। ২০ তেৰাৱালখন অে ানৰ স ান সকলৰ ৰ া নগৰৈল আিহবৰ

কাৰেণ এটা পথ আৰু িযহূদাৰ মাজত থকা গেড়েৰ আবতৃ, িযৰচূােলম

নগৰৈল আিহবৰ কাৰেণ এটা পথ তুিম আঁকা। ২১ িকয়েনা বািবলৰ

ৰজাই ই বাটৰ জাৰাত, ই বাটৰ মৰূত ম ল চাবৈল িথয় হ’ব। তওঁ

কাঁড় ডাল ইফােল িসফােল জাকািৰব, গহৃ‐ দৱতােবাৰক িধব আৰু

মৰৰ আগমঙহ চাব। ২২ পােছ গড় ভঙা য াপন কিৰবৈল, হত াৰ

বােব ম িদবৈল, উ েৰ জয় িন কিৰবৈল, ৱাৰেবাৰৰ অিহেত

গড় ভঙা য াপন কিৰবৈল, হাদাম বাি বৈল, কাঁঠ সািজবৈল তওঁৰ

সাঁ হাতত িযৰচূােলমৰ নাম উিঠল! ২৩ সই ম লেচাৱা কাযেটা বথৃা

হ’ব বিুল বািবলনৰ ৰজাৰ আগত শপত খাৱা িযৰচূােলমৰ লাকসকেল

ভািবব! িক ু অৱেৰাধ কিৰবৈল িয চুি তওঁেলােক উলংঘন কৰাৰ বােব

ৰজাই তওঁেলাকক দাষাৰপূ কিৰব! ২৪ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: তওঁেলাক ধৰা পিৰবৰ কাৰেণ তওঁ অপৰাধেবাৰ সাঁৱৰণ
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কৰাব, তামােলাকৰ আটাই কাযৰ াৰাই, তামােলাকৰ পাপেবাৰ ওলাই

পৰাৈক তামােলাকৰ অপৰাধেবাৰ কািশত হ’ব! এইদেৰ তামােলােক

িনজৰ ম সাঁৱৰণ কৰালা আৰু তামােলাকৈল মাৰ মনত পিৰব;

এেতেক তামােলাক শ ৰ হাতত ধৰা পিৰবা। ২৫আৰু তুিম, হ অ িচ

আৰু ই ােয়লৰ অিধপিত, িযজনৰ শাি ৰ কাল উপি ত হ’ল, হত

হ’বলগীয়া অ জনক অপৰাধৰ কাল উপি ত হাৱা িদন উকিলল, ২৬

ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: পা িৰ চুউৱা আৰু ৰাজমু ট দূৰ কৰা!

এইেবাৰ আৰু এেকই হ নাথািকব! চাপৰক ওখ কৰা হ’ব আৰু ওখক

চাপৰ কৰা হ’ব। ২৭ মই সকেলা ন কিৰম! ন কিৰম! ন কিৰম!

থকা জনা নহাৈলেক িন েয় এই ৰাজমু ট আৰু নাথািকব; আৰু তিতয়া

মই এইেবাৰ সই জনাকেহ িদম। ২৮ হ ম ষ স ান, তুিম ভাববাণী

চাৰ কিৰ কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ য, অে ানৰ স ান

সকলৰ আৰু তওঁেলােক িদয়া অপমানৰ িবষেয় এই কথা কেছ: এখন

তেৰাৱাল, ফাকৰ পৰা এখন তেৰাৱাল উিলওৱা হেছ; াস কিৰবৈল,

িবজলুী ৰপূ হ’বৈল হত াৰ কাৰেণ তাক সজা হেছ! ২৯ তওঁেলােক

তামাৰ পে অনথক দশন পাৱাত আৰু তামাৰ পে িমছা ম ল

চাৱাত, হত হ’বলগীয়া সই েবাৰৰ িডিঙত তামাক পলাবৈল সই

অ জনক অপৰাধৰ সময়ৰ িদন উপি ত হ’ব। ৩০ তুিম তাক ফাকত

পনুৰ মউুৱা। তামাক সিৃ কৰা ঠাইত, তামাৰ জ েদশত মই তামাক

দ িদম! ৩১আৰু মই তামাৰ ওপৰত মাৰ াধ বৰষাম, মাৰ াধাি

তামাৰ ওপৰত ফুঁৱাম আৰু িবন কিৰবৈল িনপণু প তুল লাকসকলৰ

হাতত তামাক শাধাই িদম! ৩২ তুিম জইুৰ খিৰ ৰপূ হ’বা! দশৰ মাজত

তামাৰ ৰ পাত হ’ব। তামাক আৰু সাঁৱৰণ কৰা নাযাব, িকয়েনা মই

িযেহাৱাই ইয়াক কেলাঁ’।”

২২ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২

“এিতয়া তুিম, হ ম ষ স ান, তুিম গাচৰ নচেলাৱা ন?

ৰ পাতকািৰণী নগৰীৰ ওপৰত গাচৰ নচেলাৱা ন? তে তাইৰ

আটাই িঘণলগীয়া কায তাইক জেনাৱা। ৩আৰু তুিম ক’ব লািগব, ‘ ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ই কেন ৱা নগৰী য, িনজৰ সময় আিহবৰ

কাৰেণ িনজৰ মাজত ৰ পাত কেৰ আৰু িনজেক অ িচ কিৰবৈল িনজৰ

কাৰেণ িতমােবাৰ িন াণ কেৰ। ৪ হ নগৰী তুিম কৰা ৰ পাতত তুিম

দাষী থ’ লা আৰু তুিম িন াণ কৰা তামাৰ িতমা‐ বাৰৰ াৰাই তুিম

অ িচ থ’ লা! আৰু তুিম কাল ওচৰ চপাইছা আৰু তামাৰ আয়সুৰ শষৈল

আিহছা। এই হতুেক মই জািতেবাৰৰ আগত তামাক িধ াৰৰ আৰু

আটাই দশৰ আগত িব পৰ িবষয় কিৰম। ৫ হ বদনামী কলহপণূা

নগৰী, তামাৰ ওচৰত আৰু িনলগত থকা সকেলােৱ তামাক িব প

কিৰব। ৬ চাৱা, ই ােয়লৰ অধ সকেল িনজ িনজ বা বল অ সােৰ

ৰ পাত কিৰবৈল তামাৰ মাজত আেছ। ৭ তামাৰ মাজত িপত‐ৃমাতকৃ

হয় ান কৰা হেছ, তামাৰ মাজত িবেদশীক অত াচাৰ কৰা হেছ;

তামাৰ মাজত িপতহৃীন আৰু িবধৱাক অ ায় কৰা হেছ। ৮ তুিম মাৰ

পিব ব েবাৰ িঘণ কিৰছা আৰু মাৰ িব াম‐িদনেবাৰ অপিব কিৰছা!

৯ ৰ পাত কিৰবৈল তামাৰ মাজত চি ফুৰা লাক আেছ। তামাৰ মাজত

লােক প তেবাৰৰ ওপৰত ভাজন কেৰ। তামাৰ মাজত ব িভচাৰ কেৰ!

১০ তামাৰ মাজত িপতৰৃ উল তা কাশ কেৰ। তামাৰ মাজত ঋতু‐ ান

হাৱা ীক বলাৎকাৰ কেৰ। ১১ কােনােৱ িনজৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ ীেৰ

সেত িঘণলগীয়া কায কেৰ, কােনাজেন িনজৰ বাৱাৰীেয়কক কমেৰ

অ িচ কেৰ আৰু তামাৰ মাজত আন কােনােৱ িনজৰ ভনীেয়কক,

বােপকৰ জীেয়কক বলাৎকাৰ কেৰ। ১২ ৰ পাত কিৰবৈল তামাৰ

মাজত লােক ভঁিট লয়। তুিম ত আৰু বািঢ় লওঁতা আৰু তুিম লাভ কিৰ

অত াচাৰৰ াৰাই তামাৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ পৰা লাভ কিৰছা, িক ু মাক

হ’ ল পাহিৰছা।” ইয়াক ভু িযেহাৱাই কেছ। ১৩ এই হতুেক চাৱা!

তুিম কৰা অ ায় লাভত আৰু তামাৰ মাজত ৰ পাতত তুিম এইেবাৰ

কৰাত মই হাত তািল িদেছাঁ। ১৪ মই িয িদনা তামাৰ িতেশাধ ল’ম,

সইিদনা তামাৰ দেয় সিহ থািকব পািৰব ন? বা তামাৰ হাত সবল

হ’ব ন? মই, িযেহাৱাই ইয়াক ক’ লাঁ আৰু মই ইয়াক িস ও কিৰম। ১৫

মই জািতেবাৰৰ মাজত তামাক িছ ‐িভ কিৰম, দশেবাৰৰ মাজত

তামাক গাট গাট কিৰম আৰু তামাৰ মাজৰ পৰা তামাৰ লেতৰােবাৰ

িনকা কিৰম। ১৬আৰু তামাক জািতেবাৰৰ সা ােত অপিব কৰা হ’ব।

আৰু মই য িযেহাৱা, তাক তুিম জািনবা!” ১৭ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাক

মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ১৮ “ হ ম ষ স ান, ই ােয়ল বংশ

মাৰ দিৃ ত আৱজনা ৰপূ হ’ল। তওঁেলাক সকেলােৱই মিূহত িদব লগা

িপতল, বগীতাম, লাহা আৰু সীহ ৰপূ তওঁেলাক ৰপূৰ আৱজনা ৰপূ।

১৯ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ তামােলাক সকেলােৱই

আৱজনা ৰপূ হাৱাৰ বােব চাৱা! মই তামােলাকক িযৰচূােলমৰ মাজত

গাটাম। ২০ মা েহ ৰপূ, িপতল, লাহা, সীহ আৰু বগীতাম গলাবৰ বােব,

তাৰ ওপৰত জইু ফুঁৱাবৈল মহূীৰ মাজত তাক গাটাই িদয়াৰ দেৰ মই

তামােলাকক মাৰ াধত আৰু কাপত গাটাম আৰু তামােলাকক তাত

পলাই গলাম। ২১ এেন িক, মই তামােলাকক গাটাই, মাৰ াধাি

তামােলাকৰ ওপৰত ফুঁৱাম; তােত তামােলাক তাৰ মাজত গিল যাবা।

২২ মহূীৰ মাজত ৰপূ গলাৰ দেৰ তাৰ মাজত তামােলাক গিলবা; গিতেক

মই িযেহাৱােয়ই য তামােলাকৰ ওপৰত মাৰ াধ বৰষােলাঁ, তাক

তামােলােক জািনবা’!” ২৩ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু

ক’ ল, ২৪ “ হ ম ষ স ান, তুিম িযহূদাক কাৱা, ‘তুিম হািব নকটা, বা

াধৰ িদনা বৰষণু িনিদয়া দশ! ২৫ তাৰ মাজত তাৰ ভাববাদীসকেল

চ া কিৰেছ, তওঁেলােক িচকাৰ ধেৰাঁেত গ ন কেৰাঁতা িসংহৰ িনিচনা;

তওঁেলােক ম ষ ক াস কেৰ! তওঁেলােক ধন‐স ি আৰু ব মলূ ব

িনেয়; তওঁেলােক তাৰ মাজত তাৰ িবধৱাৰ সংখ া বঢ়ােল। ২৬ তাৰ

পেুৰািহতেবােৰ মাৰ ব ৱ াৰ িবপৰীেত অত াচাৰ কেৰ; তওঁেলােক

পিব আৰু সাধাৰণৰ মাজত েভদ নাৰােখ, বা িচ আৰু অ িচৰ

মাজত িবিভ কিৰবৈল মা হক িনিশকাই; তওঁেলােক মাৰ িব াম‐

িদনেবাৰৰ পৰা তওঁেলাকৰ চ ঢােক আৰু মই তওঁেলাকৰ মাজত

অপিব ীকৃত হ’ লা। ২৭ অ ায় লাভ কিৰবৰ কাৰেণ ৰ পাত কিৰবৈল

আৰু ম ষ ক িবন কিৰবৈল তাৰ মাজত থকা তাৰ মখু সকল িচকাৰ

ধেৰাঁতা ৰাং ৰ ৰপূ। ২৮ িযেহাৱাই নােকাৱাৈকেয় ভু িযেহাৱাই

এইদেৰ কেছ বিুল তাৰ ভাববাদীসকেল ক, অনথক দশন দিখ আৰু

তওঁেলাকৰ পে িমছা ম ল চাই, তওঁেলাকৰ বােব চূেণেৰ িলেপ। ২৯

দশৰ জাসকেল উপ ৱ কেৰ, বেলেৰ লয়, এেন িক, খী‐দিৰ ক খ

িদেয় আৰু িবেদশীক অ ায়ৈক অত াচাৰ কেৰ। ৩০আৰু মই দশ ন

নকিৰবৰ কাৰেণ, চািৰওফােল গড় িন াণ কিৰব পৰা আৰু দশৰ অেথ

মাৰ আগত গড় ভঙা বাটত িথয় হ’ব পৰা এেন এজন মা হ তওঁেলাকৰ

মাজত িবচািৰেলাঁ, িক ু মই কােকা নাপােলাঁ। ৩১ এই হতুেক মই

তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ াধ বৰষাম, মাৰ াধাি েয় তওঁেলাকক

সংহাৰ কিৰম! মই তওঁেলাকৰ িনজৰ িনজৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰৰ ফল

তওঁেলাকৰ মৰূত ফিলওৱাম।’ এইদেৰ ভু িযেহাৱাই কেছ।”

২৩ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ হ ম ষ

স ান, জনী মিহলা আিছল; তওঁেলাক এেকজনী মাতেৃৰ

জীেয়ক। ৩ তওঁেলােক িমচৰত যৗৱন কালেতই বশ াকম কিৰিছল।

আৰু সই ঠাইেত তওঁেলােক বশ াকম কিৰিছল। তওঁেলাকৰ িপয়াহ

মাচৰা হিছল আৰু তাত তওঁেলাকৰ জীয়াৰী কালৰ িপয়াহৰ মৰূ িটপা

হিছল। ৪ তওঁেলাকৰ মাজৰ বৰ জনীৰ নাম অহলা আৰু তাইৰ ভনীেয়কৰ

নাম অহলীবা। তিতয়া তওঁেলাক মাৰ হ’ল আৰু তওঁেলােক মাৈল পা‐

জী সৱ কিৰেল। তওঁেলাকৰ নােম এই বজুায়: অহলা মােন চমিৰয়া

আৰু অহলীবা মােন িযৰচূােলম। ৫ িক ু অহলা মাৰ প ী হ থােকােতও,

তাই বশ াকম কিৰ থািকল; তাইৰ মকাৰীসকলত তাই আস হ’ল,

িকয়েনা অচূৰ দশৰ তওঁেলাক ভাৱশালী, ৬ নীলব িপ া িয ৰাজ পাল

আৰু তওঁৰ িবষয়াসকল, সকেলােৱই মেনাহৰ আৰু ভাৱশালী আিছল

আৰু ঘাঁৰাৰ ওপৰত উঠা সকেলা অ ােৰাহী আিছল! ৭ সই কাৰেণ

তাই তওঁেলাকৰ সেত বশ াকম কিৰেল, িকয়েনা আটাইেবাৰ অচূৰৰ

মেনানীত লাক! আৰু তাই িযেবাৰত আস হ’ল আৰু তওঁেলাকৰ আটাই
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িতমােবাৰৰ াৰাই তাই িনজেক অ িচ কিৰেল। ৮ িকয়েনা িমচৰত থকা

িদনেৰ পৰা তাই িনজৰ বশ ািল এৰা নািছল, যিতয়া তাইৰ যৗৱন কালত

তওঁেলােক তাইৰ লগত শয়ন কিৰিছল আৰু তাইৰ জীয়াৰী কালৰ িপয়াহৰ

মৰূ িটিপিছল আৰু যিতয়া তওঁেলােক তাইৰ লগত অিধক পিৰমােন

বশ াকম কিৰিছল। ৯এই হতুেক মই তাইৰ মকাৰীসকলৰ, তাইৰ

সেত আস হাৱা সই অচূৰীয়াসকলৰ হাতত তাইক শাধাই িদেলাঁ!

১০ তওঁেলােক তাইৰ উল তা কাশ কিৰেল। তওঁেলােক তাইৰ পা‐

জীসকলক ল গ’ল আৰু তাইক তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰেল আৰু এইদেৰ

তাই আন মিহলাসকলৰ মাজত লি ত হ’ল আৰু িকদেৰ দ ভাগ

কিৰেল। ১১ তাইৰ ভনীেয়ক অহলীবাই ইয়াক দিখও, িনজ কামাস ত

আৰু িনজ বােয়কৰ বশ ািলতৈক অিধক হাৱা িনজ বশ াকমত তাইতৈক

বিছ া হ’ল! ১২ অিত জাকজমৈ ব িপ া দশািধপিত আৰু

শাসনক াসকলত, ঘাঁৰাৰ ওপৰত উঠা অ ােৰাহী তাইৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়া

অচূৰীয়াসকলত তাই আস হ’ল! তওঁেলাক সকেলােৱই সবল আৰু

মেনাহৰ যৱুা আিছল। ১৩আৰু মই দিখেলাঁ য তাই িনজেক অ িচ

কিৰেল। েয়া জনীেয় এেক পথ ল’ ল। ১৪ তিতয়া তাই িনজ বশ ািল

আৰু আিধকৈক বঢ়ােল! িকয়েনা তাই দৱালত অঁকা পৰুষুসকলক, অথাৎ

স েৰেৰ অঁকা কলদীয়াসকলৰ ন া দিখেল, ১৫ তওঁেলাকৰ ককালত

টঙািল ব া আৰু তােৰ সেত মৰূত ওেলািম থকা পা িৰ মৰা! তওঁেলাক

সকেলােৱই দিখবৈল সনাপিত দলৰ িনিচনা, িয বািবলীয়াসকলৰ

জ েদশ যন দখা যায়। ১৬ যিতয়াই তাই তওঁেলাকক দিখেল, তাই

তওঁেলাকত আস হ’ল আৰু সই কাৰেণ কলদীয়া দশৈল তওঁেলাকৰ

ওচৰৈল দূত পিঠয়ােল। ১৭ তিতয়া বািবলীয়াসকল তাইৰ ওচৰৈল

আিহ মশয াত উিঠল আৰু বশ াকেমেৰ তাইক অ িচ কিৰেল; তাই

তওঁেলাকৰ াৰাই অ িচ হ’ল আৰু তিতয়া তাই তাইৰ মনত তওঁেলাকৰ

িবৰেু িঘণ লািগল। ১৮ এইদেৰ তাই িনজৰ বশ ািল কাশ কিৰ িনজৰ

িবব তা অনাবতৃ কিৰেল, তিতয়া মাৰ মনত তাইৰ বােয়কৈল িঘণ লগা

িনিচনাৈক তাইৈলেকা মাৰ মনত িঘণ লািগল! ১৯ তিতয়া তাই িনজ

যৗৱন কাল সাঁৱৰণ কিৰেল আৰু িনজৰ বশ ািল আৰু অিধকৈক বিৃ

কিৰেল, িযদেৰ তাই িমচৰ দশত থােকােত বশ াকম কিৰিছল! ২০

সই কাৰেণ তাই িনজ িমকসকলৰ সেত আস হ’ল, িযসকলৰ

গাধৰ দেৰ জনেনি য় িবষয়ক আৰু ঘাঁৰাৰ বীযৰ িনিচনা বীয। ২১ তাই

আেকৗ তাইৰ যৗৱন কালৰ ব িভচাৰ পনুৰায় কিৰবৈল ধিৰেল, যিতয়া

িমচৰীয়াসকেল তাইৰ িপয়াহৰ মৰূ িটিপিছল। কাৰণ তাইৰ যৗৱন কালৰ

িপয়াহ! ২২ এই হতুেক, হ অহলীবা, ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

‘ চাৱা, মই তামাৰ মকাৰীসকলৈল তামাৰ িবৰেু কিৰম! িযসকলৰ

পৰা তামাৰ মনত িঘণ আিছল, মই তওঁেলাকক তামাৰ িবৰেু উচটাম,

তামাৰ চািৰওফালৰ পৰা তামাৰ িবৰেু তওঁেলাকক আিনম! ২৩

বািবলীয়া আৰু আটাই কলদীয়াসকল! পেকাদ, চাৱা আৰু কাৱাক!

আৰু তওঁেলাকৰ সেত আটাই অচূৰীয়াসকলক! সকেলােৱই ভাৱশালী

মেনাহৰ যৱুা! ৰাজ পাল আৰু িবষয়াসকল; তওঁেলাক সনাপিত আৰু

স ািনত লাক! তওঁেলাক আটাইেবাৰ অ ােৰাহী। ২৪ তওঁেলােক

অ ‐শ , ৰথ, গাড়ী আৰু িবশাল লাক সকেল সেত তামাৰ িবৰেু

আিহব! তওঁেলােক ফৰ আৰু ঢাল ল আৰু িশেৰাৰ ক টুিপ িপি তামাৰ

অিহেত চািৰওফােল ব পািতব! মই তওঁেলাকৰ হাতত িবচাৰভাৰ

সমপণ কিৰম; তিতয়া তওঁেলােক তওঁেলাকৰ িবচাৰ অ সােৰ তামাৰ

িবচাৰ কিৰব! ২৫আৰু মই তামাৰ িবৰেু মাৰ অ ালা িলত

কিৰম আৰু তিতয়া তওঁেলােক তামাৈল াধ কিৰব! তওঁেলােক

তামাৰ নাক আৰু কাণ কািটব আৰু তামাৰ অৱিশ ভাগ তেৰাৱালৰ

াৰাই পিতত হ’ব! তওঁেলােক তামাৰ পা‐জীেবাৰক ল যাব, যােত

তামাৰ অৱিশ বংশ জইুত পাৰা হ’ব। ২৬ তওঁেলােক তামাক উল ও

কিৰব আৰু তামাৰ ৰ ৰ অল াৰেবাৰ িনব। ২৭ এইদেৰ মই

তামাৰ পৰা তামাৰ ব িভচাৰ আৰু িমচৰ দশত অভ াস কৰা তামাৰ

বশ ািল নােহাৱা কিৰম। তুিম তওঁেলাকৈল আৰু চ তুিল হঁপােহেৰ

নাচাবা আৰু িমচৰৈল কিতয়াও সাঁৱৰণ নকিৰবা।’ ২৮ িকয়েনা ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘ চাৱা! িযেবাৰৈল তামাৰ মনত িঘণ আিছল,

তুিম িহংসা কৰােবাৰৰ হাতত, মই তামাক সইসকলৰ হাতত শাধাই

িদম। ২৯ তওঁেলােক তামাক িঘণ কিৰব; তামাৰ সকেলা পিৰ মৰ

ফল িনব আৰু তামাক উলি নী আৰু িবব তা কিৰ এিৰব। তিতয়া

তামাৰ বশ াকমৰ াৰাই হাৱা িবব তা, তামাৰ ব িভচাৰ আৰু বশ া‐

কায কাশ পাব! ৩০ তুিম বশ াৈহ জািত সমহূৰ পােছ পােছ যাৱাৰ

কাৰেণ, আৰু তুিম তওঁেলাৈক িতমােবােৰেৰ কলি ত হাৱাৰ কাৰেণ

এইেবাৰ কায তামাৈল কৰা যাব। ৩১ তুিম তামাৰ বােয়ৰাৰ পথত

গমন কিৰলা; এই হতুেক মই তাইৰ পানপা তামাৰ হাতত িদম।’

৩২ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘তুিম তামাৰ বােয়ৰাৰ দ আৰু বহল

পানপা ত পান কিৰবা; তুিম পিৰহাসৰ আৰু িব পৰ িবষয় হ’বা ‐ সই

পান পা ত ব ত ধেৰ! ৩৩ তুিম মাতলািম আৰু েখেৰ পিৰপণূ হ’বা;

সেয় তামাৰ বােয়ৰা চমিৰয়াৰ িব য় আৰু ংসজনক পানপা ! ৩৪

তুিম তাত পান কিৰবা আৰু চুঁিচ শষ কিৰ খাবা; তাৰ পাছত খালােবাৰ

চাবাবা আৰু িনজ ন িবদািৰবা। িকয়েনা ভু িযেহাৱাই ইয়াক ঘাষণা

কিৰেছ!’ এেয় ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা!। ৩৫ এই হতুেক, ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ, ‘িকয়েনা তুিম মাক পাহিৰলা, আৰু মাক পাছফালৈল

পলালা; এই কাৰেণ তুিমও তামাৰ ব িভচাৰ আৰু বশ াকমৰ ফল

ভাগ কিৰবা’।” ৩৬ িযেহাৱাই মাক ক’ ল “ হ ম ষ স ান, তুিম

অহলা আৰু অহলীবাৰ ওপৰত গাচৰ কিৰবা ন? তে তওঁেলাকৰ

িঘণলগীয়া কাযেবাৰ তওঁেলাকক সাঁৱৰা। ৩৭ িকয়েনা তওঁেলােক

ব িভচাৰ কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ হাতত তজ লািগ আেছ; তওঁেলােক

তওঁেলাকৰ িতমােবােৰ সেত ব িভচাৰ কিৰেল আৰু তওঁেলােক মাৰ

কাৰেণ সৱ কৰা তওঁেলাকৰ স ান সকলক ািসত হ’বৈল সইেবাৰৰ

উে েশ জইুৰ মােজিদ িসহঁতক গমেনা কৰােল! ৩৮ তওঁেলােক মাৈল

এইেটাও কিৰ থািকেল: তওঁেলােক মাৰ ধমধাম অ িচ কিৰেল আৰু মাৰ

িব াম‐িদনেবাৰ সই িদনাই অপিব কিৰেল। ৩৯ িকয়েনা, তওঁেলােক

তওঁেলাকৰ িতমা বাৰৰ উে েশ িনজ িনজ স ান সকলক বধ কৰাৰ

পাছত, সই িদনাই মাৰ ধমধামৈল আিহ তাক অপিব কিৰেল! সই

বােব চাৱা! মাৰ গহৃৰ মাজেত তওঁেলােক িক কাৰ কিৰেল! ৪০

তামােলাক দূৰৰ পৰা মা হক আিহবৈল মািতলা, িযসকলৈল এজন

দূত পেঠাৱা হিছল ‐ আৰু চাৱা! তওঁেলাক সঁচাৈক আিহল; িযসকলৰ

কাৰেণ তুিম গা ধলুা, তামাৰ চ ত কাজল িদলা আৰু অল ােৰেৰ িনজেক

িবভূিষতা কিৰলা। ৪১আৰু তুিম ৰাজকীয় শয াত বিহলা আৰু তাৰ আগত

এখন মজ সেজাৱাত তাৰ ওপৰত তুিম মাৰ ধপু আৰু মাৰ তল থ’লা।

৪২আৰু িনি ে থকা লাক সকলৰ কালাহল তাইৰ তাত না গ’ল

আৰু সামা ণীৰ মা হেবাৰৰ লগত মৰু া ৰ পৰা মেতাৱালেবাৰ

অনা হ’ল তওঁেলােক তামােলাক জনীৰ হাতত খাৰু আৰু মৰূত ৰ

মু ট িপ াই িদেল। ৪৩ তিতয়া ব িভচাৰত বঢ়ুী হাৱাজনীৰ িবষেয় মই

কেলাঁ, ‘ তওঁেলােক তাইৰ লগত আৰু তাই তওঁেলাকৰ লগত এিতয়া

বশ াকম কিৰব।’ ৪৪ পাছত পৰুষুেবােৰ বশ াত গমন কৰা িনিচনাৈক

তওঁেলােক তওঁেলাকৰ লগত গমন কিৰেল; এইদেৰ তওঁেলােক সই

দাষী ব িভচািৰণী মিহলা অহলা আৰু অহলীবাত গমন কিৰেল! ৪৫ িক ু

ধািমকসকেল ব িভচািৰণীক আৰু ৰ পাতকািৰণীক দ িদয়াৰ দেৰ িসহঁত

জনীক দ িদব, িকয়েনা তওঁেলাক ব িভচািৰণী; আৰু তওঁেলাকৰ

হাতত তজ লািগ আেছ। ৪৬ সই কাৰেণ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

মই তওঁেলাকৰ িবৰেু সমাজকআিনমআৰু মই তওঁেলাকক াসৰ িবষয়

আৰু লটু ব ৰপূ হ’বৈল িদম; ৪৭ তিতয়া সই সমােজ তওঁেলাকৈল

িশল দিলয়াব আৰু িনজ িনজ তেৰাৱােলেৰ তওঁেলাকক ডাখৰ ডাখৰ

কিৰব। তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পা‐জীেবাৰক বধ কিৰব, আৰু জইু

লগাই তওঁেলাকৰ ঘৰেবাৰ পিুৰ পলাব। ৪৮ এইদেৰ মই দশৰ পৰা

ব িভচাৰ দূৰ কিৰম আৰু সকেলা মিহলাক তামােলাকৰ ব িভচাৰ মেত

কায কিৰবৈল িনিশিকব। ৪৯ তিতয়া তওঁেলােক তামােলাকৰ ব িভচাৰৰ

বাজা তামােলাকৰ ওপৰত ৰািখব আৰু তামােলােক তামােলাকৰ
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িতমাস ীয় পাপৰ ভাৰ ববা; তিতয়া মই য ভু িযেহাৱা, সই িবষেয়

তামােলােক জািনবা।

২৪ পনুৰায় আমাৰ িনবাসনৰ নৱম বছৰৰ দশম মাহৰ দশম িদনা

িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ হ ম ষ

স ান, তুিম িনেজই িলখা, এই িদনেৰই নাম িলখা; আিজ এই িদনেটােতই

বািবলৰ ৰজাই িযৰচূােলম আ মণ কিৰেছ। ৩ তুিম সই িবে াহী বংশৰ

আগত দ ৃ া িদ তওঁেলাকক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

তুিম ৰ ন টৗেটা বেহাৱা! িঠক ঠাইত বেহাৱা! আৰু তাত পানী বািক

িদয়া! ৪ তাত িদব লগীয়া ডাখৰেবাৰ, পাছ‐িপৰা, আগ‐িপৰা আিদ

উ ম উ ম ডাখৰেবাৰ তাৰ মাজত গাটাই িদয়া; উ ম হাড়েবােৰেৰ

তাক পৰূ কৰা! ৫ জাকৰ মাজৰ উ ম মৰেবাৰ লাৱা আৰু টৗেটাৰ

তলত হাড়েবােৰা দেমাৱা; তাক ভালৈক উতেলাৱা, এেন িক, তাৰ মাজত

থকা হাড়েবাৰ িসজক। ৬ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই কেছ: কঁেহ ধৰা

আৰু কঁহ চা টৗৰপূ ৰ পাতকািৰণী নগৰীৰ স াপ হ’ব; তুিম িচিঠ

নেখেলাৱাৈক এেডাখৰ এেডাখৰৈক তাৰ সকেলােক উিলওৱা। ৭ িকয়েনা

তাই কৰা ৰ পাত তাইৰ মাজত আেছ! তাই দা িশলৰ ওপৰত তাক

ৰািখেছ; তাই ধিূলেৰ ঢািক ৰািখবৰ কাৰেণ মািটৰ ওপৰত তাক ঢলা

নাই, ৮ যন িতকাৰ সািধবৰ অেথ াধ তােল! তাই উিলওৱা ৰ

ঢাক নাখাবৰ বােব মই তাক দা িশলত ৰািখেলাঁ! ৯ এই হতুেক ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ৰ পাতকািৰণী নগৰীৰ স াপ হ’ব; মেয়া

দমেটা ডাঙৰ কিৰ িদম! ১০ খিৰ দেমাৱা! জইু বৰৈক েলাৱা! মাংস

ভালৈক িসেজাৱা, জাল া হব’ ল চুৰহুা ডাঠ কৰা! আৰু হাড়েবাৰ

ভালদেৰ পিুৰবৈল িদয়া! ১১ তাৰ িপছত টৗেটা গৰম হ’বৈল আৰু তাৰ

িপতল পিুৰবৈল, তাৰ মল তাত গিলবৈল আৰু তাৰ কঁহ িচবৈল তাৰ

আঙঠাৰ ওপৰত তাক খালীৈক বেহাৱা!’ ১২ সেয় মাক পিৰ েমেৰ

া কিৰেল, তথািপ তাৰ বৰ কঁহ তাৰ পৰা েচ; সেয় তাক জইুত

িদব লােগ। ১৩ তামাৰ অ িচতাত ল াজনক আচৰণেবাৰ আেছ,

কাৰণ মই তাক িচ কিৰেলাঁ, িক ু তামাক িচ কিৰবৈল য কিৰেলও

তুিম িচ নােহাৱা। এই কাৰেণ মই তামাৰ ওপৰত মাৰ াধ মাৰ

িনিনয়াৈলেক তুিম তামাৰ অ িচতাৰ পৰা আৰু িচ নহ’বা। ১৪ মই,

িযেহাৱােয় ইয়াক কেলাঁ য এেয় ঘিটব আৰু মই ইয়াক িস কিৰম! মই

দয়া নকিৰম আনিক া ও নহ’ম। তামাৰ আচৰণ আৰু কায অ সােৰ

তামাক দ িদয়া হ’ব!” এইয়াই ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ১৫ তিতয়া

িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ১৬ “ হ ম ষ স ান,

চাৱা! মই আঘােতেৰ তামাৰ চ ৰ তিৃ জনক ব তামাৰ পৰা দূৰ

কিৰম; তথািপও তুিম িবলাপ িক ন নকিৰবা আৰু তামাৰ চ েলা ব

নাযাওক। ১৭ তুিম িনৰেৱ মিুনয়াহ পলাবা। মতৃ লাকৰ বােব শাক

নকিৰবা। তামাৰ মৰূত পা িৰ বা া আৰু ভিৰত জাতা িপ া, তামাৰ

মখুম ল নাঢািকবা আৰু প ীসকলক হেৰাৱাই শাক কৰা লাকসকেল

িদয়া িপঠা নাখাবা।” ১৮ গিতেক ৰািতপৱুা মই লাকসকলক এইদেৰ

কেলাঁ আৰু গধিূল মাৰ ভায াৰ মতুৃ হ’ল। আৰু আ া পাৱাৰ দেৰ

মই ৰািতপৱুা সইদেৰ কিৰেলাঁ। ১৯ লাকসকেল মাক কিৰেল,

“তুিম য এইেবাৰ কিৰ আছা, এইেবাৰৰ অথ িক? তাক তুিম আমাক

নক’বা ন?” ২০ তিতয়া মই তওঁেলাকক ক’ লাঁ, “িযেহাৱাৰ বাক

মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২১ ‘তুিম ই ােয়ল বংশক কাৱা, ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা! তামােলাকৰ বলদায়ক অহ াৰৰ ল,

তামােলাকৰ চ ৰ তিৃ জনক আৰু তামােলাকৰ াণৰ আকাি ত ব

িয মাৰ ধম–ধাম, তাক অপিব কিৰ আেছ! সেয় তামােলােক এিৰ

যাৱা তামােলাকৰ পা‐জীসকল তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ব। ২২

তিতয়া মই কৰাৰ দেৰ তামােলােকও কিৰবা: তামােলােক তামােলাকৰ

ওঁঠ নাঢািকবা বা শাক কিৰ থকা লাকসকেল িদয়া িপঠা নাখাবা! ২৩

বৰং, তামােলাকৰ পা িৰ তামােলাকৰ মৰূত আৰু তামােলাকৰ জাতা

তামােলাকৰ ভিৰত থািকব; তামােলােক িবলাপ িক ন নকিৰবা,

িক ু িনজ িনজ অপৰাধত ীণ হ যাবা আৰু এজেন আন জনৰ আগত

কঁকাবা। ২৪ এইদেৰ িযিহে ল তামােলাকৰ িচন ৰপূ হ’ব; তওঁ

কৰা আটাই কায অ সােৰ তামােলােকও কিৰবা। এেয় যিতয়া ঘিটব,

তিতয়া, মই য ভু িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা’!” ২৫ “িক ু

তুিম, হ ম ষ স ান, িয িদনা মই তামােলাকৰ বল, তওঁেলাকৰ

আন দায়ক গৗৰৱৰ ল, তওঁেলাকৰ চ ৰ তিৃ জনক আৰু মনৰ

অিভলািষত ব আৰু তওঁেলাকৰ পা‐জীসকলক তওঁেলাকৰ পৰা দূৰ

কিৰম ‐ ২৬ সই িদনাখন পলাই ৰ া পাৱা এজন লােক সই কথা

তামাৰ কাণত পলাবৈল তামাৰ ওচৰৈল আিহব! ২৭ সই িদনাখনত

পলাই ৰ া পাৱাজনৰ আগত তামাৰ মখু মকুিল হ’ব ‐ তিতয়া তুিম

আৰু িনৰেৱ নাথািকবা। তুিম আৰু বাবা নহ’বা। এইদেৰ তুিম তওঁেলাকৰ

আগত িচন ৰপূ হ’বা আৰু মই য িযেহাৱা, তাক তওঁেলােক জািনব!”

২৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২

“ হ ম ষ স ান, তুিম অে ানৰ স ান সকলৰ ফােল মখু কিৰ

তওঁেলাকৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা। ৩ তুিম অে ানৰ স ান

সকলক কাৱা, ‘ তামােলােক ভু িযেহাৱাৰ বাক না। ভু িযেহাৱাই

এই কথা ঘাষণা কিৰেছ: মাৰ ধমধাম যিতয়া অপিব হিছল তিতয়া

তাৰ অিহেত আৰু ই ােয়ল‐ভূিম ংস হাৱাত তাৰ অিহেত আৰু িযহূদা

বংশ দশা ৰৈল যাৱাৰ সময়ত সই বংশৰ অিহেত “ভাল হেছ!” এইবিুল

তামােলােক কিছলা। ৪এই হতুেক চাৱা! অিধকাৰৰ অেথ মই তামাক

পৱূেদশীয় লাকসকলৰ হাতত শাধাই িদম; তওঁেলােক তামাৰ মাজত

িনজ িনজ ছাউিন পািতব আৰু তামাৰ মাজত িনজৰ িনজৰ বসিত ান

কিৰব। তওঁেলােক তামাৰ ফল খাব আৰু তামাৰ গাখীৰ পান কিৰব। ৫

আৰু মই ৰ াক উটৰ শাল বনাম আৰু অে ানৰ লাকসকলৰ দশখন

মৰ শাৱা গঁৰাল কিৰম, তােত, মই য, িযেহাৱা তাক তামােলােক

জািনবা! ৬ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তুিম হাত তািল িদলা,

মািটত ভিৰ মািৰলা আৰু ই ােয়ল দশৰ অিহেত তামাৰ াণ জৰুাই

িহংসােৰ আন কিৰলা। ৭ এই হতুেক চাৱা! মই তামাৰ িবৰেু মাৰ

হাত মিল জািতেবাৰৰ িৰত লটু ব ৰেূপ তামাক শাধাই িদম। মই

জািতেবাৰৰ পৰা তামাক উ কিৰম আৰু দশেবাৰৰ মাজৰ পৰা

তামাক লু কিৰম! দশখনৰ পৰা মই তামাক িবন কিৰম, আৰু মই য

িযেহাৱা, ইয়ােক তুিম জািনবা’!” ৮ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ চাৱা!

িযহূদা‐বংশ আন সকেলা জািতৰ দেৰই হ’ল!” ৯ এই হতুেক চাৱা! নগৰ

কইখনৰ পােন, বৎ‐িযচীেমাৎ, বাল‐িমেয়ান আৰু িকিৰয়াথিয়ম, দশৰ

গৗৰৱ ৰপূ মাৱাবৰ সীমাত থকা তাৰ এই নগৰ কইখনৰ পােন,

১০অে ানৰ লাকসকলৰ অিহেত িযসকলৈল পৱূেদশীয় স ান সকলৰ

বােব মই মাৱাবৰ দাঁিতত বাট উিলয়াম, আৰু অে ানৰ লাকসকলক

জািতেবাৰৰ সাঁৱৰণত নাথািকবৰ বােব মই অিধকাৰৰ অেথ সইেবাৰ

তওঁেলাকক িদম। ১১আৰু মই মাৱাবক দ িদম, তিতয়া মই য

িযেহাৱা, ইয়াক তওঁেলােক জািনব। ১২ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“ইেদােম িতকাৰ সািধবৰ মেনেৰ িযহূদা‐বংশৰ অিহেত কায কিৰেল

আৰু তওঁেলাকৰ িতকাৰ সািধ অিতশয় দাষ কিৰেল।” ১৩ সইবােব,

ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “মই ইেদামৰ অিহেত মাৰ হাত মিল তাৰ

পৰা মা হ আৰু প সকেলােক উ কিৰম। আৰু তমনেৰ পৰা মই

তাক ংস ান কিৰম, দদানৈলেক তওঁেলাক তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত

হ’ব। ১৪ মাৰ জা ই ােয়লৰ াৰাই মই ইেদামৰ ওপৰত মাৰ িতকাৰ

সািধম আৰু তওঁেলােক মাৰ াধ ও কাপ অ সােৰ ইেদামত কায

কিৰব! তিতয়া, তওঁেলােক মাৰ িতেশাধ বিুজ পাব!” এেয়ই হেছ ভু

িযেহাৱাৰ ঘাষণা! ১৫ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “পেল ীয়াসকেল

িতকাৰ সািধবৰ মেনেৰ কায কিৰেল, আৰু িচৰ ায়ী শ তূােৰ িবন

কিৰবৈল মনৰ িহংসােৰ িতেশাধ ল’ ল।” ১৬ এই কাৰেণ ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: চাৱা! মই পেল ীয়াসকলৰ অিহেত মাৰ হাত মিল

কেৰথীয়াসকলক উ কিৰম আৰু সমু ৰ কাষত থকা অৱিশ ভাগক

সংহাৰ কিৰম! ১৭আৰু কাপযু নানা ধমিক িদ মই তওঁেলাকৰ ওপৰত
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মহা িতকাৰ সািধম; আৰু মই তওঁেলাকৰ ওপৰত িতকাৰ সািধেল,

মই য িযেহাৱা, ইয়াক তওঁেলােক জািনব!

২৬ িপছত আমাৰ িনবাসনৰ একাদশ বছৰত মাহৰ থম িদনা

িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২ “ হ ম ষ

স ান, তূেৰ িযৰচূােলমৰ অিহেত ক’ ল, ‘ভাল হেছ! লাকসকলৰ

ৱাৰেবাৰ ভ হ’ল! সেয় মাৈল মকুিল হ’ল; সই নগৰ ন হাৱাৰ

কাৰেণ মই পিৰপণূ হ’ম!’ ৩ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

‘ হ তূৰ, চাৱা! মই তামাৰ িবপ ; সমু ই িনজৰ ঢৗেৱ উটুওৱািদ মই

তামাৰ িবৰেু অেনক জািতক তুিলম! ৪ তওঁেলােক তূৰৰ গড়েবাৰ ন

কিৰব আৰু তাৰ ওখ ঘৰেবাৰ ভািঙ পলাব। আৰু মই তাৰ পৰা ধিূল

পিৰ াৰ কিৰ পলাই তাক দা িশলত পিৰণত কিৰম। ৫ সই নগৰ

সমু ৰ মাজত জাল মিল িদয়া ঠাই হ’ব; িকয়েনা ভু িযেহাৱাই কেছ,

মই ইয়াক ক’ লা, আৰু নগৰ জািতেবাৰৈল লটু ব ৰপূ হ’ব। ৬আৰু

গােৱঁভূঁেয় থকা তাৰ জীয়াৰীসকলক তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হ’ব; তােত মই

য িযেহাৱা তাক তওঁেলােক জািনব। ৭ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: চাৱা! ঘাঁৰা, ৰথ, অ ােৰাহী, স দল আৰু অেনক লােক সেত

উ ৰৰ পৰা মই ৰাজািধৰাজ বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰক তূৰৰ িবৰেু

আিনম! ৮ তওঁ গােৱঁভূঁেয় থকা তামাৰ জীসকলক তেৰাৱােলেৰ বধ

কিৰব, তামাৰ অিহেত কাঁঠ সািজব। তামাৰ িবৰেু হাদাম বাি ব আৰু

তামাৰ অিহেত ঢাল পািতব! ৯আৰু তওঁ তামাৰ গড়ৰ অিহেত গড় ভঙা

য াপন কিৰব আৰু ঠােৰেৰ তামাৰ ওখ ঘৰেবাৰ ভািঙব! ১০ তওঁৰ

অিধক ঘাঁৰােবােৰেৰ সেত তামাক সইেবাৰৰ ধিুলেয় ঢািকব! মা েহ

গড় ভািঙ নগৰত সােমাৱািদ তওঁ তামাৰ নগৰৰ ৱাৰত সােমাৱা

কালত অ ােৰাহী, গাড়ী আৰু ৰথৰ শ ত তামাৰ গড়েবাৰ লিৰব। ১১

তওঁ িনজৰ ঘাঁৰােবাৰৰ খাৰােৰ তামাৰ আটাইেবাৰ আিল গচিকব; তওঁ

তেৰাৱােলেৰ তামাৰ জাসকলক বধ কিৰব, আৰু তামাৰ শি শালী

েবাৰ মািটৰ লগত সমান হ’ব। ১২ শ েবােৰ তামাৰ স ি লটু

কিৰব আৰু তামাৰ বািণজ ব কািঢ় িনব! তওঁেলােক তামাৰ গড়

ভািঙ পলাব, তামাৰ মেনাহৰ ঘৰেবাৰ িবন কিৰব, আৰু তামাৰ িশল,

কাঠ, ধিূল জল সমহূৰ মাজত পলাব। ১৩ মই তামাৰ গীতৰ শ

নাইিকয়া কিৰম; তামাৰ বীণাৰ ৰ আৰু না নাযাব। ১৪ আৰু মই

তামাক দা িশলত পিৰণত কিৰম; তুিম জাল মলা ঠাই হ’বা; তামাক

আৰু সজা নাযাব’!” িকয়েনা ভু িযেহাৱাই কেছ, মই িযেহাৱাই ইয়ােক

ক’ লাঁ! ১৫ “ ভু িযেহাৱাই তূৰক এইদেৰ কেছ: যিতয়া খনু হাৱােবােৰ

কঁকাব, যিতয়া তামাৰ মাজত হত া হ’ব, তিতয়া তামাৰ পতনৰ শ ত

ীপেবাৰ নকঁিপব ন? ১৬ সই সময়ত সমু ৰ আটাই অিধপিতেয় িনজৰ

িনজৰ িসংহাসনৰ পৰা নািম িনজ িনজ ৰাজব ত াগ কিৰব, িনজ িনজ

কাৰিচিপ বন কৰা কােপাৰ, সােলাকাই পলাব, াসৰপূ ব িপি ব,

মািটত বিহব, িব য় মািনব। ১৭আৰু তওঁেলাক তামাৰ অেথ িবলাপ

কিৰবৈল ধিৰ তামাক ক’ব, িয নগৰীেয় সাগৰ‐িনবাসীসকলত িনজৰ ভয়

লগাইিছল, সমু ‐ব ৱসায়ী িনজ িনবাসীসকেল সেত সমু ত পৰা মী

আৰু িবখ াত সই নগৰী িয তুিম, কেন িবন থ’ লা! ১৮ তামাৰ পতনৰ

িদনত ীপেবাৰ কঁিপব, এেন িক তুিম লু বাৱাত সমু ত থকা ীপেবাৰ

িব ল হ’ব। ১৯ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: িনবাসীশণূ

নগৰেবাৰৰ দেৰ যিতয়া মই তামাক উ নগৰী কিৰম, যিতয়া মই

তামাৰ ওপৰৈল অগাধ জল সমহূ আিনম, আৰু মহাজল সমেূহ তামাক

ঢািকব, ২০ তিতয়া তুিম বাস ান নহ’বৰ বােব, মই তামাক গাতৈল

নমাসকলৰ সেত আগৰ কালৰ লাকসকলৰ ওচৰৈল নমাম আৰু পিৃথৱীৰ

তল ভাগত, আগৰ কালৰ পৰা উ হাৱা ঠাইেবাৰত, গাতৈল নািমব

লগােবাৰৰ লগত বাস কৰাম, আৰু মই জীিৱত লাকৰ দশত গৗৰৱ

াপন কিৰম। ২১ মই তামাক াসৰ িবষয় কিৰম; তুিম আৰু নহ’বা;

তামাক িবচািৰেলও আৰু কিতয়াও পাৱা নাযাব।” এেয় ভু িযেহাৱাৰ

বচন!

২৭ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল পনুৰায় আিহল, আৰু ক’ ল, ২ “ হ

ম ষ স ান, তুিম তূৰৰ িবষেয় িবলাপ আৰ কৰা, ৩আৰু তূৰক

কাৱা, ‘ তামােলাক িযসকল সাগৰৰ েৱশ ানত‐িনবাস কৰা অেনক

ীপত থকা বািণজ কািৰণীসকলক কাৱা বােল, ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: হ তূৰ! তুিম কিছলা “মই পৰম ৰী’!” ৪ তামাৰ সীমাৰ

িভতৰৰ ঠাইখন গভীৰ সমু ৰ মাজত আিছল; তামাৰ িন াণকাৰীেবােৰ

তামাৰ সৗ য স ণূ কিৰিছল। ৫ তওঁেলােক চনীৰৰ পৰা অনা

দৱদাৰু কােঠেৰ তামাৰ সকেলা ত া বনাইিছল; তওঁেলােক তামাৰ

কাৰেণ এডাল মা ল কিৰবৈল িলবােনানৰ পৰা এৰচ কাঠ আিনিছল।

৬ তওঁেলােক বাচান দশীয় এেলান কােঠেৰ তামাৰ বঠােবাৰ তয়াৰ

কিৰিছল; তওঁেলােক িক ীম ীপেবাৰৰ পৰা অনা তাচুৰ কাঠেবাৰ

আিনিছল আৰু তােত তওঁেলােক তাৰ ওপৰত হাতীৰ দাঁেতিদ শািয়ত কিৰ

তামাৰ বঠা বাওঁতােবাৰৰ আসনেবাৰ সািজিছল। ৭ তামাৈল িনচান ৰপূ

হ’বৰ কাৰেণ, তামাৰ নাৱৰ পালেবাৰ িমচৰ দশৰ পৰা অনা কাৰিচিপ

বন কৰা িমিহ শণ সূতাৰ ৰং কৰা হিছল! তামাৰ চ তাপ ইলীচা

ীপেবাৰৰ পৰা অনা নীল আৰু বেঙনা বৰণীয়া সূতােৰ বেনাৱা হিছল।

৮ িয লাকসকল চীেদান আৰু অবদত বাস কিৰ আিছল, তওঁেলাক

তামাৰ বঠা বাওঁতা আিছল; হ তূৰ, তামাৰ ানী লাকসকল তামাৰ

মাজত আিছল আৰু তামাৰ পথ দশক আিছল। ৯ গবলৰ িবেশষ

অিভ তা থকা কািৰকৰেবােৰ তামাৰ জাহাজেবাৰক মৰামিত কিৰিছল;

তামাৰ বািণজ ‐ ব বহা‐ বপাৰ কিৰবৈল সমু ৰ আটাই জাহাজেবাৰ

আৰু সইেবাৰৰ নািৱকেবাৰ তামাৰ মাজত আিছল! ১০ পাৰস , লদু

আৰু পটূেদশীয় লাক তামাৰ স ‐সাম আিছল, তওঁেলাক তামাৰ

ৰণৱুা! তওঁেলােক তামাৰ মাজত ঢাল আৰু িশেৰাৰ ক টুপী আিৰ

থিছল; তওঁেলােক তামাক েশািভতা কিৰিছল! ১১ তামাৰ স ‐

সামে ৰ অবদ আৰু সেলখৰ লাকসকল তামােলাকক চািৰওফােল

তামাৰ গড়েবাৰৰ ওপৰত আিছল, আৰু গ দীয়া লাকসকল তামাৰ

গেবাৰত আিছল! তওঁেলােক চািৰওফােল তামাৰ গড়ৰ ওপৰত িনজ

িনজ ঢাল আিৰ থিছল! তওঁেলােক তামাৰ সৗ য স ণূ কিৰিছল!

১২ তামাৰ সকেলা কাৰৰ ধন‐ঐ য ৰ কাৰেণ তচীচ তামাৰ াহক

আিছল: তওঁেলােক ৰপূ, লাহা, বগীতাম আৰু সীহ আিন সইেবাৰৰ

বপাৰ কিৰিছল! ১৩ যাবন, তুবল আৰু মেচক‐ তওঁেলাক তামাৰ

বপাৰী আিছল; তওঁেলােক মা হ আৰু িপতলৰ পা িদ তামাৰ বািণজ ‐

ব ৰ সেত বপাৰ কিৰিছল। ১৪ তাগমা বংশীয় লাকসকেল ঘাঁৰা,

যু াৰু ঘাঁৰা আৰু খছৰ িদ তামাৰ বয়‐ব েবাৰ লিছল। ১৫ দদানৰ

লাকসকেলও তামাৰ বপাৰী আিছল। অেনক ীপ তামাৰ অধীনৰ

বজাৰ আিছল। তওঁেলােক িশঙৰ আকৃিতৰ হাতী‐দাঁত আৰু অবলচু কাঠ

তামােলাকৰ লগত সলিন কিৰিছল। ১৬ তামাৰ হােতেৰ সজা অেনক

ব ৰ কাৰেণ অৰাম আিছল তামাৰ বিণক; তওঁেলােক মৰকত মিণ,

বেঙনা বৰণীয়া সূতা, ৰঙীণ বন কৰা কােপাৰ, িমিহ শণ সূতাৰ কােপাৰ

পাৱাল আৰু প ৰাগ মিণ িদ তামাৰ বািণজ ‐ ব লিছল। ১৭ িযহূদা

আৰু ই ােয়ল দশ তামাৰ লগত বপাৰী আিছল। তওঁেলােক িম ীতৰ

ঘঁ ধান, প গ, িমঠাই, মৗ, তল আৰু জনক গছৰ এঁঠা িদ তামাৰ

বয়‐ব লিছল। ১৮ তামাৰ হােতেৰ সজা অিধক বয়‐ব েবাৰ আৰু

তামাৰ সকেলা কাৰ ধন‐ঐ য ৰ কাৰেণ দে চক তামাৰ বিণক

আিছল; তাৰ লাকসকেল িহে ানৰ া াৰস আৰু মৰ‐ছাগৰ বগা নাম

আিনিছল। ১৯ উজালত থকা দান আৰু যাবেন তামাক উ ল লাহা,

ডালেচিন আৰু গি বচ আিদ বয়‐ব েবাৰ যাগাৰ কিৰিছল। এেয়

তামাৰ বািণজ ‐ ব হ’বৈল ধিৰেল। ২০ ঘাঁৰাত উিঠবৰ কাৰেণ জীন

কােপাৰৰ, দদান তামাৰ ব ৱসায়ী আিছল। ২১আৰব আৰু কদৰৰ

আটাই মখূ লাকসকল তামাৰ বিণক আিছল; তওঁেলােক তামাক

মৰ‐ছাগ পাৱািল, মতা মৰ আৰু মতা ছাগলী যাগাৰ কিৰ িদছল। ২২

িচবাৰ আৰু ৰয়মাৰ বপাৰীসকেল তামাক সকেলা িবধৰ গি ব

আৰু সকেলা িবধৰ ব মলূ পাথৰ িব ী কিৰবৈল আিহিছল; তওঁেলােক

সাণৰ সলিন তামাৰ বয়‐ব েবাৰৰ বপাৰ কিৰিছল। ২৩ হাৰণ, কি
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আৰু এদনৰ সেত িচবা, অচুৰ আৰু িক দৰ বপাৰীেবাৰ তামাৰ বিণক

আিছল। ২৪ ব মলূ ব , নীল বৰণীয়া আৰু কাৰিচিপ বন কৰা চালা,

আৰু ৰচীেৰ ব া এৰচ কাঠৰ তয়াৰী ব মলূ কােপাৰ থকা চ ক তামাৰ

বজাৰৈল অনা এইেবাৰ ব েৰই তামাৰ বিনক আিছল। ২৫ তচীচৰ

জাহাজেবাৰ তামাৰ বািণজ ‐ ব ল যাৱা বিণকৰ দল ৰপূ আিছল!

সই কাৰেণ তুিম তামাৰ সাম ীেবােৰেৰ পিৰপণূ হ সমু ৰ মাজত

অিতশয় গৗৰৱাি ত হিছলা! ২৬ তামাৰ বঠা বাওঁতাসকেল তামাক

মহাজল সমহূৈল ল আিহল; পৱূৰ বতােহ সমু ৰ মাজত তামাক ধংস

কিৰেল। ২৭ তামাৰ ধন‐স ি , বয়‐ব , বািণজ ব ; তামাৰ পথ

দশকসকল, নািৱকসকল, আৰু তামাৰ জাহাজ িনমান কৰা লাকসকল;

বািণজ ‐ ব েবাৰৰ বিণকসকল আৰু তামাৰ লগত উপি ত থকা সকেলা

যু াৰু আৰু তামাৰ সকেলা কমচাৰীেবাৰ ‐ তামাৰ িবনাশৰ িদনা এই

সকেলা লাক সকেল সেত সমু ৰ মাজত িবন হ’ব। ২৮ তামাৰ পথ

দশকসকলৰ িচঞৰৰ শ ত তামাৰ চািৰওফালৰ ঠাইেবাৰ কঁিপব। ২৯

আটাই বঠা বাওঁতাসকেল িনজ িনজ জাহাজৰ পৰা বামত নািম আিহব;

সমু ৰ পথ দশক আৰু সকেলা সমু ৰ েত ক জন নািৱেক মািটৰ

ওপৰত িথয় হ’ব। ৩০ তিতয়া তওঁেলােক তামাক তওঁেলাকৰ মাত

েনাৱাব আৰু বৰ বজােৰেৰ শাক কিৰব; তওঁেলােক িনজ িনজ মৰূত

ধিূল ছিটয়াব। তওঁেলােক ছাইত বাগিৰ পিৰব। ৩১ তামাৰ কাৰেণ

তওঁেলােক িনজৰ িনজৰ মৰূ টকলা কিৰব, চট কােপােৰেৰ কঁকাল

বাি ব। আৰু অত শােকেৰ মনৰ তাপত তওঁেলােক তামাৰ কাৰেণ

কাি ব। ৩২ তওঁেলােক হাহাকাৰ কিৰ তামাৰ িবলাপ কিৰবৈল ধিৰব

আৰু তামাৰ িবষেয় এই িবলাপৰ কথা ক’ব, তূৰৰ িনিচনা, সমু ৰ মাজত

িন ে থকা জনীেৰই িনিচনা কান আেছ? ৩৩ সমু ৰ পৰা তামাৰ বয়‐

ব েবাৰ ব যাৱাৰ সময়ত তুিম অেনক লাকক স ু কিৰলা; তামাৰ

অিধক ধন‐স ি আৰু বািণজ ‐ েব েৰ পিৃথৱাৰ ৰজাসকলক তুিম চহকী

কিৰিছলা! ৩৪ িক ু যিতয়া তামাক সমু ৰ াৰাই জল সমহূৰ গভীৰ

ঠাইেবাৰত তামাক ভ কৰা হিছল, তামাৰ বািণজ ‐ ব আৰু তামাৰ

আটাই দল বৰু গ’ল! ৩৫ ীপ িনবাসী সকেলােৱ তামাক দিখ ভয় খােল,

আৰু তওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ নাম িশয়িৰ উিঠল! তওঁেলাকৰ মখুম ল

ভেয়েৰ কিপেল! ৩৬ লাকসকলৰ মাজত থকা বিণকসকেল তামাক

দিখ ইচ ইচ কেৰ। তুিম াসৰ িবষয় থ’ লা, তুিম আৰু কিতয়াও অৱিশ

নাথািকবা।”

২৮ তাৰ পাছত িযেহাৱাৰ বাক পনুৰায় মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু

ক’ ল, ২ “ হ ম ষ স ান, তুিম তূৰৰ শাসনক াজনক কাৱা,

‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামাৰ দয় গি ত হ’ল! তুিম কছা,

“মই এজন দৱতা! মই সমু ৰ মাজত দৱতােবাৰৰ আসনত বিহ থািকম!”

যিদও তুিম িনজ মনক দৱতাৰ মন বিুল মািনছা, তথািপ তুিম মােথান

মা হ হ, িক ু ঈ ৰ নহয়; ৩ তুিম িনজেক দািনেয়লতৈক ানী বিুল

ভািবছা, আৰু তামাক আচিৰত কিৰব পৰা কােনা পতু কথা নাই!

৪ তামাৰ ান আৰু বিু েৰ তুিম িনজেক িতপি শালী কিৰলা আৰু

সাণ আৰু ৰপূ আি তামাৰ ভঁৰালত ৰািখলা। ৫ তামাৰ বািণজ ,

তামাৰ ান আিছল; তুিম ধন‐স ি বঢ়ালা আৰু তামাৰ ধন‐স ি ৰ

কাৰেণ তামাৰ মন গি ত হ’ল! ৬ এই কাৰেণ ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: িকয়েনা তুিম িনজ মনক দৱতাৰ মন বিুল মািনছা, ৭ এই

কাৰেণ চাৱা, মই িবেদশীসকলক তামাৰ িবৰেু আিনম, িয সকল আন

জািতেবাৰৰ মাজৰ ভয়ানক মা হ! তওঁেলােক তামাৰ ান‐কাি ৰ

িবৰেু িনজ িনজ তেৰাৱাল উিলয়াব আৰু তামাৰ উ লতা অ িচ কিৰব!

৮ তওঁেলােক তামাক গাতৈল নমাই পিঠয়াব আৰু তামাৰ সাগৰৰ মাজ

ঠাইত হত হাৱা লাকৰ দেৰ মতুৃ হ’ব! ৯ িয জন লােক তামাক বধ

কিৰব, সই জন লাকৰ আগত তুিম সঁচাৈক তিতয়াও, “মই এজন

দৱতা” বিুল ক’বা ন? তুিম ম ষ মা িক ু ঈ ৰ নহয়, আৰু িয জন

লােক তামাক বধ কিৰব, সই জনৰ হাতত তামাক শাধাই িদয়া

হ’ব! ১০ তুিম িবেদশীসকলৰ হাতত অচু ৎসকলৰ দেৰ মিৰবা, িকয়েনা

মই এই কেলাঁ!’ এেয় ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা।” ১১ পনুৰায় িযেহাৱাৰ

বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ১২ “ হ ম ষ স ান, তুিম

তূৰৰ ৰজাৰ িবষেয় িবলাপ কৰা আৰু তওঁক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: তুিম স ণৰ সমি , পণূ ানী আৰু পৰম ৰ আিছলা!

১৩ ঈ ৰৰ বাৰী এদনত, তুিম আিছলা! সকেলা ব মলূ পাথৰ তামাৰ

আৱৰণ আিছল: চুনী, পীতমিণ, হীৰা, বদূয মিণ, গােমদক, সূযকা ,

নীলকা , প ৰাগ আৰু মৰকত! আৰু সােণেৰ তামাৰ খ ৰী আৰু বাঁহীৰ

বাদ তামাৰ মাজত আিছল! তুিম সিৃ হাৱা িদনাই, সইেবাৰ তুিম

আৱৰণ কিৰবৈল তামাৰ বােব যু ত কৰা হিছল! ১৪ মই তামাক

ঈ ৰৰ পিব প তত াপন কিৰিছেলাঁ আৰু অিভিষ কৰা কৰবূৰ দেৰ

তুিম ঢািক ধেৰাঁতা আিছলা! তুিম জইুৰ িনিচনা চ মকীয়া পাথৰেবাৰৰ

মাজত অহা‐ যাৱা কিৰিছলা। ১৫ তামাত অ ায় পাৱা নােযাৱাৈলেক

তুিম স ৃ হাৱা িদনৰ পৰাই তামাৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰত িস আিছলা।

১৬ তামাৰ বািণজ ৰ বা ল ত তামাৰ িভতৰখন অত াচােৰেৰ পিৰপণূ

হাৱাৰ কাৰেণ তুিম পাপ কিৰলা! মই তামাক অ িচ বিুল ঈ ৰৰ প তৰ

পৰা বািহৰ কিৰেলাঁ; আৰু হ ঢািক ধেৰাঁতা কৰবূ, জইুৰ দেৰ চ মকীয়া

পাথৰেবাৰৰ মাজৰ পৰা মই তামাক লু কিৰেলাঁ। ১৭ তামাৰ সৗ য ৰ

কাৰেণ তামাৰ দয় গি ত হিছল; তামাৰ উ লতাৰ কাৰেণ তুিম

িনজ ান ন কিৰলা! মই তামাক মািটৰ সমান কিৰেলাঁ! ৰজাসকেল

তামাক দখা পাবৈল তামাক তওঁেলাকৰ স খূত ৰািখেলাঁ। ১৮

তামাৰ অপৰাধ অিধক হাৱাত, তামাৰ বািণজ ৰ অ ােয়েৰ তামাৰ

ধমধামেবাৰ তুিম অপিব কিৰলা! এই হতুেক মই তামাৰ মাজৰ পৰাই

অি উিলয়ােলাঁ। সেয় তামাক াস কিৰব। আৰু তামাক সকেলােৱ

দখাৈক মই তামাক মািটত ভ কিৰম। ১৯ জািতেবাৰৰ মাজত তামাক

জনা সকেলােৱই তামাক দিখ িব য় মািনব; তুিম াসৰ িবষয় হ’বা

আৰু তামাৰ অি কিতয়াও নাথািকব’!” ২০ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক

মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ২১ “ হ ম ষ স ান, তুিম চীেদানৰ

ফােল মখু কিৰ তাইৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা! ২২আৰু কাৱা, ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, হ চীেদান! মই তামাৰ িবপ ; মই তামাৰ

মাজত গৗৰৱাি ত হ’ম, যিতয়া মই তাক দ িদম আৰু তাৰ মাজত

পিব ীকৃত হ’ম। তিতয়া মই য পিব , সেয় তামাত কািশত হ’ম!

২৩ িকয়েনা মই তাৰ মাজৈল মহামাৰী আৰু তাৰ আিলেবাৰত ৰ পাত

কিৰবৈল মা হ পিঠয়াম। আৰু যিতয়া চািৰওফালৰ পৰা তামাৰ িবৰেু

তেৰাৱালৰ াৰাই হত হাৱা লাক পিতত হ’ব, তিতয়া মই য িযেহাৱা,

সই িবষেয় তামােলােক জািনবা! ২৪ তাৰ পাছত ই ােয়ল‐বংশক

িবে াতা কান ল বা খ িদওঁতা কােনা কাঁইট বা তাইৰ চািৰওফােল

থকা তাইক হয় ান কৰা লাকসকলৰ মাজত কােনা অৱিশ নাথািকব;

তিতয়া মই য ভু িযেহাৱা, সই িবষেয় তওঁেলােক জািনব!’ ২৫

ভু িযেহাৱাই এই কথা ঘাষণা কিৰেছ: ‘মই যিতয়া ই ােয়ল বংশৰ

িছ ‐িভ হাৱা লাকসকলৰ পৰা তওঁেলাকক গাট খৱুাম, আৰু যােত

জািত সমহূৰ সা ােত মই তওঁেলাকৰ মাজত পিব ীকৃত হ’ম, তিতয়া

মই মাৰ দাস যােকাবক িদয়া দশখনত তওঁেলােক িনজ দশেত বাস

কিৰব। ২৬ তিতয়া তওঁেলােক িনভেয় বাস কিৰব আৰু তওঁেলােক ঘৰ

সািজব, া াবাৰী পািতব আৰু িনভেয় বাস কিৰ থািকব যিতয়া মই

চািৰওফােল তওঁেলাকক িহংসা কেৰাঁতা সকলক দ িদম; তিতয়া, মই

য তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, সই িবষেয় তওঁেলােক জািনব’।”

২৯আমাৰ িনবাসনৰ দশম বছৰৰ, দশম মাহৰ াদশ িদনা, িযেহাৱাৰ

বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২ “ হ ম ষ স ান,

তুিম িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ ফােল মখু কিৰ তাৰ আৰু গােটই িমচৰৰ

িবৰেু ভাববাণী চাৰ কৰা! ৩ ঘাষণা কিৰ কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: হ িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণ, চাৱা! মই তামাৰ িবপ ! তুিম, িয

িনজ নেবাৰৰ মাজত পিৰ থকা সাগৰৰ বহৃৎ াণী, িযেহ মাক এই বিুল

ক, “ মাৰ ন মাৰ িনজেৰই! িনজৰ কাৰেণই মই তাক কিৰেলাঁ।” ৪

িকয়েনা মই তামাৰ জাম‐ুদাঁতৰ িৰত হাঁেকাটা লগাম, আৰু তামাৰ নীল
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নেবাৰৰ মাছেবাৰ তামাৰ বাকিলত লগাই ৰািখম; মই তামাৰ বাকিলত

লািগ থকা তামাৰ নেবাৰৰ আটাই মােছ সেত তামাৰ নেবাৰৰ মাজৰ

পৰা তামাক ওপৰৈল তুিল আিনম। ৫ মই তামাক আৰু তামাৰ নেবাৰৰ

আটাই মাছেবাৰক মৰু া ৈল পলাই িদম। তুিম মকুিল পথাৰত পিৰ

থািকবা, তামাক চেপাৱা িক গােটাৱা নাযাব; মই তামাক পিৃথৱীৰ

জ ুৰ আৰু আকাশৰ প ীেবাৰৰ আহাৰ হ’বৈল িদম! ৬ তিতয়া মই য

িযেহাৱা, সই িবষেয় িমচৰ সকেলা িনবাসীেয় জািনব, িকয়েনা তওঁেলাক

ই ােয়ল‐বংশৈল নলৰ লাখিুট ৰপূ! ৭ যিতয়া তওঁেলােক তামােলাকক

খােমাচ মািৰ ধিৰিছল, তিতয়া তামােলােক তওঁেলাকক ভািঙলা আৰু

সকেলােৰ কা ফািললা; আৰু যিতয়া তওঁেলােক তামােলাকৰ ওপৰত

ভৰ িদিছল, তিতয়া তুিম তওঁেলাকৰ ভিৰ ভািগলা আৰু তওঁেলাকৰ

সকেলােৰ কঁকালৰ জাৰা লৰাই তওঁেলাকক অচল কিৰলা। ৮ এই

কাৰেণ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা! মই তামাৰ িবৰেু এখন

তেৰাৱাল আিনম আৰু তামাৰ মাজৰ পৰা মা হ আৰু প সকেলােক

উ কিৰম। ৯ তাৰ পাছত িমচৰ দশ ংস আৰু উ হ’ব; তিতয়া

মই য িযেহাৱা, সই িবষেয় তওঁেলােক জািনব, কাৰণ সই সাগৰৰ

াণীেয় কিছল, “ নখন মােৰই আৰু মেয়ই তাক কিৰেলাঁ।” ১০ এই

কাৰেণ, চাৱা! মই তামাৰ আৰু তামাৰ নেবাৰৰ িবপ ; মই িমচৰ দশ

স ণূৈক উ আৰু ংস ান কিৰম আৰু িমগেদালৰ পৰা িচেবিনৈলেক,

এেন িক, চৰ সীমাৈলেক তুিম ংস ান হ পিৰবা। ১১ মা হ বা প

তাৰ মােজিদ নাযাব আৰু চি শ বছৰৈলেক তাত বাস কৰা নহ’ব! ১২

ংস কৰা দশেবাৰৰ মাজত মই িমচৰ দশেকা এক ংস ান কিৰম;

আৰু উ হাৱা নগৰেবাৰৰ মাজত তাৰ নগৰেবােৰা চি শ বছৰৈলেক

ংস ান হ থািকব; মই িমচৰীয়াসকলক জািত সমহূৰ মাজত িছ ‐

িভ কিৰম, আৰু দশেবাৰৰ মাজত গাট গাট কিৰম। ১৩ িকয়েনা

ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: িয জািত সমহূৰ মাজত িমচৰীয়াসকলক

িছ ‐িভ কিৰিছেলাঁ, সই জািত সমহূৰ মাজৰ পৰা মই চি শ বছৰৰ

মৰূত তওঁেলাকক গাটাই আিনম। ১৪ মই িমচৰৰ ব ী অৱ া পিৰৱ ন

কিৰম, আৰু তওঁেলাকৰ উৎপি ৰ দশ পে াচ দশৈল তওঁেলাক ল

আিহম। তিতয়া সই ঠাইত তওঁেলাক এক সামা ৰাজ হ’ব। ১৫ সেয়

ৰাজ েবাৰৰ মাজত সকেলাতৈক সামা হ’ব, আৰু আন জািত সমহূৰ

ওপৰত আৰু মৰূ তুিলব; আৰু মই তওঁেলাকক াস কিৰম যন আন

জািত সমহূৰ ওপৰত তওঁেলােক কিতয়াও ভু কিৰব নাৱােৰ। ১৬

তওঁেলােক কিতয়াও ই ােয়ল‐বংশৰ িব াস‐ভূিম নহ’ব আৰু িমচৰ

পাছত যাবৈল তওঁেলােক মখু কৰা কালত তওঁেলাক অপৰাধ সাঁৱৰণ

কৰাওঁতাও আৰু নহ’ব; তিতয়া মই য িযেহাৱা, সই িবষেয় তওঁেলােক

জািনব’।” ১৭ তাৰ পাছত, আমাৰ িনবাসনৰ সাতাইশ বছৰৰ বছিৰ থম

মাহৰ থম িদনা িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল,

১৮ “ হ ম ষ স ান, বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচেৰ িনজৰ স ‐সাম ক

তূৰৰ িবৰেু বৰ পিৰ ম কৰােল। সকেলােৰ মৰূ টকলা কৰা হ’ল, আৰু

সকেলােৰ কা ৰ ছাল িছিগল; তথািপ তূৰৰ িবৰেু তওঁ কৰা পিৰ মৰ

কাৰেণ, তূৰৰ পৰা তওঁ িক তওঁৰ স ‐সাম ই এেকা বচ নাপােল।

১৯ এই হতুেক, ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ চাৱা! মই বািবলৰ

ৰজা নবখূদেনচৰক িমচৰ দশ িদম; তওঁ তাৰ ধন ল যাব আৰু তাৰ

ব লটু কিৰব আৰু তাৰ সকেলা ব কািঢ় ল যাব; সইেবােৰই তওঁৰ

স ‐সাম ৰ বচ হ’ব! ২০ তওঁ পিৰ ম কৰাৰ বচ ৰেূপ মই তওঁক

িমচৰ দশ িদম িকয়েনা তওঁেলােক মাৰ অেথ কায কিৰেল।” এেয় ভু

িযেহাৱাই কৰা ঘাষণা। ২১ “ সই িদনা মই ই ােয়লৰ‐বংশৰ কাৰেণ এক

িশং গজাম, আৰু তওঁেলাকৰ মাজত তামাৰ মখু খিুলম; তিতয়া মই য

িযেহাৱা, সই িবষেয় তওঁেলােক জািনব।”

৩০ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২ “ হ ম ষ

স ান, তুিম ভাববাণী চাৰ কিৰ কাৱা, য ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: তামােলােক হাহাকাৰ কিৰ কাৱা, ‘হায়, হায়, সেয় কেন

িদন হ’ব!’ ৩ িকয়েনা সই িদন ওচৰ! এেন িক, িযেহাৱাৰ িদন, মেঘ ঢকা

িদন হ’ব, সেয় জািতেবাৰৰ বােব কাল হ’ব। ৪ তিতয়া িমচৰৰ িবৰেু

তেৰাৱাল আিহব, আৰু তিতয়া চত যাতনা হ’ব, যিতয়া িমচৰত হত

লাকেবাৰ পিতত হ’ব ‐ তাৰ লাক সমহূক তাৰ পৰা িনয়া হ’ব আৰু তাৰ

িভি মলূেবাৰ ভঙা হ’ব। ৫ চ, পটূ, লদু, িমহিল থকা আটাই লাক সমহূ

ব আৰু িনয়মিট পতা দশৰ লাকসকল তওঁেলাকৰ লগত তেৰাৱালৰ

াৰাই পিতত হ’ব। ৬ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “িযসকল িমচৰৰ

ৰপূ অথাৎ তওঁেলাকৰ ফিলয়া হ’ব, তওঁেলােকা পিতত হ’ব আৰু

তাৰ পৰা মৰ গ খ হ’ব। িমগেদালৰ পৰা িচেবিনৈলেক তওঁেলাকৰ

স সমহূ তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ব!” এইয়াই ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা!

৭আৰু ংস কৰা দশেবাৰৰ মাজত তওঁেলাকেকা ংস অৱ াত পাৱা

লাক হ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ নগৰেবাৰ উ হাৱা নগৰেবাৰৰ মাজৰ

উ নগৰ হ’ব। ৮ যিতয়া মই িমচৰত জইু লগাম, আৰু ইয়াৰ আটাই

সাহায কাৰীসকল ন হ’ব; তিতয়া মই য িযেহাৱা, ইয়ােক তওঁেলােক

জািনব! ৯ সইিদনা িনি ে থকা চীয়াসকলক ভয় লগাবৈল দূতেবােৰ

মাৰ আগৰ পৰা জাহােজেৰ ওলাই যাব, আৰু সইিদনা িমচৰত হাৱাৰ

িনিচনাৈক তওঁেলাকৰ মাজত যাতনা হ’ব। িকয়েনা চাৱা! সেয় আিহেছ!

১০ ভু িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: “মই বািবলৰ ৰজা নবখূদেনচৰৰ হাতৰ

াৰাই িমচৰৰ লাক সমহূক লু কিৰম। ১১ তওঁক আৰু তেৱঁ সেত

তওঁৰ জাসকলক, জািতেবাৰৰ ভয়ানক লাকক দশ িবন কিৰবৰ

অেথ অনা হ’ব; আৰু তওঁেলােক িমচৰৰ িবৰেু িনজ িনজ তেৰাৱাল

ফাকৰ পৰা উিলয়াই হত লাকসকেলেৰ দশ পিৰপণূ কিৰব। ১২ মই

নদীেবাৰ কান ঠাই কিৰম, আৰু এই দশ লাকসকলৰ হাতত বিচ

িদম। মই তাত থকা সকেলােক িবেদশী লাকৰ হাতৰ াৰাই উ

কেৰাৱাম! মই, িযেহাৱাই ইয়াক ঘাষণা কিৰেলাঁ!” ১৩ ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: “মই মিূ েবােৰা ন কিৰম আৰু নাফৰ পৰা িতমােবাৰ

লু কিৰম। আৰু িমচৰ দশৰ পৰা অিধপিত আৰু নালাব, আৰু মই

িমচৰ দশত আতংক আিনম! ১৪ ইয়াত মই পে াচক ংস কিৰম,

চাৱনত জইু লগাম আৰু না নগৰক দ িদম। ১৫আৰু মই িমচৰৰ

গ চীনৰ ওপৰত মাৰ াধ বৰষাম আৰু না নগৰৰ লাক সমহূক

উ কিৰম। ১৬ তিতয়া মই িমচৰত জইু লগাম। চীেন যাতনাত

ধৰফৰাব, আৰু না নগৰক ভঙা হ’ব। আৰু িতিদেন শ েূৱ নাফক

আ মণ কিৰব! ১৭আবনৰ আৰু পী‐ বচতৰ ডকাসকল তেৰাৱালৰ

াৰাই পিতত হ’ব, আৰু সই খন নগৰৰ লাকসকল ব ী অৱ াৈল

যাব। ১৮ যিতয়া মই ত পে চত িমচৰৰ যৱুিলেবাৰ ভািঙম, তিতয়া

তাত িদন অ কাৰ হ’ব, আৰু িমচৰৰ মাজত থকা পৰা মৰ গ খ

হ’ব। আৰু তাৰ িনজৰ িবষেয় হ’ ল, এেডাখৰ মেঘ তাক ঢািকব আৰু তাৰ

জীয়াৰীসকল ব ী অৱ াৈল যাব। ১৯ এইদেৰ মই িমচৰক দ িদম;

তােত মই য িযেহাৱা, ইয়াক তওঁেলােক জািনব। ২০একাদশ বছৰৰ

থম মাহৰ স ম িদনা িযেহাৱাৰ বাক মাৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২১

“ হ ম ষ স ান, মই িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ বা ভািঙেলাঁ। আৰু চাৱা!

তেৰাৱাল ধিৰবৈল শি পাবৰ কাৰেণ তাত ঔষধ লগাই পিট িদ তাক

ব া নহ’ল।” ২২ সই কাৰেণ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ চাৱা,

িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৈল! তওঁৰ িবপে মই তওঁৰ বলী ও ভগা বা এই

েয়ােকা ভািঙম আৰু তওঁৰ হাতৰ পৰা তেৰাৱালখন পিৰ যাৱা কিৰম।

২৩আৰু মই িমচৰীয়াসকলক জািতেবাৰৰ মাজত িছ ‐িভ কিৰম আৰু

দশেবাৰৰ মাজত গাট গাট কিৰম। ২৪ মই বািবলৰ ৰজাৰ বা টা

সবল কিৰম আৰু তওঁৰ হাতত মাৰ তেৰাৱাল িদম যােত মই ফেৰৗণৰ

বা টা ভািঙ পলাব পািৰম। তােত সাংঘািতকৰেূপ আঘািতত হাৱা

লােক কঁেকাৱাৰ দেৰ তওঁৰ আগত তওঁ কঁকাব। ২৫আৰু মই বািবলৰ

ৰজাৰ বা টা শি শালী কিৰম, িক ু ফেৰৗণৰ বা টা হ’ ল ভািঙ

পিৰব। তিতয়া, মই য িযেহাৱা, ইয়াক তওঁেলােক জািনব, যিতয়া মই

বািবলৰ ৰজাৰ হাতত মাৰ তেৰাৱাল িদম; আৰু ইয়ােৰই তওঁ িমচৰ

দশৰ িবৰেু তাক আ মণ কিৰব। ২৬ মই িমচৰীয়াসকলক জািতেবাৰৰ

মাজত িছ ‐িভ আৰু দশেবাৰৰ মাজত গাট গাট কিৰম। তিতয়া মই

য িযেহাৱা, ইয়াক তওঁেলােক জািনব!”
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৩১ তিতয়া আমাৰ িনবাসনৰ একাদশ বছৰৰ ততৃীয় মাহৰ থম

িদনা িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২ “ হ

ম ষ স ান, িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণক আৰু তওঁৰ চািৰওফােল থকা দাস

সমহূক কাৱা, ‘তুিম তামাৰ মহ ত কাৰ িনিচনা? ৩ চাৱা! অচূৰ

িলবােনানত ৰ ডাল, ঘন ছাঁ আৰু ওখ হ থকা এেজাপা এৰচ গছৰ

দেৰ আিছল; আৰু তাৰ ওপৰ ভাগ মঘ শী যন হিছল। ৪ জল সমেূহ

তাক ডাঙৰ‐দীঘল কিৰিছল; অগাধ জেল তাক বঢ়াইিছল। তাৰ ঁিতেবাৰ

তাৰ ৰাৱা ঠাইৰ চািৰওফােল বিছল, আৰু িস িনজৰ ঁিতেবাৰ পথাৰৰ

আটাই গছৰ িৰৈল পঠাইিছল। ৫ এই হতুেক ওখই িস পথাৰৰ আটাই

গছতৈক ওখ আিছল; িস পেঠাৱা অেনক পানীৰ কাৰেণ তাৰ ডালেবাৰ

বিৃ হিছল, আৰু চুৰ জল পাৱাত তাৰ শাখােবাৰ দীঘল আৰু অেনক

হিছল। ৬ তাৰ ডালেবাৰত আকাশৰ আটাই প ীেয় বাহ লিছল, তাৰ

শাখােবাৰৰ তলত আটাই বনৰীয়া জ ু েৱ পাৱািল জগাইিছল। আৰু

তাৰ ছাঁত আটাই মহাজািতেয় বাস কিৰিছল। ৭ এইদেৰ, তাৰ িশপা

অেনক জল সমহূৰ কাষত থকাত, িস িনজ মহ ত আৰু িনজ ডালেবাৰৰ

দঘত ৰ আিছল। ৮ ঈ ৰৰ উদ ানৰ এৰচ গছেবােৰ তাক লু ৱাব

নাৱািৰিছল! দৱদাৰু গছেবাৰ তাৰ ডালেবাৰৰ িনিচনা নািছল, আৰু

অে ান গছেবাৰ তাৰ শাখােবাৰৰ িনিচনা নািছল; আৰু ঈ ৰৰ উদ ানত

থকা কােনা গছ সৗ য ত তাৰ িনিচনা নািছল। ৯ মই তাক অিধক

ডালেবােৰেৰ তাক এেন ৰ কিৰিছেলাঁ; য, ঈ ৰৰ উদ ানত থকা

এদনৰ সকেলা গেছ তাক ঈষা কিৰিছল’!” ১০ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: িস উ তাত ওখ হাৱাৰ, আৰু িস তাৰ ওপৰ ভাগ

মঘ শী কৰাৰ, আৰু তাৰ দয় িনজৰ উ তাত গি ত হাৱাৰ কাৰেণ,

১১ মই তাক জািতেবাৰ পৰা মী জনৰ হাতত সমপণ কিৰেলাঁ! এই

শাসনক াই তওঁৰ িবৰেু উিচত কায কিৰেল আৰু তাৰ তাৰ কাৰেণ

তাক দূৰ কিৰ িদয়া হ’ল! ১২আৰু জািতেবাৰৰ ভয়ানক িবেদশীসকেল

তওঁক কািট এিৰ থ গ’ল। প তেবাৰৰ ওপৰত আৰু আটাই উপত কাত

তাৰ ডালেবাৰ পিৰ আেছ, আৰু দশৰ আটাই জিুৰেবাৰৰ কাষত তাৰ

শাখেবাৰ ভািগ গ’ল। আৰু তিতয়া পিৃথৱীৰ সকেলা জািতেবােৰ তওঁৰ

ছাঁৰ পৰা নািম গ’ল আৰু এিৰ িচ গ’ল। ১৩ পিৰ থকা সই গছডালত

আকাশৰ আটাই প ীেবােৰ তাত বাস কিৰেছ, আৰু তাৰ শাখাৰ ওপৰত

আটাই বনৰীয়া জ ু বিহ আেছ। ১৪ জল সমহূৰ কাষত থকা গছেবাৰৰ

কােনা গেছ িনজ উ তাত গ নকিৰবৰ িনিমে , বা তাৰ ওপৰ ভাগ

মঘ শী নকিৰবৈল, নাইবা সইেবাৰৰ বহৃৎেবাৰৰ মাজৰ পানী পান

কৰাসকলৰ মাজৰ কােনও উ তাত িনজেক ওখ নেদখৱুাবৰ বােব,

মই ইয়ােক কিৰেলাঁ। িকয়েনা সই আটাইেবাৰ মতুৃ ৈল, পিৃথৱীৰ আধা

ভাগৈল, গাতৈল নািমব লগােবােৰ সেত ম ষ স ান সকলৰ মাজত

সমিপত হ’ল।” ১৫ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “িস িচেয়ালৈল নািম

যাৱা িদনা মই শাকৰ আ া িদেলাঁ; মই তাৰ কাৰেণ অগাধ জলক

ঢািকেলাঁ, তাক ঁিতেবাৰ ব কিৰেলাঁ, আৰু মহাজল সমহূক িগত কৰা

হ’ল; মই তাৰ বােব িলবােনানক শাক কৰােলাঁ, আৰু পথাৰৰ আটাই গছ

তাৰ বােব জঁয় পিৰল। (Sheol h7585) ১৬ গাতৈল নািমব লগােবােৰ সেত

মই তাক িচেয়ালৈল পেলাৱা সময়ত তাৰ পতনৰ শ ত মই জািতেবাৰক

কঁপােলা; আৰু এদনৰ আটাই গেছ, িলবােনানৰ মেনানীত আৰু উৎকৃ

পানী পান কৰা আটাইেবােৰ পিৃথৱীৰ অধভাগত শা না পােল। (Sheol

h7585) ১৭ িযসকেল তাৰ বা ৰপূ আিছল, িযসকেল জািতেবাৰৰ মাজত

তাৰ ছাঁত বাস কিৰিছল, তওঁেলােকা তেৰাৱালৰ াৰাই হত হাৱা লাকৰ

িৰৈল তােৰ সেত িচেয়ালৈল নািম গ’ল। (Sheol h7585) ১৮এইদেৰ

তুিম তাপত আৰু মহ ত এদনৰ গছেবাৰৰ মাজত কাৰ সদশৃ? তথািপ

পিৃথৱীৰ অেধাভাগৈল এদনৰ গছেবােৰ সেত তামােকা নেমাৱা হ’ব;

তেৰাৱালৰ াৰাই হত হাৱাসকেল সেত অচু ৎসকলৰ মাজত তুিমও

পিৰ থািকবা! ফেৰৗণ আৰু তাৰ আটাই লাক সকলৰ এইৰপূ গিত হ’ব!”

এেয়ই ভু িযেহাৱাই কৰা ঘাষণা!

৩২ তিতয়া আমাৰ িনবাসনৰ াদশ বছৰৰ াদশ মাহৰ থম িদনা

িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২ “ হ ম ষ

স ান, তুিম িমচৰৰ ৰজা ফেৰৗণৰ বােব িবলাপ কৰা, আৰু তওঁক কাৱা,

‘তুিম িনজেক জািতেবাৰৰ মাজত ডকা িসংহ বিুল ভািবছা, িক ু তুিম

সমু ত থকা মকৰ মােথান; তামাৰ নদীেবাৰত তুিম উৎপাত কিৰছা,

তামাৰ ভিৰেৰ জল সমহূ আ ালন কিৰছা আৰু তাৰ ঁিতেবাৰ ঘালা

কিৰছা’!” ৩ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: গিতেক মই অেনক লাক

সকেল সেত, তামাৰ ওপৰত মাৰ জাল পলাম, আৰু তওঁেলােক

তামাক মাৰ জােলেৰ আিনব! ৪ পাছত মই তামাক বামত এিৰ িদম!

মই তামাক পথাৰত পলাই িদম আৰু আকাশৰ আটাই প ীক তামাৰ

ওপৰত পিৰবৈল িদম; আৰু গােটই পিৃথৱীৰ ভাকত থকা জ ু েবােৰ

তামাক ভ ন কিৰ িসহঁতৰ হপাহ পেলাৱাব। ৫ মই প তেবাৰৰ

ওপৰত তামাৰ মাংস পলাম আৰু তামাৰ দীঘল শেৱেৰ উপত কােবাৰ

পিৰপণূ কিৰম! ৬ তিতয়া মই প তেবাৰৰ ওপৰত তামাৰ তজ বািক

িদম, আৰু জিুৰ ব যাৱা উপত কােবাৰ তামােৰ পৰূ হ’ব! ৭আৰু তিতয়া

মই তামাক মউুৱা সময়ত, মই আকাশ‐ম লক ঢািকম, আৰু তৰােবাৰৰ

দীি নাইিকয়া কিৰম; মই এেডাখৰ মেঘেৰ সূযক ঢািকম আৰু চ ই

পাহৰ িনিদব। ৮আকাশ‐ম লৰ উ ল দীি েবাৰ মই তামাৰ ওপৰত

অ কাৰময় কিৰম, আৰু তামাৰ দশৰ ওপৰত অ কাৰ ব া কিৰম!”

এেয়ই হেছ ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ৯ “ যিতয়া মই জািতেবাৰৰ মাজৈল,

তুিম নজনা দশেবাৰৈল তামাৰ িবনাশৰ বা া আিনম, তিতয়া মই

দশসমহূৰ লাকৰ দয়ত বজাৰ িদম। ১০ এেন িক, যিতয়া মই

অেনক জািতৰ আৰু তওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ আগত মাৰ তেৰাৱাল

ঘৰূাম, তিতয়া সই জািতেবাৰক মই তামাৰ িবষেয় িবি ত কিৰম, আৰু

সই ৰজাসকেল তামাক দিখ িশয়িৰ উিঠব; আৰু তামাৰ পতনৰ িদনা

তওঁেলাক িতজেন িনজ িনজ াণৰ বােব েত ক মহূূ ত কঁিপ উিঠব।”

১১ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “বািবলৰ ৰজাৰ তেৰাৱালখেন

তামাৰ িবৰেু আ মণ কিৰব। ১২ ৰণৱুাসকলৰ তেৰাৱালৰ াৰাই

মই তামাৰ লাক সমহূক িনপাত কিৰম; েত ক ৰণৱুাই জািত সমহূৰ

ভয়ানক লাক! এই ৰণৱুাসকেল িমচৰৰ গ ৰ ব লটু কিৰব, আৰু তাৰ

আটাই লাক সমহূক ন কিৰব। ১৩ মই অেনক জল সমহূৰ কাষৰ পৰা

তাৰ আটাই প ক উ কিৰম; আৰু মা হৰ ভিৰেয় বা প ৰ খৰুাই

তাৰ পানীিখিন ঘালা নলিৰব! ১৪ তিতয়া মই তাৰ পানীেবাৰ িন ল

কিৰম আৰু তাৰ ন বাৰ তলৰ িনিচনাৈক বাৱাম।” এেয়ই হেছ ভু

িযেহাৱাৰ ঘাষণা! ১৫ “ যিতয়া মই িমচৰ দশ ংস ান আৰু উ

কিৰম, তাত উৎপ হাৱা আটাই ব তাত নাইিকয়া কিৰম; যিতয়া

মই তাৰ িনবাসী আটাইেক হাৰ কিৰম, তিতয়া, মই য িযেহাৱা,

ইয়ােক তওঁেলােক জািনব! ১৬ এেয় কিৰবলগীয়া তওঁেলাকৰ িবলাপ!

জািতেবাৰৰ জীয়াৰীসকেল ইয়ােৰ িবলাপ কিৰব, তওঁেলােক গােটই

িমচৰত িবলাপ কিৰব। তওঁেলােক আটাই দাসেবাৰৰ বােব িবলাপ

কিৰব!” এেয়ই ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা! ১৭ পােছ াদশ বছৰত মাহৰ

প দশ িদনা িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ১৮ “ হ

ম ষ স ান, তুিম িমচৰৰ দাসকলৰ িবষেয় ন কৰা, আৰু তওঁেলাকক

তলৈল পলাই িদয়া ‐ তাক আৰু িবখ াত জািত সমহূৰ জীয়াৰীসকেল

গাতৈল নািমব লগােবােৰ সেত পিৃথৱীৰ অ ভাগৈল পলাই িদয়া! ১৯

তুিম সকেলাতৈক ৰী ন? নািম যাৱা অচু ৎসকলৰ লগত শয়ন

কৰা! ২০ তওঁেলাক তেৰাৱালৰ াৰাই হত হাৱা লাকসকলৰ মাজত

পিতত হ’ব! িমচৰক তেৰাৱালত শাধাই িদয়া হেছ; তাইৰ শ সকেল

তাইক আৰু তাইৰ দাসেবাৰক টািন ল যাব! ২১ পৰা মী বীৰসকেল

িচেয়ালত তাইৰ আৰু তাইৰ সহায়কাৰীসকলক কথা ক’ব: তেৰাৱালৰ

াৰাই হত হাৱা অচু ৎসকল তলৈল নািম গ পিৰ আেছ!’ (Sheol h7585)

২২ অচূৰ আৰু তাৰ আটাই লাক সমহূ তাত আেছ; তাইৰ মদামেবাৰ

তাইৰ চািৰওফােল আেছ; তওঁেলাক আটাইেবাৰ হত হ’ল, তেৰাৱালৰ

াৰাই পিতত হ’ল। ২৩ তওঁেলাকৰ মদামেবাৰ গাতৰ অ ভাগত কৰা

হ’ল আৰু তাৰ লাক সমহূ তাৰ মদামৰ চািৰওফােল আেছ। আটাইেবাৰ

হত হ’ল, তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ল আৰু তওঁেলাকৰ মদামেবাৰ

চািৰওফােল আেছ, িযসকেল জীিৱতসকলৰ দশত াসৰ সিৃ কিৰিছল!
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২৪এলম, আৰু তাইৰ মদামৰ চািৰওফােল তাইৰ লাক সমহূ তাত আেছ;

তওঁেলাক আটাইেবাৰ হত হ’ল; তেৰাৱলৰ াৰাই পিতত হ’ল! িযসকল

তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ল, তওঁেলাক অচু ৎ অৱ ােৰই পিৃথৱীৰ

অ ভাগৈল নািম গ’ল, িযসকেল জীিৱতসকলৰ দশত াস জ াইিছল

আৰু গাতৈল নািম যাৱাসকেলেৰ সেত িনজৰ লাজৰ ভাৰ বেছ। ২৫

হত লাকসকলৰ মাজত, এলম, তাইৰ আটাই লাক সকেল সেত তাৰ

বােব এক শয া যু ত কৰা হ’ল; তাইৰ চািৰওফােল তাৰ মদামেবাৰ

আেছ; তওঁেলাক আটাইেবাৰ অচু ৎ, তওঁেলাক তেৰাৱালৰ াৰাই হত

হ’ল, িকয়েনা তওঁেলােক জীিৱতসকলৰ দশত াস জ াইিছল, আৰু

গাতৈল নািম যাৱাসকেলেৰ সেত িনজৰ লাজৰ ভাৰ বেছ; এলম, হত

লাকসকলৰ মাজত ৰখা হেছ! ২৬ মেচক তুবল, আৰু তাৰ আটাই

দাসেবাৰ তাত আেছ! তাৰ চািৰওফােল তওঁেলাকৰ মদামেবাৰ আেছ!

তওঁেলাক আটাইেবাৰ অচু ৎ, তওঁেলাক তেৰাৱালৰ াৰাই হত হ’ল;

িকয়েনা তওঁেলােক জীিৱতসকলৰ দশত াস জ াইিছল। ২৭ িয

বীৰসকল অচু ৎ অৱ ােৰ পিতত হ’ল, িযসকেল িনজ িনজ যু ৰ অে েৰ

সেত িচেয়ালৈল নািম গ’ল, িযসকলৰ তেৰাৱাল তওঁেলাকৰ মৰূৰ তলত

থাৱা হ’ল, আৰু জীিৱতসকলৰ দশত বীৰসকলৰ াস জে াৱাৰ কাৰেণ

িযসকলৰ হাড়েবাৰত তওঁেলাকৰ অপৰাধ লািগ আেছ, সই বীৰসকলৰ

লগত, তওঁেলাক ব। (Sheol h7585) ২৮ গিতেক তুিম িমচৰ, তুিমও

অচু ৎসকলৰ মাজত ভ হ’বা! আৰু তেৰাৱালৰ াৰাই হত হাৱাসকলৰ

সেত শয়ন কিৰবা। ২৯ ইেদাম, তাইৰ ৰজাসকল, আৰু তাইৰ আটাই

ধান লাক তাত আেছ; তওঁেলাক পৰা মী হ’ লও, তেৰাৱালৰ াৰাই

হত হাৱাসকলৰ সেত তওঁেলাকক ৰখা হেছ; তওঁেলাক অচু ৎসকলৰ

সেত, গাতৈল নািম যাৱাসকলৰ লগত ব। ৩০ হত হাৱাসকেলেৰ

সেত নািম যাৱা উ ৰেদশীয় অিধপিত আটাইেবাৰ, আৰু আটাই

চীেদানীয়া লাক তাত আেছ! তওঁেলােক িনজ িনজ পৰা মৰ াৰাই াস

জে াৱােতা তওঁেলােক লাজ পাইেছ, আৰু তওঁেলােক তেৰাৱালৰ াৰাই

হত হাৱাসকলৰ লগত অচু ৎ অৱ ােৰই পিৰ আেছ, আৰু গাতৈল নািম

যাৱাসকেলেৰ সেত িনজৰ লাজৰ ভাৰ বেছ। ৩১ ফেৰৗেণ তওঁেলাকক

দিখ িনজৰ আটাই লাক সকলৰ বােব শা না পাব।” এেয়ই হেছ

ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ৩২ “িকয়েনা মই জীিৱতসকলৰ দশত তাৰ

াস জ াইিছেলাঁ, আৰু ভু িযেহাৱাই কেছ তেৰাৱালৰ াৰাই হত

হাৱাসকলৰ লগত অচু ৎসকলৰ মাজত তাক ৰখা হ’ব, ফেৰৗণ আৰু তাৰ

আটাই লাক সমহূক ৰখা হ’ব। এেয়ই হেছ ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা।

৩৩ পনুৰায় িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২

“ হ ম ষ স ান, তুিম তামাৰ জািতৰ স ান সকলক এই

কথা ঘাষণা কৰা; তওঁেলাকক কাৱা, ‘ যিতয়া মই কােনা দশৰ

িবৰেু তেৰাৱাল আিনম, তিতয়া সই দশৰ লাকসকেল তওঁেলাকৰ

মাজৰ পৰা কােনা এজন লাকক ল তওঁেলাকৰ কাৰেণ তাক হৰী

িনযু কিৰব। ৩ তওঁ দশৰ অিহেত তেৰাৱাল অহা দিখ িশঙা বজাই

লাকসকলক সতক কেৰ! ৪ তিতয়া যিদ সই লাকসকেল িশঙাৰ

শ িন সতক নহয়, আৰু তেৰাৱােল আিহ তওঁেলাকক বধ কেৰ,

তেনহ’ ল তওঁেলাকৰ ৰ পাতৰ দাষ িতজনৰ িনজৰ মৰূেত পিৰব।

৫ যিদ কােনা এজন লােক তওঁ িশঙাৰ শ িনও সতক নহ’ল,

তওঁৰ ৰ পাতৰ দাষ তওঁৰ ওপৰেত পিৰব; িক ু যিদ তওঁ সতক

হয়, তেনহ’ ল তওঁ িনজৰ াণ ৰ া কিৰব পািৰব। ৬ িক ু হৰীেয়

তেৰাৱাল অহা দিখও যিদ িশঙা নবজায়, আৰু লাকসকলক সতক হ’বৈল

েযাগ িনিদেয়, আৰু তেৰাৱােল আিহ তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা কােনা

এজন লাকৰ াণ ল, তে তওঁ িনজৰ অপৰাধৰ কাৰেণই হ’ব, িক ু

মই হৰীৰ হাতৰ পৰা তওঁৰ ৰ পাতৰ িতেশাধ ল’ম।’ ৭ এিতয়া

তুিমও, হ ম ষ স ান! মই তামাক ই ােয়ল বংশৰ হৰী ৰেূপ িনযু

কিৰেলাঁ; তুিম মাৰ মখুৰ পৰা বাক িন মাৰ নােমেৰ তওঁেলাকক সতক

কৰা। ৮ যিদ মই এজন লাকক কওঁ, ‘ হ , তুিম িন েয় মিৰবা!’

িক ু যিদ তুিম সই জনক তওঁৰ পথৰ পৰা ঘিূৰবৈল সতক কিৰবৈল

এেকা নােকাৱা, তিতয়া সই লাকজেন িনজ অপৰাধৰ কাৰেণ

মিৰব, িক ু মই তামাৰ হাতৰ পৰা তওঁৰ ৰ পাতৰ িতেশাধ ল’ম! ৯

িক ু যিদ সই লাকজনক তওঁৰ পথৰ পৰা ঘিূৰবৈল তওঁৰ পথৰ

িবষেয় সতক কৰা, আৰু তওঁ িনজ পথৰ পৰা ঘেূৰ, তে তওঁ িনজ

অপৰাধৰ কাৰেণ মিৰব, িক ু তুিম তামাৰ াণ ৰ া কিৰবা। ১০ গিতেক

তুিম, হ ম ষ স ান, তুিম ই ােয়লবংশক কাৱা, ‘ তামােলােক এই

কথা কছা: আমাৰ অপৰাধ আৰু পাপৰ ভাৰ আমাৰ ওপৰত আেছ আৰু

আিম সইেবাৰৰ কাৰেণ ধংস হ আেছাঁ! তে আিম কেনৈক জীয়াই

থািকম?’ ১১ তুিম তওঁেলাকক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাৰ জীৱনৰ শপত ‐

ভু িযেহাৱাই কেছ ‐ ৰ মৰণত মই সে াষ নাপাওঁ, িকয়েনা ই যিদ

িনজ পথৰ পৰা ঘেূৰ, তিতয়া তওঁ জীয়াই থােক! ঘৰূা! তামােলাকৰ ‐

পথৰ পৰা তামােলাক ঘৰূা! িকয়েনা হ ই ােয়ল বংশ, তামােলাক িকয়

মিৰবা?’ ১২আৰু তুিম, হ ম ষ স ান, তুিম তামাৰ জািতৰ স ান

সকলক কাৱা, ‘ধািমকৰ ধািমকতাই তওঁৰ অপৰাধৰ িদনা তওঁক উ াৰ

কিৰব নাৱােৰ; আৰু ৰ তাৰ িবষেয় হ’ ল, তওঁ িনজ তাৰ পৰা

ঘৰূা িদনা তাৰ াৰাই তওঁ পিতত নহ’ব। িকয়েনা ধািমক জেন পাপ

কিৰেল িনজ ধািমকতাৰ াৰাই জীয়াই থািকব নাৱািৰব। ১৩ যিতয়া মই

ধািমকৰ িবষেয়, “ তওঁ জীয়াই থািকব!”, এই বিুল কওঁ, তিতয়া যিদ তওঁ

িনজ ধািমকতাত িনভৰ কিৰ অপৰাধ কেৰ, তে তওঁ ধমকমেবাৰৰ

কােনা এটাও সাঁৱৰণ কৰা নহ’ব; তওঁ কৰা অপৰাধৰ কাৰেণ তওঁ

মিৰব। ১৪ পনুৰায় যিতয়া মই ক কওঁ, “তুিম অৱেশ মিৰবা!” তিতয়া

যিদ তওঁ িনজ পাপৰ পৰা ঘিূৰ ায় আৰু উিচত কায কেৰ‐ ১৫ যিদ তওঁ

ব ক ওেলাটাই িদেয়, বা চুৰ কৰা ব পনুৰায় ঘৰূাই িদেয়, আৰু কােনা

অপৰাধ নকিৰ জীৱন দায়ক িবিধেবাৰত চ’ ল, তে তওঁ িন েয় জীয়াই

থািকব; তওঁ নমিৰব। ১৬ তওঁ কৰা পাপেবাৰৰ কােনা পাপেক তওঁৰ

অিহেত সাঁৱৰণ কৰা নহ’ব; তওঁ উিচত আৰু ায় কায কিৰেল; তওঁ

অৱেশ জীয়াই থািকব! ১৭ তথািপ তামাৰ জািতৰ স ান সকেল কয়,

“ ভুৰ পথ ায় নহয়!” িক ু তওঁেলাকৰ পথেবাৰ হ ায় নহয়! ১৮

যিতয়া ধািমক জেন িনজ ধািমকতাৰ পৰা উলিট অপৰাধ কেৰ, তিতয়া

তওঁ তাৰ াৰাই মিৰব। ১৯আৰু যিতয়া ই িনজ তাৰ পৰা ঘিূৰ

উিচত আৰু ায় কায কেৰ, তিতয়া তওঁ তাৰ াৰাই জীয়াই থািকব! ২০

তথািপ তামােলােক কাৱা, “ ভুৰ পথ ায় নহয়!” হ ই ােয়ল বংশ, মই

তামােলাকৰ িনজ িনজ আচাৰ‐ব ৱহাৰ অ সােৰ তামােলাকৰ িতজনৰ

িবচাৰ কিৰম’!” ২১আিম দশা িৰত হাৱাৰ াদশ বছৰৰ াদশ মাহৰ

প ম িদনা িযৰচূােলমৰ পৰা ওলাই ৰ া পাৱা এজেন মাৰ ওচৰৈলআিহ

মাক ক’ ল, “নগৰখন শ ৰ হাতত পিৰল!” ২২ পলাই ৰ া পাৱা জন

অহাৰ আেগেয় স াৰ সময়ত িযেহাৱাৰ হাত মাৰ ওপৰত অিপতআিছল;

আৰু তওঁ ৰািতপৱুােত মাৰ ওচৰৈল আহাৰ সময়ত মাৰ মখূ মলা হ’ল।

সই কাৰেণ মাৰ মখূ মল খােল; মই আৰু বাবা হ নাথািকেলাঁ! ২৩

তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২৪ “ হ ম ষ

স ান, ই ােয়লৰ ংস ানেবাৰত বাস কৰা লাকসকেল কয়, ‘অ াহাম

এজন মা লাক আিছল, তথািপ তওঁ দশ অিধকাৰ কিৰিছল; িক ু

আিম হ’ ল অেনক! অিধকাৰৰ অেথ দশ আমােকই িদয়া হেছ।’ ২৫ এই

হতুেক তওঁেলাকক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ তামােলাক

সেতজ হ মাংস খাৱা, মিু েবাৰৈল চ তালা আৰু ৰ পাত কৰা

লাক; তে তামােলােক জােনা সঁচাৈক দশ অিধকাৰ কিৰবা ন? ২৬

তামােলােক িনজ িনজ তেৰাৱালত িনভৰ কৰা, িঘণলগীয়া কায কৰা

আৰু িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ প ীক অ িচ কৰা লাক; তামােলােক

জােনা সঁচাৈক দশ অিধকাৰ কিৰবা’?” ২৭ তুিম তওঁেলাকক এই কথা

ক’বা, “ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: মাৰ জীৱনৰ শপত, ংস ান‐

বাৰত বাস কৰা লাকসকল অৱেশ তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ব, আৰু

মকুিল পথাৰত থকােটাক খাবৰ কাৰেণ মই বনৰীয়া জ ু েবাৰক িদম, আৰু

গ আৰু হাত থকােবাৰ মহামাৰীত মিৰব। ২৮ তাৰ পাছত মই দশক

ংস আৰু আচিৰতৰ িবষয় কিৰম; তিতয়া তাৰ পৰা মৰ গ খ

হ’ব, আৰু ই ােয়ল প তেবাৰ এেনৈক ংস কৰা হ’ব য, কােনও

সইেবাৰৰ মােজিদ নাযাব’।” ২৯ মই তওঁেলােক কৰা তওঁেলাকৰ
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আটাই িঘণলগীয়া কাযৰ কাৰেণ মই দশখন ংস আৰু আচিৰতৰ িবষয়

কিৰম। তিতয়া মই য িযেহাৱা, সই িবষেয় তওঁেলােক জািনব। ৩০

আৰু তুিম, হ ম ষ স ান ‐ তামাৰ িবষেয় হ’ ল, তামাৰ জািতৰ স ান

সকেল দৱালৰ কাষত আৰু ঘৰৰ ৱাৰমখুত তামাৰ িবষেয় কথা পােত;

আৰু ভােয়েক ভােয়েক পৰ েৰ কাৱা ই কিৰ কয়, “ব’লা, িযেহাৱাৰ

মখুৰ পৰা আিজ ওেলাৱা বাক িক, সই িবষেয় আিম গ ভাববাদীজনৰ

পৰা েনাহঁক।” ৩১ তিতয়া মাৰ জাসকেল তামােলাকৰ ওচৰৈল

ােয় িযদেৰ আেহ, সইদেৰ আিহব আৰু তামােলাকৰ আগত বিহব,

আৰু তওঁেলােক তামােলাকৰ বাক িনব, িক ু সইদেৰ কায নকিৰব;

িকয়েনা তওঁেলােক মেুখেৰ অিধক ম দখৱুায়, িক ু তওঁেলাকৰ অ ৰ

তওঁেলাকৰ লাভৰ পাছত চেল। ৩২ িকয়েনা চাৱা, তুিম তওঁেলাকৰ

কাৰেণ ৰ গীতৰ দেৰ, আৰু ভালৈক বাদ কিৰব পৰা মেনাহৰ গান

যন হ; তওঁেলােক তামাৰ বাক িনব, িক ু সইদেৰ কায নকিৰব।

৩৩আৰু যিতয়া সেয় ঘিটব ‐ চাৱা! সেয় ঘিটবৰ িদন ওচৰ হেছ! ‐

তিতয়া, তওঁেলােক তওঁেলাকৰ মাজত য এজন ভাববাদী আিছল, সই

িবষেয় তওঁেলােক জািনব।

৩৪ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল,

২ “ হ ম ষ স ান, তুিম ই ােয়লৰ মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ

িবষেয় ভাববাণী চাৰ কৰা! ভাববাণী চাৰ কিৰ তওঁেলাকক কাৱা,

ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “িনজেকই িতপালন কৰা ই ােয়লৰ

মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰ স াপৰ পা ! মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবােৰ জােনা মৰ‐

ছাগেবাৰক িতপালন কিৰব নালােগ? ৩ তামােলােক তল খাৱা,

তামােলােক নােমেৰ িপ া কােপাৰ কিৰ লাৱা! তামােলােক পু

মৰ‐ছাগেবাৰ বধ কৰা! িক ু জাকক হ’ ল তামােলােক িতপালন

নকৰা। ৪ তামােলােক লেবাৰক সবল নকিৰলা, আৰু কােনাজন যিদ

ৰাগত আ া হ আেছ তওঁেকা নকিৰলা। িযসকল ভািগ পিৰেছ,

তওঁেলাকক তুিম একি ত নকিৰলা, নাইবা জািতচু ত লাকক পনুৰাই

ঘৰূাই নািনল বা হেৰাৱাজনক িনিবচািৰলা। বৰং বল আৰু উপ েৱেৰ

তামােলােক তওঁেলাকৰ ওপৰত ৰাজ চলালা। ৫ তিতয়া ৰখীয়া

নােহাৱাত তওঁেলাক িছ ‐িভ হ’ল, আৰু িছ ‐িভ হাৱাৰ পাছত

তওঁেলাক আটাই বনৰীয়া জ ুৰ আহাৰ হ’ল। ৬ মাৰ মৰ‐ছাগেবােৰ

প েত প েত আৰু েত ক ওখ িগিৰৰ ওপৰত মণ কিৰেছ, এেন

িক, মাৰ মৰ‐ছাগেবাৰ গােটই পিৃথৱীত িছ ‐িভ হ’ল। তথািপও

তওঁেলাকক চাওঁতা িক িবচােৰাঁতা কােনা নাই।” ৭ এই হতুেক হ মৰ‐

ছাগ ৰখীয়ােবাৰ, িযেহাৱাৰ বাক না: ৮ ভু িযেহাৱাৰ এইেটােৱই

ঘাষণা, “ মাৰ জীৱনৰ শপত,” িকয়েনা মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবােৰ মাৰ মৰ‐

ছাগেবাৰ িনিবচৰাত আৰু মাৰ মৰ‐ছাগেবাৰ িতপালন নকিৰ িনজেকই

িতপালন কিৰ থকাত, ৰখীয়াসকল নােহাৱা হ’ল, ফলত মাৰ মৰ‐

ছাগেবাৰ লটু ব আৰু আটাই বনৰীয়া জ ুৰ আহাৰ হ’ল। ৯ এই হতুেক

হ মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰ, িযেহাৱাৰ ঘাষণা না: ১০ “ ভু িযেহাৱাই এই

কথা কেছ, চাৱা! মই মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ িবপ , মই তওঁেলাকৰ

হাতৰ পৰা মাৰ মৰ‐ছাগেবাৰ আদায় কিৰম। আৰু তওঁেলাকক মৰ‐

ছাগ ৰখীয়া বাবৰ পৰা বখা কিৰম; মৰ‐ছাগ ৰখীয়াসকেল িনজেকই

আৰু িতপালন নকিৰব, আৰু মাৰ মৰ‐ছাগেবাৰ তওঁেলাকৈল আহাৰ

নহ’বৰ কাৰেণ মই তওঁেলাকৰ মখুৰ পৰা মৰ‐ছাগেবাৰক উ াৰ কিৰম।”

১১ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা! মই িনেজই মাৰ মৰ‐

ছাগেবাৰৰ বজু িবচাৰ ল’ম, আৰু সইেবাৰক িবচািৰ উিলয়াম। ১২ িনজ

মৰ‐ছাগেবাৰৰ মাজত থকা িদনা মৰ‐ছাগ ৰখীয়াই িছ ‐িভ হাৱা িনজৰ

মৰ‐ছাগৰ জাকক িবচািৰ উিলওৱাৰ দেৰ, মই মাৰ মৰ‐ছাগৰ জাকক

িবচািৰ উিলয়াম; আৰু মেঘ ঢািক আ াৰ কৰা িদনা, সইেবাৰ িছ ‐

িভ হাৱা আটাই ঠাইৰ পৰা মই সইেবাৰক উ াৰ কিৰম। ১৩ তিতয়া

মই আটাই লাকসকলৰ মাজৰ পৰা তওঁেলাকক উিলয়াই আিনম; আৰু

দশেবাৰৰ পৰা সইেবাৰক গাটাই তওঁেলাকক িনজৰ দশৈল আিনম।

আৰু ই ােয়লৰ প তত, জিুৰেবাৰৰ কাষতআৰু বসিতৰ যাগ ঠাইেবাৰত

মই সইেবাৰক চৰাম। ১৪ মই উ ম ঘাঁহিনত সইেবাৰক চৰাম; আৰু

ই ােয়লৰ ওখ প তৰ ওপৰত সইেবাৰ তওঁেলাকৰ চৰণীয়া ঠাই হ’ব।

তওঁেলােক তাত উ ম চৰণীয়া ঠাইত শয়ন কিৰব আৰু ই ােয়লৰ প তৰ

ওপৰত পিু কৰ ঘাঁহিনত চিৰব। ১৫ মেয়ই মাৰ মৰ‐ছাগেবাৰক চৰাম

আৰু মই িনেজই সইেবাৰক শয়ন কৰাম।” এেয় ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা।

১৬ “মই হেৰাৱাজনক িবচািৰম, জািতচু ত কৰাজনক ঘৰূাই আিনম; মই

ভািগ পৰাজনৰ ভগা ঠাই বাি ম, অ জনক সবল কিৰম। আৰু মই

পু আৰু বলীজনক সংহাৰ কিৰম! আৰু ােয়েৰ িতপালন কিৰবৈল

তওঁেলাকৰ ৰখীয়া হ’ম! ১৭ আৰু তামােলাক, হ মাৰ মৰ‐ছাগৰ

জাক,” ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ “ চাৱা! তামােলাকৰ িবষেয় হ’ ল,

মই এটা এটাৈক মৰ‐ছাগৰ জাকৰ িবচাৰ কিৰম, মতা মৰ‐ছাগ আৰু

মতা ছাগৰ সমােন িবচাৰ কিৰম! ১৮ এেয় তামােলাকৰ মানত সামা

িবষয় ন, য, তামােলােক উ ম ঘাঁহিনত চিৰছা, আেকৗ তামােলাকৰ

চৰণীয়াৰ অৱিশ ঘাঁহিখিন তামােলাকৰ ভিৰেৰ গচিকছা, আৰু িন ল

জল পান কিৰ, তামােলাকৰ ভিৰেৰ অৱিশ ভাগ ঘালা কিৰছা? ১৯

িক ু এিতয়া মাৰ মৰ‐ছাগেবাৰৰ ৰখীয়াৰ াৰাই চািলত, মাৰ মৰ‐

ছাগেবােৰ হ’ ল, তামােলােক তামােলাকৰ ভিৰেৰ গচকা ঘাঁহেহ খাবৈল

পায়, আৰু তামােলাকৰ ভিৰেৰ ঘালা কৰা পানীেহ পান কিৰবৈল পায়।”

২০ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই তওঁেলাকক এই দেৰ কেছ: “ চাৱা!

মই, মেয়ই পু আৰু ীণ মৰ‐ছাগেবাৰৰ মাজত িবচাৰ কিৰম, ২১

তামােলােক লেবাৰক বািহৰ কিৰ িছ ‐িভ নকৰাৈলেক, কােৰেৰ

আৰু কাে েৰ ঠলা, আৰু িশেঙেৰ আটাইেক খাচা! ২২ এই কাৰেণ মই

মাৰ মৰ‐ছাগৰ জাকক ৰ া কিৰম; তওঁেলাক আৰু লটু ব নহ’ব।

আৰু মই এটা এটাৈক মৰ‐ছাগৰ জাকৰ িবচাৰ কিৰম! ২৩আৰু মই

সইেবাৰৰ ওপৰত এজন মা ৰখীয়া মাৰ দাস দায়দুক িনযু কিৰম!

তওঁ সইেবাৰক িতপালন কিৰব; তেৱঁই সইেবাৰক িতপালন কিৰ

সইেবাৰৰ ৰখীয়া হ’ব। ২৪ কাৰণ মই, িযেহাৱাই, মাৰ লাকসকলৰ

ঈ ৰ হ’ম, আৰু মাৰ দাস তওঁেলাকৰ মাজত অিধপিত হ’ব! ইয়াক

মই, িযেহাৱাই ঘাষণা কিৰেলাঁ! ২৫আৰু মই তওঁেলাকৰ লগত এিট

শাি ৰ িনয়ম াপন কিৰম, আৰু দশৰ পৰা িহং ক জ ু েবাৰ দূৰ কিৰম;

যন তওঁেলােক মৰভূুিমত িনভেয় বাস কিৰব, আৰু কাঠিনত টাপিন

যাব। ২৬আৰু মই তওঁেলাকক, আৰু মাৰ প তৰ চািৰওফােল থকা

ঠাইেবাৰ আশী াদ যু কিৰম আৰু মই উিচত সময়ত বিৃ অনাম, আৰু

আশী াদযু বিৃ পিৰব। ২৭আৰু পথাৰৰ গেছ িনজৰ ফল উৎপ

কিৰব, পিৃথৱীেয় িনজৰ শস িদব, আৰু তওঁেলাক িনজৰ দশত িনভেয়

থািকব; তিতয়া মই য িযেহাৱা, ইয়ােক তওঁেলােক জািনব, যিতয়া মই

তওঁেলাকৰ যৱুিলৰ শলমািৰ ভািঙ তওঁেলাকক ব ীকাম কেৰাঁৱােবাৰৰ

হাতৰ পৰা তওঁেলাকক উ াৰ কিৰম। ২৮আৰু তওঁেলাক জািতেবাৰৰ

লটু ব আৰু নহ’ব, বা বনৰীয়া জ ু েবােৰ তওঁেলাকক াস নকিৰব; িক ু

তওঁেলােক িনৰাপেদ বাস কিৰব, আৰু তওঁেলােক শংিকত নহ’ব। ২৯

মই গৗৰৱৰ অেথ তওঁেলাকৰ বােব এিট পিুল উৎপ কিৰম; তওঁেলাক

দশত আকালৰ াৰাই আৰু িবন নহ’ব, বা জািতেবােৰ িদয়া লাজ

তওঁেলােক আৰু ভাগ নকিৰব। ৩০ তিতয়া তওঁেলােক জািনব য

িযেহাৱা তওঁেলাকৰ ঈ ৰ, মই তওঁেলাকৰ লগত আেছাঁ। তওঁেলাক

ই ােয়লৰ বংশ, মাৰ জা!” ভু িযেহাৱাই ইয়ােক ঘাষণা কিৰেছ।

৩১আৰু ভু িযেহাৱাই কেছ, কাৰণ তামােলাক মাৰ মৰ‐ছাগ, মাৰ

চৰণীয়া পথাৰৰ মৰ‐ছাগ, আৰু মাৰ জা হাৱা! মই তামােলাকৰ ঈ ৰ

হ’ম!” এেয়ই ভু িযেহাৱাৰ ঘাষণা’।”

৩৫ পােছ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২ “ হ

ম ষ স ান, তুিম চয়ীৰ প তৰ ফােল মখু কিৰ তাৰ িবৰেু

ভাববাণী চাৰ কৰা। ৩আৰু তাক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: চাৱা! হ চয়ীৰ প ত, মই তামাৰ িবপ , আৰু মই তামাৰ

অিহেত মাৰ হাত মিল তামাক ংস কিৰম আৰু িব য়ৰ ঠাই কিৰম।

৪ মই তামাৰ নগৰেবাৰ উ কিৰম, আৰু অৱেহিলত হ’বা; তিতয়া মই

য িযেহাৱা ইয়াক তুিম জািনবা। ৫ িকয়েনা ই ােয়লৰ স ান সকলৰ
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িত তামাৰ িচৰকলীয়া শ ভাৱ আেছ, আৰু অ জনক অপৰাধৰ কালত,

তওঁেলাকৰ আপদৰ কালেতই তুিম তওঁেলাকক তেৰাৱালৰ হাতত

শাধাই িদলা ‐ ৬এই কাৰেণ, ভু িযেহাৱাই কেছ, ‘ মাৰ জীৱনৰ শপত,

মই তামাক ৰ ময় কিৰম, আৰু ৰ ই তামাৰ পােছ পােছ খিদ যাব।

িযেহতু তুিম ৰ ময় িঘণ কৰা নািছলা, ৰ ই তামাক অ সৰণ কিৰব। ৭

এইদেৰ মই চয়ীৰ প তক িব য়ৰ আৰু ংসৰ ঠাই কিৰম, আৰু তাৰ

মােজিদ অহা‐ যাৱা কৰা লাকক তাৰ পৰা উ কিৰম। ৮আৰু মই

তাৰ হত হাৱা লােকেৰ সেত তাৰ প তেবাৰ পৰূ কিৰম। তামাৰ

িগিৰেবাৰত, তামাৰ উপত কােবাৰত আৰু তামাৰ আটাই জিুৰেবাৰৰ

কাষত তেৰাৱালৰ াৰাই হত হাৱা লাকসকল পিতত হ’ব। ৯ মই

তামাক িচৰকলীয়া ংস ানত পিৰণত কিৰম। তামাৰ নগৰেবাৰত

কােনও বসিত নকিৰব, িক ু মই য িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা।

১০ তুিম কছা, “ সই ই জািতৰ মাজত আৰু সই খন দশত িযেহাৱা

থািকেলও সইেবাৰ মােৰই হ’ব, আৰু আিম সইেবাৰ অিধকাৰ কিৰম।”

১১ এই হতুেক, ভু িযেহাৱাই কেছ, মাৰ জীৱনৰ শপত, ‘মই তামাৰ

াধ অ সােৰ, আৰু তওঁেলাকক িঘণ কিৰ তুিম দখউুৱা তামাৰ

ঈষা অ সােৰ মই কায কিৰম; আৰু যিতয়া মই তামাক িবচাৰিস

দ িদম, তিতয়া মই তওঁেলাকৰ মাজত িনজেক িচনািক িদম। ১২

গিতেক তুিম জািনবা য মেয়ই িযেহাৱা! ই ােয়লৰ প তেবাৰ ংস

কৰা হ’ল, সইেবাৰ াস কিৰবৰ িনিমে আমােকই িদয়া হ’ল, এইবিুল

সইেবাৰৰ িবৰেু তুিম কাৱা তামাৰ আটাই িন া‐বাক মই িনেলাঁ।

১৩আৰু তামােলােক মাৰ অিহেত িনজ িনজ মেুখেৰ গ কিৰলা; আৰু

মাৰ িবৰেু তামােলাকৰ বাক বঢ়ালা; তাক মেয়ই িনেলাঁ। ১৪ ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: গােটই পিৃথৱীেয় আন কৰা সময়ত মই

তামাক ংস কিৰম। ১৫ ই ােয়ল বংশৰ আিধপত ংস কৰা হাৱাত

যেনৈক তুিম তাৰ ওপৰত আন কিৰিছলা, তেনৈক তামাৰ অিহেত

মেয়া আন কিৰম; হ চয়ীৰ প ত, হ গােটই ইেদাম, তামাৰ

সকেলােক ংস কৰা হ’ব; তােত, মই য িযেহাৱা, তাক তওঁেলােক

জািনব’!”

৩৬ এিতয়া তুিম, হ ম ষ স ান, তুিম ই ােয়লৰ প তেবাৰৰ

আগত ভাববাণী চাৰ কিৰ কাৱা, ‘ হ ই ােয়লৰ প তেবাৰ,

তামােলােক িযেহাৱাৰ বাক না! ২ ভু িযেহাৱাই এইকথা কেছ: শ েৱ

তামােলাকৰ অিহেত কেছ, “ভাল হেছ”, আৰু “পৰুাতন উ ানেবাৰ

আমাৰ অিধকাৰ হ’ল’।” ৩ এই হতুেক ভাববাণী চাৰ কিৰ কাৱা,

‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: জািতেবাৰ অৱিশ লােক তামােলাকক

অিধকাৰ কিৰবৰ কাৰেণ, তওঁেলােক তামােলাকক ংস কিৰেল আৰু

চািৰওফােল তামােলাকক াস কিৰেল; আৰু তামােলাক গপীহঁতৰ গপৰ

ও লাকসকেল চি ফুৰাৰ িবষয় থ’ লা। ৪ এই কাৰেণ, হ ই ােয়লৰ

প তেবাৰ, তামােলােক ভু িযেহাৱাৰ বাক না: চািৰওফােল থকা

জািতেবাৰৰ অৱিশ ভাগৈল লটু ব আৰু িন াৰ িবষয় হাৱা প ত

আৰু উপপ তেবাৰক, জিুৰ ব থকা ঠাই আৰু উপত কােবাৰক, উ ,

ংস ান আৰু পিৰত নগৰেবাৰক ভু িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ ‐ ৫

সইেবাৰ লটু ব আৰু িন াৰ িবষয় হাৱা হতুেক ভু িযেহাৱাই এইদেৰ

কেছ: লটুৰ আশােৰ মাৰ দশ শণূ কিৰবৈল, জািতেবাৰৰ িয অৱিশ

ভােগ আৰু গােটই ইেদােম দয়ৰ স ণূ আনে েৰ আৰু াণৰ িহংসােৰ

িনজৰ বােব অিধকাৰৰ অেথ মাৰ দশ িনৰপূণ কিৰেল, তওঁেলাকৰ

অিহেত মাৰ অ ালাৰ অি ত মই কেছাঁ। ৬ এেতেক তুিম ই ােয়লৰ

দশৰ িবষেয় ভাববাণী চাৰ কিৰ প ত আৰু উপপ তেবাৰক কাৱা,

ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা! জািতেবােৰ িদয়া লাজ তামােলােক

ভাগ কৰাৰ কাৰেণ মাৰ অ ালাত আৰু মাৰ াধত মই কেছাঁ।

৭ এই হতুেক, ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: মই হাত দািঙ শপত

খাই কেছাঁ, তামােলাকৰ চািৰওফােল থকা জািতেবােৰেহ িনজ িনজ

লাজ ভাগ কিৰব। ৮ িক ু হ ই ােয়লৰ প তেবাৰ, তামােলােক

হ’ ল, তামােলাকৰ ডালেবাৰ বঢ়াবা, আৰু মাৰ জা ই ােয়লৰ কাৰেণ

তামােলােক ফল উৎপ কিৰবা, িকয়েনা তওঁেলাকৰ অহা সময় ওচৰ

চািপেছ। ৯কাৰণ চাৱা, মই তামােলাকৰ সপ , আৰু মই তামােলাকৈল

ঘিূৰম; তামােলাকক চেহাৱা আৰু তামােলাকত বাৱা হ’ব। ১০আৰু

মই তামােলাকৰ ওপৰত লাকসকলক, গােটই ই ােয়ল বংশক, তাৰ

আটাইেক বঢ়াম। আটাইেক! তিতয়া আৰু নগৰেবাৰত বসিত হ’ব, আৰু

উ ঠাইেবাৰত ঘৰ সজা হ’ব। ১১আৰু মই তামােলাকৰ ওপৰত মা হ

ও প বিৃ কিৰম তােত সইেবাৰ বািঢ় বািঢ় অিধক াণী উৎপ কিৰব।

আৰু তিতয়া মই তামােলাকৰ দশ আগৰ কালৰ দেৰ বাস ান কিৰম,

আৰু তামােলাকৰ আিদ অৱ াতৈক তামােলাকক অিধক ম ল দান

কিৰম; তিতয়ােহ মই য িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা। ১২ এেন

িক, মই তামােলাকৰ ওপেৰিদ মা হ, মাৰ জা ই ােয়েল অহা‐ যাৱা

কিৰব, তুিম তওঁেলাকৰ আিধপত হ’বা, আৰু তুিম তওঁেলাকক পনুৰায়

স ানহীন নকিৰবা। ১৩ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “তুিম ম ষ

াসকািৰণী আৰু তামাৰ জািতৰ স ানহীন‐কািৰণী” বিুল তওঁেলােক

তামােলাকক কয়; ১৪ এই হতুেক ভু িযেহাৱাই কেছ, তুিম আৰু

ম ষ ক াস নকিৰবা, বা তামাৰ জািতক আেকৗ স ানহীন নকিৰবা।

১৫আৰু জািতেবােৰ িদয়া লাজৰ কথা মই তামাৰ কাণত আৰু নেপলাম,

লাকসকলৰ িধ াৰ তুিম আৰু ভাগ নকিৰবা, আৰু তামাৰ জািতক আৰু

উজিুট খৱুাবা, ইয়াক ভু িযেহাৱাই কেছ। ১৬ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক

মাৰ ওচৰৈল আিহল, বােল, ১৭ “ হ ম ষ স ান, ই ােয়ল বংশই

যিতয়া িনজ দশত বসিত কিৰিছল, তিতয়া তওঁেলােক িনজৰ আচাৰ‐

ব ৱহাৰ আৰু কােযেৰ তাক অ িচ কিৰিছল; মাৰ আগত তওঁেলাকৰ

আচাৰ‐ব ৱহাৰ, ঋতু ান হাৱা ীৰ অেশৗচৰ দেৰ আিছল। ১৮ এই

হতুেক, তওঁেলােক দশত ৰ পাত কৰাৰ কাৰেণ, আৰু তওঁেলাকৰ

মিু েৰ তাক অ িচ কৰাৰ কাৰেণ, মই তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ কাপ

বৰষােলাঁ। ১৯আৰু মই তওঁেলাকক জািতেবাৰৰ মাজত িছ িভ কিৰেলাঁ,

তওঁেলাক দশেবাৰৰ মাজত গাট গাট হ’ল; তওঁেলাকৰ আচাৰ‐

ব ৱহাৰ আৰু কায অ সােৰ মই তওঁিবলাকক িবচাৰ িস দ িদেলাঁ।

২০ তিতয়া তওঁেলাক িয জািতেবাৰৰ িৰৈল গ’ল, সই জািতেবাৰ

িৰৈল গ তওঁেলােক মাৰ পিব নাম অপিব কিৰেল; িকয়েনা লােক

তওঁেলাকৰ িবষেয় কিছল, ইহঁত িযেহাৱাৰ জা, আৰু তওঁেৰই দশৰ

পৰা ওলাই অহা লাক। ২১ িক ু ই ােয়ল‐বংশ যাৱা জািতেবাৰৰ মাজত

তওঁেলােক অপিব কৰা মাৰ পিব নামৰ কাৰেণ মাৰ দয়া জি ল।

২২ এই হতুেক তুিম ই ােয়ল বংশক কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: হ ই ােয়ল বংশ, মই তামােলাকৰ কাৰেণ কায নকেৰাঁ, িক ু

তামােলাক যাৱা জািতেবাৰৰ মাজত তামােলােক অপিব কৰা মাৰ

পিব নামৰ কাৰেণেহ কিৰম। ২৩আৰু জািতেবাৰৰ মাজত তওঁেলােক

অপিব কৰা জািতেবাৰ মাজত অপিব ীকৃত হাৱা মাৰ মহৎ নাম

মই পিব কিৰম; আৰু ভু িযেহাৱাই কেছ, যিতয়া মই জািতেবাৰৰ

সা ােত তামােলাকৰ মাজত পিব ীকৃত হ’ম, তিতয়া মই য িযেহাৱা,

ইয়ােক জািতেবােৰ জািনব। ২৪ িকয়েনা মই জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা

তামােলাকক ল, আটাই দশৰ পৰা তামােলাকক গাটাই তামােলাকৰ

িনজ দশৈল ল যাম। ২৫ তিতয়া মই তামােলাকৰ ওপৰত িচ জল

ছিটয়াম, তােত তামােলাক িচ হ’বা; মই তামােলাকৰ আটাই অেশৗচৰ

পৰা আৰু তামােলাকৰ আটাই মিু ৰ পৰা তামােলাকক িচ কিৰম। ২৬

মই তামােলাকক এক নতুন দয় িদম, আৰু তামােলাকৰ অ ৰত এক

নতুন আ া াপন কিৰম; আৰু মই তামােলাকৰ শৰীৰৰ পৰা িশলৰপূ মন

চাই তামােলাকক মাংসৰপূ মন িদম। ২৭আৰু মই তামােলাকৰ অ ৰত

মাৰ আ া াপন কিৰ, তামােলাকক মাৰ িবিধেবাৰত চলাম; তােত

তামােলােক মাৰ শাসন ণালীেবাৰ পালন কিৰ সই মেত কায কিৰবা।

২৮আৰু মই তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদয়া দশত তামােলােক বাস

কিৰবা; আৰু তামােলাক মাৰ জা হ’বা, আৰু মই তামােলাকৰ ঈ ৰ

হ’ম। ২৯ মই তামােলাকৰ আটাই অেশৗচৰ পৰা তামােলাকক ৰ া

কিৰম; আৰু মই ঘঁ ধান আ ান কিৰ তাক বিৃ কিৰম, আৰু তামােলাকৰ

ওপৰত িভ ভাৰ অপণ নকিৰম। ৩০ তামােলােক জািতেবাৰৰ মাজত

িভ ৰ ণাম আৰু নাপাবৰ কাৰেণ গছৰ ফলআৰু পথাৰৰ উৎপ ব মই
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বিৃ কিৰম। ৩১ তিতয়া তামােলােক তামােলাকৰ ‐আচৰণ আৰু ম

কাযেবাৰ সাঁৱৰণ কিৰবা; তামােলাকৰ অপৰাধ আৰু িঘণলগীয়া কাযৰ

কাৰেণ তামােলােক িনজৰ দিৃ ত িনজেক িঘণাবা। ৩২ ভু িযেহাৱাই

কেছ, তামােলাকৈল চাই য মই এই কায নকেৰাঁ, ‘ইয়াক তামােলােক

জনা উিচত; হ ই ােয়ল‐বংশ, তামােলাকৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰৰ কাৰেণ

তামােলাক লি ত আৰু িবৱণ হাৱা।’ ৩৩ ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ, তামােলাকৰ আটাই অপৰাধৰ পৰা মই তামােলাকক িচ কৰা

িদনা মই নগৰেবাৰ বাস ান কিৰম, আৰু উ ঠাইেবাৰ পণুৰায় িন াণ

কৰা হ’ব। ৩৪আৰু িয দশ আটাই বাটৰৱুাৰ সা ােত উ আিছল,

সই উ দশ তামােলােক চহাবা। ৩৫আৰু তিতয়া তওঁেলােক ক’ব,

“এই িয দশ ংস কৰা হিছল, এই দশ এদন বাৰীৰ িনিচনা হ’ল, আৰু

এই িয নগৰেবাৰ ংস ান, উ , আৰু ভ হিছল, এই নগৰেবাৰ

গেড়েৰ আবতৃ আৰু বাস ান হ’ল।” ৩৬ তিতয়া মই িযেহাৱােয়ই য ভগা

ঠাইেবাৰ পনুৰায় িন াণ কিৰেলাঁ, আৰু ংস কৰা ঠাই বাৰী কিৰেলাঁ,

ইয়ােক তামােলাকৰ চািৰওফােল অৱিশ থকা জািতেবােৰ তিতয়া

জািনব। মই িযেহাৱাই ইয়াক কেলাঁ, আৰু ইয়াক িস ও কিৰম।’ ৩৭ ভু

িযেহাৱাই এই দেৰ কেছ: ‘আৰু এটা কথা আেছ; মই যন ই ােয়ল বংশৰ

কাৰেণ ইয়াক কিৰম, সইবােব তওঁেলােক মাৰ আগত াথনা কিৰবৈল

মই বাট চাই থািকম; মই মৰ‐ছাগৰ জাকৰ দেৰ তওঁেলাকক মা েহেৰ

বিৃ কিৰম। ৩৮ পিব মৰ‐ছাগৰ জাকৰ, িযৰচূােলমৰ িনৰিূপত উৎসৱৰ

মৰ‐ছাগৰ জাকেৰই দেৰই ংস নগৰেবাৰ মা হৰ জােকেৰ পিৰপণূ

হ’ব; তােত, মই য িযেহাৱা, তাক তওঁেলােক জািনব’।”

৩৭ পাছত িযেহাৱাৰ হাত মাৰ ওপৰত অিপত হ’ল, আৰু িযেহাৱাই

িনজ আ ােৰ মাক ল গ উপত কািটৰ মাজত থেল। সই

উপত কা হােড়েৰ পিৰপণূ আিছল। ২ তওঁ সইেবাৰৰ ওচেৰ ওচেৰ

এইদেৰ চািৰওফােল মাক ফুৰােল। আৰু চাৱা! সই উপত কািটত

অেনক অেনক হাড় আিছল। আৰু চাৱা! সইেবাৰ অিত কান। ৩ তওঁ

মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, এই হাড়েবাৰ জীৱ পােৰেন?” তিতয়া

মই ক’ লাঁ, “ হ ভু িযেহাৱা, আপিুনেহ জােন!” ৪ তিতয়া তওঁ মাক

ক’ ল, “তুিম এই হাড়েবাৰৰ আগত ভাববাণী চাৰ কৰা, আৰু এইেবাৰক

কাৱা, ‘ হ কান হাড়িবলাক! িযেহাৱাৰ বাক না। ৫ ভু িযেহাৱাই

এই হাড়েবাৰক এই কথা কেছ: “ চাৱা! মই তামােলাকৰ িভতৰত

িন াস মৱুাম; তােত তামােলাক জীৱা। ৬ আৰু মই তামােলাকৰ

ওপৰত িসৰ িদম, মাংস উৎপ কিৰম, তামােলাকক ছােলেৰ ঢািকম,

আৰু তামােলাকৰ িভতৰত াণবায়ু িদম; তােত তামােলাক জীৱা, আৰু

মই য িযেহাৱা, তাক তামােলােক জািনবা’।” ৭ পাছত মই আ া পাৱাৰ

দেৰ ভাববাণী চাৰ কিৰেলাঁ; মই চাৰ কেৰাঁেত এিট শ হ’ল, মৰ মৰ

শ হ’ল। আৰু হাড়েবাৰ গাটখাই িনজ িনজ হাড়ত লািগল। ৮আৰু মই

চাই দিখেলাঁ, সইেবাৰত িসৰ হ’ল, মাংস উৎপ হ’ল, আৰু সইেবাৰক

ছােল ঢািকেল! িক ু সইেবাৰৰ িভতৰত াণ‐বায়ু নািছল। ৯ তিতয়া

তওঁ মাক ক’ ল, “বায়ৰু আগত ভাববাণী চাৰ কৰা! হ ম ষ স ান

ভাববাণী চাৰ কিৰ বায়কু কাৱা ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: হ বায়ু

চািৰওিদশৰ পৰা আিহ এই হত লাকেবাৰ জীৱৰ িনিমে ইহঁতৰ ওপৰত

বেলাওৱা’।” ১০ তিতয়া তওঁ মাক আ া িদয়াৰ দৰ, মই ভাববাণী

চাৰ কিৰেলাঁ; তিতয়া িসহঁতৰ িভতৰত াণ‐বায়ু সামালত িসহঁত

জীেল! আৰু তিতয়া অিতশয় মহাবািহনী হ িনজ িনজ ভিৰত ভৰ িদ িথয়

হ’ল। ১১আৰু ঈ েৰ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, এই হাড়েবােৰই

ই ােয়লৰ গােটই বংশ। চাৱা! তওঁেলােক কয়, ‘আমাৰ হাড়েবাৰ

কাল, আৰু আমাৰ আশা নাইিকয়া হ’ল, আিম িনেচইৈক উ হ’ লা!’

১২ এই হতুেক তুিম ভাববাণী চাৰ কিৰ তওঁেলাকক কাৱা, ‘ ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা! হ মাৰ জাসকল, মই তামােলাকৰ

মদামেবাৰ মকুিল কিৰম, আৰু তামােলাকৰ মদামৰ পৰা তামােলাকক

উিলয়াম! আৰু মই তামােলাকক ই ােয়ল দশৈল ল যাম! ১৩ তিতয়া

হ মাৰ জাসকল, মই যিতয়া তামােলাকৰ মদামেবাৰ মকুিল কিৰম,

আৰু তামােলাকৰ মদামৰ পৰা তামােলাকক উিলয়াম তিতয়া, মই

য িযেহাৱা, ইয়ােক তামােলােক জািনবা। ১৪আৰু মই তামােলাকৰ

অ ৰত মাৰ আ া াপন কিৰম, তিতয়া তামােলাক জীৱা, আৰু মই

তামােলাকৰ দশত তামােলাকক ব ৱাম; আৰু মই িযেহাৱােয়ই য

ইয়াক কেলাঁ, আৰু ইয়াক িস ও কিৰেলাঁ’।” তাক তামােলােক জািনবা,

ইয়াক িযেহাৱাই কেছ। ১৫ তিতয়া িযেহাৱাৰ বাক মাৰ িৰৈল আিহল,

বােল, ১৬ “এিতয়া তুিম, হ ম ষ স ান, তুিম িনজৰ কাৰেণ এডাল

কাঠ ল তাৰ ওপৰত এই কথা িলখা, ‘িযহূদাৰ আৰু তওঁৰ লগৰীয়া

ই ােয়লৰ স ান সকল।’ আৰু এডাল কাঠ ল তাৰ ওপৰত এই কথা

িলখা, ‘ যােচফৰ, অথাৎ ই িয়মৰ আৰু তওঁৰ লগৰীয়া ই ােয়লৰ আটাই

বংশৰ কাঠ।’ ১৭আৰু সই ডাল তামাৰ হাতত এডাল হ’বৰ কাৰেণ

এডালৰ লগত আন ডাল লগ লগাই তামাৰ কাৰেণ এডাল কৰা। ১৮

‘আৰু এইেবাৰৰ াৰাই তুিম িক বজুাইছা, তাক তুিম আমাক নজনাবােন?’

এইবিুল তামাৰ জািতৰ স ানসকেল যিতয়া তামাক িধব, ১৯ তিতয়া

তুিম তওঁেলাকক ক’বা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা! মই

ই িয়মৰ হাতত থকা, যােচফৰ কাঠডাল, আৰু তওঁৰ লগৰীয়া ই ােয়লৰ

ফদেবাৰক ল, িযহূদাৰ কাঠডালৰ লগেত লগ লগাই এডাল কিৰম, আৰু

তওঁেলাক মাৰ হাতত এডাল হ’ব!’ ২০ তিতয়া তুিম িলখা কাঠ ডাল

তওঁেলাকৰ আগত তামাৰ হাতত থািকব। ২১আৰু তুিম তওঁেলাকক

কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: চাৱা! ই ােয়লৰ স ান সকল

যাৱা জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা মই তওঁেলাকক ল চািৰওফালৰ পৰা

তওঁেলাকক গাটাই তওঁেলাকৰ িনজ দশৈল ল যাম। ২২ পােছ মই

দশত ই ােয়লৰ প তেবাৰৰ ওপৰত তওঁেলাকক এক জািত কিৰম,

আৰু এজন ৰজা তওঁেলাকৰ আটাইেৰ ৰজা হ’ব; তওঁেলাক পনুৰায় ই

জািত নহ’ব, বা কিতয়াও ই ৰাজ িবভ নহ’ব। ২৩আৰু তওঁেলাকৰ

িনজৰ মিু েৰ, িনজৰ িঘণলগীয়া ব েৰ, নাইবা িনজৰ অপৰাধৰ কােনা

অপৰােধেৰ িনজক আৰু অ িচ নকিৰব; িক ু তওঁেলােক পাপ কৰা

তওঁেলাকৰ আটাই বাস ানৰ পৰা মই তওঁেলাকক ৰ া কিৰম, আৰু

তওঁেলাকক িচ কিৰম; তিতয়া তওঁেলাক মাৰ জা হ’ব, আৰু মই

তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম। ২৪আৰু মাৰ দাস দায়দু তওঁেলাকৰ ওপৰত

ৰজা হ’ব, আৰু তওঁেলাক সকেলােৰ এজন ৰখীয়া হ’ব; তওঁেলােক

মাৰ শাসন‐ ণালী বাৰত চিলব, আৰু মাৰ িবিধেবাৰ পালন কিৰ

সই মেত কায কিৰব। ২৫ আৰু তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকেল বাস

কৰা, মাৰ দাস যােকাবক মই িদয়া দশখনত তওঁেলােক বাস কিৰব;

তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পু ‐ পৗ ািদ েম িচৰকালৈলেক তাত বাস

কিৰব, আৰু মাৰ দাস দায়দু িচৰকালৈলেক তওঁেলাকৰ অিধপিত হ’ব।

২৬ ইয়াৰ বািহেৰ মই তওঁেলাকৰ লগত এিট শাি ৰ িনয়ম কিৰম; সেয়

তওঁেলােক সেত এিট িচৰকলীয়া িনয়ম হ’ব; মই তওঁেলাকক াপন

কিৰ তওঁেলাকক বিৃ কিৰম, আৰু িচৰকালৈলেক তওঁেলাকৰ মাজত

মাৰ ধমধাম াপন কিৰম। ২৭ মাৰ আবােসা তওঁেলাকৰ লগত থািকব,

আৰু মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম, আৰু তওঁেলাক মাৰ জা হ’ব! ২৮আৰু

যিতয়া মাৰ ধমধাম তওঁেলাকৰ মাজত িচৰকালৈলেক থািকব, তিতয়া

মই য ই ােয়লক পিব কেৰাঁতা িযেহাৱা, তাক জািতেবােৰ জািনব’!”

৩৮ পাছত িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ২

“ হ ম ষ স ান, মােগাগেদশীয়, ৰাচ, মেচক আৰু তুবলৰ

অিধপিত গাগৰ ফালৈল মখু কৰা; তাৰ িবৰেু ভাববাণী চাৰ কিৰ

কাৱা! ৩ ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ, চাৱা! ৰাচ, মেচক আৰু

তুবলৰ অিধপিত হ গাগ, মই তামাৰ িবপ । ৪ মই তামাক ওেলাটাম,

আৰু তামাৰ জামদুাঁতৰ িৰত হাঁেকাটা লগাম; আৰু তামাক আৰু

তামাৰ ঘাঁৰা আৰু অ ােৰাহী আিদ আটাই স সাম েক উিলয়াম;

তওঁেলাক আটাইেবাৰ ‐সি ত, ফৰ আৰু ঢাল ধৰা মহাদল; তওঁেলাক

আটাইেবাৰ তেৰাৱালধাৰী। ৫ তওঁেলাকৰ লগত পাৰস , চ আৰু পটূ

আেছ; তওঁেলাক আটাইেবাৰ ঢাল লাৱা, আৰু িশেৰাৰ ক টুিপ িপ া।

৬ গামৰ আৰু তাৰ আটাই দলসমহূ, উ ৰৰ অ ভাগত থকা তাগমাৰ
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বংশ আৰু তাৰ আটাই দলসমহূ আিদ কিৰ অেনক অেনক জািত তামােৰ

সেত আেছ। ৭ তুিম যু ত হাৱা! িনজেক যু ত কৰা; তুিম িনজৰ ওচৰত

গাট খাৱা দলসমেূহ সেত যু ত হাৱা, আৰু তুিম তওঁেলাকৰ ৰখীয়া

হাৱা। ৮ ব িদনৰ পাছত তামাৰ স সমহূ গােটাৱা হ’ব; তেৰাৱালৰ

মখুৰ পৰা ৰ া পাৱা, অেনক জািত সমহূৰ পৰা গােটাৱা লাকসকলৰ

দশৈল, ব কালৰ পৰা উ হাৱা ই ােয়লৰ প তেবাৰৈল বচৰেবাৰৰ

শষ ভাগত তুিম যা া কিৰবা; িক ু সই দশৰ লাকসকলক জািতেবাৰৰ

মাজৰ পৰা উিলওৱা হ’ল আৰু তওঁেলাক আটােয় িনৰাপেদ বাস কিৰেছ!

৯ তুিম উিঠ ধমুহুাৰ দেৰ যা া কিৰবা; তুিম আৰু তামাৰ আটাই দলসমেূহ

আৰু তামােৰ সেত অেনক জািতেয় মঘৰ দেৰ দশ ঢািকবা। ১০ ভু

িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ: ‘ সই িদনা তামাৰ মনত নানা ভাব উদয় হ’ব

আৰু তুিম ‐ক না কিৰবা।’ ১১আৰু তুিম ক’বা, ‘লটু কিৰবৈল আৰু

ব কািঢ় আিনবৈল, ব মােন বাস কৰা; আৰু উ ঠাইেবাৰৰ অিহেত

আৰু জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা গােটাৱা গৰ,ু ছাগলী, আিদ ব অ া,

পিৃথৱীৰ মাজ ঠাইত বাস কৰা জািতৰ অিহেত মাৰ হাত চলাবৈল, ১২

গড় নােহাৱা গাওঁ থকা দশখনৈল মই উিঠ যাম, ি েৰ থকা িনৰাপেদ

বাস কৰা, সমিূল গড়, ডাং িক কপাট নােহাৱাৈক বাস কৰা লাকসকলৰ

তাৈল যাম। ১৩ িচবা, দদান, তচীচৰ বিণকসকল আৰু তাৰ আটাই ডকা

িসংহেবােৰ তামাক ক’ব, ‘আপিুন লটু কিৰবৈল জােনা অহা নাই? ব

কািঢ় িনবৈল, সাণ আৰু ৰপূ ল যাবৈল, গৰ,ু মৰ‐ছাগ আিদ অিধক

লটু ব ল যাবৈল আপিুন জােনা আেপানাৰ দলসমহূক গােটাৱা নাই?’

১৪ এই হতুেক, হ ম ষ স ান, তুিম ভাববাণী চাৰ কিৰ গাগক

কাৱা, ‘ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: সইিদনা যিতয়া মাৰ জা

ই ােয়েল িনৰাপেদ বাস কিৰব, তিতয়া তুিম দােনা তাক নাজািনবা?

১৫ সইদেৰ তুিম উ ৰৰ অ ভাগৰ িনজ ঠাইৰ পৰা যা া কিৰবা, আৰু

তামােৰ সেত অেনক জািত যাব; তওঁেলাক আটাইেবাৰ অ ােৰাহী,

তওঁেলাক মহাদল আৰু পৰা মী স ‐সাম ? ১৬ তুিম এেডাখৰ মঘৰ

দেৰ দশ ঢািক মাৰ জা ই ােয়লৰ অিহেত উিঠ যাবা; হ গাগ, মই

জািতেবাৰৰ সা ােত তামাৰ মাজত পিব ীকৃত হ’ ল জািতেবােৰ মাক

জািনবৰ কাৰেণ শষ কালত মাৰ দশৰ িবৰেু মই তামাক ল যাম।’

১৭ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ই ােয়লৰ িবৰেু তামাক আিনম বিুল

আগৰ কালত অেনক বছৰ ভাববাণী চাৰ কৰা মাৰ দাস ভাববাদীসকলৰ

াৰাই যাৰ িবষেয় মই কিছেলাঁ, তুিমেয়ই সইজন নােহাৱােন? ১৮আৰু

ভু িযেহাৱাই কেছ, ‘ গাগ, ই ােয়ল দশৰ িবৰেু যাৱা িদনা মাৰ

নাকত াধাি উিঠব!’ ১৯ িকয়েনা মাৰ অ ালাত আৰু াধাি ত

মই কেছাঁ, ই ােয়ল দশত সই িদনা িন েয় মহৎ ক ন হ’ব য, ২০

সমু ৰ মাছ, আকাশৰ প ী, বনৰীয়া জ ু , মািটত বগাই ফুৰা আটাই

উৰগ জ ু আৰু পিৃথৱীৰ ওপৰত থকা সকেলা লাক মাৰ স খুত কঁিপব

আৰু প তেবাৰ পেলাৱা হ’ব, গড়া ঠাইেবাৰ খিহ পিৰব আৰু েত ক

গড় মািটেৰ সমান হ’ব। ২১আৰু ভু িযেহাৱাই কেছ, মাৰ সকেলা

প তত মই তাৰ অিহেত তেৰাৱাল মািতম; েত ক মা হৰ তেৰাৱাল

িনজ িনজ ভাইৰ িবৰেু হ’ব। ২২আৰু মই মহামাৰী আৰু ৰ পােতেৰ

তওঁেলাকৰ িবচাৰ উিচত দ িদম: আৰু মই তওঁেলাকৰ, তওঁেলাকৰ

দলসমহূৰ আৰু তাৰ লগত থকা অেনক জািতৰ ওপৰত াৱন কেৰাঁতা

বৰষণু, মহািশলাবিৃ , অি , আৰু গ ক বৰষাম। ২৩আৰু মই িনজেক

মহান আৰু পিব কিৰম, আৰু অেনক জািতৰ আগত িনজেক িচনািক িদম;

তিতয়া, মই য িযেহাৱা, ইয়াক তওঁেলােক জািনব।

৩৯ “এিতয়া তুিম, হ ম ষ স ান, তুিম গাগৰ িবৰেু ভাববাণী

চাৰ কিৰ কাৱা, ভু িযেহাৱাই এই দেৰ কেছ: ৰাচ, মেচক,

আৰু তুবলৰ অিধপিত হ গাগ চাৱা! মই তামাৰ িবপ । ২আৰু মই

তামাক ওেলাটাম, তামাক চলাই ল আিহম, আৰু উ ৰৰ অ ভাগৰ পৰা

তামাক উিলয়াই ই ােয়লৰ প তেবাৰৰ ওপৰৈল তামাক আিনম। ৩

আৰু মই হাৰ কিৰ তামাৰ ধ তামাৰ বাওঁ হাতৰ পৰা পলাই িদম

আৰু তামাৰ সাঁ‐হাতৰ পৰা তামাৰ কাঁড়েবাৰ পিৰ যাৱা কিৰম। ৪ তুিম

ই ােয়লৰ প তেবাৰৰ ওপৰত তামাৰ আটাই দলসমহূ আৰু তামাৰ

লগত থকা জািতেবােৰ সেত পিৰ থািকবা; তামাক খাবৈল মই সকেলা

িবধৰ িহংসক প ী আৰু বনৰীয়া জ ু তামাক িদম। ৫ ভু িযেহাৱাই

কেছ, তুিম মকুিল পথাৰত পিৰ থািকবা; কাৰণ মেয়ই ইয়াক কেলাঁ। ৬

‘আৰু মই মােগাগৰ মাজৈল, আৰু ীপেবাৰত িনৰাপেদ বাস কৰােবাৰৰ

মাজৈল অি পিঠয়াম; তিতয়া, মই য িযেহাৱা, ইয়ােক তওঁেলােক

জািনব। ৭আৰু মই মাৰ পিব নাম মাৰ জা ই ােয়লৰ মাজত জনাম

আৰু মাৰ পিব নাম অপিব ীকৃত হ’বৈল আৰু িনিদম; তিতয়া, মই

য িযেহাৱা, ই ােয়লৰ পিব জনা তাক জািতেবােৰ জািনব। ৮ ভু

িযেহাৱাই কেছ, চাৱা! সেয় আিহেছ, সেয় িস হ’ব, মই িনেজ কাৱা

িদন এেয়। ৯ সই সময়ত ই ােয়লৰ নগৰ িনবাসীসকেল ওলাই গ,

ফৰ আৰু ঢাল, ধ আৰু কাঁড়, হাতৰ লািঠ আৰু যাঠী আিদ অ েবাৰ

খিৰ কিৰ পিুৰব; তওঁেলােক সাত বছৰৈলেক সইেবাৰ খিৰ কিৰ পিুৰ

থািকব। ১০ তওঁেলােক পথাৰৰ পৰা খিৰ নািনব আৰু কাঠিনত কােনা

গছ নাকািটব; িকয়েনা তওঁেলােক অ েবাৰেক খিৰ কিৰ পিুৰব। ভু

িযেহাৱাই কেছ, তওঁেলাকক লটু কৰােবাৰক তওঁেলােক লটু কিৰব

আৰু তওঁেলাকক অপহৰণ কৰাসকলক তওঁেলােক অপহৰণ কিৰব।

১১ তিতয়া আৰু মই সই িদনা ই ােয়লৰ মাজত সমু ৰ পৱূ ফালৰ

বাটৰৱুাসকলৰ উপত কােটাত গাগক পিুতবৈল ঠাই িদম; সেয় বাটৰৱুাৰ

বাট ব কিৰব; সই ঠাইেত তওঁেলােক গাগ আৰু তাৰ আটাই লাক

সমহূক পিুতব; আৰু তওঁেলােক তাৰ নাম হােমান‐ গাগৰ [ গাগৰ লাক

সমহূৰ] উপত কা থ’ব। ১২আৰু দশ িচ কিৰবৰ কাৰেণ ই ােয়ল বংশই

সাত মাহৈলেক তওঁেলাকক পিুত থািকব। ১৩ এেন িক, দশৰ সকেলা

লােক তওঁেলাকক পিুতব; ভু িযেহাৱাই কেছ, মই গৗৰৱাি ত হ’বৰ

িদনা সেয় তওঁেলাকৈল যশস াৰ কাৰণ হ’ব। ১৪ তিতয়া লাকসকেল

কামত লািগ থািকব পৰা মা হক বািচ ল’ব; তওঁেলােক দশ মণ কিৰ

কিৰ দশ িচ কিৰবৰ অেথ মািটত পিৰ থকা অৱিশ সকলক বাটৰৱুাৰ

সহায়ত পিুত থ’ব; সাত মাহৰ মৰুত তওঁেলােক িবচািৰ ফুিৰব। ১৫

আৰু কােনা বাটৰৱুাই দশৰ মােজিদ যাওঁেত যিদ মা হৰ হাড় দেখ,

তে , পাঁেতাতা মানিহ হােমান গাগৰ উপত কাত তাক পাতক বিুল

তওঁ তাৰ ওপৰত এটা িচন িদব। ১৬আৰু হােমানা [ লাক সমহূ] বিুল

এখন নগৰৰ নােমা হ’ব। এইদেৰ তওঁেলােক দশ িচ কিৰব। ১৭

আৰু হ ম ষ স ান, ভু িযেহাৱাই এই দেৰ কেছ: আটাই িবধৰ

প ীক আৰু আটাই বনৰীয়া জ ুক তুিম কাৱা, “ তামােলােক গাট খাই

আহা! তামােলােক মাংস খাবৈল আৰু ৰ পান কিৰবৈল, মাৰ য ৈল,

ই ােয়লৰ প তেবাৰৰ ওপৰত মই িয য কিৰম, তাৈলেক চািৰওফালৰ

পৰা আিহ একি ত হাৱা। ১৮ তামােলােক বীৰসকলৰ মাংস খাবা

আৰু মতা মৰ‐ছাগ, মৰ‐ছাগ পাৱািল, ছাগ আৰু ভতৰা ৰপূ পিৃথৱীৰ

অিধপিতসকলৰ ৰ পান কিৰবা; তওঁেলাক সকেলােৱ বাচানৰ পু

প ৰপূ। ১৯ তিতয়া তামােলাকৰ কাৰেণ মই িয য কিৰম, তাৰ

তল তামােলােক তৃ নােহাৱাৈলেক ভাজন কিৰবা আৰু তামােলােক

মতলীয়া নােহাৱাৈলেক তাৰ তজ পান কিৰবা। ২০আৰু ভু িযেহাৱাই

কেছ, তামােলােক মাৰ মজত বিহ ঘাঁৰা আৰু ৰথ, বীৰ আৰু আটাই

ৰণৱুাক খাই পট ভৰাবা’।” ২১ তিতয়া এইদেৰ মই জািতেবাৰৰ মাজত

মাৰ গৗৰৱ াপন কিৰম, আৰু মাৰ িয দ মই িস কিৰম, আৰু

তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ িয হাত অপণ কিৰম, তাক আটাই জািতেয়

দিখব। ২২ ই ােয়ল বংশই সই িদনাৰ পৰা আগৈল মই য তওঁেলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱা ইয়াক জািনব। ২৩আৰু জািতেবােৰ জািনব, য, ই ােয়ল

বংশই িনজ অপৰাধেত দশা ৰৈল গিছল; কাৰণ তওঁেলােক মাৰ

অিহেত িবে াহ কৰাত, মই তওঁেলাকৰ পৰা মাৰ মখু ঢািক তওঁেলাকৰ

শ ৰ হাতত তওঁেলাকক শাধাই িদিছেলাঁ, আৰু তওঁেলাক সকেলােৱ

তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হিছল। ২৪ তওঁেলাকৰ অেশৗচ আৰু নানা

অপৰাধ অ সােৰ, মই তওঁেলাকৈল কায কিৰিছেলাঁ, আৰু তওঁেলাকৰ

পৰা মাৰ মখু ঢািকিছেলাঁ। ২৫ িক ু ভু িযেহাৱাই কেছ, এিতয়া মই

যােকাবৰ ব ী অৱ া পিৰৱ ন কিৰম, আৰু গােটই ই ােয়ল বংশক
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দয়া কিৰম আৰু মাৰ পিব নামৰ অেথ মই উৎসাহী হ’ম। ২৬আৰু

এিতয়া তওঁেলােক িনজ দশত িনৰাপেদ বাস কিৰব, আৰু কােনও

তওঁেলাকক ভয় নেদখৱুাব, ২৭ যিতয়া মই তওঁেলাকক জািতেবাৰৰ

মাজৰ পৰা ওেলাটাই আিন, তওঁেলাকৰ শ ৰ দশেবাৰৰ পৰা গাটাই

অেনক জািতৰ সা ােত তওঁেলাকৰ মাজত পিব ীকৃত হ’ম, তিতয়া

তওঁেলােক িনজৰ লাজৰ আৰু তওঁেলােক মাৰ িবৰেু কৰা িনজৰ

আটাই অপৰাধৰ ভাৰ বব। ২৮আৰু মই তওঁেলাকক জািতেবাৰৰ মাজৈল

দশা ৰ কৰাৰ পাছত তওঁেলাকৰ দশৈল আিন তওঁেলাকক গাটােল,

মই য তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, তাক তওঁেলােক জািনব আৰু মই তাত

তওঁেলাকৰ কােকা আৰু অৱিশ নাৰািখম। ২৯আৰু মই তওঁেলাকৰ

পৰা মাৰ মখু আৰু নাঢািকম; িকয়েনা ভু িযেহাৱাই কেছ, মই ই ােয়ল‐

বংশৰ ওপৰত মাৰ আ া বািক িদম।”

৪০আিম বািবলনৰ পৰা দশা িৰত হাৱাৰ পঁিচশ বছৰৰ বছিৰ,

বছৰৰ আৰ ণত, মাহৰ দশম িদনা, নগৰখন হািৰত হাৱাৰ

চতু শ বছৰৰ সই িদনাই িযেহাৱাই তওঁৰ হাত মাৰ ওপৰত িদ মাক

তাৈল িনেল। ২ তওঁ মাক ঈ ৰীয় দশনত ই ােয়ল দশৈল িন এখন

অিতশয় ওখ প তত ব ৱােল; তাৰ ওপৰত দি ণফােল এক নগৰ ৰপূ

গহৃ দখা গিছল। ৩ তিতয়া তওঁ মাক তাৈল িনেল, আৰু চাৱা, হাতত

এগছ শণ সূতাৰ ৰছী আৰু এডাল পিৰমান‐নল লাৱা িপতলৰ আভাৰ দেৰ

আবা থকা এজন পৰুষু আিছল; তওঁ বাট‐চৰাত িথয় হ আিছল। ৪ পােছ

সই পৰুেুষ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, তুিম িনজৰ চ েৰ চাৱা, িনজৰ

কােণেৰ না আৰু মই তামাক িয িয দখৱুাম, সই সকেলাৈল মন িদয়া;

িকয়েনা মই যন সই সকেলােক তামাক দখৱুাম, এই অিভ ােয়েৰেহ

তামাক ইয়াৈল অনা হ’ল; তুিম িয িয দিখবা, সই সকেলােক ই ােয়ল

বংশক জনাবা। ৫আৰু চাৱা, গহৃৰ বািহেৰ চািৰওফােল এটা গড় আিছল,

আৰু পৰুষুজনৰ হাতত জিুখবৰ কাৰেণ ছহাত দীঘল এডাল নল আিছল;

তাৰ েত ক হাতৰ জাখ এক হাত চািৰ আঙুল; পােছ তওঁ গড় জিুখলত,

ডােঠ এক নল, আৰু ওখই এক নল হ’ল। ৬ তিতয়া তওঁ পৱূফােল

মখু কৰা বাট‐চৰাৈল আিহ তাৰ খটখিটেয়িদ উিঠল আৰু তওঁ সই বাট‐

চৰাৰ ৱাৰডিল জিুখলত, বহেল এক নল হ’ল; আৰু এক নল বহল আন

ৱাৰডিলও আিছল। ৭আৰু েত ক হৰী কাঁঠািল এক নল দীঘল আৰু

এক নল বহল আিছল, আৰু সই কাঁঠািলেবাৰ পাঁচ হাত পাঁচ হাত অ েৰ

আিছল; আৰু গহৃৰ ফােল বাট‐চৰােটাৰ বাৰা াৰ কাষত থকা ৱাৰডিল

এক নল আিছল। ৮ তওঁ বাট‐চৰােটাৰ গহৃৰ ফালৈল থকা বাৰা া জিুখ

এক নল পােল। ৯ পাছত তওঁ বাট‐চৰােটাৰ বাৰা া জিুখ আঠ হাত পােল

আৰু বাৰা াৰ ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগ জিুখ হাত হাত পােল আৰু

বাট‐চৰােটাৰ বাৰা া গহৃৰ ফালৈল আিছল। ১০আৰু সই পৱূফালৰ বাট‐

চৰােটাৰ হৰী কাঁঠািল এফােল িতনটা আনফােল িতনটা আিছল, সই

িতিনওটা এেক জাখৰ; আৰু ইফােল িসফােল থকা, পহৰী কাঁঠািল পথৃক

কৰা দৱালেবাৰ এেক জাখৰ। ১১ পােছ তওঁ বাট‐চৰােটাৰ েৱশ ানৰ

জিুখ দহ হাত পােল আৰু বাট‐চৰােটাৰ দঘ জিুখ তৰ হাত পােল।

১২আৰু েত ক হৰী‐ কাঁঠািলৰ আগত ইফােল এশ হাতৰ িসফােল এশ

হাতৰ সীমা আিছল আৰু েত ক হৰী‐ কাঁঠািল ইফােল ছহাত িসফােল

ছহাত আিছল। ১৩আৰু তিতয়া তওঁ এটা হৰী‐ কাঁঠািলৰ চালৰ পৰা

আন চালৈলেক বাট‐চৰােটা জিুখ পঁিচশ হাত বহল পােল, ৱাৰ স খুা‐

স িুখ। ১৪ তিতয়া তওঁ বাৰা াৰ জাখ িথৰ কিৰ িবশ হাত পােল; বাট‐

চৰােটাৰ কউফােল থকা চাতালখন বাৰা াত লািগ আিছল। ১৫আৰু

বাট‐চৰােটাৰ েৱশ ানৰ স খুৰ পৰা বাট‐চৰােটাৰ গহৃৰ ফােল থকা

বাৰা াৰ স খুৈল প াশ হাত। ১৬ হৰী– কাঁঠািলেবাৰত, বাট‐চৰােটাৰ

িভতেৰ কউফােল সইেবাৰ পথৃক কৰা দৱালেবাৰত, আৰু সইদেৰ

িখলানেবাৰত, িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক আিছল আৰু সই িখিড়িক িভতেৰ

কউফােল আিছল আৰু বাৰা াৰ ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগত খাজৰু

গছৰ আকৃিত আিছল। ১৭ তিতয়া তওঁ মাক বািহৰ চাতালখনৈল

িনেল আৰু চাৱা, চাতালখনৰ কউফােল সজা অেনক কাঁঠািল আৰু

িশল পািৰ িদয়া এেডাখৰ ঠাই আিছল; সই ঠাইেডাখৰত ি শটা কাঁঠািল

আিছল। ১৮আৰু ঠাইেডাখৰ বাট‐চৰােকইটাৰ কােষ কােষ আিছল; সেয়

বহেল বাট‐চৰােকইটাৰ দীঘলৰ সমান সেয় িশলপািৰ িদয়া চাপৰ ঠাই।

১৯ পাছত তওঁ তলৰ বাট‐চৰােটাৰ স খূৰ পৰা িভতৰৰ চাতালখনৰ

স খূৈল, বািহেৰ জিুখ পৱূ আৰু উ ৰ েয়াফােল এশ এশ হাত

পােল। ২০ পাছত তওঁ বািহৰ চাতালখনৰ উ ৰ ফােল মখু কৰা বাট‐

চৰােটাৰ দঘ আৰু জিুখেল। ২১ তাৰ হৰী‐ কাঁঠািল ইফােল িতিনটা

িসফােল িতিনটা আিছল আৰু তাৰ ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগ আৰু তাৰ

িখলিনেবাৰ থম বাট‐চৰােটাৰ পিৰমান মেতই; তাৰ দঘ প াশ হাত

আৰু পঁিচশ হাত। ২২ তাৰ িখিড়িকেবাৰ, তাৰ িখলিনেবাৰ আৰু তাৰ

খাজৰু গছৰ আকৃিতৰ পৱূফালৰ বাট‐চৰােটাৰ পিৰমান মেতই; সাতখাপ

গ তাৰ ওপৰত উঠা যায়; তাৰ িখলিনেবাৰ িভতৰ ফােল আিছল। ২৩

উ ৰফালৰ বাট‐চৰােটাৰ আৰু পৱূফালৰ বাট‐চৰােটাৰ স খুত িভতৰ

চাতালখনৰ বাট‐চৰা আিছল; আৰু তওঁ এটা বাট‐চৰাৰ পৰা আন এটা

বাট‐চৰােটাৈল জিুখ এশ হাত পােল। ২৪ পাছত তওঁ মাক দি ণ

ফালৈল িনেল আৰু চাৱা, দি ণফােল মখু কৰা এটা বাট‐চৰা আিছল

আৰু তওঁ তাৰ ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগ তাৰ িখলিনেবাৰ জিুখ সই

পিৰমানেতই পােল। ২৫ তাত আৰু তাৰ কউফােল থকা িখলানেবাৰত

ওপেৰ কাৱা িখিড়িকৰ দেৰ িখিড়িক আিছল, তাৰ দঘ প াশ হাত

আৰু পঁিচশ হাত। ২৬ তাৰ ওপৰত উিঠবৈল সাতখাপ আিছল; তাৰ

িখলানেবাৰ িভতৰ ফােল আিছল আৰু তাৰ বাৰা া ওলাই থকা স খুৰ ই

ভাগত ইফােল িসফােল খাজৰু গছৰ আকৃিত আিছল। ২৭আৰু দি ণ

পােল িভতৰ চাতালখনৰ এটা বাট‐চৰা আিছল; তওঁ এটা বাট‐চৰাৰ

পৰা আনেটাৈল দি ণ পােল জিুখ এশ হাত পােল। ২৮ পােছ তওঁ মাক

দি ণফালৰ বাট‐চৰাইিদ িভতৰ চাতালখনৈল িনেল আৰু তওঁ দি ণৰ

বাট‐চৰা জিুখ সই পিৰমাণমেতই পােল; ২৯ তাৰ হৰী‐ কাঁঠািলেবাৰ,

তাৰ পৰা ওলাই থকা বাৰা াৰ ই ভাগ, আৰু তাৰ িখলানেবাৰ সই

পিৰমাণমেতই আিছল; তাত আৰু তাৰ কউফােল তাৰ িখলানেবাৰত

িখিড়িক আিছল; তাৰ দঘ প াশ হাত আৰু পঁিচশ হাত। ৩০আৰু

কউফােল পঁিচশ হাত দীঘল আৰু পাঁচ হাত বহল িখলানেবাৰ আিছল;

৩১ তাৰ িখলানেবাৰ বািহৰ চাতালখনৰ ফালৈল আিছল, আৰু তাৰ

বাৰা াৰ ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগত খাজৰু গছৰ আকৃিত আিছল

আৰু তাৰ ওপৰত উিঠবৈল আঠ খাপ আিছল। ৩২ পাছত তওঁ মাক

পৱূফালৈল িভতৰ চাতালখনৰ মাজৈল িনেল আৰু বাট‐চৰােটা জিুখ সই

পিৰমাণেতই পােল। ৩৩ তাৰ হৰী‐ কাঁঠািলেবাৰ, তাৰ বাৰা াৰ ওলাই

থকা স খুৰ ই ভাগ আৰু তাৰ িখলানেবাৰ সই পিৰমাণেতই আিছল;

তাত আৰু তাৰ কউফােল তাৰ িখলানেবাৰত িখিড়িক আিছল; বাট‐

চৰােটা প াশ হাত দীঘল আৰু পঁিচশ হাত বহল। ৩৪ তাৰ িখলানেবাৰ

বািহৰ চাতালখনৰ ফালৈল আিছল আৰু ইফােল িসফােল তাৰ বাৰা াৰ

ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগত খাজৰু গছৰ আকৃিত আিছল; আৰু তাৰ

ওপৰত উিঠবৈল আঠ খাপ আিছল। ৩৫ পাছত তওঁ মাক উ ৰ বাট‐

চৰােটাৈল িনেল আৰু তওঁ তাক জিুখ সই পিৰমাণমেতই পােল। ৩৬

তাৰ হৰী‐ কাঁঠািলেবাৰ, তাৰ বাৰা াৰ ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগ

আৰু তাৰ িখলানেবাৰ সই পিৰমাণেতই আিছল আৰু কউফােল তাত

িখিড়িক আিছল; তাৰ দঘ প াশ হাত আৰু পঁিছশ হাত আিছল। ৩৭

তাৰ বাৰা া বািহৰ চাতালৰ ফালৈল আিছল আৰু তাৰ ইফােল িসফােল

ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগত খাজৰু গছৰ আকৃিত আিছল; আৰু তাৰ

ওপৰত উিঠবৈল আঠ খাপ আিছল। ৩৮ েত ক বাট‐চৰাৰ বাৰা াৰ

ওলাই থকা স খুৰ ই ভাগৰ ওচৰত ৱাৰ থকা এটা এটা কাঁঠািল

আিছল; তাত হাম‐বিল ধাৱা হয়। ৩৯ হাম‐বিল, পাপাথক‐বিল আৰু

দাষাথক বিল কািটবৈল বাট‐চৰােটাৰ বাৰা াত ইফােল খন িসফােল

খন মজ আিছল। ৪০আৰু উ ৰ ফালৰ বাট‐চৰােটাৰ েৱশ ানত

খটখিটৰ ওচৰত বািহেৰ এফােল খন মজ আিছল আৰু আনফােল

বাট‐চৰােটাৰ বাৰা াৰ দাঁিতত খন মজ আিছল। ৪১ এইদেৰ বাট‐

চৰােটাৰ িভতৰত চািৰখন আৰু বাট‐চৰােটাৰ বািহৰত চািৰখন মজ
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আিছল; বিল কািটবৈল স মঠু আঠখন মজআিছল। ৪২আৰু হাম‐বিলৰ

অেথ ডৰ হাত দীঘল, ডৰ হাত বহল, আৰু এক হাত ওখ, কটািশলৰ

এেন চািৰখন মজ আিছল; তাত হাম‐বিল আৰু আন আন বিল কটা

অ ৰখা হয়। ৪৩আৰু িভতেৰ কউফােল চািৰ আঙুিলয়া হাঁেকািটেবাৰ

লেগাৱা আিছল আৰু মজ কইখনত উৎসগ কিৰ মাংস থাৱা হয়। ৪৪

আৰু িভতৰ বাট‐চৰােটাৰ বািহৰত উ ৰ বাট‐চৰােটাৰ কাষত িভতৰ

চাতালখনত গায়ন‐বায়নসকলৰ কাৰেণ কইটামান কাঁঠািল আিছল,

সইেবাৰৰ মখু দি ণ ফােল; পৱূ বাট‐চৰােটাৰ কাষত উ ৰ ফােল মখু

কৰা এটা কাঁঠািল আিছল। ৪৫আৰু তওঁ মাক ক’ ল, “দি ণফােল

মখু কৰা এই কাঁঠািলেটা গহৃ ৰ ক পেুৰািহতসকলৰ কাৰেণ। ৪৬আৰু

উ ৰ ফােল মখু কৰা কাঁঠািলেটা য ‐ বিদ ৰ ক পেুৰািহতসকলৰ

কাৰেণ; তওঁেলাক চােদাকৰ স ান; লবীৰ স ান সকলৰ মাজৰ পৰা

তওঁেলােকই িযেহাৱাৰ পিৰচযা কিৰবৈল তওঁৰ িৰৈল আেহ। ৪৭আৰু

তওঁ চাতালখন জিুখ এশ হাত দীঘল আৰু এশ হাত বহল পােল, সেয়

চািৰওফােল সমান; য ‐ বিদেটা গহৃৰ আগত আিছল। ৪৮ পাছত তওঁ

মাক গহৃৰ বাৰা াৈল িন, সই বাৰ াৰ ওলাই থকা স খুৰ েত ক

ভাগ জিুখ, ইফােল পাঁচ হাত িসফােল পাঁচ হাত পােল, আৰু েত ক

েৱশ ানৰ কাষৰ ওলাই থকা ভাগৰ ইফােল িতিন হাত আনফােল

িতিন হাত পােল। ৪৯ বাৰা াৰ দঘ িবশ হাত আৰু বাৰ হাত আিছল

আৰু তাৈল উিঠব পৰা খটখটী আিছল; আৰু বাৰা াৰ ওলাই থকা স খুৰ

ই ভাগৰ ওচৰত এফােল এটা আৰু আনফােল এটা আিছল।

৪১ তিতয়া তওঁ মাক মি ৰৰ িৰৈল িন, তাৰ স খুৰ ওলাই থকা

ই ভাগ জিুখ, এফােল ছহাত আনফােল ছহাত বহল পােল। সেয়

ত ুৰ বহলৰ সমান। ২আৰু েৱশ ানৰ দহ হাত; আৰু েৱশ ানৰ

স খুৰ ই ভাগ ইফােল পাঁচ হাত িসফােল পাঁচ হাত আিছল; আৰু তওঁ

তাৰ দঘ জিুখ চি শ হাত আৰু জিুখ িবশ হাত পােল। ৩ তিতয়া

তওঁ িভতৰ ফােল গ েৱশ ানৰ স খুৰ ওলাই থকা ই ভাগ জিুখ

হাত হাত পােল আৰু েৱশ ান জিুখ ছহাত পােল; েৱশ ানৰ

সাত হাত আিছল। ৪ তিতয়া তওঁ তাৰ দঘ জিুখ িবশ হাত পােল

আৰু “এেয় অিত পিব ান” বিুল তওঁ মাক ক’ ল। ৫ তিতয়া তওঁ

গহৃিটৰ দৱাল জিুখ ছহাত পােল আৰু চািৰওফােল গহৃ মৰাই থকা

িকনাৰৰ কাঁঠািলেবাৰৰ েত ক কাঁঠািলৰ জিুখ চািৰ হাত পােল। ৬

িকনাৰৰ কাঁঠািলেবাৰ ওপৰা‐ওপিৰৈক িতিন শাৰী আিছল আৰু েত ক

শাৰীত ি শটা কাঁঠািল আিছল আৰু িকনাৰৰ কাঁঠািলেবাৰ যন লািগ

থােক, এই অিভ ােয় সইেবাৰ কউফালৰ িকনাৰৰ কাঁঠািলত গহৃৰ

দৱালত সামাল, িক ু গহৃৰ দৱালত সইেবাৰ ব নািছল। ৭আৰু

িকনাৰৰ কাঁঠািলেবােৰ গহৃিট মৰাই িযমান ওপৰৈল গ’ল, সইেবাৰ

িসমােন বহল হ গ’ল, িকয়েনা গহৃৰ কউফােল গহৃৰ মৰ েম ওখ হ

গিছল; এই হতুেক গহৃৰ ফােল াই ওপৰৈল েম বািঢ়ল; এই কাৰেণ

লােক তলৰ কাঁঠািলৰ পৰা ওপৰৰ কাঁঠািলৈল মাজৰ কাঁঠািলেয়িদ

উেঠ। ৮ তিতয়া মই দিখেলাঁ, গহৃৰ চািৰওফােল ওখ িভি মলূ আিছল;

িকনাৰৰ কাঁঠািলেবাৰৰ িভি মলূ দীঘল হাতৰ ছহাত পিৰমাণৰ স ণূ

এক নল। ৯ িকনাৰৰ কাঁঠািলেবাৰৰ বািহৰ ফালৰ দৱালৰ ডাঠ পাঁচ

হাত আৰু বাকী শূ ঠাইিখিন পাঁচ হাত আিছল। ১০ কউিপেন গহৃৰ

চািৰওফােল কাঁঠািলেবাৰৰ মাজত িবশ হাত বহল এেডাখৰ ঠাই আিছল।

১১ তাত িকনাৰৰ কাঁঠািলেবাৰৰ ৱাৰ বাকী শূ ঠাইেডাখৰৰ ফালৈল

আিছল; এখন উ ৰ ফােল আৰু আনখন দি ণফােল আিছল; আৰু বাকী

শূ ঠাইেডাখৰৰ কউফােল পাঁচ হাত। ১২আৰু পথৃক কৰা ঠাইৰ

স খুত পি মফােল থকা ঘৰ স ৰ হাত বহল; আৰু ঘৰৰ দৱালৰ ডাঠ

চািৰওফােল পাঁচ হাত আৰু তাৰ দঘ নৈ হাত। ১৩ তিতয়া তওঁ গহৃ

জিুখ এশ হাত দীঘল পােল আৰু পথৃক কৰা ঠাই আৰু দৱােল সেত

ঘৰেটা জিুখ এশ হাত দীঘল পােল। ১৪আৰু তওঁ পৱূফােল গহৃৰ আৰু

পথৃক কৰা ঠাইৰ আগফালৰ জিুখ এশ হাত পােল। ১৫আৰু তিতয়া

পথৃক কৰা ঠাইৰ মৰুত, তাৰ পাছফােল থকা ঘৰেটাৰ দঘ আৰু ইফােল

িসফােল থকা তাৰ ঠক বাৰা ােবাৰৰ দঘ জিুখ তওঁ এশ হাত পােল;

আৰু তওঁ মি ৰ, িভতৰ‐মি ৰ আৰু চাতালখনৰ বাৰা া জিুখেল। ১৬

এই িতিনওটাৰ কউফােল ৱাৰডিল, িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক আৰু ঠক

বাৰা া আিছল; চাতালখনৰ বাৰা াৰ স খুত কউফােল মিজয়াৰ পৰা

িখিড়িকৈলেক ত া লেগাৱা আিছল: িখিড়িকেবাৰ ঢকা আিছল। ১৭আৰু

ৱাৰৰ ওপৰ ভাগ, িভতৰ গহৃিট, বািহৰৰ ঠাই আৰু গােটই দৱাল,

চািৰওফােল িভতেৰ আৰু বািহেৰ িয িয আিছল, সই সকেলােক জাখা

হ’ল। ১৮ কৰবূ আৰু খাজৰু গছৰ আকৃিত এইদেৰ কৰা হিছল, য, টা

টা কৰবূৰ আকৃিতৰ মাজত এেজাপা এেজাপা খাজৰু গছৰ আকৃিত

আিছল; আৰু েত ক কৰবূৰ খন খন মখু আিছল। ১৯ এইদেৰ,

এফােল খাজৰু গছৰ আকৃিতেটাৰ পােন মা হৰ মখু আৰু আনফােল

খাজৰু গছৰ আকৃিতেটাৰ পােন ডকা িসংহৰ মখু আিছল; কউফােল

গােটই গহৃত এইদেৰ কৰা হ’ল। ২০ মিজয়াৰ পৰা ৱাৰৰ ওপৰৈলেক

কৰবূ আৰু খাজৰু গছৰ আকৃিত কৰা হিছল; মি ৰৰ দৱাল এই কাৰ

আিছল। ২১ মি ৰৰ িবষেয় হ’ ল, ৱাৰৰ খটুােকইটা চািৰিসৰীয়া কৰা

আিছল; অিত পিব ানৰ আগফালৰ িবষেয় হ’ ল, তাৰ আকৃিত মি ৰৰ

আকৃিতৰ িনিচনা। ২২ বিদেটা কাঠৰ, িতিনহাত ওখ আৰু হাত দীঘল,

তাৰ চুক আৰু দীেঘ পথািলেয় গােটই গা কাঠৰ আিছল। পােছ তওঁ

মাক ক’ ল, “এই বিদেয়ই িযেহাৱাৰ আগত থকা মজ।” ২৩ মি ৰ

আৰু অিত পিব ানৰ ফলীয়া খন ৱাৰ আিছল। ২৪আৰু েত ক

ফালৰ ঘৰূাব পৰা ই ই খলপ আিছল। এফােল খলপ আৰু আনফােল

খলপ আিছল। ২৫ দৱালত কৰাৰ দেৰ সইেবাৰত, মি ৰৰ ৱাৰ

কইখনত কৰবূ আৰু খাজৰু গছৰ আকৃিত কৰা আিছল; আৰু বািহৰত

বাৰা াৰ আগফালৰ ওপৰত ডাঠ কাঠৰ চিত আিছল। ২৬ বাৰা াৰ ই

কােষ, ইফােল িসফােল িচিলিঙ িদয়া িখিড়িক আৰু খাজৰু গছৰ আকৃিত

আিছল; গহৃৰ িকনাৰৰ কাঁঠািলেবাৰ আৰু ডাঠ কাঠৰ চিতেকইটা এই

কাৰ আিছল।

৪২ তাৰ পাছত সই মা েহ মাক উ ৰ ফালৰ বােটিদ বািহৰ

চাতালখনৈল িন আৰু পথৃক কৰা ঠাইৰ স খূত আৰু উ ৰ

ফালৰ ঘৰেটাৰ স খুত থকা কাঁঠািলেবাৰৈল িনেল। ২আৰু এশ হাত

দীঘল ঠাইৰ আগত উপি ত কেৰাৱােল; ৱাৰ উ ৰ ফােল আিছল;

প াশ হাত। ৩ সই কাঁঠািলেবাৰ িভতৰ চাতালখনৰ িবশ হাতৰ

আগত আৰু বািহৰ চাতালখনৰ িশলত পািৰ িদয়া ঠাইৰ স খুত আিছল;

ততৃীয় খাপৰ ঠক বাৰা ােবাৰ স খূা‐স িূখৈক আিছল। ৪ আৰু

িভতৰ ফােল কাঁঠািলেবাৰৰ আগত দহ হাত বহল আৰু এশ হাত দীঘল

এটা অহা‐ যাৱা কৰা বাট আিছল; আৰু সইেবাৰৰ ৱাৰ উ ৰফােল

আিছল। ৫ ওপৰৰ কাঁঠািলেবাৰ ঠক; িকয়েনা ঘৰেটাত ঠক বাৰা া

কইটাই তলৰ আৰু মাজৰ কাঁঠািলতৈক অিধক ঠাই লিছল। ৬ কাৰণ

সইেবাৰ িতিনও খাপত আিছল, আৰু বািহৰ চাতালখনৰ কাঁঠািলেবাৰৰ

ৰ দেৰ সইেবাৰৰ নািছল; এই হতুেক ওপৰৰ কাঁঠািলেবাৰ

মািটত থকা তলৰ কাঁঠািলতৈক আৰু মাজৰ কাঁঠািলতৈক অিধক ঠক

আিছল। ৭আৰু বািহৰত, বািহৰ চাতাললখনৰ ফােল কাঁঠািলেবাৰৰ

কাষত আৰু কাঁঠািলেবাৰৰ স খুত িয গড় আিছল, সেয় প াশ হাত

দীঘল। ৮ িকয়েনা বািহৰ চাতালখনৰ ফােল থকা কাঁঠািলেবাৰৰ

দঘ প াশ হাত; িক ু মি ৰৰ ফােল থকা কাঁঠািলেবাৰৰ দঘ এশ

হাত। ৯ বািহৰ চাতালখনৰ পৰা সইেবাৰ কাঁঠািলত সামাবৈল গ’ ল,

সইেবাৰৰ ঠাইতৈক চাপৰত, পৱূফােল সােমাৱা বাট পাৱা যায়। ১০

চাতালখনৰ গড়ৰ বহলফােল পৱূিদেশ পথৃক কৰা ঠাইৰ আৰু ঘৰেটাৰ

আগত কাঁঠািলেবাৰ আিছল। ১১ এইেবাৰৰ আগত িয এটা বাট আিছল,

সই বাট উ ৰফােল থকা কাঁঠািলেবাৰৰ স খুৰ বাটৰ িনিচনা যন

দখা যায়; এইেবাৰ সইেবাৰৰ সমােন দীঘল আৰু বহল আৰু এইেবাৰৰ

আটাইেবাৰ বািহৰৈল ওেলাৱা বাট সইেবাৰৰ দেৰ আৰু সই ধৰেণই। ১২

বাটৰ মৰুত, দি ণফােল থকা কাঁঠািলেবাৰৰ ৱাৰেবাৰৰ িনিচনা এখন

ৱাৰ আিছল; সই কাঁঠািলেবাৰত সামাবৈল গ’ ল, পৱূফােল িঠক গড়ৰ

স খুত সই ৱাৰ পাৱা যায়। ১৩ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “পথৃক

কৰা ঠাইৰ স খুত থকা উ ৰ আৰু দি ণৰ কাঁঠািলেবাৰ পিব কাঁঠািল;
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িযেহাৱাৰ ওচৰত থকা পেুৰািহতসকেল তাত অিত পিব ব ভাজন কেৰ;

তাত তওঁেলােক অিত পিব ব েবাৰ, ভ নেবদ , পাপাথক বিল আৰু

দাষাথক বিল থয়; িকয়েনা সই ঠাই পিব । ১৪ যিতয়া পেুৰািহতসকল

পিব ানত সামায়, তিতয়া তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পিৰচযা ব তাত

নৰখাৈক তাৰ পৰা বািহৰ চাতালখনৈল নাযায়; িকয়েনা সইেবাৰ পিব ;

তওঁেলােক আন ব িপি লাকসকলৰ ঠাইৈল যায়।” ১৫ পাছত তওঁ

িভতৰ গহৃ জিুখ এঁটালত, পৱূফােলমখু কৰা বাট‐চৰাইিদ মাক উিলয়াই

িনেল আৰু চািৰওফােল গােটই গহৃ জিুখেল। ১৬ তওঁ পৱূফােল পিৰমাণ

নেলেৰ জিুখ পাঁচশ হাত পােল। ১৭ তওঁ ঘিূৰ উ ৰফােল পিৰমাণ নেলেৰ

জিুখ পাঁচশ হাত পােল। ১৮ তওঁ দি ণফােল পিৰমাণ নেলেৰ জিুখ

পাঁচশ হাত পােল। ১৯আৰু তওঁ পি ফালৈল ঘিূৰ সই ফােল পিৰমাণ

নেলেৰ জিুখ পাঁচশ হাত পােল। ২০ তওঁ চািৰওফােল তাক জিুখেল;

পিব আৰু সাধাৰণ ঠাইৰ মাজত েভদ কিৰবৈল, তাৰ চািৰওফােল

পাঁচশ হাত দীঘল আৰু পাঁচশ হাত বহল এেন এটা গড় আিছল।

৪৩ পাছত সই মা েহ বাট‐চৰােটাৈল, পৱূফােল মখু কৰা বাট‐

চৰােটাৈল মাক িনেল। ২আৰু চাৱা! পৱূফালৰ পৰা ই ােয়লৰ

ঈ ৰৰ গৗৰৱ আিহল; তওঁৰ িন ব জল সমহূৰ শ ৰ দেৰ আৰু পিৃথৱী

তওঁৰ গৗৰেৱেৰ উ ল হ’ল! ৩আৰু মই দশনত দখা পদাথৰ দেৰ,

নগৰখন ংস কিৰবৈল অহা সময়ত মই দশনত দখা পদাথ আিছল আৰু

কবাৰ নদীৰ ওচৰত মই দশনত দখা পদাথৰ দেৰই এই দশনত দখা

পদাথ আিছল। তােত মই উবিুৰ হ পিৰেলাঁ! ৪আৰু িযেহাৱাৰ গৗৰৱ

পৱূফােল মখু কৰা বাট‐চৰােটাৰ বােটিদ গহৃিটত সামাল। ৫ তিতয়া

আ াই মাক তুিল িভতৰ‐ চাতালখনৈল িনেল; আৰু চাৱা, িযেহাৱাৰ

গৗৰেৱ গহৃিট পিৰপণূ কিৰেল! ৬আৰু গহৃিটৰ িভতৰৰ পৰা এজেন মাক

কথা কাৱা মই িনবৈল পােলাঁ। আৰু এজন পৰুষু মাৰ ওচৰত িথয়

হ’লিহ। ৭ তওঁ মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, এেয় মাৰ িসংহাসনৰ

আৰু মাৰ ভিৰৰ তলৱুাৰ ঠাই; ইয়াত মই িচৰকালৈলেক ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ মাজত বাস কিৰম, আৰু ই ােয়ল বংশই তওঁেলােক বা

তওঁেলাকৰ ৰজাসকেল িনজৰ বশ াকমেৰ, আৰু তওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ

মৰণ কালত তওঁেলাকৰ ‘মৰা শেৱেৰ’ মাৰ পিব নাম পনুৰায় অ িচ

নকিৰব। ৮ তওঁেলােক মাৰ ৱাৰডিলৰ ওচৰত তওঁেলাকৰ ৱাৰডিল,

আৰু মাৰ ৱাৰ খটুাৰ ওচৰত তওঁেলাকৰ ৱাৰ খুঁটা িদ, মাৰ আৰু

তওঁেলাকৰ মাজত কৱল এটা দৱাল ৰািখ অ িচ নকিৰব। তওঁেলােক

কৰা তওঁেলাকৰ িঘণলগীয়া কােযেৰ তওঁেলােক মাৰ পিব নাম

অপিব কিৰেল; এই কাৰেণ মই াধত তওঁেলাকক ন কিৰেলাঁ।

৯ এিতয়া তওঁেলাকৰ বশ াকম আৰু তওঁেলাকৰ ৰজাসকলৰ মৰা

শৱ তওঁেলােক মাৰ পৰা দূৰ কৰক; তােত মই তওঁেলাকৰ মাজত

িচৰকালৈলেক বাস কিৰম। ১০ হ ম ষ স ান, ই ােয়ল‐বংশই িনজ

অপৰাধৰ কাৰেণ লাজ পাবৰ কাৰেণ তুিম তওঁেলাকক গহৃিট দখউুৱা;

আৰু ৰ ক গঁথা গহৃিট তওঁেলােক জাখক। ১১আৰু তওঁেলােক কৰা

আটাই কাযৰ কাৰেণ যিদ তওঁেলাক লি ত হয়, তে তওঁেলােক

গহৃিটৰ সমদূায় আকৃিত আৰু তাৰ আটাই িনয়ম ণালী ৰ া কিৰ সই

মেত যন কায কেৰ, এই অিভ ােয় গহৃিটৰ আকাৰ, তাৰ গঠন, িভতৰৈল

বািহৰৈল অহা যাৱা কৰা তাৰ বাটেবাৰ, তাৰ সকেলা কাৰ আকাৰ আৰু

তাৰ আটাই ব ৱ া তওঁেলাকক জেনাৱা আৰু তওঁেলাকৰ আগেত িলখা।

১২ এেয় গহৃিটৰ ব ৱ া, প তখনৰ িটঙত তাৰ সমদুায় সীমা চািৰওফােল

পিব হ’ব। চাৱা! গহৃিটৰ ব ৱ া এেয়। ১৩আৰু য ‐ বিদেটাৰ হাতৰ

জাখ এইেবােৰই সই হাত, এক হাত চািৰ আঙুল। তল ভাগ এক হাত,

এক হাত আৰু চািৰওফােল তাৰ িকনাৰৰ বাৰ এেবেগত হ’ব; এেয়

য ‐ বিদেটাৰ তিল হ’ব। ১৪আৰু মািটত থকা তল ভাগৰ পৰা তল

খাপৈল হাত আৰু বহেল এক হাত হ’ব। ১৫আৰু য ‐ বিদেটাৰ ওপৰ

ভাগ চািৰ হাত হ’ব আৰু য ‐ বিদেটাৰ জইুশালৰ পৰা ওপৰৈল চাইটা

িশং হ’ব। ১৬ য ‐ বিদেটাৰ জইুশাল বাৰ হাত দীঘল আৰু বাৰ হাত বহল

হ’ব; তাৰ চািৰওফােল সমান হ’ব। ১৭আৰু ওপৰ ভাগ চৗ হাত দীঘল

আৰু চৗ হাত বহল, চািৰচুকীয়া হ’ব; আৰু তাৰ চািৰওফােল থকা বাৰ

আধা হাত, আৰু তাৰ তল ভাগ চািৰওফােল এক হাত হ’ব; তাৰ খটখটী

পৱূফালৈল মখু কিৰ থািকব।” ১৮ তাৰ পাছত তওঁ মাক ক’ ল, “ হ

ম ষ স ান, ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: য ‐ বিদেটা সািজ এঁেটাৱা

িদনা তাত হাম বিল উৎসগ কিৰবৈল আৰু তজ ছিটয়াবৈল তাৰ িনয়ম

ণালী এইেবাৰ। ১৯ মাৰ পিৰচযা কিৰবৈল মাৰ ওচৰত থকা চােদাক

বংশৰ লবীয়া পেুৰািহতসকলক তুিম পাপাথক বিলৰ কাৰেণ এটা ডকা

ভতৰা িদবা।” এেয়ই ভু িযেহাৱাই িদয়া ঘাষণা ২০ তিতয়া তুিম তাৰ

অলপ তজ ল বিদেটাৰ চািৰটা িশঙত, তাৰ ওপৰ ভাগৰ চািৰ চুকত

আৰু চািৰওফােল তাৰ বাৰত লগাবা; তুিম এইদেৰ তাক িচ কিৰবা। ২১

পাছত পাপাথক বিলৰ সই ভতৰােটা ল তাক ধমধামৰ বািহেৰ গহৃৰ

িনৰিূপত ঠাইত দাহ কৰা হ’ব। ২২ তিতয়া ি তীয় িদনা তুিম পাপাথক

বিলৰ কাৰেণ এটা িনঘণূ মতা ছাগ উৎসগ কিৰবা; তােত পেুৰািহতসকেল

ভতৰােটােৰ য ‐ বিদেটা িচ কৰা দেৰ য ‐ বিদেটা িচ কিৰব। ২৩

তাক িচ কিৰ এঁটােল তুিম এটা িনঘণু ডকা ভতৰা আৰু জাকৰ পৰা

এটা িনঘণূ মতা মৰ উৎসগ কিৰবা। ২৪ তুিম সই টাক িযেহাৱাৰ

আগৈল আিনবা; তােত পেুৰািহতসকেল সইেবাৰৰ ওপৰত লাণ ছিটয়াব

আৰু তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐বিল ৰেূপ সইেবাৰ উৎসগ

কিৰব। ২৫ তুিম সাতিদনৈলেক িতিদেন পাপাথক বিল ৰেূপ এটা এটা

ছাগ উৎসগ কিৰবা; আৰু তওঁেলােক এটা ডকা ভতৰা, আৰু জাকৰ

পৰা এটা িনঘণূ মৰ উৎসগ কিৰব। ২৬ সাতিদনৈলেক তওঁেলােক

য েবিদেটা ায়ি কিৰ তাক িচ কিৰব; এইদেৰ তওঁেলােক তাৰ

িত া কিৰব। ২৭আৰু তওঁেলােক িদন স ণূ হ’ ল, অ ম িদনা আৰু

তাৰ পাছত পেুৰািহতদকলৰ য ‐ বিদেটাত তামােলাকৰ হাম বিল আৰু

তামােলাকৰ ম লাথক বিল উৎসগ কিৰব; তােত, ভু িযেহাৱাই কেছ,

“মই তামােলাকক হণ কিৰম।”

৪৪ তিতয়া সই মা েহ ধমধামৰ পৱূফােল মখু কৰা বািহৰ বাট‐

চৰােটাৈল মাক ওেলাটাই িনেল, সেয় টানৈক ব কিৰ থাৱা

আিছল। ২ পাছত িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “এই বাট‐চৰােটা ব থািকব,

মলা নাযাব আৰু এইিপেন কােনা লাক নােসামাব; িকয়েনা ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এইফােলই েৱশ কিৰেল; এই হতুেক ই ব থািকব।

৩অিধপিতজনৰ িবষেয় হ’ ল, কৱল তওঁেহ িযেহাৱাৰ আগত আহাৰ

কিৰবৰ অেথ তাত বিহব তওঁ বাট‐চৰােটাৰ বাৰা াৰ বােটিদ সামাব

আৰু সই এেক বােটিদেয়ই বািহৰ ওলাব।” ৪ তাৰ পাছত তওঁ উ ৰ

বাট‐চৰােটাৰ বােটিদ মাক গহৃিটৰ আগৈল িনেল আৰু মই চাই দিখেলাঁ,

িযেহাৱাৰ গৗৰেৱ িযেহাৱাৰ গহৃিট পিৰপণূ কিৰেল; তােত মই উবিুৰ হ

পিৰেলাঁ! ৫ পােছ িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, িযেহাৱাৰ

গহৃিটৰ সকেলা িনয়ম ণালী আৰু তাৰ আটাই ব ৱ াৰ িবষেয় মই তামাক

িয িয ক’ম, তুিম সই সকেলাৈল মেনােযাগ কৰা, চ িদয়া, কাণ িদয়া

আৰু ধমধামৰ বািহৰৈল যাৱা েত ক বাটৈল আৰু গহৃিটৰ েৱশ ানৈল

ভালৈক মন িদ চাৱা। ৬আৰু তুিম িবে াহী ই ােয়ল বংশক ক’বা, ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ৭ হ ই ােয়ল বংশ, তামােলােক মাক

আহাৰ, অথাৎ তল আৰু তজ উৎসগ কৰা সময়ত, মাৰ গহৃিট অপিব

কিৰবৰ কাৰেণ মাৰ ধমধামত ভিৰ িদবৈল অচু ৎ দয়ৰ আৰু অচু ৎ

মাংসৰ িবজাতীয়সকলক মাৰ ধমধামৈল য আিনলা, তামােলাকৰ

আটাই িঘণলগীয়া কাযৰ মাজত সইেটােৱই তামােলাকৰ পে যেথ

হওক; তামােলাকৰ আটাই িঘণলগীয়া কাযৰ বািহেৰও তামােলােক

মাৰ িনয়মিট ভািঙলা। ৮আিৰ তামােলােক মাৰ পিব ব িবষয়ক

ৰ ণীয় ৰ া কৰা নাই; িক ু তামােলােক মাৰ ধমধামত মাৰ ৰ ণীয়

ৰ া কিৰবৈল ই ামেত ৰ ক পািতলা। ৯ ভু িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: ই ােয়লৰ স ান সকলৰ মাজত থকা িবজাতীয়সকলৰ অচু ৎ

দয়ৰ আৰু অচু ৎ মাংসৰ কােনা িবজাতীয় মাৰ ধমধামত নােসামাব।

১০ িক ু ই ােয়ল িবপেথ যাৱা সময়ত, িয লবীয়াসকেল িনজ িনজ

মিু ৰ পাছত চিল মাৰ পৰা িবপেথ গিছল, মাৰ পৰা আঁতৰ হাৱা সই

লবীয়াসকেল িনজ িনজ অপৰাধৰ ভাৰ বব। ১১ তওঁেলােক গহৃিটৰ
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ৱাৰ ৰখীয়া আৰু গহৃিট পিৰচযা কিৰ মাৰ ধমধামত পিৰচাৰক হ’ব;

তওঁেলােকই হাম‐বিল আৰু জাসকলৰ অেথ িদয়া বিল কািটব আৰু

জাসকলৰ পিৰচযা কিৰবৈল তওঁেলােকই তওঁেলাকৰ আগত িথয়

হ’ব। ১২ তওঁেলােক জাসকলৰ মিু েবাৰৰ আগত তওঁেলাকৰ পিৰচযা

কিৰ ই ােয়ল‐বংশৰ অপৰাধজনক িবিঘিন ৰপূ হিছল; এই হতুেক ভু

িযেহাৱাই কেছ, মই তওঁেলাকৰ অিহেত মাৰ হাত দািঙ শপত কিৰেলাঁ,

য, তওঁেলােক িনজ িনজ অপৰাধৰ ভাৰ বব। ১৩আৰু তওঁেলােক

মাৰ ওচৰত পেুৰািহত কম কিৰবৈল নািহব, মাৰ পিব , মাৰ অিত

পিব ব েবাৰৰ কােনা ব ৰ ওচৰ নাচািপব, িক ু তওঁেলাকৰ লাজৰ

আৰু তওঁেলােক কৰা িঘণলগীয়া কাযৰ ভাৰ বব। ১৪ গহৃিটৰ সকেলা

সৱকীয়া কাযত আৰু তাত কিৰব লগা আটাই কমত মই তওঁেলাকক

গহৃিটৰ ৰ ণীয়ৰ ৰ ক কিৰম। ১৫ িক ু ই ােয়লৰ স ান সকল মাৰ

পৰা িবপেথ যাৱা কালত, মাৰ ধমধামৰ ৰ ণীয় ৰ া কৰা চােদাকৰ

স ান লবীয়া পেুৰািহতসকেল হ’ ল, মাৰ পিৰচযা কিৰবৈল মাৰ

িৰৈল আিহব; আৰু ভু িযেহাৱাই কেছ, তওঁেলােক তল আৰু তজ

মাৰ উে েশ উৎসগ কিৰবৈল মাৰ আগত িথয় হ’ব। ১৬ ‘ তওঁেলােক

মাৰ ধমধামত সামাব, মাৰ পিৰচযা কিৰবৈল মাৰ মজৰ ওচৰৈল

আিহব আৰু মাৰ ৰ ণীয় ৰ া কিৰব। ১৭ আৰু তওঁেলােক িভতৰ

চাতালখনৰ বাট‐চৰা কইটাইিদ সামােল, তওঁেলােক শণ সূতাৰ ব

িপি ব; আৰু তওঁেলােক িভতৰ চাতালখনৰ বাট‐চৰা কইটাত আৰু

গহৃত পিৰচযা কেৰাঁেত তওঁেলাকৰ গাত নামৰ কােপাৰ নাথািকব। ১৮

তওঁেলাকৰ মৰুত শণ সূতাৰ পা িৰ, আৰু কঁকালত শণ সূতাৰ জািঙয়া

থািকব; ঘাম উিলওৱা কােনা কােপাৰ তওঁেলােক কঁকালত নাবাি ব।

১৯ যিতয়া তওঁেলােক বািহৰ চাতালখনৈল, তওঁেলাকৰ িৰৈল বািহৰ

চাতালখনৈলেক ওলাই যাব, তিতয়া তওঁেলােক তওঁেলাকৰ পিৰচযা

ব সােলাকাই পিব কাঁঠািলেবাৰত থব আৰু তওঁেলাকৰ বে েৰ

তওঁেলাকক পিব নকিৰবৰ কাৰেণ আন ব িপি ব। ২০ তওঁেলােক

মৰূ খৰুাব, বা চুিল দীঘল হ’বৈল িনিদব, কৱল মৰূৰ চুিল কািটব।

২১ িভতৰ‐ চাতালখনত সােমাৱা সময়ত কােনা পেুৰািহেত া াৰস

পান নকিৰব। ২২ তওঁেলােক িবধৱা, বা পিৰত ীক িবয়া নকিৰব,

িক ু ই ােয়ল বংশৰ ঔৰসত জ া মাৰীক, িবধৱা হ’ লও, পেুৰািহতৰ

িবধৱাক িবয়া কিৰব। ২৩আৰু তওঁেলােক মাৰ জাসকলক পিব

আৰু সাধাৰণৰ মাজত েভদ িশকাব, িচ আৰু অ িচৰ মাজত িবিভ

কিৰবৈল িশিকব। ২৪ আৰু কােনা িববাদ হ’ ল, তওঁেলােক িবচাৰ

কিৰবৈল িথয় হ’ব; মাৰ িবচাৰ অ সােৰ তওঁেলােক িবচাৰ কিৰব; মাৰ

আটাই িনৰিূপত প তেবাৰত মাৰ ব ৱ া আৰু িবিধেবাৰ তওঁেলােক

পালন কিৰব; আৰু মাৰ িব াম‐িদনেবাৰ পিব কিৰব। ২৫ আৰু

তওঁেলাকৰ কােনও িনজেক অ িচ কিৰবৈল মৰা মা হৰ ওচৰৈল

নাযাব, িক ু , বােয়ক, মাক, পেুতক, জীেয়ক আৰু ভােয়কৰ িক ামী

নােহাৱা ভনীেয়কৰ কাৰেণ িনজেক অ িচ কিৰব পােৰ। ২৬ কােনা

পেুৰািহত িচ হাৱাৰ পাছত তাৰ কাৰেণ সাত িদন িনৰপূণ কৰা হ’ব।

২৭ ভু িযেহাৱাই কেছ, ‘ধমধামত পিৰচযা কিৰবৈল, ধমধামত িভতৰ‐

চাতালখনত তওঁ সােমাৱা িদনা িনজৰ পাপাথক বিল উৎসগ কিৰব।’

২৮ ‘আৰু পেুৰািহতসকেল এক আিধপত পাব; মেয়ই তওঁেলাকৰ সই

আিধপত ; আৰু তওঁেলােক তওঁেলাকক ই ােয়লৰ মাজত কােনা

আিধপত িনিদব; মেয়ই তওঁেলাকৰ আিধপত । ২৯ ভ নেবদ ,

পাপাথক বিল, আৰু দাষাথক বিল তওঁেলােকই খাব; আৰু ই ােয়লৰ

েত ক বিজত ব তওঁেলাকেৰই হ’ব; ৩০আৰু থেম পকা শস ািদৰ

েত কৰ আগ ভাগ আৰু তামােলাকৰ আটাই উে ালনীয় উপহাৰৰ

েত ক ব ৰ উে ালনীয় ভাগ পেুৰািহতসকলেৰই হ’ব; আৰু তামাৰ

ঘৰত আশী াদ থািকবৰ কাৰেণ তুিম তামাৰ খৰিচয়া শস ৰ আগ ভাগ

পেুৰািহতক িদবা। ৩১আৰু চৰাই হওঁক িক প হওঁক, িনেজ মৰা বা

জ ু েৱ িছৰা এেকােকই পেুৰািহতসকেল নাখাব।

৪৫ ইয়াৰ বািহেৰ, যিতয়া তামােলােক আিধপত ৰ অেথ িচিঠ‐

খলেৰ দশ ভাগ বাঁিটবা, তিতয়া তামােলােক দশৰ এক

পিব অংশ িযেহাৱাৰ উে েশ উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ কিৰবা; সেয়

দীঘেল পঁিচশ হাজাৰ হাত; আৰু বহেল িবশ হাজাৰ হাত হ’ব; সেয়

চািৰওঁফােল তাৰ সমদুায় সীমাৰ িভতৰত পিব হ’ব। ২ তােৰ পাঁচ শ

হাত দীঘল আৰু পাঁচ শ হাত বহল চািৰওঁফােল সমান এেন এেডাখৰ ঠাই

পিব ানৰ কাৰেণ থািকব আৰু তাৰ বািহৰ ফােল মকুিল ঠাইৰ কাৰেণ

কউিপেন প াশ হাত থািকব। ৩আৰু তুিম সই পিৰিমত অংশৰ পঁিচশ

হাজাৰ হাত দীঘল আৰু দহ হাজাৰ হাত বহল ঠাই এেডাখৰ জিুখবা আৰু

তাত পিব ধমধাম হ’ব। ৪ সেয় দশৰ পিব অংশ; সেয় িযেহাৱাৰ

পিৰচযা কিৰবৈল অহা ধমধামৰ পিৰচাৰক পেুৰািহতসকলৰ কাৰেণ হ’ব;

আৰু সেয় তওঁেলাকৰ ঘৰৰ কাৰেণ ঠাই হ’ব, আৰু ধমধামৰ কাৰেণ

পিব ান হ’ব। ৫ িবশটা কাঁঠািল হ’বৈল পঁিচশ হাজাৰ হাত দীঘল আৰু

দহ হাজাৰ হাত বহল ঠাই এেডাখৰ গহৃিটৰ পিৰচাৰক লবীয়াসকলৰ

আিধপত ৰ অেথ হ’ব। ৬আৰু উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ কৰা পিব অংশৰ

একােষ, পাঁচহাজাৰ হাত দীঘল এেডাখৰ ঠাই নগৰখনৰ আিধপত ,

তামােলােক িনৰপূণ কিৰবা; সেয় ই ােয়লৰ সমদুায় বংশৰ কাৰেণ হ’ব।

৭ পিব উপহাৰৰ আৰু নগৰখনৰ আিধপত ৰ ইফােল িসফােল, পিব

উপহাৰ আৰু নগৰখনৰ আিধপত ৰ স খুত, পি মফালৰ পি মিদেশ

আৰু পৱূফালৰ পৱূিদেশ অিধপিতজনৰ ভাগ হ’ব; আৰু সই ভাগ দীঘেল

পি ম সীমাৰ পৰা পৱূসীমাৈলেক অংশেবাৰৰ এক অংশৰ সমান হ’ব।

৮ দশত ই ােয়লৰ মাজত সেয় তওঁৰ আিধপত ৰ অেথ হ’ব; আৰু

মাৰ অিধপিতসকেল মাৰ জাসকলক আৰু অত াচাৰ নকিৰব, িক ু

ই ােয়ল‐বংশৰ ফদ অ সােৰ তওঁেলাকক দশ িদব। ৯ ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: ‘ হ ই ােয়লৰ অিধপিতসকল, তামােলাকৰ পে যেথ

হ’ল; তামােলােক অত াচাৰ আৰু লটু দূৰ কৰা, িবচাৰ আৰু ায় িস

কৰা; ভু িযেহাৱাই কেছ তামােলােক মাৰ জাসকলক খদাই িদবৈল

া হাৱা। ১০ ‘ তামােলাকৰ ায় পা া, ায় ঐফা আৰু ায় বৎ হ’ব

লােগ। ১১ বতত এক হামৰৰ দহ ভাগৰ এভাগ আৰু ঐফাত এক হামৰৰ

দহ ভাগৰ এভাগ ধিৰবৰ কাৰেণ ঐফা আৰু বৎ এেক পিৰমাণৰ হ’ব;

তাৰ পিৰমাণ হামৰ অ সােৰ হ’ব। ১২আৰু চকলত িবশ গৰা থািকব;

তামােলাকৰ মািনত িবশ চকল, পঁিচশ চকল, পা ৰ চকল থািকব।

১৩ তামােলােক িদব লগীয়া উপহাৰ এই। তামােলােক এক হামৰ

ঘঁ ধানৰ পৰা ঐফাৰ ছয় ভাগৰ এভাগ আৰু এক হামৰ যৱৰ পৰা ঐফাৰ

ছয় ভাগৰ এভাগ িদবা। ১৪আৰু তলৰ, বৎ স কীয় তলৰ িনৰিূপত

ভাগ এক কাৰৰ পৰা বতৰ দহ ভাগৰ এভাগ হ’ব; এক কাৰত দহ বৎ,

অথাৎ এক হমৰ আেছ; িকয়েনা এক হামৰত দহ বৎ থােক। ১৫আৰু

ভু িযেহাৱাই কেছ, লাকসকলক ায়ি কিৰবৈল, ভ নেবদ ,

হাম‐বিল আৰু ম লাথক বিলৰ কাৰেণ ই ােয়লৰ পিু কৰ ঘাঁহিনত

চৰা শ শ মৰৰ িভতৰত জাকৰ পৰা এটা এটা মৰ িদব লািগব।’

১৬ দশৰ সকল জাই ই ােয়লৰ অিধপিতজনক সই উপহাৰ িদব।

১৭আৰু প তেবাৰত ন‐ জানত, িব াম‐িদনত ই ােয়ল বংশৰ আটাই

িনৰিূপত উৎসৱত হাম‐বিল ভ নেবদ আৰু পয় নেবদ উৎসগ

কিৰবৈল অিধপিতজন বাধ হ’ব; ই ােয়ল বংশক ায়ি কিৰবৈল

তওঁ পাপাথক বিল, ভ নেবদ , হাম‐বিল আৰু ম লাথক বিল উৎসগ

কিৰব।’ ১৮ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ থম মাহৰ থম িদনা তুিম

এটা িনঘণূী ভতৰা ল ধম ধামক পাপৰ পৰা মু কিৰবা। ১৯ পেুৰািহেত

সই পাপাথক বিলৰ িকছু তজ ল গহৃিটৰ ৱাৰৰ খটুাত য ‐ বিদৰ

ওপৰ ভাগৰ চািৰ চুকত আৰু িভতৰ‐ চাতালখনৰ বাট‐চৰােটাৰ ৱাৰৰ

খটুাত লগাব। ২০আৰু ভূল কৰা কােনা লাকৰ আৰু কােনা িনে াধ

মা হৰ কাৰেণও মাহৰ স ম িদনা তুিম সই দেৰ কিৰবা। ২১ থম

মাহৰ চৗ িদনৰ িদনা তামােলাকৰ িন াৰ‐প , সাতিদনীয়া ভাজ হ’ব;

সইিদনা খিমৰ িনিদয়া িপঠা খাব লািগব। ২২ সই িদনা অিধপিতজেন

িনজৰ কাৰেণ আৰু দশৰ আটাই জাৰ কাৰেণ পাপাথক বিল ৰেূপ

এটা ভতৰা উৎসগ কিৰব। ২৩আৰু তওঁ ভাজৰ সাতিদন িযেহাৱাৰ

উে েশ হামবিলৰ কাৰেণ িদেন িদেন সােতাটা সােতাটা িনঘণূী ভতৰা

আৰু সােতাটা সােতাটা মতা মৰ‐ছাগ উৎসগ কিৰব আৰু পাপাথক বিলৰ
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কাৰেণ িতিদেন এটা এটা ছাগ উৎসগ কিৰব। ২৪আৰু তওঁ এটা এটা

ভতৰাৰ এক এক ঐফা আৰু এটা এটা মতা মৰ‐ছাগৰ লগত এক এক

ঐফা আৰু এক এক ঐফাৰ লগত এক এক হীন তল িদ ভ নেবদ

উৎসগ কিৰব। ২৫ স ম মাহৰ পা ৰ িদনৰ িদনাও পাপাথক বিল,

হাম বিল, ভ নেবদ আৰু তল উৎসগ কিৰব; তওঁ ভাজত সাত

িদনৈলেক সইদেৰ কিৰব।’

৪৬ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘পৱূফােল মখু কৰা িভতৰ

চাতালখনৰ বাট‐চৰােটা কাম কৰা ছয় িদন ব থািকব; িক ু

িব াম িদনত আৰু ন‐ জানৰ িদনা খালা হ’ব। ২আৰু অিধপিতজন

বািহৰৰ পৰা বাট‐চৰাৰ বাৰা াৰ বােটিদ সামাই বাট‐চৰােটাৰ ৱাৰৰ

খটুাৰ ওচৰত িথয় হ’ব আৰু পেুৰািহতসকেল তওঁৰ হাম‐বিল ও ম লাথক

বিল উৎসগ কিৰব আৰু তওঁ ৱাৰডিলত িণপাত কিৰব, পাছত ওলাই

যাব; িক ু বাট‐চৰােটা গধিূল নােহাৱাৈলেক ব কৰা নাযাব। ৩আৰু

দশৰ জাসকেল িব াম িদনত আৰু ন‐ জানত িযেহাৱাৰ আগত সই

বাট‐চৰােটাৰ েৱশ ানত িণপাত কিৰব। ৪আৰু িযেহাৱাৰ উে েশ

অিধপিতজেন উৎসগ কিৰব লগীয়া হাম বিল এই; িব ামবােৰ ছটা

িনঘণূী মৰ‐ছাগ পাৱািল আৰু এটা িনঘণূী মতা মৰ‐ছাগ হ’ব। ৫ মতা

মৰ‐ছাগেটাৰ লগত িদয়া ভ নেবদ এক ঐফা হ’ব আৰু মৰ‐ছাগ

পাৱািলেবাৰৰ লগত িদয়া ভ নেবদ তওঁৰ শি অ সােৰ হ’ব আৰু

এক এক ঐফাৰ লগত এক এক হীন তল হ’ব। ৬আৰু ন‐ জানৰ িদনা

এটা িনঘণূী ডকা ভতৰা হ’ব; আৰু ছটা মৰ‐ছাগ পাৱািল আৰু এটা মতা

মৰ‐ছাগ হ’ব, এইেবােৰা িনঘণূী হ’ব। ৭আৰু ভতৰােটাৰ লগত এক

ঐফা, মতা মৰ‐ছাগেটাৰ লগত এক ঐফা, মৰ‐ছাগ পাৱািলেবাৰৰ

লগত তওঁৰ শি অ সােৰ আৰু এক এক ঐফাৰ লগত এক এক হীন

তল িদ তওঁ ভ নেবদ যু ত কিৰব। ৮ যিতয়া অিধপিতজন

সামাব, তিতয়া তওঁ বাট‐চৰােটাৰ বাৰা াৰ বােটিদ সামাব আৰু

সই এেক বােটিদেয়ই ওলাই যাব। ৯ িক ু যিতয়া দশৰ জাসকল

িনৰিূপত উৎসৱত িযেহাৱাৰ আগৈল আিহব, তিতয়া িয জেন িণপাত

কিৰবৈল উ ৰ বাট‐চৰােটাৰ বােটিদ সামাব, তওঁ দি ণ বাট‐চৰােটাৰ

বােটিদ ওলাই যাব আৰু িয জেন দি ণ বাট‐চৰােটাৰ বােটিদ সামাব,

তওঁ উ ৰ বাট‐চৰােটাৰ বােটিদ ওলাই যাব; তওঁ সােমাৱা বাট‐

চৰােটাৰ বােটিদ ওলাই নাযাব, িক ু পােন পােন ওলাই যাব। ১০

আৰু তওঁেলাক সােমাৱা সময়ত অিধপিতজন তওঁেলাকৰ মাজত হ

সামাব; আৰু ওেলাৱা সময়ত তওঁেলাক সকেলােৱ এেকলেগ ওলাব।

১১ প তেবাৰ আৰু িনৰিূপত সময়ত ভ নেবদ এটা এটা ভতৰাৰ

লগত এক এক ঐফা, এটা এটা মতা মৰৰ লগত এক এক ঐফা, মৰ

পাৱািলেবাৰৰ লগত তওঁৰ শি অ সােৰ, আৰু এক এক ঐফাৰ লগত

এক এক হীম তল হ’ব। ১২ আৰু যিতয়া অিধপিতজেন ই ামেত

িদয়া উপহাৰ উৎসগ কিৰব, অথাৎ িযেহাৱাৰ উে েশ হামবিল বা

ম লাথক বিল ই ামেত িদয়া উপহাৰ ৰেূপ উৎসগ কিৰব, তিতয়া

পৱূফােল মখু কৰা বাটচৰােটা তওঁৰ কাৰেণ খালা হ’ব আৰু তওঁ

িব ামবােৰ কৰা দেৰ িনজৰ হামবিল আৰু ম লাথক বিল উৎসগ কিৰব;

পােছ তওঁ বািহৰৈল যাব আৰু তওঁ ওলাই যাৱাৰ পাছত বাট‐চৰােটা

ব কৰা হ’ব। ১৩ আৰু তুিম িদেন িদেন িযেহাৱাৰ উে েশ হাম‐

বিলৰ কাৰেণ এটা এটা এবছৰীয়া িনঘণূী মৰ পাৱািল উৎসগ কিৰবা;

িত ৰািতপৱুা তুিম তাক উৎসগ কিৰবা। ১৪ আৰু তুিম ঐফাৰ ছয়

ভাগৰ এভাগ আৰু িমিহ আটা িড় ভজাবৈল হীনৰ িতিনভাগৰ এভাগ

তল িদ িত ৰািতপৱুা তাৰ লগত এক এক ভ নেবদ উৎসগ

কিৰবা; সেয় িচৰ ায়ী িনয়ম অ সােৰ িনেত িনেত িযেহাৱাৰ উে েশ

িদব লগীয়া ভ নেবদ । ১৫ এইদেৰ তওঁেলােক িত ৰািতপৱুা

িনত হামবিলৰ অেথ, মৰ পাৱািল, ভ নেবদ আৰু তল উৎসগ

কিৰব।’ ১৬ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘যিদ অিধপিতজেন তওঁৰ

পু সকলৰ কােনা এজনক িকবা ব দান কেৰ, তে সই ব ত

সইজনৰ থািকব, সেয় তওঁৰ পু সকলৰ হ’ব; পু ‐ পৗ ািদ েম

তাত তওঁেলাকৰ থািকব। ১৭ িক ু তওঁ যিদ তওঁৰ আিধপত ৰ পৰা

তওঁৰ ব ীেবাৰৰ কােনা ব ীক িকবা ব দান কেৰ, তে সেয় মিু ৰ

বছৰৈলেক তাৰ হ থািকব; তাৰ পাছত অিধপিতজনৰ পনুৰায় হ’ব।

িক ু তওঁৰ আিধপত হ’ ল তওঁৰ পু সকলৰ হ’ব। ১৮ ইয়াৰ উপিৰও,

অিধপিতজেন জাসকলৰ আিধপত ৰ পৰা তওঁেলাকক খদাবৰ কাৰেণ

তওঁেলাকৰ আিধপত ৰ পৰা এেকা নল’ব; মাৰ জাসকলৰ এজেনা

িনজ আিধপত ৰ পৰা িছ ‐িভ নহ’বৰ কাৰেণ তওঁ িনজ আিধপত ৰ

পৰাই তওঁৰ পু সকলক আিধপত িদব’।” ১৯ তাৰ পাছত তওঁ

উ ৰফােল মখু কৰা পেুৰািহতসকলৰ পিব কাঁঠািলৈল বাট‐চৰােটাৰ

কাষৰ েৱশ ােনিদ মাক িনেল, আৰু চাৱা! পি মিদেশ পাছফােল

এখন ঠাই আিছল। ২০ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, পেুৰািহতসকেল

লাকসকলক পিব কিৰবৈল দাষাথক বিল, পাপাথক বিল আৰু ভ

নেবদ বািহৰ চাতালখনৈল িনিনবৰ কাৰেণ, সই পাপাথক ও দাষাথক

বিল িসেজাৱা আৰু ভ নেবদ তাও িদয়া ঠাই এেয়।” ২১ তিতয়া

তওঁ মাক বািহৰ চাতালখনৈল িন চাতালখনৰ চািৰচুেকিদ ফুৰােল;

আৰু চাৱা, চাতালখনৰ েত ক চুকত এখন এখন চাতাল আিছল।

২২ চাতালখনৰ চািৰচুকত, গেড়েৰ আবতৃ চি শ হাত দীঘল আৰু ি শ

হাত বহল এখন এখন চাতাল আিছল; চুকৰ এই চািৰখন চাতাল এেক

পিৰমাণৰ। ২৩ সই চািৰখনৰ েত কখনৰ চািৰওফােল লগালিগ এশাৰী

এশাৰী ঘৰ আিছল; আৰু চািৰওফালৰ সই ঘৰেবাৰৰ তলত িসজাবৰ

কাৰেণ চৗকা পতা আিছল। ২৪ পাছত তওঁ মাক ক’ ল, “গহৃিটৰ

পিৰচাৰকসকেল তওঁেলাকৰ বিলৰ মাংস িসেজাৱা ঘৰ এইেবাৰ।”

৪৭ তিতয়া সই মা েহ মাক গহৃিটৰ ৱাৰমখুৈল উিলয়াই আিনেল;

আৰু চাৱা! গহৃিটৰ ৱাৰ ডিলৰ তলৰ পৰা জল সমহূ ওলাই

পৱূ িদশৈল ব গ’ল, িকয়েনা গহৃিটৰ আগফাল পৱূিদেশ আিছল; আৰু

বিদেটাৰ দি েণ গহৃিটৰ সাঁ কাষৰ তলৰ পৰা সই জল সমহূ নািম

গিছল। ২ পাছত তওঁ মাক বাটচৰােটাৰ বােটিদ উ ৰফােল উিলয়াই

িনেল আৰু মাক ঘিূৰ অহা বােটিদ, পৱূফােল মখু কৰা বাটচৰােটাৈল যাৱা

পেথিদ বািহৰৰ বাটচৰােটাৈল আিনেল, আৰু চাৱা, সাঁ ফােল জল সমহূ

ওলাই ব গিছল। ৩ পাছত পৰুষুজেন হাতত ৰছী এডাল ল পৱূফালৈল

আগ বািঢ় গ এক হাজাৰ হাত জিুখেল আৰু মাক জল সমহূৰ মােজিদ

িনেল; সেয় খাৰ‐গঁিঠয়া পানী। ৪ তিতয়া তওঁ এক হাজাৰ হাত জিুখেল

আৰু জল সমহূৰ মােজিদ মাক িনেল; সেয় একাঁঠুৱা পানী। পনুৰায় তওঁ

এক হাজাৰ হাত জিুখেল আৰু মাক জল সমহূৰ মােজিদ িনেল; সেয়

এককলীয়া পানী। ৫ পাছত তওঁ আেকৗ এক হাজাৰ হাত জিুখেল, সেয়

মই পাৰ হ যাব নাৱাৰা এখন নদী; িকয়েনা জল সমহূ বািঢ়ল, সাঁেতািৰব

লগা জল সমহূ হ’ল, পাৰ হ যাব নাৱাৰা এখন নদী হ’ল। ৬ তওঁ মাক

ক’ ল, “ হ ম ষ স ান, তুিম ইয়াক দিখছা ন?” এইবিুল তওঁ মাক

পনুৰায় নদীখনৰ দাঁিতৈল ল গ’ল। ৭ মই উলিট অহাত, চাৱা, নদীখনৰ

পাৰত ইপােৰ িসপােৰ অেনক অেনক গছ আেছ। ৮ পাছত তওঁ মাক

ক’ ল, এই জল সমহূ পৱূ অ লৈল ওলাই গেছ; এেয় অৰাবাৰ মােজিদ

নািম যাব, তাৰ পাছত সমূ ৈল যাব; এই জন সমহূ সমূ ত সামােল তাৰ

পানী উ ম হ যাব। ৯আৰু এই মহানদীখন যাৱা সকেলা ঠাইৰ অসংখ

জীৱ‐জ ু জীব আৰু ব সংখ ক মাছ হ’ব; িকয়েনা এই জল সমহূ সমূ ৈল

গ’ ল তাৰ জল সমহূ উ ম হ যাব; আৰু নদীখন যাৱা সকেলা ঠাই

সকেলা াণী জীব। ১০ তাৰ পাৰত মাছমৰীয়াসকল িথয় হ’ব আৰু অিয়ন‐

গদীৰ পৰা অিয়ন‐ই িয়মৈলেক জাল মিল িদয়া ঠাই হ’ব; তওঁেলাকৰ

মাছ মহাসমূ ৰ মাছৰ দেৰ নানা িবধৰ অসংখ মাছ হ’ব। ১১ িক ু তাৰ

বাকা ঠাই আৰু দল‐দলিনেবাৰ উ ম নহ’ব; সইেবাৰ লাণীয়া ঠাই হ’ব।

১২আৰু নদীখনৰ কাষত, তাৰ পাৰত ইফােল িসফােল সকেলািবধৰ খাৱা

িটৰ গছ হ’ব, সইেবাৰৰ পাত জঁয় নপিৰব আৰু িট ঢুকাব; জল

সমহূ ধমধামৰ পৰা ওেলাৱাৰ কাৰেণ সইেবাৰত মােহ মােহ নতুন নতুন

িট ধিৰব; আৰু সইেবাৰৰ িট আহাৰৰ কাৰেণ, আৰু সইেবাৰৰ পাত

কিৰবৰ কাৰেণ হ’ব। ১৩ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ, িয সীমাৰ
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িভতৰত তামােলােক ই ােয়লৰ বাৰ ফদ অ সােৰ আিধপত ৰ কাৰেণ

দশ ভাগ বাঁিটবা, সই সীমা এই; যােচেফ ভাগ পাব। ১৪আৰু মই

তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক িদবৈল িয দশৰ িবষেয় হাত দািঙ শপত

কিৰিছেলাঁ, সই দশ তামােলােক সমােন আিধপত ৰেূপ ল’বা; সই

দশ আিধপত ৰেূপ তামােলাকৰ হ’ব। ১৫আৰু দশৰ সীমা এইদেৰ

হ’ব। উ ৰফােল মহাসমূ ৰ পৰা িহতেলানৰ বােটিদ চদাদৰ েৱশ ানৰ

ফালৈল। ১৬ হমাৎ, বেৰাথা, দে চকৰ আৰু হমাতৰ সীমাৰ মাজত থকা

িচ িয়ম, আৰু হাওৰাণৰ সীমাত থকা হােচৰ‐হ ীেকাণ। ১৭ এইদেৰ

সীমােটা সমু ৰ পৰা দে চকৰ সীমাত থকা হচৰ‐ঐেনানৈলেক যাব আৰু

উ ৰ ফােল উ ৰিদেশ হমাতৰ সীমা। ১৮ এেয় উ ৰ ফাল। আৰু পৱূফাল

হাওৰাণ, দে চক, ও িগিলয়দ, এই কইটােৰ আৰু ই ােয়ল দশেৰ

মাজত থকা য ন হ’ব; উ ৰ সীমাৰ পৰা পৱূ সমূ ৈলেক তামােলােক

জিুখবা। ১৯ এেয় পৱূ ফাল। আৰু দি ণ িদেশ দি ণ ফাল, তামৰৰ

পৰা মৰীেবাৎ‐কােদচৰ জল সমেূহিদ, িমচৰ জিুৰেয়িদ মহাসমূ ৈলেক

হ’ব। এেয় দি ণ িদশৰ দি ণ ফাল। ২০ আৰু দি ণ সীমােৰ পৰা

হমাতৰ েৱশ ানৰ স খূৈলেক পি মফাল মহাসাগৰ হ’ব। ২১ এেয়

পি মফাল। এইদেৰ ই ােয়লৰ ফদ অ সােৰ তামােলােক এইেদশ

তামােলাকৰ কাৰেণ ভাগ বাঁিটবা। ২২ তামােলােক িনজৰ িনজৰ কাৰেণ,

আৰু িবেদশী লাকসকেল তামােলাকৰ মাজত বাস কিৰ তামােলাকৰ

মাজত স ান উৎপ কিৰব, তওঁেলাকৰ কাৰেণও তাক আিধপত ৰ অেথ

িচিঠ‐ খলেৰ বাগ বাঁিটবা; আৰু তওঁেলাক ই ােয়লেৰ স ান সকলৰ

মাজত তামােলাকৰ িবেবচনাত জাতীয় যন হ’ব; তওঁেলােক ই ােয়লৰ

ফদেবাৰৰ মাজত তামােলাকৰ লগত আিধপত পাব। ২৩ তিতয়া

ভু িযেহাৱাই কেছ, ‘িয ফদৰ মাজত িবেদশীেয় বাস কিৰব, তােতই

তামােলােক তাৰ আিধপত িদবা।’

৪৮ ফদেবাৰ এই এই নাম। এেকবােৰ মৰূত উ ৰ ফােল িহতেলানৰ

বাটৰ কােষিদ হমাতৰ েৱশ ানৈলেক দে চকৰ সীমাত থকা

হচৰ‐ঐননৈলেক, উ ৰফােল হমাতৰ কাষত পৱূ আৰু পি মৈল দােন

এক অংশ পাব। ২আৰু দানৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম

ফালৈল আেচেৰ এক অংশ পাব। ৩আৰু আেচৰৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ

ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল ন ালীেয় এক অংশ পাব। ৪আৰু ন ালীৰ

সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল মনিচেয় এক অংশ পাব।

৫আৰু মনিচৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল ই িয়েম

এক অংশ পাব। ৬আৰু ই িয়মৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম

ফালৈল ৰেূবেণ এক অংশ পাব। ৭আৰু ৰেূবণৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ

পৰা পি ম ফালৈল িযহূদাই এক অংশ পাব। ৮আৰু িযহূদাৰ সীমাৰ

কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল, পঁিচশ হাজাৰ হাত বহল আৰু

দীঘেল পৱূ ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল আন অংশেবাৰৰ এক অংশ সমান

তামােলােক িদব লগা উপহাৰ ভূিম হ’ব; আৰু ধমধাম তাৰ মাজত হ’ব।

৯ িযেহাৱাৰ উে েশ তামােলােক িদব লগা উপহাৰ ভূিম পঁিচশ হাজাৰ

হাত দীঘল আৰু দহ হাজাৰ হাত বহল হ’ব। ১০আৰু সই পিব উপহাৰ

ভূিম পেুৰািহতসকলৰ কাৰেণ হ’ব। সেয় উ ৰ ফােল পঁিচশ হাজাৰ হাত

দীঘল, পি ম ফােল দহ হাজাৰ হাত বহল, পৱূ ফােল দহ হাজাৰ হাত

বহল, আৰু দি ণ ফােল পঁিচশ হাজাৰ হাত দীঘল হ’ব; তাৰ মাজ ঠাইত

িযেহাৱাৰ ধমধাম থািকব। ১১ ই ােয়লৰ স ান সকল িবপেথ যাৱা

সময়ত লবীয়াসকেল িবপেথ যাৱাৰ দেৰ িবপেথ নােযাৱা মাৰ ৰ মীয়

ৰ া কৰা চােদাকৰ স ান সকলৰ মাজৰ পিব ীকৃত পেুৰািহতসকলৰ

কাৰেণ সেয় হ’ব। ১২ সেয় তওঁেলাকৰ পে , দশৰ উপহাৰ ভূিমৰ

পৰা লাৱা, লবীয়াসকলৰ সীমাৰ কাষত এক অিত পিব উপহাৰ হ’ব।

১৩আৰু লবীয়াসকেল পেুৰািহতসকলৰ সীমাৰ স খুত দীঘেল পঁিচশ

হাজাৰ হাত আৰু বহেল দহ হাজাৰ হাত এেডাখৰ ভূিম পাব; তাৰ গােটই

দঘ পঁিচশ হাজাৰ হাত আৰু দহ হাজাৰ হাত। ১৪ তওঁেলােক ইয়াৰ

অলেপা সলিন নকিৰব, নাইবা দশৰ থম ফল হ া ৰ নকিৰব; িকয়েনা

এেয় িযেহাৱাৰ উে েশ পিব । ১৫আৰু পঁিচশ হাজাৰ হাতৰ স খুৰ

বহলৰ বাকী পাঁচ হাজাৰ হাত সাধাৰণ হ’ব; সেয় নগৰখন বসিত ান আৰু

চািৰওফালৰ মকুিল ঠাইৰ কাৰেণ হ’ব; নগৰখন তাৰ মাজ ঠাইত হ’ব। ১৬

তাৰ পিৰমাণ এইেবাৰ; উ ৰফাল চািৰ হাজাৰ পাঁচশ হাত, দি ণ ফাল

চািৰ হাজাৰ পাঁচশ হাত, পৱূ ফাল চািৰ হাজাৰ পাঁচ শ হাত আৰু পি ম

ফাল চািৰ হাজাৰ পাঁচ শ হাত। ১৭আৰু নগৰখনৰ চািৰওফােল মকুিল

ঠাই থািকব; উ ৰ িদেশ শ প াশ হাত, দি ণ িদেশ শ প াশ হাত

পৱূ িদেশ শ প াশ হাত আৰু পি ম িদেশ শ প াশ হাত। ১৮আৰু

পিব উপহাৰ ভূিমৰ স খুৰ দীঘলৰ বাকী ভাগ পৱূ িদেশ দহ হাজাৰ হাত

আৰু পি ম িদেশ দহ হাজাৰ হাত হ’ব আৰু এেয় পিব উপহাৰ ভূিমৰ

আগত হ’ব; আৰু তাৰ উৎপ শস নগৰখনত কাম কেৰাঁতা লাকসকলৰ

আহাৰৰ কাৰেণ হ’ব। ১৯ আৰু ই ােয়লৰ আটাই ফদৰ মাজৰ িয

লাকসকেল নগৰখনত কাম কেৰ, তওঁেলােক তাক চহাব। ২০ গােটই

উপহাৰ ভূিম দীঘেল পঁিচশ হাজাৰ হাত আৰু বহেল পঁিচশ হাজাৰ হাত

হ’ব; তামােলােক নগৰখনৰ অিধকৃত অংশই সেত সই পিব উপহাৰ

ভূিম চািৰ‐চুকীয়া কিৰ উৎসগ কিৰবা। ২১ পিব উপহাৰ ভূিমৰ আৰু

নগৰখনৰ অিধকৃত অংশৰ ইফালৰ িসফালৰ অৱিশ ভাগ অিধপিতজনৰ

কাৰেণ হ’ব; পৱূ সীমাৰ ফােল উপহাৰ ভূিমৰ পঁিচশ হাজাৰ হাতৰ স খুৰ

আৰু পি ম িদেশ পি ম সীমাৰ ফালৈল পঁিচশ হাজাৰ হাতৰ স খূৰ

অংশেবাৰৰ কাষৰ ভাগ অিধপিতজনৰ কাৰেণ হ’ব; আৰু পিব উপহাৰ

ভূিম ও গহৃিটৰ ধমধাম তাৰ মাজ ঠাইত হ’ব। ২২ অিধপিতজনৰ অংশৰ

মাজ ঠাইত থকা িয ভাগ লবীয়াসকলৰ অিধকৃত অংশৰ আৰু নগৰ খনৰ

অিধকৃত অংশৰ বািহেৰ িযহূদা আৰু িব ামীনৰ সীমাৰ মাজত হ’ব সেয়

অিধপিতজনৰ হ’ব। ২৩আৰু অৱিশ ফদেবাৰৰ এই এই অংশ হ’ব;

পৱূ ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল িব ামীেন এক অংশ পাব। ২৪আৰু

িব ামীনৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল িচিমেয়ােন এক

অংশ পাব। ২৫আৰু িচিমেয়ানৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম

ফালৈল ইচাখেৰ এক অংশ পাব। ২৬আৰু ইচাখৰৰ সীমাৰ কােষিদ পৱূ

ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল জবলূেূন এক অংশ পাব। ২৭আৰু জবলূনূৰ

সীমাৰ কােষিদ পৱূ ফালৰ পৰা পি ম ফালৈল গােদ এক অংশ পাব। ২৮

গাদৰ সীমাৰ কােষিদ দি ণ ফােল দি ণ িদেশ তামৰৰ পৰা মৰীেবাৎ

কােদচৰ জল সমহূৰ মােজিদ, িমচৰ জিুৰেয়িদ মহাসমূ ৈল সীমা হ’ব।

২৯ ভু িযেহাৱাই কেছ, আিধপত ৰ অেথ ই ােয়লৰ ফদেবাৰ কাৰেণ

তামােলােক িচিঠ‐ খলেৰ ভাগ বাঁিটব লগা দশ এেয়, আৰু এইেবােৰই

তওঁেলাকৰ অংশ। ৩০আৰু নগৰখন, চািৰওফালৰ সীমা এইেবাৰ। উ ৰ

ফােল চািৰহাজাৰ পাঁচশ হাত। আৰু ৩১ নগৰখনৰ ৱাৰেবাৰ ই ােয়লৰ

ফদৰ নাম অ সােৰ হ’ব; উ ৰ ফােল িতিনখন ৱাৰ, ৰেূবণৰ এখন,

িযহূদাৰ এখন আৰু লবীৰ এখন। ৩২আৰু পৱূ ফােল চািৰ হাজাৰ পাঁচ শ

হাত, আৰু িতিনখন ৱাৰ, যােচফৰ এখন, িব ামীনৰ এখন আৰু দানৰ

এখন। ৩৩আৰু দি ণ ফােল চািৰ হাজাৰ পাঁচ শ হাত, আৰু িতিনখন

ৱাৰ, িচিমেয়ানৰ এখন, ইচাখৰৰ এখন, আৰু জবলূনূৰ এখন। ৩৪আৰু

পি ম ফােল চািৰ হাজাৰ পাঁচ শ হাত আৰু তাৰ িতিনখন ৱাৰ, গাদৰ

এখন, আেচৰৰ এখন, আৰু ন ালীৰ এখন। ৩৫ চািৰওফােল ওঠৰ হাজাৰ

হাত হ’ব; আৰু সই িদনৰ পৰা নগৰখন “িযেহাৱা চা া”, এই নােমেৰ

খ াত হ’ব।
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দািনেয়ল
১ িযহূদাৰ ৰজা িযেহায়াকীমৰ ৰাজ কালৰ ততৃীয় বছৰত, বািবলৰ ৰজা

নবখূদেনচৰ িযৰচূােলমৈল আিহল, আৰু সকেলা িদশৰ পৰা যাগান

ব কিৰবৈল নগৰখন বিৰ ধিৰেল। ২ ভুেৱ নবখুদেনচৰক িযহূদাৰ

ৰজা িযেহায়াকীমৰ ওপৰত জয়যু কিৰেল, আৰু তওঁ ঈ ৰৰ গহৃৰ পৰা

িকছুমান পিব ব তওঁক িদেল। নবখুদেনচেৰ সই ব েবাৰ িচনাৰ

দশত থকা িনজৰ দৱতাৰ গহৃৈল ল গ’ল; আৰু তওঁ সই ব েবাৰ িনজৰ

দৱতাৰ ভঁৰালত হ’ল। ৩ তাৰ পাছত ৰজাই তওঁৰ নপংুসকসকলৰ

অধ অ নজকক কিছল, “ৰাজ‐বংশৰ আৰু ধান লাকসকলৰ মাজৰ

িকছুমান ৪ কল নথকা, দখাত আকষণীয়, সকেলা িবদ াত িনপণু, ান

আৰু িবেবচনােৰ পিৰপণূ, আৰু ৰাজগহৃত পিৰচযা কিৰবৈল যাগ তা থকা

ই ােয়লী যৱুকসকলক মািত আনা। তওঁ তওঁেলাকক কলদীয়া সািহত

আৰু ভাষা িশকাইিছল। ৫ ৰজাই তওঁৰ িবেশষ উ ম খাদ ৰ পৰা আৰু

তওঁ পান কৰা া াৰসৰ পৰা তওঁেলাকক িতিদনৰ ভাগ িদিছল। এই

যৱুক সকলক িতিন বছৰৰ বােব িশ ণ িদয়া হ’ব, আৰু তাৰ পাছত

তওঁেলােক ৰজাৰ আগত পিৰচযা কিৰব পািৰব। ৬ তওঁেলাকৰ মাজত

িযহূদা‐বংশৰ দািনেয়ল, হনিনয়া, মীচােয়ল, আৰু অজিৰয়াও আিছল।

৭ নপংুসকসকলৰ অধ ই তওঁেলাকৰ নাম সলিন কিৰ দািনেয়লক

বলটচচৰ, হনিনয়াক চ ক, মীচােয়লক মচক, আৰু অজিৰয়াক অেবদ‐

নেগা নাম িদেল। ৮ িক ু দািনেয়েল ৰজাৰ উ ম খাদ আৰু পান কৰা

া াৰেসেৰ সেত িনজেক অ িচ নকিৰবৈল তওঁ িচি ত আিছল; সই

বােব দািনেয়েল নপংুসকসকলৰ অধ ৰ অ মিত িবচািৰিছেল, যােত

তওঁ এইেবাৰ খাদ হণ কিৰ অ িচ নহয়। ৯ তিতয়া ঈ েৰ দািনেয়লক

নপংুসকসকলৰ সই অধ ৰ আগত দয়া আৰু অ হ া কিৰেল।

১০ তােত নপংুসকসকলৰ সই অধ ই দািনেয়লক ক’ ল, “ মাৰ ভু

মহাৰাজক মই ভয় কেৰাঁ। তামােলােক িক খাবা আৰু িক পান কিৰবা

সই িবষেয় ৰজাই মাক আেদশ িদেছ, িকয়েনা তওঁ তামােলাকৰ মখু

তামােলাকৰ সমবয়সীয়া যৱুকসকলতৈক িনকৃ দিখব? তামােলাকৰ

কাৰেণ মাৰ ওপৰত ৰজাৰ তাপ আেছ।” ১১ তাৰ পাছত দািনেয়ল,

হনিনয়া, মীচােয়ল, আৰু অজিৰয়াৰ ওপৰত িনযু কৰা ত াবধায়কৰ

সেত দািনেয়েল কথা পািতেল। ১২ তওঁ ক’ ল, “আপিুন অ হ কিৰ,

দহ িদন আেপানাৰ এই দাস সকলক পৰী া কিৰ চাওক; আমাক খাবৈল

কৱল শাক‐পাচিল, আৰু পান কিৰবৈল পানী িদয়ক। ১৩ তাৰ পাছত

আমাৰ, আৰু ৰজাৰ উ ম খাদ খাৱা যৱুকসকলৰ চেহৰাৰ পৰী া

কিৰ চাওক; আপিুন িয দিখব, সইদেৰ আেপানাৰ এই দাসেবাৰৈল

ব ৱহাৰ কিৰব।” ১৪ সেয় তওঁ তওঁেলাকৰ সই কথাত মাি হ দহ

িদনৈলেক তওঁেলাকক পৰী া কিৰেল। ১৫ দহ িদনৰ পাছত দখা গ’ল,

ৰজাৰ উ ম খাদ খাৱা যৱুকসকলতৈক তওঁেলাকৰ চেহৰা অিধক

া ৱান, আৰু অিধক পিৰপু হ’ল। ১৬ সেয় ত াৱধায়েক তওঁেলাকক

উ ম আহাৰ, আৰু া াৰসৰ সলিন তওঁেলাকক শাক‐পাচিল িদবৈল

ধিৰেল। ১৭ ঈ েৰ সই চািৰ জন যৱুকক সকেলা আভ ৰীণ িবষয়ৰ

িশ া, ান আৰু া িদেল। তােত দািনেয়েল সকেলা কাৰৰ দশন

আৰু সেপানৰ কথা বিুজব পৰা হ’ল। ১৮ তাৰ পাছত ৰজাৰ াৰাই

িনণয় কৰা িয সময়ত সকেলােক আিনবৈল ৰজাই আ া িদিছল। সই

সময়ত নপংুসকসকলৰ অধ ই ৰজা নবখূদেনচৰৰ আগত তওঁেলাকক

উপি ত কৰােল। ১৯ ৰজাই তওঁেলাকৰ লগত কথা পািতেল, আৰু

তওঁেলাকৰ সকেলা দলৰ মাজত, দািনেয়ল, হনিনয়া, মীচােয়ল, আৰু

অজিৰয়াৰ তুলনাত আন কােকা পাৱা নগ’ল। সেয় তওঁেলােক ৰজাৰ

আগত পিৰচযা কিৰবৈল ত হ’ল। ২০ ৰজাই তওঁেলাকক সাধা ান

আৰু িবেবচনাৰ িতেটা ৰ িবষয়ত, তওঁৰ ৰাজ ত থকা শা আৰু

গণকসকলতৈক তওঁেলাকক দহ েণ পােল। ২১ দািনেয়ল ৰজা

কাৰচৰ ৰাজ ৰ থম বছৰৈলেক সই ঠাইেত থািকল।

২ ৰজা নবখূদেনচেৰ তওঁৰ ৰাজ ৰ ি তীয় বছৰত এটা সেপান

দিখেল; সেয় তওঁ িচি ত হ’ল, আৰু তওঁ টাপিন যাব নাৱািৰেল।

২ তাৰ পাছত ৰজাই মায়াবী আৰু িযসকেল মতৃেলাকৰ সেত কথা পতাৰ

দািব কেৰ, তেন লাক, যা কৰ, আৰু ানী লাকসকলক মািতেল; আৰু

তওঁ দখা সেপানৰ িবষেয় তওঁেলাকক ক’বৈল ই া কিৰেল। পাছত

তওঁেলাক আিহল, আৰু ৰজাৰ আগত উপি ত হ’ল। ৩ তিতয়া ৰজাই

তওঁেলাকক ক’ ল, “মই এটা সেপান দিখেলাঁ, সই সেপানৰ ফিলতা

জািনবৈল মাৰ মন উৎকি ত হেছ।” ৪ তিতয়া ানী লাকসকেল

অৰামীয়া ভাষােৰ ৰজাক ক’ ল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! আেপানাৰ

দাস িয আিম, আমাক আেপানাৰ সেপানেটা কওক, আৰু আিম তাৰ

ফিলতা কাশ কিৰম।” ৫ ৰজাই ানী লাকসকলক উ ৰ িদেল, “এই

িবষেয় ি ৰ কৰা হেছ য, আেপানােলােক যিদ সেপান আৰু তাৰ ফিলতা

মাক ক’ব নাৱােৰ, তেনহ’ ল আেপানােলাকৰ শৰীৰ ডাখৰ ডাখৰ ক

কটা যাব, আৰু আেপানােলাকৰ ঘৰেবাৰ গাবৰৰ দ’ম যন কৰা হ’ব।

৬ িক ু যিদ সই সেপান আৰু তাৰ ফিলতা আেপানােলােক মাক ক’ব

পােৰ, তেনহ’ ল মাৰ পৰা উপহাৰ, পৰু াৰ, আৰু অিধক স ান পাব;

সেয় সই সেপান আৰু তাৰ ফিলতা মাক কওক।” ৭ তওঁেলােক পনুৰ

উ ৰ িদ ক’ ল, “মহাৰাজ আেপানাৰ দাসক সেপানেটা কওঁক; আৰু আিম

তাৰ ফিলতা আেপানাক ক’ম।” ৮ ৰজাই উ ৰ িদেল, “মই িন য়ৈক

জািনেছাঁ, এই িবষয়ত মাৰ িস া দঢ়ৃ হাৱা দিখ আেপানােলােক

অিধক সময় িবচািৰেছ। ৯ িক ু যিদ আেপানােলােক সই সেপান মাক

নকয়, তেনহ’ ল আেপানােলাকৰ বােব কৱল এটাই শাি আেছ।

যিতয়াৈলেক মাৰ মন সলিন নহয়, তিতয়াৈলেক আেপানােলােক মাক

িমছা আৰু িব াি কৰ কথা ক’বৈল এেকলেগ স ত হেছ, সেয় এিতয়া

আেপানােলােকই মাৰ আগত সেপানেটাও কওক; আৰু তিতয়া মই

জািনম য, আেপােলােক তাৰ ফিলতাও মাৰ আগত ক’ব পািৰব।” ১০

ানী লাকসকেল ৰজাক উ ৰ িদ ক’ ল, “মহাৰাজৰ দাবী পৰূণ কিৰব

পৰা এেন কােনা মা হ পিৃথবীত নাই। মহান আৰু পৰা মী কােনা

ৰজাই মায়াবী, বা মতৃেলাকৰ লগত কথা পতাৰ দাবী কৰা জনক, বা

ানী লাকৰ পৰা কিতয়াও এেন িবষয়ত দাবী কৰা নাই। ১১ মহাৰােজ

িয দাবী কিৰেছ, সয়া কিঠন; আৰু ম ষ ৰ লগত বাস নকৰা দৱতােবাৰৰ

বািহেৰ, আন কােনও মহাৰাজৰ আগত এই িবষেয় ক’ব নাৱােৰ।” ১২

এই কথা নাৰ পাছত ৰজা খঙাল আৰু অিতশয় া াি ত হ বািবলৰ

িয সকল লাক িনজৰ ানস তাৰ াৰা পিৰিচত, তওঁেলাকক ংস

কিৰবৈলআ া িদেল। ১৩ সেয় এইআ া চািৰত হ’ল। ানস তাৰ

াৰাই পিৰিচত লাকসকলক বধ কিৰবৈল ধিৰেল; তওঁেলােক দািনেয়ল

আৰু তওঁৰ ব ু সকলেকা বধ কিৰবৈল িবচািৰ ফুিৰেল। ১৪ তাৰ পাছত

বািবলৰ ানস তাৰ াৰাই পিৰিচত লাকসকলক বধ কিৰবৈল ওলাই

অহা ৰজাৰ দহৰ ক সনাপিত অিৰেয়াকক দািনেয়েল বিু আৰু

িবেবচনােৰ উ ৰ িদেল। ১৫ দািনেয়েল ৰজাৰ সনাপিতক িধেল,

“ৰজাৰ এই আ া িকয় ইমান জৰৰুী?” সেয় িক ঘিটিছল, সই িবষেয়

অিৰেয়ােক দািনেয়লক ক’ ল। ১৬ তিতয়া দািনেয়ল িভতৰৈল গ’ল, আৰু

ৰজাৰ আগত যােত সেপান ব াখ া কিৰব পােৰ; সই বােব ৰজাৰ সেত

সা াৎ কিৰবৈল তওঁ অ েৰাধ কিৰেল। ১৭ তাৰ পাছত দািনেয়ল তওঁৰ

ঘৰৈল গ’ল, আৰু হননীয়া, মীচােয়ল, আৰু অজিৰয়াক িয ঘিটিছল সই

সকেলা ব াখ া কিৰেল। ১৮ বিবলনৰ অৱিশ ানস লাকসকলৰ

সেত, তওঁ আৰু তওঁৰ ব ু সকলক যােত বধ কৰা নহয়; সই বােব তওঁ

গৰ ঈ ৰৰ পৰা সই িনগঢ়ূ িবষয়ত অ হ িবচািৰ াথনা কিৰবৈল

তওঁেলাকক মািতেল। ১৯ সই ৰািত দািনেয়লৰ দশনত সই িনগঢ়ূ িবষয়

কািশত হ’ল, তিতয়া দািনেয়েল গৰ ঈ ৰৰ ধ বাদ শংসা কিৰেল,

আৰু ক’ ল, ২০ ঈ ৰৰ নাম যেুগ যেুগ িচৰকালৈলেক ধ হওক; িকয়েনা

ান আৰু পৰা ম তওঁেৰই। ২১ তওঁ সময়, আৰু কাল পিৰবতন কেৰ;

তওঁ ৰজাক তওঁৰ িসংহাসনৰ পৰা আঁতৰাই, আৰু িসংহাসনত ৰজাক

ব ৱাই; তওঁ ানীেলাকক া িদেয়, আৰু িবেবচকসকলক ান িদেয়।

২২ তওঁ গভীৰ আৰু গাপন িবষয় কাশ কেৰ, কাৰণ তওঁ আ কাৰত
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িক আেছ তাক জােন, আৰু তওঁৰ লগত পাহৰ থােক। ২৩ হ মাৰ

পবূপৰুষু িপতসৃকলৰ ঈ ৰ, মই আেপানাৰ ধ বাদ আৰু শংসা কিৰেছাঁ;

কাৰণ আপিুন মাক া আৰু শি িদেল। আিম াথনাত আেপানাৰ

পৰা িয িবচািৰিছেলাঁ; এিতয়া আপিুন মাক জনােল; ৰজাৰ িচ নীয়

িবষয় আপিুন আমাক জনােল।” ২৪ এই সকেলােৰ সেত ৰজাই বািবলৰ

ানীেলাক সকলক বধ কিৰবৈল িনযু কৰা অিৰেয়াকক দািনেয়েল

চাবৈল গ’ল। তওঁ গ, তওঁক ক’ ল, “বািবলৰ ানীেলাক সকলক বধ

নকিৰব। ৰজাৰ আগৈল মাক িনৰাপ া িদ ল যাওক, আৰু মই ৰজাক

সেপানৰ ফিলতা ক’ম।” ২৫ তিতয়া অিৰেয়ােক বগাই দািনেয়লক

ৰজাৰ ওচৰৈল ল গ’ল আৰু ৰজাক ক’ ল, “ দশা িৰত িযহূদীসকলৰ

মাজত মই এইজন মা হ পােলাঁ, িয জেন ৰজাৰ সেপানৰ ফিলতা ক’ব।”

২৬ তিতয়া ৰজাই দািনেয়লক (যাক বলটচচৰ মতা হিছল) ক’ ল,

“মই দখা সেপান আৰু তাৰ ফিলতা তুিম মাক ক’ব পািৰবা ন?” ২৭

তিতয়া দািনেয়েল ৰজাৰ আগত উ ৰ িদ ক’ ল, “মহাৰােজ দাবী কৰা

িনগঢ়ূ িবষয়, ানস লাক, বা মতৃেলাকৰ সেত কথা পতাৰ দাবী

কৰাজন, বা মায়াবী, বা জ ািতষীৰ াৰাই কািশত হাৱা স ৱ নহয়।

২৮ িক ু মহাৰাজ, গত থকা এজন ঈ ৰ আেছ; িযজেন গাপন কথা

কাশ কেৰ, আৰু আিহব লগা িদনেবাৰত িক ঘিটব, সই সকেলােক

তওঁ আেপানাক জািনব িদব; আপিুন শয াত ই থকা সময়ত দখা

সেপান আৰু দশন এইেবাৰ: ২৯ হ মহাৰাজ, আপিুন শয াত ভিবষ তৰ

িবষেয় নানা কথা িচ া কিৰিছল; আৰু িনগঢ়ূ িবষয় কাশ কৰা জেন,

আগৈল িক ঘিটব, সই িবষেয় আেপানাক জািনবৈল িদেল। ৩০আন

জীিৱত লাকতৈক মাৰ অিধক ান আেছ বিুল য মাৰ আগত এই িবষয়

কািশত হ’ল, এেন নহয়, িক ু মহাৰােজ যােত সেপানৰ ফিলতা, আৰু

আেপানাৰ মনৰ গভীৰ িচ া আপিুন জািনব পােৰ, সই বােব মাৈল সই

িনগঢ়ূ িবষয় কািশত হ’ল। ৩১ হ মহাৰাজ আপিুন ওপৰৈল চাই, এটা

বহৃৎ মিূত দিখিছল। আেপানাৰ আগত িথয় হাৱা সই মিূত অিতশয়

ডাঙৰ আৰু উ ল আিছল; আৰু তাৰ উ লতা ভয়ানক আিছল। ৩২ সই

মিূতেটাৰ মৰু সাণৰ, বু আৰু বা ৰপূৰ, মাজভাগ আৰু কৰঙন

িপতলৰ, ৩৩আৰু তাৰ ভিৰেবাৰ লাহাৰ, আৰু ভিৰৰ পতা িকছু পিৰমােণ

লাহা আৰু িকছু পিৰমােণ মািটেৰ তয়াৰী আিছল। ৩৪ আপিুন চাই

থােকাঁেতই এটা িশল কািট উিলওৱা হ’ল, িক ু ম ষ ৰ হাতৰ াৰাই কটা

নহয়, আৰু সই িশেল মিূতেটাৰ ভিৰৰ লাহা আৰু মািটৰ পতা খনত

খু া মািৰ িড় কিৰেল। ৩৫ তিতয়া সই লাহা, মািট, িপতল, ৰপূ

আৰু সাণ এেকসময়েত ডাখৰ ডাখৰ হ ভািঙেল, আৰু ী কালৰ

মৰণা মৰা ঠাইৰ ধিূলৰ দেৰ হ’ল। বতােহ সইেবাৰ উড়ুৱাই ল গ’ল,

আৰু তাৰ কােনা িচন পাৱা নগল; িক ু িয িশলেটােৱ মিূতেটাক খু া

মািৰিছল, সেয় বহৃৎ প ত হ’ল, আৰু গােটই পিৃথৱী ভিৰ পিৰল। ৩৬

এেয় আেপানাৰ সেপান আিছল। এিতয়া আিম মহাৰাজৰ আগত ফিলতা

কওঁ। ৩৭ হ মহাৰাজ, আপিুন ৰাজািধৰাজ; গৰ ঈ েৰ আেপানাক

ৰাজ , ঐ য , পৰা ম, আৰু স ান িদেছ। ৩৮ মা হ বাস কৰা ঠাই,

হািবত থকা জ ু , আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰক, তওঁ আেপানাৰ হাতত

িদেল, আৰু সই সকেলােৰ ওপৰত আেপানাক শাসনক া পািতেল; সই

মিূতেটাৰ সাণৰ মৰু আপিুনেয়ই। ৩৯আেপানাৰ পাছত, আন এটা ৰাজ

আিহব, িয আেপানাতৈক িনকৃ হ’ব; আৰু তাৰ পাছত িপতলৰ দেৰ আন

এক ততৃীয় ৰাজ আিহব, সেয় গােটই পিৃথৱীত শাসন কিৰব। ৪০আৰু

চতুথ ৰাজ লাহাৰ দেৰ দঢ়ৃ হ’ব; কাৰণ লাহাই আন ব ডাখৰ ডাখৰ

কিৰ ভােঙ, আৰু সকেলা ব িড় কেৰ, সেয় সকেলা ব ভািঙব, আৰু

সইেবাৰ িড় হ’ব। ৪১আপিুন দখাৰ দেৰ, ভিৰৰ পতা আৰু ভিৰৰ

আঙুিলেবাৰ িকছু পিৰমােণ শকা মািটৰ আৰু িকছু পিৰমােণ লাহােৰ

তয়াৰী আিছল; সেয় এয়া িবভ ৰাজ হ’ব; এই ৰাজ ত িকছু লাহাৰ

শি থািকব, আৰু আপিুন দখাৰ দেৰ লাহাৰ সেত কামল মািট িমহিল

হ থািকব। ৪২ ভিৰৰ আঙুিলেবাৰ িকছু লাহাৰ আৰু িকছু মািটৰ াৰাই

তয়াৰী আিছল, সই দেৰ ৰাজ ও এভাগ দঢ়ৃ, আৰু এভাগ সহেজ ভািঙব

পৰা হ’ব। ৪৩আপিুন কামল মািটৰ সেত িমহেলাৱা লাহা দখাৰ দেৰ

সই ৰাজ ৰ লাকসকল সংিম ণ হ থািকব; িক ু যেনৈক লাহা মািটত

লািগ নাথােক, তেনৈক তওঁেলাক এেকলেগ বাস নকিৰব। ৪৪আৰু

সই ৰজাসকলৰ সময়ত গৰ ঈ েৰ এক ৰাজ াপন কিৰব; সেয়

কিতয়াও িবন নহ’ব, নাইবা আন লাকৰ াৰাই এই ৰাজ পৰািজত

নহ’ব, আৰু সকেলা ৰাজ ক ভািঙ ডাখৰ ডাখৰ কিৰ সকেলােক সংহাৰ

কিৰব; আৰু এই ৰাজ িচৰকালৈলেক থািকব। ৪৫আপিুন দখাৰ দেৰ

পবতৰ পৰা এটা িশল কািট উিলওৱা হিছল; িক ু ম ষ ৰ হাতৰ াৰাই

কটা নহয়। সই িশল লাহা, িপতল, মািট, ৰপূ আৰু সাণ সকেলােক

ডাখৰ ডাখৰৈক ভািঙিছল। মহান ঈ েৰ ইয়াৰ াৰাই মহাৰাজক ইয়াৰ

পাছত িক ঘিটব সই িবষেয় জনােল; সেপানেটা সঁচা আৰু তাৰ ফিলতাও

িব াসেযাগ ।” ৪৬ তিতয়া ৰজা নবখূদেনচেৰ দািনেয়লৰ আগত উবিুৰ

হ পিৰল, আৰু স ান জনােল; আৰু তওঁৰ উে েশ নেবদ যু ত কিৰ

ধপূ উৎসগ কিৰবৈল আ া িদেল। ৪৭ ৰজাই দািনেয়লক ক’ ল, “ তামাৰ

ঈ ৰ সঁচা, ঈ ৰেৰা ঈ ৰ, ৰজােৰা ৰজা, আৰু িনগঢ়ূ িবষয় কাশ কিৰব

পৰা এজনা, সেয় তুিম এই িনগঢ়ূ কথা বিুজব পািৰছা।” ৪৮ তিতয়া

ৰজাই দািনেয়লক অিধক স ান কিৰেল, আৰু অেনক আচিৰতজনক

উপহাৰেবাৰ িদেল। তওঁ গােটই বািবল দশৰ ওপৰত দািনেয়লক

শাসনক া িনযু কিৰেল। দািনেয়ল বািবলত থকা সকেলা ানী লাকৰ

ওপৰত ধান অধ হ’ল। ৪৯ দািনেয়েল ৰজাৰ আগত িনেবদন কিৰেল,

আৰু ৰজাই চ ক, মচক, আৰু অেবদ‐ নেগােকা বািবল েদশৰ ওপৰত

ৰাজকাযত িনযু কিৰেল; িক ু দািনেয়ল ৰাজ াসাদত থািকল।

৩ ৰজা নবখূদেনচেৰ ষািঠ হাত ওখ আৰু ছহাত বহল এেন এক সাণৰ

মিূত সািজ বািবল েদশৰ দূৰা নামৰ সমথলত াপন কিৰেল। ২

তাৰ পাছত ৰজা নবখূদেনচেৰ িয মিূত াপন কিৰিছল, সই মিূত উৎসগ

কিৰবৰ বােব, েদশৰ অধ , আ িলক অধ , ানীয় অধ ৰ সেত,

েদশৰ উপেদ া, ধনভঁৰালী, িবচাৰক, িবচাৰক া আৰু সকেলা মখূ

কমচাৰী সকলক একি ত হ, আিহবৈল বা া পিঠয়ােল। ৩ নবখূদেনচেৰ

িয মিূত াপন কিৰিছল, সই মিূত উৎসগ কিৰবৈল, েদশৰ অধ ,

আ িলক অধ , ানীয় অধ ৰ সেত, েদশৰ উপেদ া, ধনভঁৰালী,

িবচাৰক, িবচাৰক া আৰু সকেলা মখূ কমচাৰী একি ত হ আিহল;

আৰু মিূতৰ আগত উপি ত হ’ল। ৪ তাৰ পাছত ঘাষণাকাৰীেয় উ েৰ

িচঞিৰেল, “ হ সকেলা দশ লাক, আৰু সকেলা ভাষাৰ লাকসকল,

আেপানােলাকক আ া িদয়া হেছ য, ৫ িয সময়ত আেপােলােক

িশঙা, বাঁহী, বীণা, ৰবাহাৰ, পপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ বাদ য ৰ বাদ

িনবৈল পাব, সই সময়েতই ৰজা নবখূদেনচেৰ াপন কৰা সাণৰ

মিূততআেপানােলাক সকেলােৱ উবিুৰ হ সা াে িণপাত কিৰব লািগব।

৬ িয সকেল সই মহূুতত উবিুৰ নহ’ব আৰু সৱা নকিৰব, তওঁেলাকক

িলত অি ত পেলাৱা হ’ব।” ৭ সেয় সকেলা লােক যিতয়াই

িশঙা, বাঁহী, বীণা, ৰবাহাৰ, পপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ বাদ য ৰ

বাদ িনেল, তিতয়াই দশৰ সকেলা লােক, আৰু সকেলা ভাষাৰ

লাকসকেল ৰজা নবখূদেনচেৰ াপন কৰা সাণৰ মিু ক উবিুৰ হ

সা াে িণপাত কিৰেল। ৮ সই সময়ত কলদীয়া মা হ কইজনমান

আিহল, আৰু িযহূদীসকলৰ অিহেত অিভেযাগ কিৰেল। ৯ তওঁেলােক ৰজা

নবখূদেনচৰক ক’ ল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! ১০ হ মহাৰাজ আপিুন

এই আ া কিৰিছল য, িতজন ব ি েয় যিতয়াই িশঙা, বাঁহী, বীণা,

ৰবাহাৰ, পপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ বাদ য ৰ বাদ িনব, তিতয়াই

সকেলােৱ সাণৰ মিূতত উবিুৰ হ সা াে িণপাত কিৰব লািগব।

১১ িক ু িয জেন উবিুৰ হ সৱা নকিৰব, তওঁক িলত অি ত

পেলাৱা হ’ব। ১২ ইয়াত বািবল েদশৰ ৰাজ কাযত আপিুন িনযু

কৰা চ ক, মচক, আৰু অেবদ‐ নেগা নােমেৰ কইজনমান িযহূদীেলাক

আেছ; তওঁেলােক আেপানাৰ কথাৈল মেনােযাগ িদয়া নাই। তওঁেলােক

আেপানাৰ দৱতােবাৰক সৱা নকেৰ, আৰু আপিুন াপন কৰা সাণৰ

মিূতক সা াে িণপাত নকেৰ।” ১৩ ইয়ােক িন নবখূদেনচেৰ খং

আৰু ােধেৰ পিৰপণূ হ’ল, আৰু চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগাক

তওঁৰ ওচৰৈল আিনবৈল আ া িদেল। তিতয়া তওঁেলােক সই লাক
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কইজনক ৰজাৰ ওচৰৈল আিনেল। ১৪ নবখূদেনচেৰ তওঁেলাকক ক’ ল,

“ হ চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগা, আেপানােলােক মাৰ দৱতােবাৰক

সৱা কৰা নাই, আৰু মই াপন কৰা সাণৰ মিূতত সা াে িণপাত কৰা

নাই, এই কায আেপানােলােক জািনেয় কিৰেছ ন? ১৫এিতয়াও যিদ

আেপানােলােক িশঙা, বাঁহী, বীণা, ৰবাহাৰ, পপা, আৰু সকেলা ধৰণৰ

বাদ য ৰ িন নাৰ সময়ত মই সজা সাণৰ মিূতত উবিুৰ হ সা াে

িণপাত কিৰবৈল যু ত হয়, তেনহ’ ল সকেলা ভােল হ’ব; িক ু যিদ

আেপানােলােক সৱা নকেৰ, তেনহ’ ল সই মহূু েতই আেপানােলাকক

িলত অি ত পেলাৱা হ’ব। মাৰ হাতৰ পৰা আেপানােলাকক

উ াৰ কিৰব পৰা দৱতা কান আেছ?” ১৬ তিতয়া চ ক, মচক আৰু

অেবদ‐ নেগােৱ ৰজাক উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ নবখূদেনচৰ, আেপানাক

এই িবষেয় উ ৰ িদয়া আমাৰ এেকা েয়াজন নাই। ১৭ ইয়াৰ উ ৰ

যিদ আেছ, তেনহ’ ল মহাৰাজ, আিম িয জনাৰ সৱা কেৰাঁ, আমাৰ

সই ঈ েৰ িলত অি ৰ পৰা আমাক ৰ া কিৰবৈল সমথ, আৰু

তওঁ আমাক আেপানাৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কিৰব পােৰ। ১৮ িক ু যিদ

উ াৰ নকেৰও, তথািপও হ মহাৰাজ, আেপানাক জনাওঁ য, আিম

আেপানাৰ দৱতােবাৰক সৱা নকেৰাঁ, আৰু আপিুন াপন কৰা সাণৰ

মিূতক সা াে িণপাত নকেৰাঁ।” ১৯ তাৰ পাছত নবখূদেনচেৰ ােধেৰ

পিৰপণূ হ চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগাৰ অিহেত মখুম ল িবকৃত

কিৰেল। তওঁ অি ৰ জইু িনয়িমত পিৰমাণতৈক সাত ণ বিছ

িলত কিৰবৈল আ া িদেল। ২০ তাৰ পাছত তওঁ তওঁৰ স ৰ

মাজৰ িকছুমান বলী মা হক চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগাক বাি

িলত অি ত পলাবৈল আ া িদেল। ২১ তিতয়া সই কইজনক

চালা, জামা, পা িৰ, আৰু আন আন ব ৰ সেত তওঁেলাকক বাি

অি ত পলাই িদয়া হ’ল। ২২ ৰজাৰ আ া যথাযথভােব পালন কৰা

হিছল, আৰু অি অিতশয় তপতআিছল, সেয় চ ক, মচক আৰু

অেবদ‐ নেগাক ল যাৱা মা হ কইজনক সই অি িশখাই াস কিৰেল।

২৩ চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগা, এই িতিন জন লাক ব া অৱ ােত

অি ৰ িভতৰত পিৰল। ২৪ তাৰ পাছত ৰজা নবখূদেনচেৰ আচিৰত হ

বগাই িথয় হ’ল। তওঁ তওঁৰ পৰামশদাতা সকলক িধেল, “আিম িতিন

জন মা হক বাি জইুত পেলাৱা নািছেলা ন?” তওঁেলােক উ ৰ িদ

ক’ ল, “হয় মহাৰাজ।” ২৫ তিতয়া ৰজাই ক’ ল, “িক ু মই চািৰজন মা হ

মকুিল হ জইুৰ মাজত অহা‐ যাৱা কিৰ থকা দিখেছাঁ; আৰু তওঁেলাকৰ

এেকা িত হাৱা নাই, আৰু চতুথ জনৰ উ লতা দৱতাৰ পু ৰ দেৰ।”

২৬ তিতয়া নবখূদেনচেৰ সই িলত অি ৰ ৱাৰৰ ওচৰৈল গ

মািতেল, “ হ সেবাপিৰ ঈ ৰৰ দাস চ ক, মচক আৰু অেবদ‐নেগা ওলাই

আহাঁ; ইয়াৈল আহাঁ!” তােত চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগা অি ৰ

মাজৰ পৰা ওলাই আিহল। ২৭ েদশৰ অধ , আ িলক অধ , আন

অধ সকল, আৰু ৰজাৰ পৰামশদাতাসকল সকেলােৱ সই িতিনজন

লাকক চাবৈল একেগাট হ’ল। তওঁেলাকৰ শৰীৰত জইুেয় এেকা িত

কৰা নািছল, তওঁেলাকৰ মৰূৰ চুিল এডােলা পাৰা নািছল, তওঁেলাকৰ

ব ও ন হাৱা নািছল, আৰু তওঁেলাকৰ গাত জইুৰ গা ও নািছল। ২৮

তিতয়া নবখূদেনচেৰ ক’ ল, “চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগাক িনজৰ

দূত পিঠয়াই ৰ া কৰা ঈ ৰক আহাঁ আিম শংসা কেৰাঁহক! তওঁেলােক

মাৰ আ া ল ন কৰা সময়ত তওঁেলােক তওঁেতই ভৰসা কিৰিছল,

আৰু িনজৰ ঈ ৰৰ বািহেৰ আন দৱতাক যন সৱা বা সা াে িণপাত

কিৰবলগীয়া নহয়, সই বােব তওঁেলাকৰ শৰীৰ সমপণ কিৰেল। ২৯

সই কাৰেণ মই এই আ া িদেছাঁ য, িযেকােনা লাক, িযেকােনা দশ,

বা িযেকােনা ভাষাৰ লােক চ ক, মচক আৰু অেবদ‐ নেগাৰ ঈ ৰৰ

িবৰেু ক’ব, তওঁেলাকক ডাখৰ ডাখৰৈক কটা যাব, আৰু তওঁেলাকৰ

ঘৰ জাবৰৰ দ’মৰ দেৰ কৰা হ’ব; কাৰণ এইদেৰ ৰ া কিৰব পৰা ইয়াত

আন কােনা দৱতা নাই।” ৩০ তিতয়া ৰজাই চ ক, মচক আৰু অেবদ‐

নেগাক বািবল েদশত উ পদত িনযু কিৰেল।

৪ পিৃথৱীত থকা সকেলা লাক, দশ, আৰু সকেলা ভাষাৰ লাকসকলৈল

ৰজা নবখূদেনচেৰ এই আ া িদ পিঠয়ােল, “আেপানােলাকৰ মাজত

শাি বিৃ হওক! ২ সেবাপিৰ ঈ েৰ মাৰ বােব িয অ ুত ল ণ আৰু

আচিৰত কায দখৱুােল, সই সকেলােক মই চাৰ কৰা উিচত বিুল

ভিবেলাঁ। ৩ তওঁৰ অ ুত ল ণেবাৰ কেন মহৎ! আৰু তওঁৰ আচিৰত

কাযেবাৰ কেন পৰা মী! তওঁৰ ৰাজ িচৰকলীয়া ৰাজ , আৰু তওঁৰ

ৰাজ পৰুষুা েম থােক।” ৪ মই নবখূদেনচেৰ মাৰ ঘৰত শাি েৰ আৰু

মাৰ ৰাজগহৃত শেল আিছেলাঁ। ৫ িক ু এটা সেপােন মাক আতি ত

কিৰেল; আৰু মই ই থকা সময়ত দখা িতিব আৰু মানিসক দশেন

মাক ব া ল কিৰেল। ৬ সেয় মাৰ সেপানৰ ফিলতা মাক জনাবৰ

বােব বািবলৰ সকেলা ানস লাকক মাৰ ওচৰৈল আিনবৈল মই

আ া কিৰেলাঁ। ৭ তিতয়া মায়াবীেলাক, মতৃেলাকৰ লগত কথা পতা

দাবী কৰা লাক, ানীেলাক, জ ািতষী সকল মাৰ ওচৰৈল আিহল।

মই তওঁেলাকক সেপানেটা কেলাঁ; িক ু তওঁেলােক মাক তাৰ ফিলতা

ক’ব নাৱািৰেল। ৮ িক ু শষত মাৰ দৱতাৰ নাম অ সােৰ যাৰ নাম

বলটচচৰ, আৰু যাৰ অ ৰত পিব দৱতােবাৰৰ আ া আেছ, সই

দািনেয়ল মাৰ স খুৈল আিহল; আৰু মই তওঁক মাৰ সেপান ক’ লাঁ,

৯ “ হ মায়াবীসকলৰ ধান অধ বলটচচৰ, মই জােনাঁ য, পিব

দৱতােবাৰৰ আ া আেপানাত আেছ, আৰু কােনা িনগঢ়ূ িবষয় আেপানাৰ

বােব কিঠন নহয়। মাৰ সেপান, আৰু সেপানৰ ফিলতা মাক কাৱা। ১০

মই মাৰ শয াত ই থকা সময়ত মাৰ মানিসক দশনত মই দিখেলাঁ:

পিৃথৱীৰ মাজত এেজাপা গছ আিছল, আৰু তাৰ উ তা অিতশয় অিধক

আিছল। ১১ সই গছ বিৃ হ বহৃৎ হ’ল, আৰু তাৰ আগভােগ আকাশ

ঢুিক পাৱা হ’ল; আৰু সম পিৃথৱীৰ া ৰ পৰা তাক দখা গ’ল। ১২

তাৰ পাতেবাৰ ধনুীয়া, তাৰ ফল চুৰ পিৰমাণৰ আিছল আৰু সকেলােৱ

বােব খাব পৰা আিছল। তাৰ তলত বনৰীয়া জ ু েবােৰ ছাঁ লিছল, তাৰ

ডালেবাৰত আকাশৰ চৰাইেবােৰ বাঁহ লিছল, আৰু সকেলা জীিৱত

াণীেয় তাৰ পৰা আহাৰ পাইিছল। ১৩ মই মাৰ শয াত ই থকা সময়ত

দশন দিখেলাঁ য, এজন পিব বা াবাহক গৰ পৰা নািম আিহল। ১৪

তওঁ িচঞৰী ক’ ল, “গছেজাপা কাটা, আৰু তাৰ ডালেবাৰ কািট পেলাৱা,

তাৰ পাতেবাৰ চুঁিচ পেলাৱা, আৰু তাৰ ফলেবাৰ িসঁচিৰত কিৰ পেলাৱা।

তাৰ তলৰ পৰা জ ু েবাৰ, আৰু তাৰ ডালেবাৰৰ পৰা প ীেবাৰ পলাই

যাওক। ১৫ িক ু তামােলােক তাৰ মঢ়ুােটা লাহা আৰু িপতলৰ িশকিলেৰ

বাি পথাৰৰ মািটত মলীয়া ঘাঁহৰ মাজত ৰাখা। আকাশৰ পৰা অহা

িনয়ৰত তাক িতিতব িদয়া; মািটত থকা গছ গছিনৰ মাজত জ ু েবাৰৰ

লগত তাক থািকবৈল িদয়া। ১৬ সাত বছৰৈলেক তওঁৰ দয় ম ষ

দয়ৰ পৰা সলিন কিৰ তওঁক জ ুৰ দয় িদয়া হওক। ১৭ এই িস া

বা াবাহেক জেনাৱা আ াৰ াৰাই আৰু পিব জনাৰ াৰাই লাৱা

িস া । সেয় িযসকল জীিৱত তওঁেলােক জািনব লােগ য, মা হৰ

ৰাজ ত সে াপিৰ জনাই শাসন কেৰ, আৰু িযজনেক তওঁ ই া কেৰ,

সই জনক সই ৰাজ িদেয়, এেন িক, অিত ন লাকেকা তাৰ ওপৰত

িনযু কেৰ।’ ১৮ মই ৰজা নবখূদেনচেৰ এই সেপান দিখেলাঁ। এিতয়া

হ বলটচচৰ, আপিুন ইয়াৰ ফিলতা কওক; িকয়েনা মাৰ ৰাজ ত থকা

কােনা ানস লােক মাক ইয়াৰ ফিলতা ক’ব পৰা নাই। আপিুন

ক’ব পািৰব, কাৰণ আেপানাৰ অ ৰত পিব দৱতােবাৰৰ আ া আেছ।”

১৯ তিতয়া বলটচচৰ নােমেৰ খ াত দািনেয়েল অলপ সময়ৰ বােব

িবচিলত হ’ল, আৰু িচ াত ব া ল হ’ল। ৰজাই ক’ ল, “ হ বলটচচৰ,

সই সেপান আৰু তাৰ ফিলতাই আেপানাক ব া ল নকৰক।” বলটচচেৰ

উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ মাৰ ভু, আেপানাক িঘণ কৰা সকল আৰু আেপানাৰ

শ েবাৰৰ বােব এই সেপান আৰু ইয়াৰ ফিলতা হওক। ২০আপিুন দখা

সই গছ বিৃ হ বহৃৎ হ’ল, ওখই আকাশ ঢুিক পাৱা হ’ল, আৰু পিৃথৱীৰ

সকেলা া ৰ পৰা সই গছেজাপা দখা গ’ল। ২১ তাৰ পাত ধনুীয়া আৰু

তাৰ ফল চুৰ পিৰমােণ আিছল, সেয় সকেলােৰ বােব খাব পৰা হিছল,

তাৰ তলত বনৰীয়া জ ু েবােৰ বাস কিৰিছল, আৰু তাৰ ডালেবাৰত

আকাশৰ চৰাইেবােৰ বাঁহ লিছল। ২২ হ মহাৰাজ, সই গছেজাপা

আপিুনেয়ই। আপিুন বিৃ হ অিত বলৱান হেছ, আেপানাৰ মিহমা বিৃ

পাই আকাশ ঢুিক পাৱা হেছ; আেপানাৰ মতা পিৃথৱীৰ অ ৈলেক
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হেছ। ২৩ মহাৰজা আপিুন দিখিছল য, এজন পিব বা াবহক গৰ

পৰা নািম আিহিছল, আৰু আেপানাক কিছল, “গছেজাপা কািট ন কৰা;

িক ু তাৰ মঢ়ূােটা লাহা আৰু িপতলৰ িশকিলেৰ বাি মািটত পথাৰৰ

মলীয়া ঘাঁহৰ মাজত ৰাখা; তাক আকাশৰ িনয়ৰত িতিতব িদবা, আৰু

সাত বছৰৈলেক পথাৰৰ জ ু েবাৰৰ লগত তাক থািকব িদবা।” ২৪ হ

মহাৰাজ, ইয়াৰ ফিলতা এই, মাৰ ভু মহাৰাজৈল সে াপিৰ জনাৰ পৰা

অহা আ া এই। ২৫ মা হৰ ৰাজ য সে াপিৰ জনাই শাসন কেৰ, আৰু

তওঁ িযজনক িদবৈল ই া কেৰ, সই জনেক সই ৰাজ িদেয়, এই কথা

আপিুন নজনাৈলেক, আেপানাক মা হৰ মাজৰ পৰা দূৰ কৰা হ’ব, আৰু

পথাৰৰ প েবাৰৰ লগত আপিুন বাস কিৰব লািগব, আপিুন গৰৰু দেৰ

ঘাঁহ খাব লািগব, আৰু আপিুন আকাশৰ পৰা অহা িনয়ৰত িতিতব লািগব,

এইদেৰ আেপানাৰ ওপৰত সাত বছৰৰ অিতবািহত হ’ব। ২৬ িক ু গছৰ

মঢ়ুােটা য ৰািখবৈল আ া িদয়া হিছল, তাৰ অথ এই, গৰ িবিধসমহূৰ

িশ া পাৱাৰ পাছতেহ, আেপানাৰ হাতৈল আেপানাৰ ৰাজ পনুৰ ঘিূৰ

আিহব। ২৭ এই কাৰেণ, হ মহাৰাজ, মাৰ পৰামশ আেপানাৰ আগত

া হওক; পাপ নকিৰব, আৰু সৎ কায কৰক। িনপীিড়ত সকলক দয়া

কৰক আৰু আপিুন অপৰাধৰ পৰা দূৰ হওক; তাৰ াৰাই আেপানাৰ উ িত

দীঘকালীন হ’ব পােৰ। ২৮ এই সকেলা ৰজা নবখূদেনচৰত ঘিটেল। ২৯

বাৰ মাহৰ পাছত তওঁ বািবলৰ ৰাজ‐গহৃত তওঁ খাজ কািঢ় আিছল, ৩০

ৰজাই কিছল, “মই মাৰ ঐ যৰ গৗৰৱৰ বােব মাৰ ৰাজকীয় গহৃ িনমাণ

কিৰিছেলাঁ, এয়াই সই িবশাল বািবল নহয় ন?” ৩১ ৰজাই এই কথা ক

থােকাঁেতই, আকাশীবাণী হ’ল, হ ৰজা নবখূদেনচৰ তামাৰ িবৰেু আ া

িদয়া হেছ য; এই ৰাজ দীঘিদন তামাৰ হ নাথািকব। ৩২ মা হৰ

মাজৰ পৰা তামাক দূৰ কৰা হ’ব; পথাৰত বনৰীয়া জ ুৰ সেত তামাৰ

ঘৰ হ’ব; আৰু গৰৰু দেৰ তুিম ঘাঁহ খাব লািগব। সে াপিৰ জনাই শাসন

কেৰ, আৰু তওঁ িযজনক িদবৈল ই া কেৰ, সই জনেক সই ৰাজ

িদেয়, এই কথা আপিুন নজনাৈলেক, সাত বছৰ অিতবািহত হ’ব।” ৩৩

এই আ া সই মহূু েত নবখূদেনচৰৰ িবৰেু ফিলয়ােল। তওঁক মা হৰ

মাজৰ পৰা দূৰ কৰা হ’ল, আৰু তওঁ গৰৰু দেৰ ঘাঁহ খােল, তওঁৰ শৰীৰ

আকাশৰ িনয়ৰত িতিতেল; তওঁৰ চুিল ঈগল চৰাইৰ পািখৰ দেৰ দীঘল

হ’ল, আৰু তওঁৰ নখ চৰাইৰ নখৰ দেৰ বািঢ়ল। ৩৪ সই িদনেবাৰৰ

শষত মই নবখূদেনচেৰ গৈল দিৃ কিৰেলাঁ, আৰু মাৰ মানিসক তা

মাক ঘৰূাই িদয়া হ’ল। “মই সে াপিৰ জনাৰ শংসা কিৰেলাঁ, আৰু

অন কালৈলেক থকা জনাক স ান আৰু গৗৰৱ কিৰেলাঁ; কাৰণ তওঁৰ

ৰাজ শাসন িচৰকলীয়া ৰাজ শাসন, আৰু তওঁৰ ৰাজ পৰুষুা েম ি ৰ হ

থােক। ৩৫ তওঁৰ াৰাই পিৃথৱীৰ সকেলা িনবাসী এেকা নােহাৱাৰ দেৰ

িবেবিচত হেছ; তওঁ গৰ বািহনীসকলৰ আৰু পিৃথৱী িনবাসী সকলৰ

মাজত িনজৰ ই া অ সােৰ কায কেৰ; কােনও তওঁক ৰখাব নাৱােৰ,

বা তওঁক আপি কিৰব নাৱােৰ; আৰু ‘আপিুন িক কিৰেছ?’ এই বিুল

তওঁক কােনও িধব নাৱােৰ।” ৩৬ সই এেক সময়েত মাৰ মানিসক

তা মাৈল ঘিূৰ আিহল, আৰু মাৰ ৰাজ ৰ গৗৰৱৰ অেথ মাৰ ৰাজপদ

আৰু ঐ য মাৈল ঘিূৰ আিহল। মাৰ উপেদ া আৰু মখূ লাকসকেল

মাৰ অ হ িবচািৰেল; মাৰ িসংহাসন মাক পনুৰায় িদয়া হ’ল, এেন িক,

মাৰ মহ ও মাক িদয়া হ’ল। ৩৭ এিতয়া মই নবখূদেনচেৰ গৰ ৰজাৰ

শংসা, ণ কী ন আৰু তওঁক সমাদৰ কিৰেছাঁ; কাৰণ তওঁৰ সকেলা

কায সত , আৰু তওঁৰ পথেবাৰ ায়। িয সকেল িনজৰ অহংকাৰত চেল,

তওঁ তওঁেলাকক ন কিৰব পােৰ।

৫ ব বছৰৰ পাছত বলচচৰ ৰজাই তওঁৰ এক হাজাৰ ধান লাকৰ

বােব এটা বৰ ভাজ িদেল, আৰু সই এক হাজাৰ লাকৰ সা ােত

তওঁ া াৰস পান কিৰেল। ২ বলচচেৰ া াৰস পান কিৰ থােকাঁেত,

িযৰচূােলম মি ৰৰ পৰা তওঁৰ িপতৃ নবখূদেনচেৰ অনা সাণৰ আৰু ৰপূৰ

পা েবাৰত যােত ৰজা আৰু তওঁৰ ধান লাকসকল, তওঁৰ প ী আৰু

উপপ ীসকেল পান কিৰব পােৰ, সই বােব সই পা েবাৰ আিনবৈল

আ া কিৰেল। ৩ িযৰচূােলমত থকা ঈ ৰৰ গহৃৰ মি ৰৰ পৰা অনা

সই সাণৰ পা েবাৰ দাস সকেল আিনেল। ৰজা আৰু তওঁৰ ধান

লাকসকল, তওঁৰ প ী আৰু উপপ ীসকেল সই পা েবাৰত পান

কিৰেল। ৪ তওঁেলােক া াৰস পান কিৰ তওঁেলাকৰ সাণ, ৰপূ,

িপতল, লাহা, কাঠ, আৰু িশলৰ দৱতােবাৰৰ শংসা কিৰেল। ৫ সই

মহূু েত মা হৰ হাতৰ আঙুিল ওলাই দীপাধাৰৰ স খুত দখা িদেল,

আৰু ৰাজ াসাদৰ দৱালত িলপা চূণৰ ওপৰত িলিখেল। িলিখ থকাৰ

সময়ত ৰজাই হাতৰ এটা অংশ দখা পােল। ৬ তিতয়া ৰজাৰ মখু িববণ

হ’ল, তওঁ িচ াত ব া ল হ’ল; তওঁৰ অ ‐ ত ই ভাৰ হ’ল, আৰু

তওঁৰ আঁঠু কঁিপবৈল ধিৰেল। ৭ ৰজাই বৰৈক িচঞৰী, মতৃেলাকৰ লগত

কথা পতা বিুল দাবী কৰা সকলক, ানীেলাকক, আৰু জ ািতষী সকলক

আিনবৈল আ া িদেল। ৰজাই বািবলত িনজৰ ানস তাৰ াৰাই

পিৰিচত লাকসকলক ক’ ল, “িয কােনােৱ ইয়াত িলখা কথা আৰু ইয়াৰ

অথ মাক ব াখ া কিৰ বজুাব, তওঁক বেঙনা বৰণীয়া ব িপে াৱা

হ’ব, আৰু তওঁৰ িডিঙত সাণৰ হাৰ িদয়া হ’ব। তওঁক ৰাজ ৰ ততৃীয়

ণীৰ শাসকৰ মতা িদয়া হ’ব। ৮ তাৰ পাছত ৰজাৰ লাকসকল, িয

িনজৰ ানস তাৰ াৰাই পিৰিচত, তওঁেলােক িভতৰৈল সামাল;

িক ু তওঁেলােক সই িলখা কথা পিঢ়ব নাৱািৰেল, বা ৰজাক তাৰ অথ

ব াখ া কিৰ বজুাবও নাৱািৰেল। ৯ তিতয়া ৰজা বলচচৰ অিতশয়

ব া ল হ’ল, আৰু তওঁৰ মখু িববণ হ’ল। তােত তওঁৰ ধান লাকসকল

িব ল হ’ল। ১০ তিতয়া ৰজা আৰু তওঁৰ ধান লাকসকলৰ কথা িন,

ৰাজমাতা ভাজৰ ঘৰৰ িভতৰৈল সামাই আিহল, ৰাজমাতাই ক’ ল,

“মহাৰাজ িচৰজীিৱ হওক! আেপানাৰ িচ াই আেপানাক অশাি নকৰক,

আৰু আেপানাৰ মখু িববণ নহওক। ১১ পিব দৱতােবাৰৰ আ া থকা

এজন মা হ আেপানাৰ ৰাজ ত আেছ। আেপানাৰ িপতৃ থকা সময়ত

ান, িবেবচনা, আৰু দৱতােবাৰৰ াৰ দেৰ া তওঁত িবচািৰ

পাৱা গিছল। আেপানাৰ িপত,ৃ ৰজা নবখূদেনচেৰ, তওঁক শা ,

মতৃেলাকৰ লগত কথা পতাসকল, ানীেলাক, আৰু জ ািতষী সকলৰ

ওপৰত অধ িনযু কিৰিছল। ১২ তওঁৰ অ ৰত উ মআ া, িবেবচনা

শি , সেপানৰ ফিলতা ক’ব পৰা, িনগঢ়ূ বাক ব াখ া কিৰব পৰা, আৰু

সমস া সামাধান কিৰব পৰা ণ পাৱা গিছল; তওঁৰ নাম দািনেয়ল,

ৰজাই তওঁক বলটচচৰ নাম িদিছল। এিতয়া সই দািনেয়লক মতা

হওক, আৰু তেৱঁ আেপানাক ইয়াত িক িলখা আেছ তাৰ অথ ক’ব।”

১৩ তাৰ পাছত দািনেয়লক ৰজাৰ ওচৰৈল অনা হ’ল, ৰজাই দািনেয়লক

ক’ ল, “ মাৰ িপতৃ মহাৰােজ িযহূদা দশৰ পৰা অনা দশা িৰত িযহূদী

লাকসকলৰ মাজত িয দািনেয়ল আিছল, সই দািনেয়ল আপিুনেয় ন?

১৪ মই আেপানাৰ িবষেয় িনেছাঁ য, আেপানাত দৱতােবাৰৰ আ া

আেছ, আৰু ান, িবেবচনা, আৰু উ ম া আেপানাত পাৱা যায়। ১৫

ানস তাৰ াৰাই পিৰিচত লাক, আৰু মতৃেলাকৰ সেত কথা পতা

বিুল দাবী কৰা লাকসকলক ইয়াত িক িলখা আেছ পিঢ় ইয়াৰ অথ মাক

বজুাবৈল, মাৰ ওচৰৈল অনা হিছল; িক ু তওঁেলােক এই কথািখিনৰ

অথ বজুাব নাৱািৰেল। ১৬ মই িনেছাঁ য, আপিুন অথ বজুাব পােৰ,

আৰু সমস া সামাধান কিৰব পােৰ। সেয় এিতয়া যিদ আপিুন এই িলখা

কথািখিন পিঢ়ব পািৰব, আৰু ইয়াৰ অথ মাক বজুাব পািৰব, তেনহ’ ল

আেপানাক বেঙনা বৰণীয়া ব পিৰধান কেৰাঁৱা হ’ব, আেপানাৰ িডিঙত

সাণৰ হাৰ িপে াৱা হ’ব, আৰু আেপানাক ৰাজ ৰ ততৃীয় ণীৰ শাসকৰ

মতা িদয়া হ’ব। ১৭ তিতয়া দািনেয়েল ৰজাৰ স খুত উ ৰ িদ ক’ ল,

“আেপানাৰ উপহাৰেবাৰ িনজৰ বােব ৰাখক, আৰু আেপানাৰ পৰু াৰ

আন লাকক িদয়ক। তথািপ মই মহাৰাজৰ আগত এই িলখা কথািখিন

পিঢ়ম, আৰু ইয়াৰ অথ মহাৰাজক বজুাম। ১৮ হ মহাৰাজ, সে াপিৰ

ঈ েৰ আেপানাৰ িপতৃ নবখূদেনচৰক ৰাজ , মিহমা, মযদা, আৰু ঐ য

িদিছল। ১৯ ঈ েৰ তওঁক িদয়া মিহমাৰ কাৰেণ, সকেলা দশৰ লাক,

আৰু সকেলা ভাষাৰ লােক তওঁৰ সা ােত কঁিপিছল আৰু ভয় কিৰিছল।

তওঁ িযসকলক বধ কিৰবৈল ই া কিৰিছল, তওঁেলাকক বধ কিৰিছল,

আৰু িযসকলক জীয়াই ৰািখবৈল ই া কিৰিছল, তওঁেলাকক জীয়াই

ৰািখিছল। তওঁ ই া কৰা সকলক উ ত কিৰিছল, আৰু িয সকলক ই া
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কিৰিছল তওঁেলাকক নত কিৰিছল। ২০ যিতয়া তওঁৰ দয় অহংকাৰী

আৰু তওঁৰ মন কিঠন হিছল, আৰু তওঁ গ আচৰণ কিৰিছল, তিতয়া

তওঁক ৰাজ িসংহাসনৰ পৰা নেমাৱা হিছল, আৰু তওঁেলােক তওঁৰ

পৰা তওঁৰ ঐ য কািঢ় লিছল। ২১ তওঁক মা হৰ মাজৰ পৰা দূৰ কৰা

হিছল, তওঁৰ দয় জ ুৰ সদশৃ হিছল, আৰু তওঁ বনৰীয়া গাধৰ লগত

বাস কিৰিছল, তওঁ গৰৰু দেৰ ঘাঁহ খাইিছল, আৰু তওঁৰ শৰীৰ আকাশৰ

িনয়ৰত িতিতিছল; মা হৰ ৰাজ ত য, সে াপিৰ ঈ েৰ শাসন কেৰ,

আৰু িযজনক তওঁ ই া কেৰ, সই জনেক তাৰ ওপৰত িনযু কেৰ,

এই িবষেয় তওঁ নজনাৈলেক সই অৱ াত আিছল। ২২ হ বলচচৰ,

আপিুন তওঁেৰই পু , আপিুন এই সকেলা জািনও, আেপানাৰ দয়

ন কৰা নাই। ২৩ গৰ ভুৰ িবৰেু আপিুন িনজেক উ কিৰেল,

আৰু তওঁৰ গহৃৰ পৰা পা েবাৰ তওঁেলােক আেপানাৰ আগত আিনেল,

আৰু আপিুন আৰু আেপানাৰ ধান লাকসকল, আেপানাৰ প ী আৰু

উপপ ীসকেল সইেবাৰত া াৰস পান কিৰেল। িযেবােৰ নেদেখ,

েন, আৰু এেকােক নাজােন, তেন ৰপূ, সাণ, িপতল, লাহা, কাঠ,

আৰু িশলৰ দৱতােবাৰক আপিুন শংসা কিৰেল। আেপানাৰ িন াস িয

জনাৰ হাতত আেছ, আৰু আেপানাৰ সকেলা পথ িয জেন জােন, সই

ঈ ৰক আপিুন সমাদৰ নকিৰেল। ২৪ সই বােব ঈ ৰৰ স খুৰ পৰা

এখন হাত পঠােল, আৰু এই কথািখিন িলখা হ’ল। ২৫ িলখা কথা িখিন

এই, “িমেন, িমেন, িতেকল, উফচীন।” ২৬ কথািখিনৰ অথ এই: িমেন,

ঈ েৰ আেপানাৰ ৰাজ গণনা কিৰ, তাৰ অ কিৰেল; ২৭ িতেকল,

আেপানাক তুলাচনীত জাখা হ’ল, আৰু কম পাৱা গ’ল; ২৮ িপেৰচ,

আেপানাৰ ৰাজ ভািঙ মাদীয়া আৰু পাৰসীসকলক িদয়া হেছ।” ২৯

তাৰ পাছত বলচচেৰ আ া িদেল, আৰু তওঁেলােক দািনেয়লক বেঙনা

বৰণীয়া ব , তওঁৰ িডিঙত সাণৰ হাৰ িপ ােল; আৰু ৰাজ ৰ ততৃীয়

ণীৰ শাসকৰ মতা তওঁৰ থািকব বিুল ৰজাই ঘাষণা কিৰেল। ৩০

সই ৰািতেয়ই কলদীয়াৰ ৰজা বলচচৰক হত া কৰা হিছল। ৩১ তাৰ

পাছত মাদীয়াৰ দািৰয়াবচৰ ায় বাষি বছৰ বয়সত তওঁ সই ৰাজ

পাইিছল।

৬ তাৰ পাছত দািৰয়াবেচ উিচত দিখ, গােটই ৰাজ ৰ ওপৰত এশ িবশ

জন ােদিশক অধ িনযু কিৰেল। ২ তওঁেলাকৰ ওপৰত িতিন

জন ধান িবষয়া িনযু কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ মাজত দািনেয়ল এজন

আিছল। ৰজাই যােত কােনা কাৰৰ িত বহন কিৰবলগীয়া নহয় সই

বােব এই শাসক সকলৰ ওপৰত ত াৱধান কিৰবৈল ােদিশক সকলক

িনযু কিৰিছল। ৩ দািনেয়লৰ অ ৰত অসাধাৰণ আ া থকাৰ বােব তওঁ

আন ধান িবষয়াতৈক আৰু ােদিশক অধ তৈক তওঁ িবিশ আিছল;

সেয় ৰজাই তওঁক সম ৰাজ ৰ ওপৰত িনযু কিৰবৈল িচ া কিৰেল।

৪ তাৰ পাছত আন ধান িবষয়া আৰু ােদিশক অধ সকেল, ৰাজ ৰ

বােব কৰা কাযেবাৰত দািনেয়লৰ ভুল িবচািৰেল, িক ু তওঁ িব াসী

হাৱাৰ বােব তওঁৰ কাযত কােনা নীিত বা দাষ পাৱা নগ’ল; তওঁত

কােনা ভুল বা অৱেহলা পাৱা নগ’ল। ৫ তিতয়া সই লাকসকেল ক’ ল,

“আিম এই দািনেয়লৰ িবৰেু অিভেযাগ কিৰবৈল কােনা িবষয় িবচািৰ

নাপােলাঁ। তওঁৰ ঈ ৰৰ িবধানৰ িবষেয় ভুল িবচািৰ নােপাৱাৈলেক,

আিম তওঁৰ িবৰেু আন কােনা ভুল িবচািৰ নাপাম। ৬ তাৰ পাছত

সই িবষয়া আৰু অধ সকেল ৰজাৰ আগত এটা পিৰক নাৰ কথা

আিনেল, “মহাৰাজ দািৰয়াবচ, িচৰজীিৱ হওক! ৭ হ মহাৰাজ, ৰাজ ৰ

সকেলা ধান িবষয়া, আ িলক অধ , ােদিশক অধ , পৰামশদাতা,

আৰু দশাধ সকেল এেকলেগ আিম আেলাচনা কিৰেছাঁ আৰু িস া

লেছাঁ য, মহাৰােজ এটা আ া জািৰ কিৰ তাক পালন কিৰবৈল জাৰ

িদয়া উিচত; সেয় এই য, হ মহাৰাজ, িয কােনা মা েহ ি শ িদনৰ

বােব আেপানাৰ বািহেৰ আন কােনা দৱতা বা মা হৰ আগত াথনা

কেৰ, সই জনক িসংহৰ গাতত পেলাৱা হ’ব। ৮ এিতয়া মহাৰাজ এই

আ া জািৰ কৰক, আৰু এই নিথ‐প ত চহী কৰক; যােত মাদীয়া ও

পাৰসীকসকলৰ িবধানৰ াৰাই পিৰচািলত হ এই আ া সলিন নহয়। ৯

সেয় ৰজা দািৰয়াবেচ নথী‐প ত চহী কিৰ সই ৰাজ আ া িবধানত

সি িব কিৰেল। ১০ যিতয়া দািনেয়েল সই িবধানৰ নথী‐প চহী হাৱা

বিুল জািনেল, তিতয়া তওঁ িনজৰ ঘৰৈল গল; সই সময়ত তওঁৰ ওপৰ‐

কাঁঠািলৰ িখিড়িকেবাৰ িযৰচূােলমৰ ফােল খালা আিছল, আৰু তওঁ

আেগেয় িদনেটাত িতিনবাৰ আঁঠু কািঢ় িনজৰ ঈ ৰৰ আগত াথনা কৰাৰ

দেৰই তওঁ াথনা কিৰেল আৰু ধ বাদ িদেল। ১১ তিতয়া িযসকল

লােক একলগ হ ষড়য কিৰিছল, তওঁেলােক আিহ দািনেয়লক তওঁৰ

ঈ ৰৰ আগত াথনা আৰু সহায় িবচািৰ অ েৰাধ কিৰ থকা দখা পােল।

১২ তাৰ পাছত তওঁেলােক ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু তওঁৰ আ াৰ

িবষেয় ক’ ল, “ হ মহাৰাজ, িয কােনা মা েহ ি শিদনৈলেক আেপানাৰ

বািহেৰ আন কােনা দৱতা বা মা হৰ আগত াথনা কিৰব, তওঁক

িসংহৰ গাতত পেলাৱা যাব, এেন আ া আপিুন িদয়া নািছল ন?” ৰজাই

উ ৰ িদেল, হয়, মাদীয়া আৰু পাৰসীসকলৰ িবধানৰ অ সােৰ সই কথা

ি ৰ কৰা হিছল; এই আ া সলিন কৰা নহব।” ১৩ তিতয়া তওঁেলােক

ৰজাৰ আগত উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ মহাৰাজ, দশা িৰত িয দীসকলৰ

মাজত িয দািনেয়ল, তওঁ আেপানাক, বা আপিুন চহী কৰা আ াক

নামােন। তওঁ িনজৰ ঈ ৰক িতিদেন িতিনবাৰ াথনা কেৰ।” ১৪ ৰজাই

সই কথা িন, অিতশয় বজাৰ পােল আৰু দািনেয়লক সই িনয়মৰ

পৰা ৰ া কিৰবৈল তওঁ িচ া কিৰেল। ৰজাই বিল মাৰ নােযাৱাৈলেক

দািনেয়লক উ াৰ কিৰবৈল অেনক চ া কিৰেল। ১৫ তাৰ পাছত িয

লাকসকল একলগ হ ষড়য কিৰিছল, তওঁেলাক ৰজাৰ ওচৰৈল গ’ল

আৰু ক’ ল, “ হ মহাৰাজ, আপিুন জােন য, ৰজাই জািৰ কৰা কােনা

আ া বা িবিধ মাদীয়া আৰু পাৰসীয়াসকলৰ িবধান অ সােৰ সলিন হ’ব

নাৱােৰ।” ১৬ তিতয়া ৰজাই আ া িদয়াৰ দেৰ দািনেয়লক িসংহৰ

গাতত পেলাৱা হ’ল। ৰজাই দািনেয়লক ক’ ল, “তুিম সদায় িয জনাৰ

সৱা কৰা, তামাৰ সই ঈ েৰ তামাক ৰ া কিৰব।” ১৭ তাৰ পাছত

এটা িশল আিন গাতৰ মখুত িদয়া হ’ল; আৰু দািনেয়লৰ িবষেয় কােনা

কথা যন সলিন নহয়, সই বােব ৰজাই িনজৰ আঙিঠৰ মাহেৰেৰ, আৰু

ধান লাকসকলৰ আঙিঠৰ মাহেৰেৰ তাত ছাব মািৰেল। ১৮ ৰজাই

িনজৰ ৰাজ গহৃৈল গ’ল, আৰু গােটই ৰািত লেঘােন থািকেল। ৰজাৰ

ওচৰৈল কােনা বাদ য আিনবৈল িদয়া ন’হল, আৰু তওঁৰ টাপিন

নািহল। ১৯ ৰজাই দাকেমাকািলেত উিঠ বগাই িসংহৰ গাতৰ ওচৰৈল

গ’ল। ২০ তওঁ গাতৰ ওচৰ পাই েখেৰ দািনেয়লক মািতেল। ৰজাই

দািনেয়লক ক’ ল, “ হ জীৱ ঈ ৰৰ দাস দািনেয়ল, তুিম সদায় িয জনাক

সৱা কৰা, তামাৰ সই ঈ েৰ িসংহেবাৰৰ পৰা তামাক ৰ া কিৰব

পািৰেল ন?” ২১ তিতয়া দািনেয়েল ৰজাক ক’ ল, “মহাৰাজ িচৰজীিৱ

হওক! ২২ মাৰ ঈ েৰ তওঁৰ দূত পঠাই িসংহেবাৰৰ মখু ব কিৰেল,

আৰু িসহঁেত মাৰ অিন কৰা নাই; কাৰণ তওঁৰ স খুত মাক িনে াষী

পােল; আৰু হ মহাৰাজ, আেপানাৰ সা ােতও মই কােনা দাষ কৰা

নাই।” ২৩ তিতয়া ৰজাই অিতশয় আনি ত হিছল। ৰজাই দািনেয়লক

গাতৰ পৰা তুিলবৈল আ া িদেল, তােত দািনেয়লক গাতৰ পৰা তালা

হ’ল। দািনেয়ল িনজৰ ঈ ৰত িব াস কিৰিছল, সেয় তওঁৰ গাত কােনা

কাৰৰ আঘাত পাৱা নগল। ২৪ ৰজাই আ া িদয়াত, দািনেয়লৰ

অিহেত অিভেযাগ কৰা সকলৰ সেত তওঁেলাকৰ স ান সকল, আৰু

ভাযা সকলক িসংহৰ গাতত পেলাৱা হ’ল। তােত তওঁেলাক গাতৰ তলত

নাপাওঁেতই িসংহেবােৰ তওঁেলাকক আ মণ কিৰ তওঁেলাকৰ হাড়েবাৰ

ভািঙ ডাখৰ ডাখৰ কিৰেল। ২৫ তিতয়া ৰজা দািৰয়াবেচ গােটই

পিৃথৱীত বাস কৰা সকেলা দশৰ লাক, আৰু সকেলা ভাষাৰ লাকৈল

এই প িলিখেল: “ তামােলাকৰ মাজত শাি বিৃ হওক। ২৬ মই এই

আ া কিৰেছাঁ য, মাৰ ৰাজ ৰ সকেলা ঠাইৰ লাকসকেল দািনেয়লৰ

ঈ ৰৰ সা ােত ক মান হওক; আৰু তওঁক ভয় কৰক; কাৰণ তওঁ

জীৱ ঈ ৰ, আৰু িচৰকালৈলেক থােক; আৰু তওঁৰ ৰাজ উ নহ’ব,

তওঁৰ ৰাজ শষৈলেক থািকব। ২৭ তওঁ আমাক ৰি ত কেৰ, আৰু

উ াৰ কেৰ; গ আৰু পিৃথৱীত, তওঁ আচিৰত কায কেৰ; তওঁ িসংহৰ

শি ৰ পৰা দািনেয়লক ৰ া কেৰ।” ২৮ সেয় দািৰয়াবচৰ আৰু পাৰস ৰ

কাৰচৰ ৰাজ ৰ সময়ত দািনেয়লৰ উ িত হ’ল।
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৭ বািবলৰ ৰজা বলচচৰ ৰাজ ৰ থম বছৰত, দািনেয়েল ই থকা

সময়ত সেপান আৰু দশন পােল। তিতয়া তওঁ সেপানত দখা

িবষয়েবাৰ আৰু অিত ৰু পণূ ঘটনােবাৰ িলিখেল। ২ দািনেয়েল ব াখ া

কিৰেল য, “মই ৰািত দশনত দিখেলাঁ য, আকাশৰ চািৰও িদশৰ পৰা

চ বতাহ আিহ মহাসমূ ৰ ওপৰত ম থন হ আিছল। ৩ সমু ৰ পৰা

চািৰটা কা জ ু ওলাই আিহল; আৰু িসহঁতৰ েত কেটা জ ু েৱই

পথৃক আিছল। ৪ থমেটা িসংহৰ দেৰ, িক ু ৰৰ প ীৰ ডউকাৰ দেৰ

তাৰ ডউকা আিছল; মই চাই থােকাঁেত, তাৰ ডউকা খন তাৰ পৰা

িবি কৰা হিছল; আৰু মা হৰ দেৰ িস খন ভিৰত িথয় হিছল, তাক

মা হৰ দয় িদয়া হিছল। ৫ তাৰ পাছত ি তীয়েটা জ ু ভালকুৰ দেৰ,

িস এফালৰ ভিৰেৰ ভৰ িদ উিঠল, তাৰ মখুৰ আৰু দাঁতৰ মাজত িতিন ডাল

কামীহাড় আিছল; আৰু তাক কাৱা হিছল, উঠ আৰু ব েতা মা হক খাই

শষ কৰ। ৬ তাৰ পাছত মই পনুৰ চােলাঁ। তাত আন এটা জ ু আিছল,

িস নাহৰফুটুকী বাঘৰ দেৰ। তাৰ িপিঠত চৰাইৰ ডউকাৰ দেৰ চািৰখন

ডউকা আিছল, আৰু সই জ ুৰ চািৰটা মৰূ আিছল; তাক শাসনভাৰ

িদয়া হিছল। ৭ তাৰ পাছত মই ৰািত সেপানত চতুথ জ ু েটা দিখেলাঁ;

িস আত জনক, ভয় ৰ, আৰু অিতশয় শি মান আিছল। তাৰ ডাঙৰ

ডাঙৰ লাহাৰ দাঁত আিছল; িস ডাখৰ ডাখৰৈক ভািঙ খাইিছল, আৰু

অৱিশ েবাৰ ভিৰেৰ গচিকিছল। আন জ ু েবাৰতৈক িস বেলগ, আৰু তাৰ

দহটা িশং আিছল। ৮ মই সই িশঙেবাৰৈল মন কিৰ থােকােতই, মই

দিখেলাঁ য সইেবাৰৰ মাজৰ পৰা আন এটা সৰু িশং গিজ ওলাইেছ।

পবূৰ িশংেবাৰৰ িতিনটা িশং িৰৰ পৰা উঘলা হিছল; আৰু সই িশংেটাত

মা হৰ চ ৰ দেৰ টা চ , আৰু গ কিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কাৱা এখন

মখু আিছল। ৯ মই দিখেলাঁ য, সই ঠাইত িসংহাসনেবাৰ াপন কৰা

হিছল, আৰু াচীন কােল তওঁৰ আসনত বিহেল; তওঁৰ ব িহমৰ

দেৰ বগা আিছল, আৰু তওঁৰ মৰুৰ চুিল িব ঊণৰ দেৰ আিছল;

তওঁৰ িসংহাসন অি িশখাৰ আিছল, আৰু তাৰ চ েবাৰ জল জইুৰ

আিছল। ১০ তওঁৰ স েুখেৰ এখন অি ৰ ন ব গিছল; হাজাৰ হাজােৰ

তওঁৰ পিৰচযা কিৰিছল, আৰু অযতু অযতু দূেত তওঁৰ আগত িথয়

হিছল; ায়ালয়ৰ সভা বিহিছল, আৰু পিুথেবাৰ খালা আিছল। ১১ মই

এেকৰােহ চাই আিছেলাঁ, কাৰণ সই গ ৰ কথােবাৰ সই িশঙেটােৱ ক

আিছল। মই চােলাঁ সই জ ু েটা যিতয়া বধ কৰা হিছল, আৰু তাৰ শৰীৰ

ংস কৰা হিছল; তিতয়া তাক অি িশখাত পলাই িদয়া হিছল। ১২

বাকী থকা চািৰটা জ ুৰ শাসন কৰা মতা িসহঁতৰ পৰা কািঢ় লাৱা

হিছল; িক ু িসহঁতৰ জীৱন িকছুসময়ৰ বােব বঢ়াই িদয়া হিছল। ১৩ মই

সই দশনত, আকাশৰ ডাৱৰৰ সেত মা হৰ পু ৰ দেৰ এজনক অহা

দিখেলাঁ; তওঁ াচীন জনৰ ওচৰৈল আিহল আৰু তওঁৰ স খুত উপি ত

হিছল। ১৪ তওঁক শাসন মতা, মিহমা, আৰু ৰাজকীয় পৰা ম িদয়া

হ’ল; সেয় সকেলা দশৰ লাক, আৰু সকেলা ভাষাৰ লােক তওঁৰ

পিৰচযা কৰা উিচত। তওঁৰ শাসন মতা িচৰকালৈলেক থকা মতা,

সেয় কিতয়াও লু নহব; আৰু তওঁৰ ৰাজ এেন ৱা য, সই ৰাজ

কিতয়াও ংস নহ’ব। ১৫ মই িয দািনেয়ল, মাৰ িভতৰত মাৰ আ াই

ক পাইিছল, আৰু মাৰ মানিসক দশেন মাক ব া ল কিৰিছল। ১৬

তাৰ পাছত মই িথয় হ থকাসকলৰ মাজৰ এজনৰ ওচৰৈল গ’ লা, আৰু

এই সকেলা িবষয়ৰ অথ দখৱুাবৈল তওঁক কেলাঁ। ১৭ এই কা

জ ু চািৰটা হ’ল, পিৃথৱীৰ পৰা আিহব লগা চািৰজন ৰজা। ১৮ িক ু

সে াপিৰ ঈ ৰৰ পিব লাকসকেল ৰাজ ভাৰ পাব, আৰু যেুগ যেুগ

অন কালৈলেক ৰাজ ভাগ কিৰব। ১৯ তাৰ পাছত মই চতুথ জ ু েটাৰ

িবষেয় অিধক জািনবৈল িবচািৰেলা, ই আন সকেলাতৈক বেলগ আিছল।

ই লাহাৰ দাঁত আৰু িপতলৰ নখৰ সেত অিত ভয়ানক আিছল, ই ডাখৰ

ডাখৰ কিৰ খাইিছল আৰু অৱিশ েবাৰ ভিৰেৰ গচিকিছল। ২০ তাৰ

মৰুত থকা দেহাটা িশঙ আৰু িতিনটা িশং উঘলাৰ পেূব গজা আনেটা

িশঙৰ িবষেয় মই জািনব িবচািৰিছেলাঁ। চ থকা, গবৰ কথা কাৱা মখু

থকা আৰু িনজৰ স ীসকলৈক অিধক গ ী দখউুৱা িশংেটাৰ িবষেয় মই

জািনব িবচািৰিছেলাঁ। ২১ মই চাই থােকাঁেত দিখেলাঁ য, াচীন কালত

তওঁ থকাৰ দেৰ, সে াপিৰ ঈ ৰৰ পিব লাকসকলক ায়িবচাৰ

িদয়া, পিব লাকসকেল ৰাজ ৰ অিধকাৰী হাৱা সময় আিহল, ২২

সই িশংেটােৱ পিব লাকসকলৰ লগত যু কিৰেল আৰু তওঁেলাকক

পৰাজয় কিৰেল। ২৩ সই পৰুষুজেন চতুথ জ ু েটাৰ িবষেয় কাৱা কথা

এয়া, এেয় পিৃথৱীৰ চতুথ ৰাজ হ’ব, বাকী সকেলা আন ৰাজ তৈক এই

ৰাজ পথৃক হ’ব, এই ৰাজ ই সম পিৃথৱীক াস কিৰব, ই ভিৰেৰ

গচিকব, আৰু ডাখৰ ডাখৰ কিৰ ভািঙব। ২৪ সই দহটা িশঙৰ অথ এই,

সই ৰাজ ৰ পৰা দহ জন ৰজা উৎপ হ’ব; তওঁেলাকৰ পাছত আন এজন

ৰজা উৎপ হ’ব; তওঁ আগৰ জনতৈক পথৃক হ’ব, আৰু তওঁ িতিনও

জন ৰজাক জয় কিৰব। ২৫ তওঁ সে াপিৰ জনাৰ িবৰেু কথা ক’ব,

আৰু সে াপিৰ ঈ ৰৰ পিব জনক তাড়না কিৰব, তওঁ পব আৰু িবধান

সলিন কিৰবৈল চ া কিৰব। আৰু এক কাল, ই কাল আৰু আধা কালৰ

বােব এই সকেলা তওঁৰ হাতত শাধাই িদয়া হ’ব। ২৬ িক ু ায়ালয়ৰ

সভা বিহব; আৰু তওঁেলােক তওঁৰ পৰা ৰাজকীয় পৰা ম কািঢ় ল’ব;

শষত াস কৰা হ’ব, আৰু ংস কৰা হ’ব। ২৭ ৰাজ আৰু ৰাজশাসন,

আৰু গােটই আকাশ ম লৰ তলত থকা ৰাজ েবাৰৰ মিহমা, িযসকল

লাক সে াপিৰ পিব ঈ ৰৰ সই লাকসকলক িদয়া হ’ব; তওঁৰ ৰাজ

অন কলীয়া ৰাজ , আৰু আন সকেলা ৰাজ ই তওঁক সৱা কিৰব, আৰু

তওঁক মািন চিলব। ২৮ এইিখিনেত সই িবষয় সমা হ’ল। দািনেয়ল িয

মই, মাৰ িচ াই মাক অিতশয় ব া ল কিৰেল, আৰু মাৰ মখু িববণ

হল; িক ু মই মাৰ িনজৰ মনেত সই িবষয়সমহূ সাঁিচ ৰািখেলাঁ।”

৮ বলচচৰ ৰজাৰ ৰাজ ৰ ততৃীয় বছৰত, থেম পাৱা দশনৰ পাছত

মই দািনেয়েল আন এটা দশন দিখেলাঁ। ২ মই সই দশনত

দিখেলাঁ য, মই এলম েদশৰ চুচন ৰাজেকাঁঠত আিছেলাঁ; আৰু সই

দশনত দিখেলাঁ য মই উলয় নদীৰ পাৰত আিছেলাঁ। ৩ তিতয়া মই

চ তুিল চােলাঁ য, নদীৰ স খুত টা িশং থকা এটা মতা মৰ‐ছাগ

িথয় হ আিছল; এটা িশং আনেটা িশঙতৈক দীঘল আিছল; িক ু দীঘল

িশংেটা ছুিট িশঙতৈক অিধক লােহ লােহ বািঢ়িছল সেয় ছুিট িশংেটা

দীঘল িশঙতৈক বািঢ় উিঠল। ৪ মই দিখেলাঁ সই মৰ‐ছােগ পি ম,

উ ৰ, আৰু দি ণ ফালৈল খিু য়াই আিছল; তাৰ আগত আন কােনা জ ু

িথয় হ’ব নাৱািৰেল। তাৰ হাতৰ পৰা উ াৰ কিৰব পৰা তওঁেলাকৰ

মাজত কােনা নািছল; তাৰ িয ই া গিছল তােক কিৰ অ◌ািছল, আৰু িস

পৰা মী হ উিঠিছল। ৫ এই িবষেয় িচ া কিৰ থােকােত মই দিখেলাঁ

য, পি ম ফালৰ পৰা এটা মতা ছাগলী গােটই পিৃথৱীৰ ওপেৰিদ মািটত

ভিৰ িনিদয়াৈক বেগেৰ দৗিৰ আিহ আিছল। সই ছাগলীৰ চ টাৰ

মাজত এটা ডাঙৰ িশং আিছল। ৬ টা িশং থকা মতা মৰ‐ছাগৰ ওচৰত

সই ছাগলীেটা আিহিছল, আৰু মই মৰ‐ছাগেটাক নদীৰ স খুত িথয় হ

থকা দিখিছেলাঁ। সই ছাগলীেটােৱ দৗিৰ মৰ‐ছাগৰ ওচৰৈল গ, তাৰ

চ াধত তাক আ মণ কিৰিছল। ৭ মই ছাগলীেটাক মৰ‐ছাগেটাৰ

ওচৰৈল অহা দিখেলাঁ। তাৰ মৰ‐ছাগেটাৰ ওপৰত অিতশয় খং উিঠিছল,

আৰু িস মৰ‐ছাগক খু া মািৰ তাৰ িশং টা ভািঙ িদেল। তাৰ আগত িথয়

হ থািকবৈল সই মৰ‐ছাগৰ আৰু শি নািছল। সই ছাগলীেটােৱ মৰ‐

ছাগেটাক মািটত পলাই ভিৰেৰ গচিকেল, সই ঠাইত ছাগলীেটাৰ হাতৰ

পৰা ভড়ােটাক উ াৰ কিৰব পৰা কােনা নািছল। ৮ তাৰ পাছত সই

ছাগলীেটা অিতশয় ডাঙৰ হ’ল; িক ু িস যিতয়া বলৱান হ’ল তাৰ ডাঙৰ

িশংেটা ভািগ গ’ল, আৰু তাৰ সলিন আকাশৰ চািৰিদশৰ বতাহৰ ফােল

চািৰটা ডাঙৰ িশং গিজ উিঠল। ৯ সইেবাৰৰ মাজৰ এটা িশঙৰ পৰা আন

এটা িশং গিজল; থেম িশংেটা সৰু আিছল, িক ু পাছত দি ণ, পবূ

আৰু ই ােয়লৰ ঐ যময় দশৰ ফালৈল অিতশয় বিৃ পােল। ১০ িস

ইমান ডাঙৰ হ’ল য, গৰ বািহনীসকলৰ সেত যু কিৰবৈল ল’ ল।

বািহনীসকলৰ িকছুমানক আৰু তৰা িকছুমানক মািটত পলাই ভিৰেৰ

গচিকেল। ১১ িস ডাঙৰ হ’ল এেন িক, িস বািহনীসকলৰ গীয় অিধপিতৰ

দেৰ ডাঙৰ হ’ল। িস তওঁৰ পৰা িনত বিলদান কািঢ় লিছল, আৰু

তওঁৰ পিব ান দূিষত কিৰিছল। ১২ তাৰ কাৰেণ বািহনীসকলক

তাৰ ওপৰত িদয়া হ’ল, আৰু হাম বিল ব কৰা হ’ল। এইদেৰ সকেলা



দািনেয়ল 478

সত তাক ভূ‐লিু ত কিৰেল; আৰু িয কিৰেল তাত কৃতকায হ’ল। ১৩

তাৰ পাছত মই পিব জনাক কাৱা িনেলাঁ; আৰু আন পিব জনক

উ ৰ িদয়া িনেলাঁ, “িকমান িদনৈল এই সকেলা থািকব, এই দশন হাম

বিলৰ িবষেয় ন, পােপ সই ংস আিনব ন, পিব ানৰ ওপৰত হাত

িদয়া হ’ব ন, আৰু গীয় বািহনীসকলক গচকা হ’ব ন?” ১৪ তওঁ মাক

ক’ ল, “এই সকেলা ই হাজাৰ িতিনশ সি য়া আৰু পৱুাৈলেক থািকব;

তাৰ পাছত সই পিব ান িচ কৰা হ’ব।” ১৫ মই দািনেয়েল যিতয়া

এই দশন পাইিছেলাঁ, তিতয়া মই তাক বিুজবৈল চ া কিৰিছেলাঁ; আৰু

সই ঠাইত মা হৰ দেৰ এজন লাক মাৰ স খুত িথয় হিছল। ১৬

উলয় নদীৰ মাজৰ পৰা মই এজন মা হৰ মাত িনেলাঁ; তওঁ ক’ ল,

“ হ গাি েয়ল, সই মা হজনক এই দশন বিুজবৈল সহায় কৰা।” ১৭

তােত মই িথয় হ থকা ঠাইৰ ওচৰৈল তওঁ আিহল। তওঁ যিতয়া আিহল,

মই শি ত হেলাঁ, আৰু মািটত উবিুৰ হ পিৰেলাঁ। তওঁ মাক ক’ ল, “ হ

মা হৰ স ান, বিুজ লাৱা, িকয়েনা এই দশন শষৰ সময়ৰ িবষেয়।” ১৮

তওঁ মাৰ লগত কথা পািত থােকাঁেত, মই মািটত উবিুৰ হ পিৰ ঘাৰ

িন া গেলাঁ; তিতয়া তওঁ মাক শ কিৰেল আৰু মাক িথয় কৰােল।

১৯ তওঁ ক’ ল, “ চাৱা, াধৰ শষ সময়ত িয ঘিটব, তাক মই তামাক

দখৱুাম; কাৰণ এই দশন শষৰ িনৰিূপত সময়ৰ বােব। ২০ টা িশং

থকা িয মৰ‐ছাগ তুিম দিখিছলা, িস মািদয়া আৰু পাৰস ৰ ৰজা জনক

বজুাইেছ। ২১আৰু সই মতা ছাগলীেটা ীচৰ ৰজা; আৰু তাৰ চ টাৰ

মাজত থকা ডাঙৰ িশংেটা থম ৰজা। ২২আৰু সেয় ভািঙ যাৱা িশঙৰ

ঠাইত তাৰ সলিন আন চািৰটা িশং গিজ উঠাৰ অথ এই, তওঁৰ দশৰ

পৰা চািৰখন ৰাজ উৎপ হ’ব, িক ু তওঁৰ পৰা মৰ সেত নহ’ব।

২৩ সই ৰাজ েবাৰৰ শষৰ সময়ত, পাপীসকেল যিতয়া সীমা চৰাব,

তিতয়া কেঠাৰ চেহৰা থকা, এজন অিত বিু য়ক ৰজা উৎপ হ’ব; ২৪

তওঁ পৰা ম মহান, িক ু িনজৰ পৰা েমেৰ নহয়। তওঁৰ কাৰেণ ংস

আিহব, আৰু তওঁ িয কিৰব তােত কৃতকায হ’ব। তওঁ পিব পৰা মী

লাকসকলক ংস কিৰব। ২৫ তওঁৰ িশ কমৰ াৰাই তওঁ িনজৰ

হােতেৰ িমছা উ িত িস কিৰব, এেন িক, তওঁ িনজৰ ৰজােৰা ৰজাৰ

িবৰেু উিঠব, আৰু তওঁক ভঙা হ’ব; িক ু মা হৰ শি েৰ নহয়। ২৬

সি য়া আৰু ৰািতপৱুা িবষয়ৰ িয দশনৰ কথা কাৱা হ’ল, সেয় সত ;

িক ু এই দশন চাব মািৰ ব কৰা আেছ; িকয়েনা এেয় ভিৱষ তৰ অেনক

িদনেবাৰক িনেদশ কৰা হেছ।” ২৭ তাৰ পাছত মই দািনেয়েল মিূ ত হ

িকছু িদনৈলেক নিৰয়াত পিৰ আিছেলাঁ। তাৰ পাছত মই উিঠেলাঁ, আৰু

ৰজাৰ ব ৱসায়ৈল গেলা; িক ু সই দশনৰ বােব মই হতভ হিছেলাঁ,

আৰু সই ঠাইত সই দশন বিুজ পাৱা কােনা এজেনা নািছল।

৯ মািদয়া বংশৰ অহচেবেৰাচৰ পু দািৰয়াবচক কলদীয়া ৰাজ ৰ

ওপৰত ৰজা পতা হিছল। ২ দািৰয়াবচৰ ৰাজ কালৰ থম বছৰত

মই দািনেয়েল, ভাববাদী িযিৰিময়াৈল অহা িযেহাৱাৰ বাক থকা পিুথ

পিঢ়িছেলা। মই পিঢ় জািনব পািৰিছেলা য, ইয়াত স ৰ বছৰৈলেক

িযৰচূােলম ত াগ কৰা সমা কৰা হ’ব। ৩ তিতয়া মই লেঘান িদ, চট

কােপাৰ িপি , ছাঁইত বিহ, অ েৰাধ আৰু াথনােৰ ভু ঈ ৰৰ অ হ

িবচািৰবৈল মই তওঁৈল মখু কিৰেলাঁ। ৪ মই মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত

াথনা কিৰেলাঁ, আৰু পাপ ীকাৰ কিৰ কেলাঁ, “ হ ভু আেবদন কেৰাঁ,

আপিুন মহান আৰু অসাধাৰণ, আেপানাক ভাল পাৱা আৰু আেপানাৰ

আ া পালন কৰা সকলৈল আপিুন িব াসেযাগ িনয়ম ি ৰ কৰা ঈ ৰ, ৫

আিম পাপ কিৰেলাঁ, অসৎ কায, ম, আৰু িবে াহ আচৰণ কিৰেলাঁ,

আৰু তামাৰ আ া আৰু িবধান ত াগ কিৰেলাঁ; ৬আেপানাৰ দাস িয

ভাববাদীসকেল আমাৰ ৰজা, মখু েলাক, পবূপৰুষু, আৰু দশৰ সকেলা

লাকক আেপানাৰ নােমেৰ কথা কিছল, আিম তওঁেলাকৰ কথা না

নািছেলাঁ। ৭ হ ভু ধিমকতা আেপানােৰই; িযহূদাৰ লাক, িযৰচূােলম

িনবাসী, আৰু সকেলা ই ােয়ল লাকৰ আিজ মখু িববণ হেছ। আেপানাৰ

িবৰেু কৰা িব াসঘাতৰ বােব আেপানাৰ াৰাই কৰা সকেলা দশত িছ ‐

িভ হাৱা, ওচৰত থকা আৰু দূৰত থকা সকেলা ই ােয়লী লাকসকলৰ

মখু িববণ হেছ। ৮ হ ভু, আমাৰ ৰজাসকল, মখু লাকসকল, আৰু

আমাৰ পবূপৰুষুসকলৰ মখু িববণ হেছ; কাৰণ আিম আেপানাৰ িবৰেু

পাপ কিৰেলাঁ। ৯আিম তওঁৰ িবৰেু কৰা িবে াহৰ বােব দয়া আৰু

মা আমাৰ ভু ঈ ৰেৰই আেছ; ১০ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাক

আিম না নাই, আৰু তওঁৰ দাস ভাববাদীসকলৰ াৰাই আমাক িদয়া

িবধানেবােৰা মািন চলা নাই। ১১ ই ােয়লী লাকসকেল আেপানাৰ

িবধান ল ন কিৰেল, আৰু িবপথগামী হ আেপানাৰ কথা মািন চিলবৈল

অমাি হ’ল। ঈ ৰৰ দাস মািচৰ িবধানত িলখা শাও আৰু শপত আমাৰ

ওপৰত অিধক পিৰমােণ ফিলয়ােল; কাৰণ আিম তওঁৰ িবৰেু পাপ

কিৰেলাঁ। ১২ িযেহাৱাই আমাৰ আৰু আমাৰ শাসকসকলৰ িবৰেু কাৱা

কথা িস কিৰেল, আৰু আমাৰ ওপৰত মহা েযাগ আিনেল। িকয়েনা

িযৰচূােলমৈল যেন কৰা হ’ল, গােটই আকাশ ম লৰ তলত থকা কােনা

ঠাইৈল তেন কৰা হাৱা নাই। ১৩ মািচৰ িবধানত িলখাৰ দেৰ, সকেলা

েযাগ আমাৰ ওপৰত আিহল, তথািপ আিম িনজৰ অপৰাধৰ পৰা মন

পালটন কিৰ আেপানাৰ সত তাৈল মেনােযাগ িদ, আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

পৰা অ হ পাবৈল াথনা কৰা নাই। ১৪ সই কাৰেণ িযেহাৱাই

হাতত ধিৰ েযাগেবাৰ আমাৰ ওপৰৈল আিনেল; কাৰণ আমাৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই কৰা সকেলা কায ধমময়, তথািপ আিম তওঁৰ কথা মািন

চলা নাই। ১৫ এিতয়া হ আমাৰ ভু ঈ ৰ, িমচৰ দশৰ পৰা িনজৰ

লাকসকলক পৰা মী হােতেৰ উিলয়াই আিনেল, আিজৈলেক আেপানাৰ

নাম কীি ম কিৰ ৰািখেল। িক ু আিম এিতয়াও পাপ, আৰু ম

কিৰ আেছাঁ। ১৬ হ ভু, িবনয় কেৰাঁ, আপিুন কৰা সকেলা ধািমকতাৰ

কাৰেণ আেপানাৰ নগৰ িযৰচূােলমৰ পৰা, আেপানাৰ পিব প তৰ

পৰা আেপানাৰ খং আৰু াধ আঁতৰাওক। আমাৰ পাপ আৰু আমাৰ

পবূপৰুষুসকলৰ অপৰাধৰ কাৰেণ, িযৰচূােলম আৰু আেপানাৰ লাক,

আমাৰ চািৰওফােল থকা সকেলােৰ বােব ঘণৃাৰ পা হেছ। ১৭ এেতেক

হ আমাৰ ঈ ৰ, আেপানাৰ এই দাসৰ াথনা আৰু অ হৰ বােব কৰা

িমনিত নক, আেপানাৰ অিভ ায়ৰ বােব, ংস হাৱা আেপানাৰ পিব

ানৈল আেপানাৰ মখু উ ল কৰক। ১৮ হ মাৰ ঈ ৰ, কাণ পাতক;

চ মিল আমাক চাওক; আিম উ হ’ লা, আেপানাৰ নােমেৰ খ াত

নগৰখনৈল দিৃ কৰক। আমাৰ ধািমকতাৰ কাৰেণ নহয়, িক ু আেপানাৰ

অিধক অ হৰ কাৰেণেহ, আিম আেপানাৰ সহায় পাবৈল িবনয় কিৰেছাঁ।

১৯ হ ভু, নক! হ ভু, মা কৰক! হ ভু মেনােযাগ িদয়ক, আৰু

কায কৰক! হ মাৰ ঈ ৰ, আেপানাৰ অিভ ায়ৰ বােব পলম নকিৰব।

আেপানাৰ নগৰ আৰু লাকসকেল আেপানাৰ নােমেৰ মািত আেছ।”

২০ এইদেৰ িয সময়ত মই কথা ক মাৰ পাপ আৰু মাৰ ই ােয়লী

লাকসকলৰ পাপ ীকাৰ কিৰ আিছেলাঁ, আৰু ঈ ৰৰ পিব প তৰ

হ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত মাৰ অ েৰাধ কিৰ আিছেলাঁ, ২১ এেন িক,

গধলুীৰ বিলদান উৎসগ কৰা সময়ত মই াথনা কিৰ আিছেলাঁ, সই

সময়ত আেগেয় দশনত দখা মা হ িয গাি েয়ল তওঁ মাৰ ওচৰৈল

বেগেৰ উিড় আিহল। ২২ তওঁ মাক িবেবচনা শি িদেল, আৰু মাক

ক’ ল, “ হ দািনেয়ল, তামাক িবেবচনা শি আৰু অ দিৃ িদবৈল

মই আিহেলাঁ। ২৩ যিতয়া তুিম অ হৰ বােব িবনয় কিৰবৈল আৰ

কিৰিছলা, তিতয়াই আ া িদয়া হিছল, আৰু মই তাক তামাৰ আগত

ক’বৈল আিহেলাঁ, কাৰণ তুিম অিত ি য়। সই কাৰেণ কথােটা িবেবচনা

কৰা, আৰু দশনৰ কথােবাৰ বজুা। ২৪অধম শষ কিৰবৈল, পাপৰ অ

কিৰবৈল, পাপৰ ায়ি ত কিৰবৈল, িচৰ ায়ী ধািমকতা আিনবৈল, দশন

আৰু ভাববাণী ক’বৈল, আৰু মহাপিব ান অিভেষক কিৰবৈল, তামাৰ

লাক আৰু তামাৰ পিব ানৰ বােব স ৰ স াহ িনধাৰণ কৰা হেছ।

২৫ সেয় জািন লাৱা আৰু বিুজ লাৱা য, িযৰচূােলম পনুৰ িনমাণ কৰাৰ

আ া পাৱাৰ পৰা আৰু অিভেষক কৰা শাসনক াজন অহাৈলেক সাত

স াহ আৰু বাষি স াহৈলেক হ’ব। য নাৰ সময়ৰ ে ও গেড়েৰ সেত

িযৰচূােলমৰ ৰা া পনুৰ িনমাণ কৰা হ’ব। ২৬ বাষি স াহৰ পাছত,

অিভিষ লাকসকলক উ কৰা হ’ব, আৰু কােনা নাথািকব। আিহব

লগা শাসনক াৰ স ই নগৰখন আৰু ধমধাম ংস কিৰব। জল াৱনৰ
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াৰাই সইজন শষ হ’ব, আৰু শষৈলেক সই ঠাইত যু হ’ব; আ াৰ

াৰাই জনশূ তা িনৰিূপত কৰা হেছ। ২৭ এক স াহৰ বােব সইজেন

অেনকৰ সেত এিট িনয়ম িনি ত কিৰব। সই স াহৰ মাজৰ িদনত

বিলদান আৰু নেবদ িগত কিৰব। কােনা এজন িঘণলগীয়া ডউকাৰ

সেত আিহব, আৰু ংস কিৰব। ংস কৰা জনৰ ওপৰত আ াৰ াৰাই

স ণূ সমা বেষাৱা হ’ব।

১০ পাৰস ৰ ৰজা কাৰচৰ ৰাজ কালৰ ততৃীয় বছৰত দািনেয়লৰ

আগত এটা বা া কাশ হিছল; আৰু সই বা া সত । এইেটা

আিছল এটা মহাযু ৰ িবষয়। দািনেয়েল দশনৰ াৰাই অ দিৃ েৰ সই

বা া বিুজ পােল। ২ সই িদনেবাৰত মই দািনেয়েল িতিন স াহ শাক

কিৰ আিছেলাঁ। ৩ সই িতিন স াহ স ণূ নােহাৱাৈলেক মই া

আহাৰ, মাংস খাৱা নািছেলা, া াৰস পান কৰা নািছেলা, আৰু মই

গাত তেলা ঘঁহা নািছেলা। ৪ তাৰ পাছত থম মাহৰ চৗিবশ িদনৰ

িদনা, মই মহানদীৰ পাৰত আিছেলাঁ, নদীখনৰ নাম িহে েকল, ৫

মই ওপৰৈল চােলাঁ, আৰু শণ সূতাৰ ব িপ া, আৰু উফজৰ উ ম

সােণেৰ তয়াৰী টঙািল কঁকালত ব া এজন মা হক দিখেলাঁ। ৬ তওঁৰ

শৰীৰ পাখৰাজ মিণৰ দেৰ, তওঁৰ মখুম ল উ ল, চ টা িল থকা

মশালৰ দেৰ, তওঁৰ বা আৰু ভিৰ চকচিকয়া িপতলৰ দেৰ, আৰু তওঁৰ

কাৱা কথাৰ শ ব লাকৰ কথা কাৱা শ ৰ দেৰ। ৭ মই দািনেয়ল

অকেলই সই দশন দিখেলাঁ; মাৰ লগত থকা লাকসকেল সই দশন

দখা নাপােল; কাৰণ তওঁেলাক অিতশয় আতি ত হ’ল; আৰু িনজেক

লু ৱাবৈল তওঁেলাক পলাল। ৮ সেয় মই অকেলই অৱিশ থািকেলা,

আৰু সই মহা দশন দখা পােলাঁ। মাৰ গাত এেকা শি বাকী নাথািকল;

মাৰ ভাশালী চেহৰা ভীিতজনক চেহৰাৈল সলিন হিছল, আৰু মাৰ

গাত শি নাইিকয়া হিছল। ৯ তাৰ পাছত মই তওঁৰ কথা িনেলাঁ,

তওঁৰ কথােবাৰ না সময়ত মই মািটত উবিুৰ হ পিৰ ঘাৰ িন াত

আিছেলাঁ। ১০ তিতয়া এখন হােত মাক চুেল, আৰু মই কঁিপ উিঠেলা,

মাৰ আঁঠু আৰু ই হাতৰ তলৱুাও ভয়ত কঁিপ উিঠল। ১১ সই দূেত

মাক ক’ ল, “ হ দািনেয়ল, হ অিত ি য় পৰুষু, িয কথা মই তামাক ক

আেছাঁ তুিম তাক বিুজ লাৱা আৰু উিঠ িথয় হাৱা; কাৰণ মাক তামাৰ

ওচৰৈল পেঠাৱা হ’ল।” যিতয়া তওঁ মাক সই কথা ক আিছল, তিতয়া

মই উিঠ িথয় হ কঁিপবৈল ধিৰেলাঁ। ১২ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “ হ

দািনেয়ল ভয় নকিৰবা; কাৰণ তুিম বিুজবৈল, আৰু িনজেক ঈ ৰৰ আগত

ন কিৰবৈল মন ি ৰ কৰা থম িদনেৰ পৰা তামাৰ বাক না গেছ;

আৰু তামাৰ বাক ৰ কাৰেণই মই আিহেলাঁ ১৩ পাৰস ৰ ৰ কদূেত মাক

িতেৰাধ কিৰিছল, আৰু মই পাৰস ৰ ৰজাৰ সেত এৈকশ িদনৈলেক

আব কিৰ ৰখা হিছেলা। িক ু ধান ৰ ক শসনকতা এজেন মাক

সহায় কিৰবৈল আিহল। ১৪এিতয়া শষ সময়ত তামাৰ লাকসকলৈল িয

ঘিটব, তােক তামাক বজুাবৈল মই আিহেলাঁ। িকয়েনা এই দশন আিহব

লগা িদনেবাৰৰ বােব হয়।” ১৫ যিতয়া তওঁ মাক এই কথা ক আিছল,

তিতয়া মই মািটৈল মখু কিৰ আিছেলাঁ আৰু কথা ক’ব পৰা নািছেলাঁ। ১৬

তিতয়া মা হৰ দেৰ এজন পৰুেুষ মাৰ ওঁঠ চুেল, আৰু মই মখূ মিল

মাৰ আগত িথয় হ থকা জনক ক’ লা, “ হ মাৰ মহাশয়, এই দশনৰ

কাৰেণ মাৰ িভতৰত মমেবদনাই ধিৰেছ, মাৰ গাৰ বল নাইিকয়া হ’ল।

১৭ মই আেপানাৰ দাস কেনৈক মই মাৰ গৰাকীৰ লগত কথা পািতব

পােৰাঁ? কাৰণ মাৰ গাত বল নাই, আৰু মাৰ উশােহা নাইিকয়া হ’ল।”

১৮ তিতয়া মা হৰ আকৃিতৰ সই পৰুষু জেন পনুৰাই মাক চুই সবল

কিৰেল। ১৯ তওঁ ক’ ল, “ হ অিত ি য় পৰুষু ভয় নকিৰবা; তামাৰ শাি

হওক; তুিম এিতয়া সবল হাৱা, সবল হাৱা!” যিতয়া তওঁ মাক কথা

ক আিছল, তিতয়া মই সবল হ’ লা আৰু ক’ লাঁ, “ মাৰ ভুেৱ কওক;

কাৰণ আপিুন মাক সবল কিৰেল।” ২০ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “মই

তামাৰ ওচৰৈল িকয় আিহেছাঁ, তুিম জানা ন? এিতয়া মই পাৰস ৰ

ৰ ক দূতেবাৰৰ িবৰেু যু কিৰবৈল ঘিূৰ যাওঁ। মই যিতয়া িচ যাম

তিতয়া ীচৰ ৰ কদূত আিহব। ২১ িক ু সত ৰ পু কত িক িলখা আেছ,

সই কথা মই তামাক জনাম; তওঁেলাকৰ িবৰেু মাক সহায় কিৰবৈল

তামােলাকৰ ৰ ক দূতেবাৰৰ মাজত মীখােয়লৰ বািহেৰ আন কােনা

শি শালী নাই।”

১১ মাদীয়া দািৰয়াবচৰ ৰাজ কালৰ থম বছৰেত মেয়ই িমখােয়লক

সমথন আৰু ৰ া কিৰবৈল িথয় হিছেলাঁ। ২আৰু এিতয়া মই

তামাৰ আগত সত িবষয় কাশ কেৰাঁ। পাৰস দশত িতিন জন ৰজা

উৎপ হ’ব; আৰু চতুথ ৰজা জনআন সকলতৈক অিধক ধনৱান হ’ব। তওঁ

িনজৰ ধন‐স িতৰ াৰাই মতা অজন কিৰব, আৰু তওঁ সকেলােক ীচ

ৰাজ ৰ িবৰেু উচটাব। ৩ তাৰ পাছত এজন পৰা মী ৰজা উৎপ হ’ব;

তওঁ অিত বহৃৎ ৰাজ শাসন কিৰব, আৰু তওঁ িনজৰ ই ােৰ সকেলা কায

কিৰব। ৪ যিতয়া তওঁ উৎপ হ’ব, তওঁৰ ৰাজ ভ হ’ব, আৰু আকাশৰ

চািৰও িদশৰ বায়ৈুল িবভ হ’ব। তওঁৰ ৰাজ তওঁৰ বংশধৰসকলক

িদয়া নহ’ব; আৰু তওঁ শাসন কৰা সময়ত থকা মতা আৰু নাথািকব।

িকয়েনা তওঁৰ ৰাজ উৎখাত কৰা হ’ব, আৰু তওঁৰ বংশধৰক িনিদ

আন সকলক িদয়া হ’ব। ৫ দি ণ দশৰ ৰজা বলৱান হ’ব; িক ু তওঁৰ

সনাপিত সকলৰ মাজৰ এজন তওঁতৈকেয়া অিধক বলৱান হ এখন

ডাঙৰ ৰাজ শাসন কিৰব। ৬ কইবছৰমানৰ পাছত যিতয়া িনৰিূপত

সময় আিহব, তিতয়া তওঁেলােক িম তা কিৰব। চুি িনি ত কিৰবৈল

দি ণ দশৰ ৰজাৰ জীেয়কক উ ৰ দশৰ ৰজাৈল িদয়া হ’ব; িক ু

জীেয়েক িনজৰ মতা হৰৱুাব, আৰু তওঁক পিৰত কৰা হ’ব। তওঁ

আৰু তওঁক অনাসকলক, তওঁৰ িপতকৃ, আৰু সই সময়ত তওঁক সমথন

কৰা জনক আপদত পেলাৱা হ’ব। ৭ তথািপ তওঁৰ িশপাৰ এিট শাখা

তওঁৰ ঠাইত উৎপ হ’ব; তওঁ স সাম ক আ মণ কিৰব, আৰু উ ৰ

দশৰ ৰজাৰ গত সামাব, আৰু তওঁেলাকৰ িবৰেু কায কিৰ জয়ী হ’ব।

৮ ৰপূ আৰু সাণৰ অিত ৰ পা েবােৰ সেত তওঁেলােক তওঁেলাকৰ

িতমােবাৰ, আৰু দৱতােবাৰেকা িমচৰৈল কািঢ় িনব। কইবছৰমানৰ

বােব উ ৰ দশৰ ৰজাক আ মণ কৰাৰ পৰা িবৰত থািকব। ৯ সই

ৰজা দি ণ দশৰ ৰজাৰ ৰাজ ত সামাব, িক ু তওঁ িনজৰ দশৈল ঘিূৰ

যাব। ১০ তওঁৰ পু সকল যু কিৰব, আৰু মহা স ‐সাম গাটাব;

তওঁেলােক দশৰ মােজেৰ জল াবনৰ দেৰ সামাব, আৰু তওঁেলাকৰ

গৰ সকেলা পথত পনুৰ হঠােত আ মণ কিৰব। ১১ দি ণ দশৰ ৰজা

অিতশয় াধাি ত হ উ ৰ দশৰ ৰজাৰ িবৰেু যু কিৰব। উ ৰ

দশৰ ৰজাই মহা স ‐সাম গাটাব, িক ু সই স সাম ক দি ণ

দশৰ ৰজাৰ হাতত গতাই িদয়া হ’ব। ১২ যিতয়া স ‐সাম ল অহা

হ’ব, তিতয়া দি ণ দশৰ ৰজা অহ ােৰেৰ পিৰপণূ হ’ব। তওঁৰ হাজাৰ

হাজাৰ শ ক হত া কৰা হ’ব, িক ু তওঁ কৃতকায নহ’ব। ১৩ উ ৰ

দশৰ ৰজাই আন এটা স ৰ দল গঠন কিৰব; সয়া আগতৈকেয়া ডাঙৰ

হ’ব, কইবছৰমানৰ পাছত উ ৰ দশৰ ৰজাই ব েতা সা‐সঁজিুলৰ সেত

ডাঙৰ স ৰ দল ল আিহব। ১৪ সই সময়ত দি ণ দশৰ ৰজাৰ িবৰেু

অেনক লাক উিঠব। এই দশনৰ কথা িস হ’বৈল, তামাৰ লাকসকলৰ

মাজৰ অিত অত াচাৰী লাকসকেল িনজেক িনেজ উঠাব; িক ু তওঁেলাক

উজিুট খাই পিৰব। ১৫ উ ৰ দশৰ ৰজা আিহ িঢপত এঢলীয়া পথ

িনমাণ কিৰব, আৰু গৰ নগৰ অিধকাৰ কিৰব। দি ণ দশৰ স সকল

িথেৰ থািকব নাৱািৰব; এেন িক, তওঁেলাকৰ স সকলেৰা িথেৰ

থািকবৈল শি নহ’ব। ১৬ িক ু উ ৰ দশৰ ৰজাই দি ণ দশৰ ৰজাৰ

িবৰেু িয ই া তােকই কিৰব, আৰু কােনও তওঁক বাধা িদব নাৱািৰব।

তওঁ স ণূ ংসৰ সেত, এখন সমিৃ শালী দশত িনজেক িতি ত

কিৰব। ১৭ উ ৰ দশৰ ৰজাই তওঁৰ ৰাজ ৰ সকেলা শি েৰ সেত

আিহবৈল ি ৰ কিৰব। দি ণ দশৰ ৰজাৰ সেত তওঁ এটা চুি কিৰব;

আৰু সই চুি কাযকৰী কিৰবৰ অেথ তওঁ দি ণ দশ ংস কিৰবৈল

দি ণ দশৰ ৰজাৈল এজনী ছাৱালীক িবয়া িদব; িক ু পিৰক নােটা

সফল নহ’ব আৰু তাৰ পৰা তওঁৰ সহােয়া নহ’ব। ১৮ ইয়াৰ পাছত উ ৰ

দশৰ ৰজাই সাগৰৰ পাৰৰ ঠাইেবাৰৈল দিৃ কিৰ, তাৰ অেনক ঠাই তওঁ

অিধকাৰ কিৰব; সনাপিতেয় তওঁৰ অপমান দূৰ কিৰব িক ু তওঁৰ
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অপমানৰ কাৰেণ সয়া তওঁৈল পনুৰ ঘিূৰ আিহব। ১৯ তিতয়া তওঁ

িনজৰ দশৰ গেবাৰৈল মন কিৰব, িক ু তওঁ িবিঘিন পাই পিতত হ’ব;

তওঁক িবচািৰ পাৱা নাযাব। ২০ তাৰ পাছত ৰাজ ৰ ঐ যৰ বােব কৰ

িদবৈল জাৰ িদয়া এজেন তওঁৰ ান ল’ব। এই জেনা অলপ িদনৰ

িভতৰেত িবন হ’ব, িক ু াধত বা যু ত নহয়। ২১ তওঁৰ ানত আন

এজন ঘণৃনীয় ব ি আিহব; লাকসকেল তওঁক ৰাজকীয় স ান িনিদব।

তওঁ িনঃশে আিহব আৰু তাষােমােদেৰ ৰাজ ৰ ওপৰত অিধকাৰ

কিৰব। ২২ তওঁৰ আগত অিতশয় ডাঙৰ স ৰ দেলা জল াৱনৰ দেৰ

উিট যাব। স সমহূ আৰু চুি েৰ াপন কৰা অিধপিতসকল ংস হ’ব।

২৩ তওঁৰ লগত িম তা িথৰ কৰােৰ পৰা তওঁ তাৰণাৰ কাম কিৰব।

কৱল কম সংখ ক লাকৰ সেতেহ তওঁ পৰা মী হ’ব। ২৪ তওঁ

েদশৰ ঐ যশালী অংশৈল সাৱধানবাণী িনিদয়াৈক সামাব, আৰু তওঁৰ

িপত,ৃ বা িপতৰৃ িপতেৃয় িয কৰা নাই, তেন কায কিৰব। তওঁ লটূ ব ,

কািঢ় লাৱা ব , আৰু ধন স ি তওঁৰ অ সৰণকাৰী সকলৰ মাজত

িবলাই িদব; এেন িক, তওঁ গেবাৰৰ সবনাশ কিৰবৈল ক না কিৰব;

িক ু অলপ সময়ৰ বােবেহ। ২৫ তওঁ দি ণ দশৰ ৰজাৰ স সকলৰ

িবৰেু তওঁৰ মতা আৰু সাহস উে িজত কিৰব। দি ণ দশৰ ৰজাই

অিধক পৰা মী স সমহূ লগত ল, যু কিৰবৈল ধিৰব িক ু িতি ব

নাৱািৰব; কাৰণ লাকসকেল তওঁৰ অিহেত নানা ক না কিৰব। ২৬

আনিক িযসকেল ৰজাৰ মজৰ পৰা আহাৰ খায়, তওঁেলােকও তওঁক ন

কিৰবৈল চ া কিৰব, আৰু তওঁৰ স সমহূ বানপানীৰ দেৰ উিট যাব,

আৰু তওঁেলাকৰ অেনকক হত া কৰা হ’ব। ২৭আৰু এই জন ৰজাই

ইজেন িসজনৰ িবৰেু অ ৰত বয়া ভাব ৰািখব, তওঁেলােক এেকখন

মজেত বিহব আৰু ইজেন িসজনক িমছা ক’ব; িক ু কােনা উে শ ত

নহয়। কাৰণ িনৰিূপত সময়তেহ সই কথা ফিলয়াব। ২৮ তাৰ পাছত

অেনক ধন‐স ি ল উ ৰ দশৰ ৰজা িনজৰ দশৈল উভিট যাব, িক ু

তওঁৰ মন পিব িনয়মেটাৰ িবৰেু হ’ব। তওঁ িনজৰ ই া অ সােৰ কায

কিৰ িনজ দশৈল উভিট যাব। ২৯ িনৰিূপত সময়ত তওঁ ঘিূৰ আিহব

আৰু দি ণ দশ পনুৰ আ মণ কিৰব। িক ু আগেত যেনদেৰ হিছল,

তিতয়া সইদেৰ নহ’ব। ৩০ িকয়েনা িক ীমৰ জাহাজেবাৰ তওঁৰ

িবৰেু আিহব; আৰু তওঁ িনৰৎুসাহ হ ঘিূৰ যাব। পিব িনয়মৰ িবৰেু

তওঁ াধ কিৰব আৰু পিব িনয়ম অমা কৰা লাকসকলক অ হ

দখৱুাব। ৩১ তওঁৰ স দল উিঠব আৰু পিব ান আৰু গ অ িচ

কিৰব। তওঁেলােক িতিদনৰ হাম‐বিল ব কিৰব, আৰু তওঁেলােক

ঘণৃনীয় ব াপন কিৰব িযেয় ংসা কৰেূপ অপিব কিৰব। ৩২ িনয়ম

ল ন কৰা সকলক তওঁ খচুােমাদ কিৰব আৰু তওঁেলাকক কিৰব;

িক ু িনজৰ ঈ ৰক জনা লাকসকল বলৱ হ’ব আৰু ইয়াৰ িবৰেু কায

কিৰব। ৩৩ মা হৰ মাজৰ ানী লাকসকেল অেনকক িবেবচনা শি

িদব; িক ু িকছুিদনৰ বােব তেৰাৱাল, আৰু অি িশখােৰ পিতত হ’ব,

তওঁেলাকক ব ীসকলৰ দেৰ আটক কৰা হ’ব, আৰু তওঁেলাকৰ সা‐

স ি লটু কৰা হ’ব। ৩৪ তওঁেলােক উজিুট খাৱা সময়ত অলপ সহায়

পাব; তওঁেলােক িক কয় সই কথা বজুা অেনক লােক তওঁেলাকৰ

লগত যাগদান কিৰব। ৩৫ শষৰ সময় নহাৈলেক পৰী ািস , পিব ,

আৰু হ’বৈল ানী লাকসকলৰ িকছুমােন উজিুট খাব; কাৰণ িনৰিূপত

সময় এিতয়াও আিহবৈল আেছ। ৩৬ ৰজাই িয কিৰবৈল ই া কেৰ,

সয়াই কিৰব। তওঁ সকেলা দৱতাতৈক িনজেক উ ত আৰু অিতৰি ত

কিৰব, আৰু দৱতােবাৰৰ ঈ ৰৰ িবৰেু আ যজনক কথা ক’ব। াধ

িস নােহাৱাৈলেক তওঁ কৃতকায হ’ব; কাৰণ িবধানত িয আেছ, সয়াই

িস কৰা হ’ব। ৩৭ তওঁ িনজৰ পবূপৰুষুসকলৰ দৱতােবাৰৰ বােব

িবেবচনা নকিৰব, কাৰণ মিহলাৰ াৰাই আকাং া কৰা দৱতা, নাইবা

আন কােনা দৱতােবাৰেকা নামািনব। তওঁ অহ ােৰেৰ কায কিৰব

আৰু সকেলাতৈক ওপৰত বিুল দাবী কিৰব। ৩৮ তওঁেলাকৰ পিৰৱেত

তওঁ গৰ দৱতাক স ান কিৰব। িনজৰ পবূ‐পৰুষুসকেল নজনা এজন

দৱতাক তওঁ সাণ, ৰপূ, ব মলূীয়া পাথৰ, মলূ বান উপহােৰেৰ স ান

কিৰব। ৩৯ তওঁ িবজাতীয় দৱতাৰ সহায়ত শ েবাৰৰ অিত দঢ়ৃ গেবাৰ

আ মণ কিৰব। িয সকেল তওঁক ীকাৰ কিৰব, তওঁেলাকক তওঁ

স ান কিৰব। অেনকেলাকৰ ওপৰত তওঁ তওঁেলাকক শাসনক া

পািতব, আৰু ধনৰ বােব তওঁ মািট ভাগ কিৰব। ৪০ শষৰ সময়ত দি ণ

দশৰ ৰজাই আ মণ কিৰব। উ ৰ দশৰ ৰজাই ৰথ, অ ােৰাহী, আৰু

অেনক জাহােজেৰ সেত বা’মাৰলী বতাহৰ দেৰ তওঁৰ িবৰেু আিহব।

তওঁ অেনক দশ আ মণ কিৰব, আৰু বানপানীৰ দেৰ তওঁেলাকৰ

মােজিদ ওলাই যাব। ৪১ তওঁ সমিৃ শালী দশৈল সামাই আিহব, আৰু

অেনক পৰািজত হ’ব; িক ু ইেদাম, মাৱাব, আৰু অে ানৰ অেনক ধান

লােক তওঁৰ হাতৰ পৰা ৰ া পাব। ৪২ তওঁ অেনক দশৰ ওপৰত

তওঁৰ মতা েয়াগ কিৰব, আৰু িমচৰ দশখেনও ৰ া নাপাব। ৪৩

িমচৰ দশৰ আটাই ব মলূ ব ৰ ওপৰতআৰু সাণ ৰপূৰ ভঁৰালৰ ওপৰত

তওঁৰ মতা থািকব। লবুীয়া আৰু চীয়াসকেল তওঁৰ পিৰচযা কিৰব।

৪৪ পবূ আৰু উ ৰৰ পৰা অহা স ােদ তওঁক সজাগ কিৰব; তােত তওঁ

িবন কিৰবৈল, আৰু অেনকক িনঃেশেষ সংহাৰ কিৰবৈল মহাে ােধেৰ

ওলাই যাব। ৪৫ সমূ আৰু পিব তাৰ সৗ যৰ পাহাৰৰ মাজত তওঁ

িনজৰ ৰাজ সাদৰ ত ু তিৰব। তওঁ তওঁৰ শষ অৱ াত আিহব, িক ু

তওঁক সহায় কিৰবৈল কােনা নাথািকব।

১২ সই সময়ত তামাৰ লাকসকলক ৰ া দান কৰা মহাৰ ক‐

দূত মীখােয়ল িথয় হ’ব। দশৰ আৰ িণ নােহাৱা সময়েৰ পৰা

যেন স ট কিতয়াও হাৱা নাই, তেন স টৰ সময় আিহব। সই সময়ত

পু ক খনত নাম িলখা তামাৰ আটাই লাকসকেল ৰ া পাব। ২ পিৃথৱীৰ

ধিূলত ই থকা ব েতা লােক সাৰ পাব। িকছুমােন অন কলীয়া জীৱন,

িকছুমােন লাজ, আৰু অন কলীয়া ঘণৃাৰ বােব সাৰ পাব। ৩ িযসকল

ানী, তওঁেলাক আকাশৰ িদ ীৰ দেৰ িলত হ’ব, আৰু অেনকক

ধািমকতাৈল ঘৰূাই অনা লাকসকল তৰােবাৰৰ দেৰ িচৰকাল িজিলিক

থািকব। ৪ িক ু হ দািনেয়ল, তুিম শষ কালৈলেক এই বাক েবাৰ

গাপেন ৰাখা আৰু এই পু কত মাহৰ মাৰা। অেনক লাক ইফােল

িসফােল দৗিৰব, আৰু ান বিৃ হ’ব।” ৫ তাৰ পাছত মই দািনেয়েল

চােলাঁ আৰু আন জন পৰুষুক িথয় হ থকা দিখেলাঁ। তওঁেলাকৰ মাজৰ

এজেন নদীৰ ইপােৰ আৰু আনজেন নদীৰ িসপােৰ িথয় হ আিছল। ৬

নদীৰ কাষত শণ সূতাৰ ব িপি িথয় হ থকা পৰুষু জনক তওঁেলাকৰ

এজেন ক’ ল, “এই আচিৰত ঘটনােবাৰ িস হ’বৈল িকমান িদন লািগব?”

৭ নদীৰ কাষত শণ সূতাৰ ব িপি িথয় হ থকা পৰুষু জেন িনজৰ সাঁ

আৰু বাওঁ হাত আকাশৰ ফালৈল দািঙেল, আৰু অন কালৈলেক জীয়াই

থকা জনৰ নােমেৰ শপত খােল, সেয় সময়, সময়, আৰু অ সময়

হ’ব। যিতয়া পিব লাকসকলৰ শি চূণিবচূণ কৰা শষ হ’ব, তিতয়া

এইসকেলা িস হ’ব। ৮ মই িনেলাঁ, িক ু বিুজব নাৱািৰেলাঁ; সেয়

মই িধেলাঁ, “ হ মাৰ ভু, এইসকেলা িবষয়ৰ পিৰনিত িক হ’ব?” ৯

তােত তওঁ ক’ ল, “ হ দািনেয়ল, তুিম িনজৰ পথত যাৱা; কাৰণ শষ

সময়ৈলেক এই বাক েবাৰ ব কৰা আৰু মাহৰ মৰা হ’ল। ১০ অেনক

লােক িনজেক , পিব , আৰু পৰী ািস কিৰব; িক ু সকেল

মই কিৰ থািকব। সকলৰ মাজৰ কােনও বিুজ নাপাব, িক ু

ানীেলাক সকেলেহ বিুজ পাব। ১১ যিতয়াৰ পৰা হাম বিলদান ব

কৰা হিছল, আৰু ংসকাৰী িঘণলগীয়া ব াপন কৰা হিছল, তিতয়াৰ

পৰা এক হাজাৰ শ ন ই িদন হ’ব। ১২ িযজেন এক হাজাৰ িতিনশ

পয়ি শ িদনৈলেক অেপ া কিৰব, তওঁ আশী াদ া হ’ব। ১৩ তুিম

শষৈলেক িনজৰ পথত চিল থাকা; আৰু তুিম িব াম পাবা। শষৰ িদনত

তামাক িনযু কৰা ানত তুিম িথয় হ’বা।”
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১ িযহূদা দশৰ ৰজা উি য়া, যাথম, আহজ, আৰু িহি য়াৰ ৰাজ ৰ

সময়তআৰু ই ােয়লৰ ৰজা যাৱাচৰ পু যাৰিবয়ামৰ ৰাজ ৰ সময়ত

বৰীৰ পু হােচয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল। ২ হােচয়াৰ

মাধ েমিদ থেম কথা কাশ কৰাৰ সময়ত িযেহাৱাই হােচয়াক কেল,

“তুিম যাৱা আৰু িনজৰ বােব এগৰাকী বশ া মিহলাক িববাহ কৰা।

বশ া ভাৱৰ ফলত জ পাৱা তাইৰ স ান সকলেকা হণ কিৰবা;

িকয়েনা দশখেন িযেহাৱাৰ পৰা আঁতিৰ গ অিত ঘণৃনীয় বশ া কম

কিৰেছ।” ৩ সইদেৰ হােচয়াই গ িদ িয়মৰ জীেয়ক গামৰক িববাহ

কিৰেল; তাৰ পাছত তাই গভৱতী হ হােচয়াৈল এিট পু সৱ কিৰেল।

৪ তিতয়া িযেহাৱাই হােচয়াক ক’ ল, “তুিম সই ল’ৰাৰ নাম িযি েয়ল

ৰাখা; িকয়েনা িকছু সময়ৰ িভতৰত িযি েয়ল নগৰত যহূেৱ কৰা

ৰ পাতৰ কাৰেণ মই যহূৰ বংশক দ িদম আৰু মই ই ােয়ল‐বংশৰ

ৰাজ শষ কিৰ িদম। ৫ সইিদনা মই িযি েয়লৰ উপত কাত ই ােয়লৰ

ধ ভািঙম।” ৬ পাছত গামৰ পনুৰায় গভৱতী হ এজনী ছাৱালী সৱ

কিৰেল; তিতয়া িযেহাৱাই হােচয়াক ক’ ল, “তুিম ছাৱালীজনীৰ নাম

লা‐ৰহুামা ৰাখা; িকয়েনা ই ােয়লৰ লাক সকলক মই পনুৰায় দয়া

নকিৰম, তওঁেলাকক কােনামেতই মা নকিৰম। ৭ িক ু িযহূদাৰ

লাকসকলক হেল মই দয়া কিৰম আৰু তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

াৰাই তওঁেলাকক উ াৰ কিৰম; সই উ াৰ ধ , তেৰাৱাল বা যু অথবা

ঘাঁৰা বা অ ােৰাহীৰ াৰা নহ’ব।” ৮ লা‐ৰহুামাক িপয়াহ এৰউুৱাৰ

পাছত গামৰ গভৱতী হ পনুৰায় এিট পু সৱ কিৰেল। ৯ তিতয়া

িযেহাৱাই ক’ ল, “তুিম তাৰ নাম লা‐অ ী ৰাখা; িকয়েনা তামােলাক

মাৰ জা নােহাৱা নতুবা মইও তামােলাকৰ ঈ ৰ নহয়।” ১০ তথািপও

ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সংখ া সাগৰৰ পাৰৰ বািলৰ িনিচনা জিুখব আৰু

গিণব নাৱাৰা কিৰম; িয ঠাইত তওঁেলাকক কাৱা হিছল, “ তামােলাক

মাৰ লাক নােহাৱা,” সই ঠাইত, তওঁেলাকক কাৱা হ’ব, “জীৱ

ঈ ৰৰ স ান।” ১১ িযহূদা আৰু ই ােয়লৰ লাকসকল িমিলত হ’ব আৰু

তওঁেলাকৰ ওপৰত এজন নতা তওঁেলােক িনযু কিৰব। তাৰ পাছত

তওঁেলােক সই ঠাই অিধকাৰ কিৰব, কাৰণ িযি েয়লৰ সই িদন মহৎ

হ’ব।

২ তামােলাকৰ ভাইসকলক তামােলােক অ ী আৰু ভনীসকলক ৰহুামা

বিুল ক’বা। ২ তামােলাকৰ মাতৰৃ িবৰেু তামােলােক িববাদ কৰা,

তামােলােক িববাদ কৰা; িকয়েনা তাই মাৰ ভাযা নহয়, আৰু মইও তাইৰ

ামী নহয়। তাই িনজৰ চ ৰ চাৱনীৰ পৰা পিততা আৰু তাইৰ নৰ

পৰা িনজ ব িভচাৰ দূৰ কৰক। ৩ সেয় নহ’ ল মই তাইক ন কিৰম

আৰু তাই জ হাৱাৰ িদনা যেনৈক উল আিছল, তাইৰ অৱ া তেন

কিৰম। মই তাইক মৰভূুিমৰ িনিচনা কিৰম; খৰাং মািটৈল পিৰণত কিৰম

আৰু তাইক িপয়াহত মিৰবৈল িদম। ৪ মই তাইৰ ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰক

দয়া নকিৰম; কাৰণ তওঁেলাক বশ াৰ স ান। ৫ তওঁেলাকৰ মােক

বশ াকম কিৰেল; িয গৰাকীেয় তওঁেলাকক গভধাৰণ কিৰিছল, তাই

লাজ লগা কম কিৰেল। কাৰণ তাই কিছল, “মই মাৰ িমকসকলৰ

পাছত যাম; তওঁেলােকই মাক খাৱা‐ব আৰু পানী, ঊণ আৰু শণ

সূতা, তল আৰু পানীয় িদেয়।” ৬ সই কাৰেণ, মই কাঁইেটেৰ তাইৰ পথ

ব কিৰম; মই তাইৰ অিহেত এখন দৱাল সািজম যােত তাই িনজৰ

পথ িবচািৰ পাব নাৱােৰ। ৭ তাই িনজৰ িমকসকলৰ পাছত যাব,

িক ু তওঁেলাকক লগ ধিৰব নাৱািৰব; তাই িসহঁতক িবচািৰব, িক ু

নাপাব। তিতয়া তাই ক’ব, “মই মাৰ থম ামীৰ ওচৰৈলেক ঘিূৰ যাওঁ,

িকয়েনা এিতয়াৰ িদনতৈক মই আেগেয় ব ত ভােলেৰ আিছেলাঁ।” ৮

িকয়েনা তাই জনা নািছল য, মেয়ই তাইক সই শস , া াৰস আৰু

তল িদিছেলাঁ; তাইক চুৰ পিৰমােণ ৰপূ আৰু সাণ িদিছেলাঁ, িযেবাৰ

তাই বাল দৱতাৰ কাৰেণ ব ৱহাৰ কিৰিছল। ৯ সইবােব শস দাৱাৰ

সময়ত আৰু নতুন া াৰস তয়াৰ হাৱা বতৰত মই তাইৰ শস ঘৰূাই

লম। তাইৰ উল তা ঢািকবৈল ব ৱহাৰ কৰা মাৰ ঊণ আৰু শণ সূতা মই

কািঢ় লম। ১০ মই এিতয়া তাইৰ িমকসকলৰ চ ৰ স খুেত তাইৰ

ল া খিুল ন কিৰম; মাৰ হাতৰ পৰা তাইক কােনও উ াৰ কিৰব

নাৱািৰব। ১১ মই তাইৰ সকেলা আেমাদ‐ েমাদ ব কিৰম; তাইৰ

উৎসৱেবাৰ, ন‐ জান, িব াম‐িদন আৰু তাইৰ সকেলা িবেশষ িনৰিূপত

উৎসৱেবাৰ ব কিৰ িদম। ১২ মই তাইৰ সকেলা া ালতা আৰু িডমৰু

গছেবাৰ ংস কিৰম; তাই সইেবাৰৰ িবষেয় কিছল, “এইেবাৰ বচ

িহচােপ মাৰ িমকসকেল মাক িদিছল।” মই সই বাৰীেবাৰক অৰণ ৈল

পিৰণত কিৰম আৰু বনৰীয়া প েবােৰ তাৰ পৰা আহাৰ খাব। ১৩ তাই

িযমান িদন ধিৰ বাল দৱতােবাৰৰ উে েশ ধপূ লাইিছল, নথ আৰু

অল ােৰেৰ সেত িনজেক ভূিষত কিৰ িমকসকলৰ পাছত গ মাক

পাহিৰ গিছল, িসমান িদনৰ বােব মই তাইক শাি িদম। িযেহাৱাই এই

কথা কেছ। ১৪এই হতুেক মই এিতয়া তাইক িবেমািহত কিৰম আৰু

তাইক মৰু া ৰৈল আিন তাইেৰ সেত মৰেমেৰ কথা পািতম। ১৫ মই

সই ঠাইেত তাইক তাইৰ া াবাৰীেবাৰ উভটাই িদম আৰু আেখাৰ

উপত কাক আশাৰ ৱাৰ ৰপূ কিৰম। যৗৱনকালৰ িনিচনাৈক তাই তাত

িনজৰ িতি য়া কাশ কিৰ গীত গাব, যেনৈক তাই িমচৰ দশৰ পৰা

ওলাই অহাৰ সময়ত গীত গাইিছল। ১৬ িযেহাৱাই কেছ, “ সই িদনা তুিম

মাক “ মাৰ ামী” বিুল মািতবা আৰু “ মাৰ বাল” বিুল পনুৰায় নামািতবা।

১৭ িকয়েনা মই তাইৰ মখুৰ পৰা বাল দৱতােবাৰৰ নাম দূৰ কিৰম; তাই

পনুৰ সইেবাৰৰ নাম সাঁৱৰণ নকিৰব। ১৮ মই সইিদনা তামাৰ কাৰেণ

বনৰীয়া জ ু , আকাশৰ চৰাই, আৰু মািটত বগাই ফুৰা াণীেবােৰেৰ

সেত এিট িনয়ম াপন কিৰম; সকেলােৱ যােত িনৰাপেদ ব পােৰ,

তাৰ বােব মই দশৰ পৰা ধ , তেৰাৱাল, আৰু যু দূৰ কিৰম। ১৯ মই

তামাক িচৰকালৰ বােব মাৰ ভাযা কিৰ ল’ম; ধািমকতা, ায় িবচাৰ,

গভীৰ ম আৰু দয়ােৰ মই তামাক ভাযা কিৰ ল’ম। ২০ মই িব তােৰ

তামাক ভাযা কিৰ ল’ম আৰু তিতয়া তুিম িযেহাৱাক জািনব পািৰবা। ২১

িযেহাৱাই কেছ, “ সই িদনা মই উ ৰ িদম; মই আকাশ‐ম লক উ ৰ

িদম; আকাশ‐ম েল পিৃথবীক উ ৰ িদব, ২২ পিৃথবীেয় শস , া াৰস,

আৰু তলক উ ৰ িদব, আৰু সইেবােৰ িযি েয়লক উ ৰ িদব। ২৩ মই

তাইক মাৰ কাৰেণ দশত ৰাপণ কিৰম। লা‐ৰহুামাক মই দয়া কিৰম;

লা‐অ ীক মই ক’ম “তুিম মােৰই জা” আৰু তওঁ ক’ব “আপিুনেয়ই

মাৰ ঈ ৰ।”

৩ পাছত িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “ যেনদেৰ ই ােয়লীয়াসকল যিদও

আন দৱতােবাৰৰ ফােল ঘিূৰল আৰু অঘ ত িদয়া িকচিমচৰ িপঠা

খাবৈল তওঁেলােক ভাল পায়, তথািপও িযেহাৱাই তওঁেলাকক ম

কেৰ; সইদেৰ তামাৰ ভাযাৰ আন এজন িমক থকাত যিদও তাই

ব িভচাৰ কিৰেল, তথািপও তুিম পনুৰ উিঠ যাৱা আৰু তাইক ম কৰা।”

২ সেয় মই পা ৰ চকল ৰপূ আৰু ডৰ হাম যেৱেৰ তাইক িনজৰ বােব

িকিন লেলাঁ। ৩ তাৰ পাছত মই তাইক কেলাঁ, “তুিম অেনক িদন পয

মাৰ বােব অেপ া কিৰব লািগব; তুিম ব িভচাৰ নকিৰবা বা কােনা

পৰুষুেৰ সেত ভালেপাৱাৰ স ক নাৰািখবা; মইও তামাৰ িত তেন

ব ৱহাৰ কিৰম।” ৪ িকয়েনা ই ােয়লীয়াসকল অেনক িদনৈলেক ৰজা,

অধ , য , , এেফাদ আৰু দৱমিূতেবাৰ নােহাৱাৈক থািকব। ৫

তাৰ পাছত ই ােয়লীয়াসকেল ঘিূৰ আিহ তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

আৰু তওঁেলাকৰ ৰজা দায়দুক িবচািৰব। শষকালত তওঁেলােক ভেয়েৰ

িযেহাৱা আৰু তওঁৰ উ মতাৈল আিহব।

৪ হ ই ােয়লীয়াসকল, তামােলােক িযেহাৱাৰ বাক না; িকয়েনা

দশৰ বািস াসকলৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ এক অিভেযাগ আেছ।

সয়া হেছ, দশখনত িব তা বা সত বািদতা নাই আৰু ঈ ৰ স ে

কােনা ান নাই। ২ কৱল শপত ভাঙা, িমছা কথা কাৱা, নৰ‐বধ

কৰা, চুৰ কৰা আৰু ব িভচাৰ চিলেছ; ৰ পাতৰ উপিৰ ৰ পাত হেছ।

৩ এই কাৰেণ দেশ শাক কিৰেছ, আৰু িয সকেল তাত বাস কেৰ

তওঁেলাক বল হ গেছ। বনৰীয়া প আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰ,
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এেনিক সমু ৰ মাছেবাৰৰ িবনাশ হেছ। ৪ তথািপও কােনা মা েহ

িববাদ নকৰক, কােনও কােৰা িবৰেু অিভেযাগ নকৰক; িকয়েনা,

হ পেুৰািহতসকল, তামােলাকৰ ওচৰত মাৰ অিভেযাগ আেছ। ৫

পেুৰািহতসকল, তামােলােক িদনত উজিুট খাবা, ৰািত তামােলাকৰ

সেত ভাৱবাদীেয়ও উজিুট খাব; মই তামােলাকৰ মাতৃ ই ােয়লক িবন

কিৰম। ৬ ানৰ অভাৱত মাৰ লাকসকল ন হেছ। তামােলােক সই

ানক অ া কৰাৰ কাৰেণ মইও তামােলাকক মাৰ পেুৰািহত িহচােব

অ া কিৰেলাঁ। তামােলাকৰ ঈ ৰৰ ব ৱ া তামােলােক পাহিৰ গছা,

সেয় মইও তামােলাকৰ স ান সকলক পাহিৰ যাম। ৭ পেুৰািহতসকল

সংখ াত িযমােন বিৃ পাইেছ, িসমােন তওঁেলােক মাৰ িবৰেু পাপ

কিৰেছ; মই তওঁেলাকৰ গৗৰৱ লাজত পিৰব ন কিৰম। ৮ মাৰ

লাকসকলৰ পাপ কাযত তওঁেলােক আহাৰ পায়; লাকসকলৰ তাৰ

কাৰেণ তওঁেলাক লাভী হয়। ৯ এই হতুেক, যেনৈক লাকসকল,

তেনৈক পেুৰািহতসকলেৰা হ’ব; েয়ােকা তওঁেলাকৰ পথৰ বােব

মই শাি িদম। মই তওঁেলাকৰ কাযেবাৰৰ বােব তওঁেলাকক িতফল

িদম। ১০ তওঁেলােক ভাজন কিৰব, িক ু তৃ নহ’ব, বশ াকম

কিৰব, িক ু সংখ া বিৃ নহ’ব; িকয়েনা তওঁেলােক মিূতপজূা কিৰ

িযেহাৱাক ত াগ কিৰেল। ১১ ব িভচাৰ, া াৰস আৰু নতুন া াৰেস

লাকসকলৰ বিু ন কিৰেছ। ১২ মাৰ লাকসকেল এেডাখৰ কাঠৰ

মিূতৰ ওচৰত পৰামশ িবচােৰ, তওঁেলাকৰ লাখিুটডােল তওঁেলাকক

িনেদশনা িদেয়, িকয়েনা বশ াকমৈল িনয়া আ াই তওঁেলাকক িবপেথ

ল গেছ। তওঁেলােক বশ াকম কিৰ িনজৰ ঈ ৰক ত াগ কিৰেল। ১৩

তওঁেলােক পবতৰ উ চূড়ােবাৰত বিল উৎসগ কেৰ, পাহাৰেবাৰৰ

ওপৰত নেবদ উৎসগ কেৰ, অেলান, িলবিন, আৰু এলা গছৰ তলত,

য’ত আৰামদায়ক ছাঁ আেছ, তাত ধপূ লায়। সই কাৰেণই তামােলাকৰ

ছাৱালীেবাৰ বশ া হয়, আৰু তামােলাকৰ বাৱাৰীেবােৰ ব িভচাৰ কেৰ।

১৪ তামােলাকৰ ছাৱালীেবােৰ বশ াকম কিৰেলও, বা তামােলাকৰ

বাৱাৰীেবােৰ ব িভচাৰ কিৰেলও মই তওঁেলাকক শাি িনিদম; িকয়েনা

পৰুষুসকেল িনেজই বশ াসকলৰ সেত িনজন ঠাইৈল যায়, আৰু দৱদাসী

বশ াসকলৰ সেত বিল উৎসগ কেৰ; এই বিু হীন জািত ংস হ

যাব। ১৫ হ ই ােয়ল, তুিম যিদও ব িভচাৰ কিৰছা, তথািপও িযহূদা

যন সই দাষত দাষী নহয়; তামােলাক িগলগলৈল নাযাবা, বৎ‐

আবনৈলেক উিঠ নাযাবা; “জীৱ িযেহাৱাৰ শপত” বিুল শপত নাখাবা।

১৬ ঠৰিডঙীয়া চঁউৰী গাইৰ িনিচনা ই ােয়লীয়াসকল ঠৰিডঙীয়া। সেয়,

বহল পথাৰত পাৱািল মৰ‐ছাগ এটাক চেৰাৱাৰ দেৰ িযেহাৱাই জােনা

এিতয়া তওঁেলাকক চৰাব পােৰ? ১৭ ই িয়েম মিূ েবাৰৰ সেত যাগ

িদেছ। তওঁক সইদেৰই থািকব িদয়া। ১৮ যিতয়া তওঁেলাকৰ ৰা পান

কৰা শষ হয়, তিতয়া তওঁেলােক বশ াকম কিৰ থােক; তওঁেলােক

িনজৰ গৗৰৱতৈক ব িভচাৰী কাযক অিধক বিছ ভাল পায়। ১৯ শাি ৰ

এক বায়েুৱ িনজৰ ডউকােৰ সই জািতক মিৰয়াই উৰাই ল যাব; তােত

তওঁেলােক িনজৰ উৎসগেবাৰৰ কাৰেণ লাজ পাব।

৫ হ পেুৰািহতসকল, এই কথা না! হ ই ােয়লীয়া‐বংশ, মেনােযাগ

িদয়া! হ ৰাজবংশৰ লাকসকল, না! িকয়েনা তামােলাক সকেলােৰ

িবৰেু িবচাৰ কৰা হেছ। কাৰণ তামােলাক িম াত পতা ফা ৰপূ,

আৰু তােবাৰত মিল িদয়া এক জাল ৰপূ হছা। ২ িবে াহীসকেল অেনক

লাকক বধ কিৰ গভীৰৈলেক খ া ৰ ৰ গাতৈলেক গ’ল, মই তওঁেলাকৰ

সকেলােক শাি িদম। ৩ মই ই িয়মক জােনা; ই ােয়ল মাৰ পৰা লকুাই

থকা নাই; হ ই িয়ম, তুিম এিতয়া পিততাৰ কম কিৰছা; ই ােয়ল অ িচ

হ’ল। ৪ তওঁেলাকৰ কাযেবােৰ তওঁেলাকক ঈ ৰৈল উলিট যাব িনিদেয়,

িকয়েনা তওঁেলাকৰ অ ৰত ব িভচাৰী আ া আেছ, আৰু তওঁেলােক

িযেহাৱাক নাজােন। ৫ ই ােয়লৰ অহ ােৰই তওঁেলাকৰ িবৰেু সা

িদেয়; ই িয়েম িনজৰ অপৰাধেত উজিুট খাইেছ; তওঁেলাকৰ লগেত

িযহূদােয়ও উজিুট খাইেছ। ৬ িনজৰ মৰ‐ছাগ আৰু গৰৰু জাকেবাৰক ল

তওঁেলােক িযেহাৱাক িবচািৰ যাব, িক ু তওঁেলােক তওঁক নাপাব;

কাৰণ তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা িযেহাৱাই িনজক আঁতৰাই িনেল। ৭

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ সেত িব াসঘাতকতা কিৰেল, তওঁেলােক জাৰজ

স ানেবাৰক জ িদেল। এিতয়া তওঁেলাকৰ পথাৰেবাৰৰ লগেত ন‐

জানৰ উৎসেৱ তওঁেলাকক াস কিৰব। ৮ তামােলােক িগিবয়াত িশঙা

বেজাৱা, ৰামাত তুৰী বেজাৱা। বৎ‐আবনত যু ৰ উ িন কিৰ কাৱা,

হ িব ামীন, “ তামাৰ পাছ ফালৰ শ ৈল চাৱা!’ ৯ শাি িদয়াৰ িদনা

ই িয়ম জনশূ হ পিৰব। িয ঘটনােবাৰ িন েয় ঘিটব, সই িবষেয় মই

ই ােয়লৰ ফদেবাৰৰ মাজত সতক কিৰ ঘাষণা কিৰেলাঁ। ১০ িয সকেল

চািৰসীমাৰ িশল আঁতৰায়, িযহূদাৰ নতাসকল তওঁেলাকৰ িনিচনাই হ’ল।

মই তওঁেলাকৰ ওপৰত পানীৰ ধলৰ িনিচনাৈক মাৰ াধ ঢািল িদম।

১১ ই িয়মক িনযািতত কৰা হ’ল; িবচাৰত তওঁক চূণ কৰা হ’ল; কাৰণ

ই িয়েম অসাৰ মিূতেবাৰৰ পাছত চিলবৈল মন কিৰেল। ১২ সেয়

মই ই িয়মৈল ন কাৰক পাকৰ িনিচনা হ’ লা, আৰু িযহূদা‐বংশৈল

ংস কৰা য়কাৰকৰ দেৰ হ’ লা। ১৩ ই িয়েম িনজৰ অ তা দখা

পােল, আৰু িযহূদাই িনজৰ আঘাত দখা পােল; সেয় ই িয়েম অচুৰীয়াৰ

ওচৰৈল সহায়ৰ বােব গ’ল; মহাৰাজৰ ওচৰৈল লাক পঠাই বাতা ৰণ

কিৰেল; িক ু মহাৰােজ তামাক আেৰাগ কিৰব নাৱািৰব; তওঁ তামাৰ

আঘাত িনৰাময় কিৰব নাৱািৰব। ১৪ মই ই িয়মৈল িসংহৰ িনিচনা হ’ম,

িযহূদা‐বংশৈল এটা যবুা িসংহৰ িনিচনা হ’ম; মই িনেজই তওঁেলাকক

িছ ‐িভ কিৰম আৰু আঁতৰ হ যাম; মই তওঁেলাকক দূৰৈল ল যাম,

তওঁেলাকক উ াৰ কিৰবৈল কােনা নাথািকব। ১৫ মই মাৰ িনজৰ

ঠাইৈল ঘিূৰ যাম। তওঁেলােক িনজৰ দাষ ীকাৰ নকৰা পয আৰু মাক

িবচািৰ নহাৈলেক মই সই ঠাইত থািকম। তওঁেলাকৰ স টৰ সময়ত

তওঁেলােক মাক িবচািৰবৈল আ াণ চ া কিৰব।”

৬ “আহাঁ, আিম িযেহাৱাৰ ওচৰৈল ঘিূৰ যাওঁ; তঁেৱই আমাক িচ ‐

িভ কিৰেল আৰু তওঁ আমাক ও কিৰব; তঁেৱই আমাক আঘাত

কিৰেল আৰু তওঁ আমাৰ ঘা পিটেৰ বাি ও িদব। ২ িদনৰ পাছত তঁেৱই

পনুৰায় আমাক জীৱন িদব; ততৃীয় িদনা তওঁ আমাক তুিলব, যােত আিম

তওঁৰ স খুত জীয়াই থািকব পােৰাঁ। ৩আহাঁ, আিম িযেহাৱাক জােনাহঁক,

তওঁক জািনবৈল ওচৰ চািপ যাওহঁক; পৱুাৰ সূেযাদয়ৰ দেৰ তওঁ িন য়

কািশত হ’ব; বৰষণুৰ দেৰ তওঁ আিহব, বস কালৰ ভূিম িভজাই তালা

বৰষণুৰ দেৰই তওঁ আিহব।” ৪ হ ই িয়ম, মই তামাক ল িক কিৰম?

হ িযহূদা, তামাক লেয় বা িক কিৰম? িকয়েনা তামােলাকৰ িব তা

ৰািতপৱুাৰ ঁৱলীৰ িনিচনা; অিত শীে ই অদশৃ হ যাৱা ৰািতপৱুাৰ

িনয়ৰৰ িনিচনা। ৫ সই কাৰেণই মই ভাববাদীৰ াৰাই তওঁেলাকক খ ‐

খ ৈক কািটেলাঁ, মাৰ মখুৰ বাক ৰ াৰাই তওঁেলাকক বধ কিৰেলাঁ; মাৰ

িবচাৰৰ ৰায় তামােলাকৰ ওপৰত িবজলুীৰ িনিচনাৈক চমিক উিঠেছ।

৬ িকয়েনা মই বিলদান িনিবচােৰাঁ, িব াসপণূ মেহ িবচােৰা; মই

িবচােৰা মা েহ যন হাম‐বিলতৈক ঈ ৰ‐িবষয়ক ান অিধকৈক লাভ

কেৰ। ৭ তওঁেলােক আদমৰ দেৰ মই াপন কৰা িনয়ম অমা কিৰেল;

তওঁেলােক মাৰ িত িব াস‐ঘাতকতা কিৰেল। ৮ িগিলয়দ হেছ

লাকসকলৰ নগৰ, য’ত তজময় পদিচ ভিৰ আেছ। ৯ ডকাইতেবােৰ

যেনৈক মা হৰ অেপ াত খাপ িদ থােক, তেনৈক পেুৰািহতসকেলও

খাপ িদ থােক; তওঁেলােক িচিখমৈল যাৱা বাটত মা হক বধ কেৰ, এেন

িক ভয় ৰ অপৰাধমলূক কায কেৰ। ১০ ই ােয়লীয়া সকলৰ মাজত

মই এক ভয়ানক িবষয় দিখেলাঁ; তাত ই িয়েম ব িভচাৰ কিৰেছ আৰু

ই ােয়ল অ িচ হ’ল। ১১ হ িযহূদা, তামাৰ কাৰেণও ফচল কািটবৰ

সময় ি ৰ কৰা হেছ। সই সময়ত মই মাৰ লাকসকলক ব ী অৱ াৰ

পৰা ঘৰূাই আিন পনুৰায় াপন কিৰম।

৭ যিতয়া মই ই ােয়লক কিৰব িবচােৰা, তিতয়া ই িয়মৰ পাপৰ

লগেত চমিৰয়াৰ তাৰ কাযেবাৰ কাশ পায়; তওঁেলােক ছলনা

কেৰ, ঘৰৰ িভতৰত চাৰ সামায় আৰু বািহৰত ডকাইতেবােৰ লটু‐

পাট কেৰ। ২ িক ু তওঁেলােক িনজৰ মনত িবেবচনা কিৰ নাচায়

য, তওঁেলাকৰ সকেলা তা মই মনত ৰােখাঁ। এিতয়া তওঁেলাকৰ
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পাপ কাযেবােৰ তওঁেলাকক স ণূৈক আ িৰ ৰািখেছ; মাৰ চ ৰ

স খুত সইেবাৰ সকেলা সময়েত আেছ। ৩ তওঁেলােক তােৰ সেত

তওঁেলাকৰ ৰজাক আৰু িমছা কথােৰ সেত ধান লাকসকলকআনি ত

কেৰ। ৪ তওঁেলাক সকেলােৱই ব িভচাৰী; তওঁেলাক িপঠা ত

কেৰাঁতাৰ তপত ত ৰৰ িনিচনা; িপঠা ত কেৰাঁতাজেন আটা িড় খচাৰ

পৰা আৰ কিৰ িপঠা ফুিল উঠাৈলেক ত ৰৰ জইু লৰচৰ কৰাৰ েয়াজন

নহয়। ৫আমাৰ ৰজাৰ উৎসৱৰ িদনা ধান লাকসকল া াৰসৰ ৰাগীত

অ হিছল; িন কসকলৰ সেত তওঁ িনজৰ হাত আগবঢ়াইিছল। ৬

িকয়েনা এক ত ৰৰ দেৰ িলত দেয়েৰ সেত, তওঁেলােক িনজৰ

িভতৰেত ছলনাৰ পিৰক না কেৰ; ওেৰ ৰািত তওঁেলাকৰ খং ধমূািয়ত

হ থােক; ৰািতপৱুা সই খং এক ল অি িশখাৰ দেৰ খৰতােৰ িল

উেঠ। ৭ তওঁেলাক সকেলােৱই এটা ত ৰৰ দেৰই তপত; তওঁেলাকৰ

শাসনক াসকলক তওঁেলােক াস কেৰ; তওঁেলাকৰ সকেলা ৰজা

পিতত হ’ল; তওঁেলাকৰ কােনও সহায়ৰ বােব মাক নামােত। ৮ ই িয়ম

অ া জািতেবাৰৰ লগত িমিল গেছ; ই িয়ম এফােল পিুৰ যাৱা এেন

এক িপঠা যাক লিুটয়াই িদয়া হাৱা নাই। ৯ িবেদশীসকেল তওঁৰ শি

বল কিৰেল, িক ু তওঁ তাক বিুজ পাৱা নাই; তওঁৰ মৰূৰ চুিলেবাৰ

ঠােয় ঠােয় পিকেছ, িক ু তওঁ তাক ল কৰা নাই। ১০ ই ােয়লৰ

অহ ােৰই তওঁৰ িবৰেু সা িদেছ; এই সকেলােবাৰৰ উপিৰও,

তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ ওচৰৈল তওঁেলাক উলিট নািহল বা তওঁক

িনিবচািৰেলও। ১১ ই িয়ম যন এটা অজলা কেপৗ হ’ল, এেকবােৰ

বিু হীন; তওঁেলােক এবাৰ িমচৰক মােত, পনুৰ অচুৰীয়াৰ ওচৰৈল

যায়। ১২ িক ু তওঁেলাক যিতয়া যাব, মই তিতয়া তওঁেলাকৰ ওপৰত

মাৰ জাল পলাম; আকাশৰ চৰাইেবাৰৰ িনিচনাৈক মই তওঁেলাকক

তলৈল নমাই আিনম; তওঁেলাকৰ ম লীৰ ওচৰত যেনৈক কাৱা হিছল,

সইদেৰই মই তওঁেলাকক শাি িদম। ১৩ তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব!

কাৰণ তওঁেলাক মাৰ ওচৰৰ পৰা িবপেথ গ’ল! তওঁেলাকৰ িবনাশ

হ’ব! তওঁেলােক মাৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল; মই তওঁেলাকক মু

কিৰবৈল িবচািৰেলা, িক ু তওঁেলােক মাৰ িবৰেু িমছা কথা ক’ ল।

১৪ তওঁেলােক িনজৰ িবচনাৰ ওপৰত িবলাপ কিৰেল, িক ু অ ৰৰ

পৰা মাৰ ওচৰত তওঁেলােক কাতেৰাি নকিৰেল। শস আৰু নতুন

া াৰস পাবৰ কাৰেণ তওঁেলাক একেগাট হয় আৰু মাৰ অিহেত িবে াহ

কেৰ। ১৫ যিদও মই তওঁেলাকক িশ া িদেলাঁ আৰু তওঁেলাকৰ বা

শি শালী কিৰেলাঁ, িক ু তওঁেলােক এিতয়া মােৰই িবৰেু ক না

কিৰেছ। ১৬ তওঁেলােক ঘিূৰেছ, িক ু সে াপিৰ ঈ ৰ মাৈল ঘৰূা নাই;

তওঁেলাক এক িটপণূ ধ ৰ িনিচনা হ’ল; তওঁেলাকৰ নতাসকল িনজৰ

িজভাৰ দাি কপণূ কথাৰ কাৰেণ তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ব। এইদেৰ

ই ােয়লীয়াসকল িমচৰ দশত হাঁিহয়াতৰ পা হ’ব।

৮ তামাৰ মখুত এিট িশঙা ৰাখা। মাৰ অথাৎ িযেহাৱাৰ গহৃৰ ওপৰত

শ এক ঈগল চৰাইৰ িনিচনাৈক আিহেছ; িকয়েনা ই ােয়লবাসীেয়

মই িদয়া িনয়মিট ল ন কিৰেল, আৰু মাৰ ব ৱ াৰ অিহেত িবে াহ

কিৰেল। ২ ই ােয়েল মাৰ ওচৰত কাতেৰাি কিৰ কেছ, ‘ হ মাৰ

ঈ ৰ, আিম ই ােয়লবাসীেয় আেপানাক জােনা।’ ৩ িক ু িয উ ম,

ই ােয়েল তাক অ া কিৰেল; সেয় শ েৱ তওঁৰ পােছ পােছ খিদ

যাব। ৪ মাৰ িনেদশ নােলাৱাৈকেয় ই ােয়লীয়াসকেল ৰজাসকলক

িনযু কিৰেল; মই নজনাৈকেয় তওঁেলােক নতাসকলক মেনানীত

কিৰেল। তওঁেলােক িনজৰ িনজৰ সাণ আৰু ৰেূপেৰ তওঁেলাকৰ বােব

মিূত তয়াৰ কিৰ িনজেৰই সবনাশ কিৰেল। ৫ হ চমিৰয়া, মই তামাৰ

দামিুৰৰ মিূতক অ া কিৰেলাঁ। এই লাকসকলৰ িবৰেু মাৰ াধ

িলত হ’ল; িনেদাষী হ’বৈল তওঁেলাকৰ পনুৰ িকমান কাল লািগব? ৬

িকয়েনা এই দামিুৰৰ মিূত ই ােয়লৰ লাকসকেলই িনমাণ কিৰেছ; এজন

িশ কােৰ তাক িনমাণ কিৰেল; িক ু সয়া ঈ ৰ নহয়; চমিৰয়াৰ সই

দামিুৰৰ মিূতেটা ডাখৰ ডাখৰৈক ভঙা হ’ব। ৭ তওঁেলােক বতাহক

ৰাপণ কেৰ আৰু শষত বা’মৰলীৰ শস দাব। শস ৰ গাচাত কােনা

দানা নাথােক, তাৰ পৰা কােনা আহাৰ উৎপ নহ’ব। যিদ তাত িকছু

উৎপ হয়ও, তে িবেদশীসকেল তাক াস কিৰব। ৮ ই ােয়লক াস

কৰা হ’ল; তওঁেলাক এিতয়া িবিভ জািতেবাৰৰ মাজত এক অৱেহিলত

পা ৰ িনিচনাৈক আেছ। ৯ এটা বনৰীয়া গাধই অকেল ইফােল‐িসফােল

ঘিূৰ ফুৰাৰ দেৰ তওঁেলাক অচূৰৈলেক উিঠ গ’ল; ই িয়েম িনজেক

িতৰ া কিৰবৈল িমকসকলক বচ িদআিনেল। ১০ যিদও তওঁেলােক

িবিভ জািতেবাৰৰ সেত বচ িদ ব ু কিৰেল, তথািপও মই এিতয়া

তওঁেলাকক িবনাশ কিৰবৈল এেকলেগ গাটাম; ৰজা আৰু নতাসকলৰ

অত াচাৰৰ অধীনত তওঁেলােক যাতনা ভাগ কিৰব। ১১ পাপৰ ায়ি

কিৰবৰ কাৰেণ ই িয়েম অেনক য ‐ বদী সািজেল; িক ু সইেবাৰ

পাপ কৰাৰ য ‐ বদী হ’ল। ১২ মাৰ ব ৱ াৰ অেনক কথাও যিদ মই

িলেখাঁ, সইেবাৰ এক িবজতৰীয়া কােনা অ ুত কথা বিুল গণ হ’ব। ১৩

যিদও তওঁেলােক মাৰ উে েশ প বিল িদ তাৰ মাংস খায়, িক ু মই,

িযেহাৱাই তওঁেলাকক হণ নকেৰাঁ। এিতয়া মই তওঁেলাকৰ অপৰাধ

সাঁৱৰণ কিৰ তওঁেলাকক পাপৰ িতফল িদম; তওঁেলাক িমচৰৈল

উলিট যাব। ১৪ ই ােয়েল মাক, তওঁেলাকৰ সিৃ ক া ঈ ৰক পাহিৰ গ

ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজগহৃ িনমাণ কিৰেল; িযহূদাই অেনক নগৰ গেড়েৰ আবতৃ

কিৰেল; িক ু মই তওঁৰ নগৰেবাৰৰ ওপৰত জইু বষাম; তােত তওঁৰ

সকেলা কাঁঠ জইুেয় পিুৰ াস কিৰব।

৯ হ ই ােয়ল, অ া জািতেবাৰৰ দেৰ তুিম অিতশয় আন নকিৰবা;

তুিমেতা তামাৰ ঈ ৰৰ পৰা আঁতিৰ গ বশ াকম কিৰছা, মৰণা মৰা

েত ক মিজয়াত তুিম বশ াকমৰ বচ পাই আনি ত হছা। ২ মৰণা মৰা

মিজয়া আৰু া া পৰা ই লাকসকলক খাবৈল িনিদব; তওঁেলােক

নতুন া াৰস নাপাব। ৩ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ দশত বাস নকিৰব;

িক ু ই িয়ম হ’ ল িমচৰৈল উলিট যাব, আৰু তওঁেলােক অচূৰীয়াত

অ িচ আহাৰ খাব। ৪ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ া াৰসৰ পানীয়

নেবদ ঢািলবৈল নাপাব; তওঁেলাকৰ বিলেবােৰ তওঁক স ু নকিৰব;

তেন বিলদানেবাৰ শাকাত লাকসকলৰ আহাৰৰ িনিচনা হ’ব; সইেবাৰ

িযসকেল খাব, তওঁেলাক সকেলা অ িচ হ’ব; িকয়েনা সই আহাৰ

কৱল তওঁেলাকৰ িনজৰ ভাক চাবৰ কাৰেণই হব, িক ু িযেহাৱাৰ

গহৃৈল নািহব। ৫ তওঁেলাকৰ প ৰ িদনা আৰু িযেহাৱাৰ উৎসৱৰ

িদনা তওঁেলােক িক কিৰব? ৬ তওঁেলােক যিদ অচূৰীয়াত িবনাশৰ

পৰা ৰ াও পায়, িক ু িমচেৰ তওঁেলাকক পৰেলাকৈল গাটাব আৰু

মি চ নগেৰ তওঁেলাকক মদাম িদব। তওঁেলাকৰ সাঁচতীয়া মলূ ৱান

ৰপূৰ ব েবাৰৰ লগেত তওঁেলাকৰ ত ুেবাৰ চাৰাত গছ আৰু কাঁইটীয়া

গেছ ঢািক পলাব। ৭ ই ােয়লীয়াসকেল ইয়ােক জািনব য, শাি ৰ

িদনেবাৰ সমাগত, ায়ি ৰ িদন উপি ত হেছ; তওঁেলাকৰ অেনক

অধম আৰু অিধক িবে ষৰ কাৰেণ তওঁেলােক “ভাববাদীক িনে াধ আৰু

ঈ ৰৰ আ া পাৱা লাকক পগলা বিুল ভােব।” ৮ মাৰ ঈ ৰৰ সেত

ভাববাদীজন ই িয়মৰ হৰী হ’ লও তওঁৰ সকেলা পথেত থােক ব াধৰ

ফা ; ঈ ৰৰ গহৃত তওঁৰ িবপে থােক শ তা। ৯ িগিবয়াৰ সময়ত

যেনৈক আিছল, সইদেৰ ই ােয়লীয়াসকল তাৰ মাজত ডুব গ’ল।

ঈ েৰ তওঁেলাকৰ অধমৰ কথা সাঁৱৰণ কিৰব; তওঁেলাকৰ পাপ কাযৰ

িতকাৰ সািধব। ১০ িযেহাৱাই কেছ, “মৰভূুিমত পাৱা া া িটৰ

িনিচনাৈক মই ই ােয়লক িবচািৰ পােলাঁ; থম ঋতুৰ থেম ফল ধৰা

িডমৰু গছৰ িটৰ িনিচনাৈকেয় মই তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলক দখা

পাইিছেলাঁ; িক ু তওঁেলােক বাল‐িপেয়াৰৰ ওচৰৈল গ সই ল াপণূ

মিূতেটাৰ উে েশ িনজেক িদিছল; তােত তওঁেলাকৰ ি য় মিূতেটাৰ

দেৰই তওঁেলাক ঘিৃণত হ পিৰল। ১১ ই িয়মৰ িবষেয় হ’ ল, চৰাইৰ

িনিচনাৈক তওঁেলাকৰ গৗৰৱ দূৰৈল উিড় যাব; তিতয়া স ানৰ জ

নহ’ব, কােনা গভৱতী নহ’ব আৰু কােনও গভধাৰেণা নকিৰব। ১২

যিদওবা কােনােৱ স ান সকলক ডাঙৰ‐দীঘল কেৰ, সই স ান সকলৰ

মতুৃ ঘটাই মই তওঁেলাকক স ানহীন কিৰম; তওঁেলাকৰ এজেনা

অৱিশ নাথািকব। যিতয়া মই তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতিৰ যাম,
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তওঁেলাকৰ অৱেশ ই স াপ হ’ব। ১৩ এিদন মই ই িয়মক এক মেনাহৰ

ঠাইত ৰাপণ কৰা তূৰ যন দিখিছেলাঁ; িক ু এিতয়া ই িয়েম িনজৰ

স ান সকলক বািহৰ কিৰ বধকাৰীৰ ওচৰৈল তওঁেলাকক ল যাব।” ১৪

হ িযেহাৱা, তওঁেলাকক িদয়ক; আপিুন তওঁেলাকক িক িদব? আপিুন

তওঁেলাকক গভফল ন হ যাৱা গভ আৰু গাখীৰ নথকা কান ন

িদয়ক। ১৫ িযেহাৱাই কেছ, “িগলগলত তওঁেলােক িনজৰ সকেলা

তা আৰ কিৰিছল; সই ঠাইেত মই তওঁেলাকক ঘণৃা কিৰবৈল

ধিৰেলা। তওঁেলাকৰ পাপকমৰ কাৰেণ মই মাৰ লাকসকলৰ মাজৰ

পৰা তওঁেলাকক খিদ বািহৰ কিৰ িদম; মই তওঁেলাকক পনুৰায় ম

নকিৰম; তওঁেলাকৰ সকেলা নতাই িবে াহী। ১৬ ই িয়মক আহত

কৰা হেছ, তওঁেলাকৰ িশপা কাই গেছ, তওঁেলােক কােনা ফল

উৎপ নকিৰব; তওঁেলাকৰ স ান জ হ’ লও, মই তওঁেলাকৰ গভৰ

ি য় স ানেবাৰক মািৰ পলাম।” ১৭ মাৰ ঈ েৰ তওঁেলাকক অ া

কিৰব, িকয়েনা তওঁেলাক তওঁৰ আ াৰ বাধ নহ’ল; তওঁেলাক িবিভ

জািতেবাৰৰ মাজত যাযাবৰী হ ঘিূৰ ফুিৰব।

১০ ই ােয়ল এক লহপহীয়া া ালতা; তাত চুৰ ফল ধেৰ। তাৰ

ফল িযমােন বিৃ পােল, িসমান অিধক বিছ সংখ াৰ য েবদী

তওঁ িনমাণ কিৰেল। তওঁৰ দশৰ িযমােন উ িত হ’ল, তওঁ িনজৰ পিব

েবাৰ ৰভােৱ সািজেল। ২ তাৰ লাকসকলৰ অ ৰ ৱ নাপণূ;

সেয় এিতয়া তওঁেলােক িনজৰ দাষৰ বাজা বব লািগব। িযেহাৱাই

তওঁেলাকৰ য েবদীেবাৰ ভািঙ পলাব, তওঁেলাকৰ েবাৰ ন কিৰ

িদব। ৩ তিতয়া তওঁেলােক অৱেশ ই ক’ব, “আিম িযেহাৱাক ভয় নকৰাৰ

কাৰেণ আমাৰ কােনা ৰজা নাই; িক ু ৰজা থািকেলও, তওঁ আমাৰ

কাৰেণ িক কিৰব পািৰেলেহঁেতন?” ৪ তওঁেলােক অেনক অনথক কথা

কয়, িনয়ম াপন কৰাৰ সময়ত িমছা শপত খায়; সেয় পথাৰৰ মািটত

িবহ গছ গজাৰ িনিচনাৈক িবচাৰ গিজ উিঠেছ। ৫ চমিৰয়াত বসবাস কৰা

লাকসকেল বৎ‐আবনৰ দামিুৰ‐মিূতৰ কাৰেণ ভয়েত কঁিপেছ; সেয়

তাৰ লাকসকেল শাক কিৰব, সইদেৰ, সই মিূতপজূাত আনি ত

হাৱা পেুৰািহতসকেলও িবলাপ কিৰব; কাৰণ সই মিূতৰ গৗৰৱ এিতয়া

তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কৰা হেছ। ৬ সইেটা অচূৰীয়াৈল ল

যাৱা হ’ব, আৰু মহাৰাজৰ উপহাৰ ৰেূপ তাক িদয়া হ’ব। ই িয়েম লাজ

পাব, ই ােয়েল কাঠৰ মিূতক অ সৰণ কৰাৰ কাৰেণ লি ত হ’ব। ৭

পানীেয় যেনৈক কাঠৰ সৰু টু ৰা উটুৱাই ল যায়, চমিৰয়াৰ ৰজাৰ

িবনাশ তেনদেৰ হ’ব। ৮ বৎ‐আবনৰ পজূাৰ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ অথাৎ

ই ােয়লৰ পাপময় ঠাইেবাৰ ংস হ’ব। কাঁইটীয়া বন আৰু গছেবাৰ

গিজ উিঠ সইেবাৰৰ য েবদীেবাৰ ঢািক পলাব; তিতয়া তওঁেলােক

প তেবাৰক ক’ব, “আমাক ঢািক পেলাৱা!” সৰু সৰু পাহাৰেবাৰক ক’ব,

“আমাৰ ওপৰত পৰা!” ৯ িযেহাৱাই কেছ, “ হ ই ােয়ল, িগিবয়াত থকা

িদনেৰ পৰা তুিম পাপ কিৰ আিহছা; পাপৰ মাজেতই তামােলাক থািক

গ’লা; িগিবয়াত যু ই জােনা অধমচাৰীেবাৰক লগ নাপাব? ১০ যিতয়াই

মাৰ ই া হয়, তিতয়াই মই উ ৃ ল লাকসকলক শাি িদবৈল আিহম;

তওঁেলাকৰ টা পাপৰ কাৰেণ তওঁেলাকক শাি িদবৈল তওঁেলাকৰ

অিহেত িবিভ জািতেবাৰক একি ত কৰা হব। ১১ ই িয়ম এক িশ া

পাৱা চঁউৰী গৰ,ু িয শস মৰণা মািৰবৈল ভাল পায়। মই তাইৰ ৰ

িডিঙত যুঁৱিল িদম, মই ই িয়মৰ ওপৰত এক যুঁৱিল িদম; িযহূদাই নাঙল

টািনব, যােকােব িনজৰ কাৰেণ ম টািনব।” ১২ তামােলােক িনজৰ

কাৰেণ ধািমকতাৰ কঠীয়া িসচাঁ, মৰ শস দাৱা, পিতত ভূিম চেহাৱা;

িযেহাৱাক িবচািৰবৰ সময় হেছ। যিতয়া তামােলােক তেন কিৰবা,

তিতয়া িযেহাৱাই আিহ তামােলাকৰ ওপৰত ধািমকতাৰপূ বিৃ বৰষাব।

১৩ িক ু তামােলােক তাৰ ভূিম চহালা, অ ায়ৰ শস চপালা, ছলনাৰ

ফল ভাগ কিৰলা; তামােলােক িনজৰ শি আৰু অেনক স েবাৰৰ

ওপৰত ভাৰসা কিৰছা। ১৪ সই কাৰেণ তামাৰ লাকসকলৰ মাজত

যু ৰ কালাহল উিঠব, তামােলাকৰ সকেলা গেবাৰ িবন হ’ব। যেনৈক

চলমেন যু ৰ িদনা বৎ‐অেবলক ংস কিৰিছল। সই সময়ত ল’ৰা‐

ছাৱালীেবাৰৰ সেত মাকসকলক আছািৰ িছৰা‐িছৰ কৰা হিছল। ১৫ হ

বৎএল, তামােলাকৈলেকা তেনদেৰ ঘিটব। কাৰণ তামাৰ তা অিত

বিছ। ৰািতপৱুা হ’ ল ই ােয়লৰ ৰজাক স ণূৈক ংস কৰা হ’ব।

১১ ই ােয়ল যিতয়া িশ আিছল তিতয়া মই তওঁক ম কিৰিছেলাঁ,

মই িমচৰৰ পৰা মাৰ পু ক মািত আিনিছেলাঁ। ২ মই তওঁেলাকক

িযমােন মািতিছেলাঁ, িসমােনই তওঁেলাক মাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰৈল আঁতিৰ

গ’ল; তওঁেলােক বাল দৱতােবাৰৰ উে েশ বিল উৎসগ কিৰিছল, আৰু

কটা মিূ েবাৰৰ কাৰেণ ধপূ লাইিছল। ৩ তথািপও মেয়ই ই িয়মক

খাজ কািঢ়বৈল িশকােলাঁ। মেয়ই তওঁক মাৰ কালাত ল ফুিৰেলাঁ;

িক ু তওঁেলােক নাজািনেল য মই তওঁেলাকৰ কাৰেণ িচ া কেৰাঁ। ৪

মই তওঁেলাকক মজৰী আৰু মৰ বাে ােনেৰ চলাই আিনেলাঁ; মই

তওঁেলাকৰ বােব কা ৰ ওপৰৰ পৰা যৱুিলখন তুিল ধৰা লাকৰ িনিচনা

হেলাঁ; পাছত জাঁ হ তওঁেলাকক আহাৰ খাৱাই িতপালন কিৰেলাঁ।

৫ িযেহতু ই ােয়লীয়াসকল মাৈল উলিট আিহবৈল অস ত হ’ল, সেয়

তওঁেলাক িমচৰৈল উলিট নাযাব। আৰু অচূৰীয়াই তওঁেলাকৰ ওপৰত

শাসন কিৰব। ৬ তওঁেলাকৰ নগৰেবাৰৰ ওপৰত যু ৰ তেৰাৱাল পিৰব;

তােত তওঁেলাকৰ ৱাৰেবাৰৰ ডাংেবাৰ ন হ’ব; িনজৰ পিৰক নাৰ

াৰাই তওঁেলাক িবন হ’ব। ৭ মাৰ লাকসকল মাৰ পৰা ঘিূৰ যাবৈল

ি ৰ কিৰেছ; যিদও তওঁেলােক মাক অথাৎ অিত উ ত থকা জনাক

মািতেলও, তওঁ তওঁেলাকক মেুঠই উ ত তুিল নলব। ৮ হ ই িয়ম,

মই তামাক কেনৈক ত াগ কিৰম? হ ই ােয়ল, মই তামাক কেনৈক

আনৰ হাতত শাধাই িদম? মই তামাক কেনৈক অ াৰ িনিচনা কিৰম?

মই তামাৰ অৱ া কেনৈক চেবায়ীমৰ িনিচনা কিৰম? মাৰ দয় ব া ল

হেছ; মাৰ সকেলা মমতা জািগ উিঠেছ। ৯ মাৰ চ াধ মই

তামােলাকৰ িবৰেু কাশ নকিৰম; মই ই িয়মক পনুৰ িবন নকিৰম;

িকয়েনা মই ঈ ৰ, মা হ নহওঁ; মই তামােলাকৰ মাজত থকা পিব জনা;

মই ােধেৰ উপি ত নহম। ১০ তামাৰ লাকসকল মাৰ (িযেহাৱাৰ)

পাছত চিলব; মই িসংহৰ িনিচনাৈক গ ন কিৰ মািতম; মই গ ন কিৰ

মািতেল মাৰ স ান সকল পি ম ফালৰ পৰা কঁিপ কঁিপ আিহব। ১১

িমচৰ দশৰ পৰা চৰাইৰ িনিচনাৈক, অচূৰীয়াৰ পৰা কেপৗৰ িনিচনাৈক

তওঁেলাক কিপঁ কিপঁ আিহব; মই তওঁেলাকক িনজ িনজ ঘৰত বাস

কৰাম। মই িযেহাৱাই এই কথা কেছা। ১২ িযেহাৱাই কেছ, “ই িয়মৰ

িমছা কথা, ই ােয়ল বংশৰ ছলনাই মাক চািৰওফােল বিৰ ৰািখেছ;

িক ু িযহূদাই এিতয়াও মাৰ অথাৎ ঈ ৰৰ লগত অহা‐ যাৱা কিৰেছ আৰু

মাৈল অথাৎ পিব জনাৈল িব হ আেছ।

১২ ই িয়েম বতাহ খায়; তওঁ গােটইিদনেটা পবূৰ বতাহৰ পাছত

খিদ যায়; তওঁ িমছা কথা আৰু অত াচাৰ বিৃ কেৰ; তওঁ

অচূৰীয়াৰ সেত সি কেৰ আৰু িমচৰৈল তল পঠায়। ২ িযহূদাৰ িবৰেু

িযেহাৱাৰ এটা গাচৰ আেছ; তওঁ যােকাবক তওঁৰ আচৰণ অ সােৰ দ

িদব আৰু তওঁৰ কায অ সােৰ িতফল িদব। ৩ গভৰ িভতৰত যােকােব

তওঁৰ ককােয়কৰ গােৰাহাত ধিৰিছল; বয়সত িনজ শি েৰ তওঁ ঈ ৰৰ

লগত যু কিৰিছল। ৪ তওঁ দূতৰ লগত যু কিৰ জয়ী হিছল; তওঁ

দয়া িবচািৰ সই দূতৰ ওচৰত কাি িছল আৰু িমনিত কিৰিছল; তওঁ

ঈ ৰক বৎএলত লগ পাইিছল; সই ঠাইেত ঈ েৰ তওঁৰ সেত কথা

পািতিছল। ৫ তওঁ িযেহাৱা, বািহনীসকলৰ ঈ ৰ; িযেহাৱা তওঁৰ নাম।

৬ এিতয়া হ যােকাবৰ বংশ, তামােলাক তামােলাকৰ ঈ ৰৰ ওচৰৈল

ঘিূৰ আহাঁ। ম আৰু ায়িবচাৰ ধিৰ ৰাখা আৰু সদায় তামােলাকৰ

ঈ ৰৰ অেপ াত থাকা। ৭ িযেহাৱাই কেছ, “ই িয়ম ব ৱসায়ী; তওঁৰ

হাতত ব নাৰ পা া আেছ; তওঁ অত াচাৰ কিৰবৈল ভাল পায়। ৮

ই িয়েম কয়, ‘িন েয় মই চহকী হেলাঁ, িনজৰ কাৰেণ মই ধন‐স দ

গাটােলাঁ; মাৰ সকেলা পিৰ মত, লােক মাৰ কােনা দাষ বা পাপ

িবচািৰ নাপাব।’ ৯ িক ু হ ই িয়ম, মেয়ই তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা। মই

িমচৰ দশৰ পৰাই তামাৰ লগত আেছাঁ। তামাৰ প ৰ িদনৰ িনিচনাৈক

মই পনুৰায় তামাক ত ুত বাস কৰাম। ১০ মই ভাববাদীসকলৰ আগত
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কথা কেলাঁ, অেনক দশন িদেলাঁ; তওঁেলাকৰ যােগিদ দ ৃ া েৰ অেনক

কথা ক’ লা। ১১ িগিলয়দ অপৰােধেৰ পণূ। তাৰ লাকসকল অপদাথ।

িগলগলত লাকসকেল বলধ উৎসগ কেৰ; তওঁেলাকৰ য ‐ বদীেবাৰ

পথাৰৰ মািটত থকা িশলৰ দ’মৰ িনিচনা হ’ব। ১২ যােকাব অৰাম দশৈল

পলাই গিছল; ভায া পাবৰ কাৰেণ ই ােয়েল মজিুৰৰ কাযৰ লগেত মৰ‐

ছাগ চেৰাৱাৰ কায কিৰিছল। ১৩ িযেহাৱাই এজন ভাববাদীৰ াৰাই

িমচৰ দশৰ পৰা ই ােয়লক আিনিছল; এজন ভাৱবাদীৰ াৰাই তওঁ

িতপািলত হিছল। ১৪ িক ু ই িয়েম িযেহাৱাক অিতশয় বজাৰ িদেল;

সেয় তওঁৰ ভুেৱ তওঁ কৰা ৰ পাতৰ দাষৰ কাৰেণ তওঁেকই দাষী

কিৰব; তওঁ িয অপমানৰ কায কিৰেছ, সই অপমান ভুেৱ তওঁেক

ঘৰূাই িদব।

১৩ ই িয়েম কথা ক’ ল, লাকসকল কঁেপ; ই ােয়লৰ ফদ সমহূৰ

মাজত তওঁ মহান হিছল। িক ু বাল দৱতাৰ সৱা উপসনা

কৰাৰ দাষত দাষী হ তওঁ মিৰল। ২এিতয়া তওঁেলােক অিধকৈক পাপ

কিৰ আেছ; তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ৰেূপেৰ িনজৰ কাৰেণ সাঁচত ঢলা

মিূত, অথাৎ িনজৰ কলা‐ কৗশেলেৰ িতমা সািজেল; এই সকেলােবাৰ

িশ কাৰৰ কায; এই মিূতেবাৰৰ স ে তওঁেলােক কয়, “িয সকেল

উৎসগ কেৰ, তওঁেলােক দামিুৰৰ মিূতেবাৰক চুমা খাওঁক”। ৩ সই বােব

তওঁেলাক ভাতৰ ঁৱলীৰ িনিচনা হ’ব, সানকােল অদশৃ হ যাৱা

িনয়ৰৰ িনিচনা, মৰণা মৰা মিজয়াৰ পৰা বা’মৰলী বতােহ উৰৱুাই িনয়া

তুঁহৰ িনিচনা, িখিড়িকেয়িদ বািহৰৈল ওেলাৱা ধুঁৱাৰ িনিচনা হ’ব। ৪ তথািপ

িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ অনা িদনেৰ পৰা মেয়ই তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা; মাৰ বািহেৰ তামােলাকৰ আন কােনা ঈ ৰ নাই; মাৰ বািহেৰ

তামােলাকৰ আন কােনা উ াৰক া নাই। ৫ মৰভূুিমত, কান দশত

মেয়ই তামােলাকক দখা‐ না কিৰিছেলাঁ। ৬ যিতয়া তামােলােক

চৰণী পালা, তিতয়া তামােলাক তৃ্ হলা, তামােলাক তৃ্ হাৱাত,

তামােলাকৰ মনত গব হল, এই িনিমে তমােলােক মাক পাহিৰলা। ৭

সই কাৰেণ মই তওঁেলাকৰ ওপৰত িসংহৰ দেৰই হ’ম; নাহৰফুটুকী

বাঘৰ িনিচনাৈক বাটত খাপ িদ থািকম। ৮ পাৱািল কািঢ় চুৰ কিৰ িনয়া

ভালকুীৰ দেৰ মই তওঁেলাকৰ ওপৰত আ মণ কিৰ তওঁেলাকৰ িহয়া

িচৰা‐িছৰ কিৰম; িসংিহনীৰ িনিচনাৈক মই তওঁেলাকক সই ঠাইেত াস

কিৰম; বনৰীয়া জ ুৰ দেৰ তওঁেলাকক িছ িভ কিৰম। ৯ হ ই ােয়ল,

তুিম মাৰ িবপে অথাৎ তামােলাকৰ সহায়কাৰীৰ িবপে থকাৰ কাৰেণ

মই তামাক িবনাশ কিৰম, ১০ এিতয়া তামাৰ ৰজা ক’ত আেছ, িয

জেন সকেলা নগৰেত তামাক ৰ া কিৰব পািৰব? এিতয়া তামাৰ

শাসনকতাসকল ক’ত আেছ, িয সকলৰ িবষেয় তুিম মাক কিছলা,

“ মাক এজন ৰজা আৰু শাসনকতাসকলক িদয়া?” ১১ সেয় মই খং উিঠ

তামাক এজন ৰজা িদিছেলাঁ আৰু মাৰ ােধ তওঁক আঁতৰাই িনেল।

১২ ই িয়মৰ অপৰাধ বাি থাৱা হ’ল; তওঁৰ পাপেবাৰ সাঁিচ থাৱা হ’ল।

১৩ নাৰীৰ সৱেবদনাৰ দেৰ তওঁৰ ওপৰৈল ক আিহব। িক ু তওঁেতা

এজন অ ান পু ; জ ৰ সিঠক সময়ত তওঁ গভৰ সৱ‐ ৱাৰৰ মখুৈল

নাহা। ১৪ িচেয়ালৰ শি ৰ পৰা মই তওঁক উ াৰ কিৰম ন? মতুৃ ৰ পৰা

মই তওঁক মু কিৰম ন? হ মতুৃ , তামাৰ মহামাৰীেবাৰ ক’ত? হ

িচেয়াল, তামাৰ সংহাৰ ক’ত? মাৰ চ ৰ পৰা মমতা লকুাই আেছ।

(Sheol h7585) ১৫ ই িয়েম তওঁৰ ভাইসকলৰ মাজত সফলতা লাভ

কিৰেলও, িযেহাৱাৰ পৰা এক ৱল পবূৰ বতাহ আিহব, মৰভূুিমৰ পৰা

ব আিহব; ই িয়মৰ জিুৰেবাৰ কাই যাব আৰু ৱাঁত পানী নােহাৱা

হ’ব; শ েৱ তওঁৰ ভঁৰালৰ সকেলা মলূ ৱান ব লটু কিৰ িনব। ১৬

চমিৰয়া দাষী হ’ব; কাৰণ তওঁ ঈ ৰৰ িবৰেু িবে াহ কিৰেল; তওঁেলাক

তেৰাৱালৰ াৰাই মিৰব, তওঁেলাকৰ িশ সকলক আচািৰ িছ ‐িভ কৰা

হ’ব, তওঁেলাকৰ গভৱতী নাৰীসকলৰ উদৰ ফািল পেলাৱা হ’ব।

১৪ হ ই ােয়ল, তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৈল উলিট আহাঁ,

তামােলাকৰ অপৰাধৰ কাৰেণ তামােলাক পিতত থ’ লা। ২

মন পালটনৰ বাক লগত লাৱা আৰু িযেহাৱাৈল ঘিূৰ তওঁক কাৱা,

“আমাৰ সকেলা পাপ‐অপৰাধ দূৰ কৰক আৰু আমাৰ িয উ ম, তাক

হণ কৰক; যােত আিম আমাৰ ওঁেঠেৰ আেপানাৰ শংসা কিৰব পােৰাঁ।

৩ অচূৰীয়াই আমাক উ াৰ কিৰব নাৱািৰব; ঘাঁৰাৰ ওপৰত ভাৰসা

কিৰ আিম যু নকিৰম। আমাৰ হােতেৰ িনমাণ কৰা মিূতক আিম পনুৰ

‘তুিম আমাৰ ঈ ৰ’ বিুল কিতয়াও নকম; িকয়েনা আেপানাৰ ওচৰেত

অনাথজেন দয়া িবচািৰ পায়।” ৪ িযেহাৱাই কেছ, “ তওঁেলাকক িবপেথ

যাৱাৰ পৰা মই ঘৰূাই আিন কিৰম, মই িবনা চেতই তওঁেলাকক

ম কিৰম; িকয়েনা মাৰ াধ তওঁেলাকৰ ওপৰৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল।

৫ মই ই ােয়লৈল িনয়ৰৰ িনিচনা হম; তওঁ িলিল ফুলৰ িনিচনাৈক ফুিলব,

িলবােনানৰ এৰচ গছৰ িনিচনাৈক তওঁৰ িশপা নািম যাব। ৬ তওঁৰ

ডালেবাৰ িব ািৰত হ বািঢ় যাব; িজত গছৰ িনিচনা তওঁৰ সৗ য হ’ব;

তওঁৰ গ িলবােনানৰ এৰচ গছৰ িনিচনা হ’ব। ৭ তওঁেলােক পনুৰায়

মাৰ ছাঁত বাস কিৰবৈল আিহব; তওঁেলাক চুৰ শস েৰ পনুজীিৱত হ’ব,

আৰু া ালতাৰ িনিচনাৈক ফুিলব; িলবােনানৰ া াৰসৰ িনিচনাৈক

তওঁেলাকৰ খ ািত হ’ব। ৮ ই িয়েম ক’ব, ‘মিূতেবাৰৰ লগত মাৰ

পনুৰ িক স ক?’ মইেয় তামাক উ ৰ িদম আৰু তওঁৰ য ল’ম। মই

এক কঁচাপতীয়া দৱদাৰু গছৰ িনিচনা; তামাৰ িব তাৰ ফল মাৰ

কাষৰ পৰাই আেহ।” ৯ ানৱানজেন এইেবাৰ কথা বেুজ; িবেবচকজেন

এইেবাৰ কথা জােন; িকয়েনা িযেহাৱাৰ পথেবাৰ সততাৰ পথ আৰু

ধািমকজেন সই পথত গমন কেৰ, িক ু অধািমকজেন হ’ ল সইেবাৰত

উজিুট খায়।
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১ পথেূৱলৰ পু যােৱলৈল অহা এইেটা িযেহাৱাৰ বাক । ২ হ

পিৰচাৰকসকল, এই কথা না? আৰু হ দশিনবাসীসকল, কাণ

িদয়া। তামােলাকৰ িদনত বা তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ িদনত এেন

ঘিটিছল ন? ৩ তামােলােক িনজ িনজ স ান সকলক এই িবষেয় কাৱা,

আৰু তওঁেলােকও িনজ িনজ স ান সকলক কওঁক, আৰু তওঁেলাকৰ

স ান সকেলও তওঁেলাকৰ ভাবী স ান সকলক কওঁক। ৪ িট খাৱা

ফিৰেঙ এৰািখিন কাকতী ফিৰেঙ খােল; আৰু কাকতী ফিৰেঙ এৰািখিন

চেলকা ফিৰেঙ খােল; আৰু চেলকা ফিৰেঙ এৰািখিন িবনাশকাৰী ফিৰেঙ

খােল। ৫ হ মতলীয়াসকল, সাৰ পাৱা আৰু কা া! িবলাপ কৰা, হ

া াৰস পান কেৰাঁতাসকল, কাৰণ নতুন া াৰস তামােলাকৰ মখুৰ

পৰা স ণূৰেূপ আতৰাই িদয়া হ’ল। ৬ িকয়েনা এটা জািত মাৰ দশৰ

িবৰেু উিঠ আিহল, অসংখ াণী থকা এক বলবান জািত। িসহঁতৰ

দাঁত িসংহৰ দাঁতৰ িনিচনা, আৰু িসংহীৰ িৰ দাঁতৰ িনিচনা িসহঁতৰ

িৰ দাঁত। ৭ িসহঁেত মাৰ া ালতা ংস কিৰেল, আৰু মাৰ িডমৰু

গছৰ বাকিল এৰৱুােল। িসহঁেত তাক িনেচইৈক বখিলয়ােল আৰু পলাই

িদেল; তাৰ ডালেবাৰ বগা কিৰেল। ৮ যৗৱন কালৰ ামীৰ শাকত চট

কােপােৰেৰ কঁকাল ব া ক াৰ িনিচনাৈক তুিম িবলাপ কৰা। ৯ িযেহাৱাৰ

গহৃৰ পৰা ভ আৰু পয় নেবদ ব কৰা হ’ল। িযেহাৱাৰ দাসেবাৰ,

পেুৰািহতসকেল শাক কিৰেছ। ১০ পথাৰেবাৰ ন হ’ল, ভূিমেয় শাক

কিৰেছ। িকয়েনা শস ন কৰা হ’ল, নতুন া াৰস কাল, আৰু তল

নাইিকয়া হ’ল। ১১ হ খিতয়কসকল, লি ত হাৱা, হ া াবাৰী

আপডাল কেৰাঁতাসকল, ঘঁ ধান আৰু যৱৰ বােব বােব িবলাপ কৰা।

িকয়েনা পথাৰৰ শস িবন হ’ল। ১২ া ালতা কাল, িডমৰু গছ জঁয়

পিৰল, ডািলম, খাজৰু আৰু আেপলৰ গছেবাৰ ‐ পথাৰৰ সকেলা গছ

কাল। সঁচাৈক ম ষ স ান সকলৰ মাজৰ পৰা আেমাদ েমাদ নাইিকয়া

হ’ল। ১৩ হ পেুৰািহতসকল, তামােলােক চট কােপাৰ পিৰধান কিৰ

িবলাপ কৰা! হ য ‐ বিদৰ পিৰচাৰকসকল, িবলাপ কৰা। হ মাৰ

ঈ ৰৰ দাসেবাৰ, আহাঁ, চট কােপাৰ িপি ওেৰ ৰািত পিৰ থাকা। িকয়েনা

তামােলাকৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ পৰা ভ আৰু পয় নেবদ িতেৰাধ কৰা

হেছ। ১৪ তামােলােক পিব উপবাস িনৰপূণ কৰা, সমাজ গাট খাবৈল

ঘাষণা কৰা। পিৰচাৰকসকল আিদ কিৰ দশিনবাসী আটাই লাকক গাট

খউুৱাই তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ গহৃত িযেহাৱাৈল কাতেৰাি কৰা,

১৫ হায় হায়, এেয় কেন িদন! িকয়েনা িযেহাৱাৰ ভয়ংকৰ িদন ওচৰ। এই

সকেলােৰ সেত স শি মান ঈ ৰৰ পৰা যন লয়েহ উপি ত হ’ল।

১৬আমাৰ চ ৰ আগত খাৱা ব েবাৰ, আৰু এেনিক আমাৰ ঈ ৰৰ গহৃৰ

আন আৰু উ াস লাপ পাৱা নাই ন? ১৭ বাৱা কঠীয়াৰ ধানেবাৰ

িনজ িনজ চপৰাৰ তলত কাই গ’ল, ভঁৰালেবাৰ ংস কৰা হ’ল, শস ৰ

ঘৰেবাৰ ভািগল, কাৰণ শস েবাৰ নাইিকয়া হ’ল। ১৮ প েবােৰ কেনৈক

কঁকাইেছ! চৰণীয়া ঠাই নােহাৱাৰ বােব গৰৰু জাকেবাৰ ব া ল হেছ।

এেনিক মৰ‐ছাগ আৰু ছাগলীৰ জাকেবােৰ দ ভাগ কিৰেছ। ১৯ হ

িযেহাৱা, মই তামােৰই আগত কাতেৰাি কিৰেছাঁ। িকয়েনা অি েয়

অৰণ ৰ চৰণীয়া ঠাইেবাৰ াস কিৰেল, অি িশখাই খিতৰ সকেলা

গছেবাৰ পিুৰ পলােল। ২০ বনৰ প েবােৰও তামাৰ আগত ন

কিৰেছ, িকয়েনা জলৰ জিুৰেবাৰ কাল, আৰু অৰণ ৰ চৰণীয়া ঠাইেবাৰ

অি েয় াস কিৰেল।

২ তামােলােক িচেয়ানত িশঙা বেজাৱা, আৰু মাৰ পিব প তখনত

সতক‐ িন কৰা! দশ‐িনবাসী সকেলােৱই ভয়ত কঁ মান হওঁক,

িকয়েনা িযেহাৱাৰ িদন আিহ আেছ; হয়, সঁচাই সেয় ওচৰ পাইেছিহ;

২ সেয় আ াৰ আৰু ঘাৰ অ কাৰৰ িদন, ডাৱৰীয়া আৰু ঘন মেঘেৰ

হাৱা অ কাৰৰ িদন। প তেবাৰৰ ওপৰত ব ািপ থকা অৰণু যন ব া ,

মহৎ আৰু যন পৰা মী এক জািত আিহেছ। তাৰ িনিচনা কিতয়াও

হাৱা নাই, আৰু তাৰ পাছত পনুৰ কিতয়াও নহ’ব, আনিক পৰুষুা েম

অেনক বছৰৈলেক পনুৰ নহ’ব। ৩ তাৰ আগত অি েয় াস কিৰেছ,

আৰু তাৰ পাছত অি িশখা িলেছ। তাৰ আগত দশখন এদন বাৰীৰ

িনিচনা, আৰু তাৰ পাছত ংস কৰা মৰভূুিমৰ িনিচনা। এেনিক এেকােৱই

তাৰ পৰা ৰ া নাপায়। ৪ িসহঁতৰ আকৃিত ঘাঁৰাৰ আকৃিতৰ িনিচনা,

আৰু িসহঁত অ ােৰাহী সকল দেৰ যাৱাৰ দেৰ বেগেৰ যায়। ৫ িসহঁেত

জিপওৱা শ প তেবাৰৰ িটঙত চলা ৰথসমহূৰ শ ৰ িনিচনা, িসহঁত

খাৱা শ নৰা াসকাৰী অি িশখাৰ শ ৰ িনিচনা, িসহঁত যু ৈল ব

পতা পৰা মী এক জািতৰ সদশৃ। ৬ িসহঁতৰ আগত জািতেবােৰ যাতনা

পায়, আৰু িসহঁতৰ আটাইেৰ মখু িববণ হয়। ৭ িসহঁেত বীৰসকলৰ দেৰ

লৰ মােৰ; িসহঁেত যু াৰু িনিচনাৈক গড়ত উেঠ; িসহঁেত িনজ িনজ শাৰীত

থােক, আৰু তাক নভঙাৈক িনজ িনজ পথত যা া কেৰ। ৮ িসহঁেত ইেটােৱ

িসেটােৱ ঠলােঠিল নকেৰ; িতজেন িনজ িনজ পথত যা া কেৰ; িসহঁেত

িনৰাপ া ব ৱ াত বলপবূক েবশ কেৰ, আৰু িসহঁেত পিৰেলও যা াপথৰ

পৰা বািহৰ নহয়। ৯ িসহঁেত নগৰত িম ফুেৰ, গড়ৰ ওপৰত লৰ মােৰ,

উিঠ ঘৰৰ িভতৰত সামায়, আৰু চাৰৰ দেৰ িখিড়িকেয়িদ সামায়। ১০

িসহঁতৰ আগত পিৃথৱী কঁেপ, আকাশ‐ম ল জাকাৰ খায়, চ আৰু সূয

অ কাৰময় হয়, আৰু তৰােবােৰ িনজৰ পাহৰ িনিদেয়। ১১ িযেহাৱাই

িনজ স সাম ৰ আগত িনজ ক ঠ িন নাইেছ, িকয়েনা তওঁৰ বািহনী

অিতশয় অিধক; কাৰণ তওঁৰ আ া পালন কেৰাঁতাসকল বলৱান।

িকয়েনা িযেহাৱাৰ িদন মহৎ আৰু অিত ভয়ানক। কােন তাক সহন কিৰব

পােৰ? ১২ িযেহাৱাই কেছ, “তথািপ এিতয়াও”, “ তামােলাকৰ সম

মেনেৰ সেত মাৈল ঘৰূা। লেঘান, ন আৰু শাক কৰা।” ১৩আৰু

তামােলােক তামােলাকৰ ব িনিছিৰ, দয় িছৰা, তামােলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৈল ঘৰুা। িকয়েনা তওঁ কৃপাময় আৰু দয়াল,ু াধত ধীৰ আৰু

দয়াত মহান, আৰু অম লৰ পৰা িনজেক ঘৰূাওঁতা। ১৪ কােন জােন?

তওঁ ঘিূৰ মন পালটাব পােৰ, আৰু িনজৰ পাছত আশী াদ িদ যাব

পােৰ, তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ উে েশ িদবৈল ভ নেবদ থ

যাব পােৰ। ১৫ তামােলােক িচেয়ানত িশঙা বেজাৱা, পিব উপবাস

িনৰপূণ কৰা, পিব সমাজ গাট খাবৈল ঘাষণা কৰা। ১৬ লাকসকলক

গােটাৱা, সমাজখন পিব কৰা, পিৰচাৰকসকলক গােটাৱা, িশ সকলক

গােটাৱা আৰু িপয়াহ খাৱাসকলক গােটাৱা। দৰা িনজৰ কাঁঠািলৰ

পৰা, আৰু ক া িনজৰ িবয়াৰ ত ুৰ পৰা ওলাই আহক। ১৭ িযেহাৱাৰ

পেুৰািহত, পিৰচাৰকসকল, য ‐ বদী আৰু বাৰা াৰ মাজৰ ঠাইত ন

কৰক। তওঁেলাকক ক’বৈল িদয়া, “ হ িযেহাৱা, তামাৰ লাকসকলক

দয়া কৰা, আৰু তামাৰ আিধপত ক িধ াৰৰ িবষয় হ’বৈল িনিদবা, যােত

তওঁেলাকৰ ওপৰত জািত সমেূহ শাসন কিৰব। িকয় তওঁেলােক জািত

সমহূৰ মাজত ক’ব, কত তওঁেলাকৰ ঈ ৰ?” ১৮ তিতয়া িযেহাৱা িনজ

দশৰ বােব উেদ াগী আৰু িনজ লাকসকলৈল দয়ালু হ’ল। ১৯ িযেহাৱাই

উ ৰ িদ তওঁৰ লাকসকলক ক’ ল: “ চাৱা, মই তামােলাকৈল শস ,

া াৰস, আৰু তল পিঠয়াম। তামােলাক তােৰই তৃ হবা, মই পনুৰ

জািত সমহূৰ মাজত তামােলাকক িধ াৰৰ িবষয় নকিৰম। ২০ মই

তামােলাকৰ পৰা উ ৰেদশীয় স ‐সাম ক দূৰ কিৰম, আৰু মই তাক

কান আৰু ংস কৰা দশৈল খিদ িদম। তাৰ আগ‐ভাগ পৱূ সাগৰত,

আৰু তাৰ পাছ‐ভাগ পি ম সাগৰত পলাই িদম; তােত তাৰ গলা গ

ওলাব, গ উিঠব। কাৰণ িস মহৎ কায কিৰেল।” ২১ হ দশ ভয়

নকিৰবা, উ ািসত হ আন কৰা, িকয়েনা িযেহাৱাই মহৎ কায কিৰেল।

২২ হ পথাৰৰ প িবলাক, ভয় নকিৰবা, িকয়েনা মৰভূুিমত থকা চৰণীয়া

ঠাইত ঘাঁহ গিজেছ, গেছ িট ধিৰেছ, িডমৰু গছ আৰু া ালতাই িনজ

িনজ ফল উৎপ কিৰেছ। ২৩ হ িচেয়ানৰ স ানসকল, তামােলাক

আনি ত হাৱা, আৰু তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাত উ াস কৰা; িকয়েনা

তওঁ তামােলাকক উিচত পিৰমােণ আগতীয়া বৰষণু িদেছ, আৰু আগৰ

দেৰ জােক জােক আগতীয়া আৰু শষতীয়া বৰষণু বৰষাইেছ। ২৪

মৰণা মৰা খলােবাৰ শস েৰ পৰূ হ’ব, া াৰস আৰু তেলেৰ েবাৰ

উপিচ পিৰব। ২৫ “আৰু তামােলাকৰ মাজৈল মই পেঠাৱা স সাম ই,

কাকতী ফিৰং, চেলকা ফিৰং, িবনাশকাৰী ফিৰং, আৰু িট খাৱা ফিৰেঙ
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সই কইবছৰ খাৱািখিন মই পনুৰায় তামােলাকক িদম। ২৬ তােত

তামােলােক চুৰ পিৰমােণ খাই তৃ হবা, িযেহাৱাৰ নাম শংসা কিৰবা,

আৰু তামােলাকৈল আচিৰতৰেূপ কায কৰা তামােলাকৰ ঈ ৰ, মাৰ

স ান সকেল কিতয়াও পনুৰ লাজ নাপাব। ২৭ তিতয়া মই য ই ােয়লৰ

মাজত আেছাঁ, মই য তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আৰু আন কােনা য

নাই, তাক তামােলােক জািনবা; মাৰ স ান সকেল কিতয়াও পনুৰ

লাজ নাপাব। ২৮ তাৰ পাছেত মই গােটই ম ষ জািতৰ ওপৰত মাৰ

আ া বািক িদম, তােত তামােলাকৰ পা‐জীসকেল ভাববাণী চাৰ

কিৰব। তামােলাকৰ ব ৃ সকেল সেপান দিখব, আৰু তামােলাকৰ যৱুক‐

যবুতীসকেল দশন পাব। ২৯ আৰু দাস‐দাসীসকলৰ ওপৰেতা সই

কালত মাৰ আ া বািক িদম। ৩০ মই তজ, অি , ধূঁৱা েৰ আকাশ‐

ম ল আৰু পিৃথৱীত অ ুত ল ণ দখৱুাম। ৩১ িযেহাৱাৰ সই মহৎ

আৰু ভয়ানক িদন অহাৰ আেগেয় সূয অ কাৰত পিৰণত হ’ব, আৰু চ

তজৈল পিৰৱতন হ’ব। ৩২ িযেকােনােৱ িযেহাৱাৰ নাম ল’ব, তওঁ উ াৰ

পাব। িকয়েনা িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, ‘পিৰ াণ আৰু ৰ া পাৱাসকলৰ

মাজৰ পৰা পিৰ াণ পাৱা আৰু ৰ া পাৱাসকলৰ মাজৰ পৰা িযেহাৱাই

িযসকলক আ ান কিৰেল।

৩ চাৱা, সইেবাৰ িদনত আৰু সময়ত, মই িযহূদাৰ আৰু িযৰচূােলমৰ

ব ী‐অৱ াত থকা লাকসকলক ঘৰূাই আিনম, ২ মই সকেলা

জািতক গাটাই িযেহাচাফটৰ উপত কাৈল নমাই আিনম। সই ঠাইত

মই তওঁেলাকৰ িবচাৰ কিৰম, িকয়েনা মাৰ জােবাৰক আৰু মাৰ িয

উ ৰািধকাৰ ৰপূ ই ােয়লক তওঁেলােক জািতেবাৰৰ মাজত িছ ‐িভ

কিৰেল, আৰু তওঁেলােক মাৰ দশ ভাগ বাঁিট ল’ ল। ৩ তওঁেলােক

মাৰ জাসকলৰ কাৰেণ িচিঠ খলােল, ল’ৰাক িব ী কিৰ তাৰ সলিন

বশ া ল’ ল, আৰু ছাৱালীক িব ী কিৰ পান কিৰবৰ অিভ ােয়েৰ

া াৰস িকিনেল। ৪ এিতয়া তামােলােক মাৰ িত িকয় খং কিৰছা, হ

তূৰ, চীেদান আৰু পেলি য়াসকলৰ আটাই অ ল? তামােলােক মাক

িতপৰূণ িদয়া ন? যিদ তামােলােক মাক িতপৰূণ িদয়া, তিতয়া

হ’ ল মই অিত শীে বেগেৰ গ তামােলােক িদয়া িতপৰূণৰ িতফল

তামােলাকৰ মৰূৰ ওপৰত িদম। ৫ িকয়েনা তামােলােক মাৰ ৰপূ

আৰু সাণ িনলা, আৰু তামােলাকৰ মি ৰেবাৰৈল মাৰ উ ম উ ম

মেনাহৰ ব েবাৰ ল গলা। ৬ তামােলােক িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ স ান

সকলক ীকসকলৰ ওচৰত িব ী কিৰলা যােত তওঁেলােক তওঁেলাকক

দশৰ পৰা অপসাৰণ কিৰ দূৰৈল িনয়াৰ িনেদশ িদব পােৰ। ৭ িক ু

চাৱা, িয ঠাইত তামােলােক তওঁেলাকক িব ী কিৰলা, সই ঠাইৰ পৰা

িনজ ঠাইৈল ঘিূৰবৈল মই তওঁেলাকক উ াৰ কিৰম, আৰু তামােলাকৰ

িতকাৰৰ িতফল মই তামােলাকৰ মৰূৰ ওপৰত িদম। ৮ আৰু

তামােলাকৰ পা‐জীেবাৰক িযহূদাৰ স ান সকলৰ হাতত িব ী কিৰম।

তওঁেলােক দূৰত থকা জািত িচবায়ীয়া লাকসকলৰ ওচৰত তওঁেলাকক

িব ী কিৰব। িকয়েনা িযেহাৱাই এই কথা ক’ ল। ৯ তামােলােক জািত

সমহূৰ মাজত এই কথা ঘাষণা কৰা: ‘যু কিৰবৈল সাজু হাৱা, বীৰ

লাকসকলক জা ত কৰা, তওঁেলাকক ওচৰৈল আনা, আৰু আটাই

ৰণৱুা উপি ত হওঁক। ১০ তামােলােক তামােলাকৰ নাঙলৰ ফাল িপিট

তেৰাৱাল, আৰু তামােলাকৰ কলম িদয়া কটাৰী িপিট যাঠী গেঢ়াৱা। “মই

শি শালী”, এই বিুল ল সকেল কওঁক। ১১ হ চািৰওফােল থকা জািত

সমহূ, অ সৰ হাৱা আৰু আহা, হ িযেহাৱা, তামাৰ বীৰসকলক সই

ঠাইৈল নমাই আনা। ১২ জািত সমহূ িনেজ জািগ উঠক, আৰু িযেহাচাফটৰ

উপত কাৈল আহক; িকয়েনা মই সই ঠাইত চািৰওফােল থকা জািত

সমহূৰ িবচাৰ কিৰবৈল বিহম। ১৩ তামােলােক কাঁিচ লেগাৱা, িকয়েনা

শস পিকল। আহাঁ া া গচকা, িকয়েনা া া পিৰপণূ হেছ, আৰু

ৰসৰ আধাৰেবাৰ উপিচ পিৰেছ, িকয়েনা তওঁেলাকৰ তা অিধক।”

১৪ তাত আেলাড়ন হেছ। সাধ‐িবচাৰ কৰা উপত কাত আেলাড়ন

হেছ।। িকয়েনা সাধ‐িবচাৰৰ উপত কাত দ িদব লগা িযেহাৱাৰ িদন

ওচৰ হেছ। ১৫ সূয আৰু চ অ কাৰ হেছ, আৰু তৰােবােৰ িনজৰ

পাহৰ িনিদয়া হেছ। ১৬ িযেহাৱাই িচেয়ানৰ পৰা গ ন কিৰব, আৰু

িযৰচূােলমৰ পৰা িনজৰ মাত নাব। আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী কঁিপব,

িক ু িযেহাৱা িনজ জাসকলৰ আ য় আৰু ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

কাঁঠ ৰপূ হ’ব। ১৭ “ তিতয়া মই য মাৰ পিব প ত িচেয়ানত বাস

কেৰাঁতা তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, সই িবষেয় তামােলােক জািনবা।

তিতয়া িযৰচূােলম পিব হ’ব, আৰু কােনা িবেদশী স দেল তাৰ

মােজিদ পনুৰ অহা‐ যাৱা কিৰব নাৱািৰব। ১৮ সই িদনা প তেবাৰৰ

পৰা নতুন া াৰস টাপা‐ টােপ পিৰব, ওখ প তেবাৰৰ পৰা গাখীৰৰ

সূঁতী ব যাব, িযহূদাৰ আটাই জিুৰেবাৰৰ পানী ব যাব, আৰু িযেহাৱাৰ

গহৃৰ পৰা এটা ভুমকু ওলাই িচটীমৰ উপত কাত পানী িদব। ১৯ িযহূদাৰ

স ানসকলক কৰা অত াচাৰৰ কাৰেণ িমচৰ ংস ান হ’ব, আৰু ইেদাম

ংস‐অৰণ হ’ব, িকয়েনা তওঁেলােক িনজৰ দশেত িনে াষীৰ ৰ পাত

কিৰেল। ২০ িক ু িযহূদী িচৰকালৈলেক, আৰু িযৰচূােলম পৰুষুা েম

থািকব। ২১ মই তওঁেলাকৰ িয ৰ পাতৰ িতকাৰ সধা নাই, সই

ৰ পাতৰ িতকাৰ সািধম,” িকয়েনা িযেহাৱাই িচেয়ানত বাস কিৰেছ।
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আেমাস
১আেমাচ তেকাৱাৰ মৰ‐ছাগ ৰখীয়াসকলৰ মাজৰ এজন আিছল।

তিতয়া িযহূদাৰ ৰজা আিছল উি য়া আৰু ই ােয়লৰ ৰজা আিছল

যাৱাচৰ পু যাৰিবয়াম। ভূিমক ৰ বছৰৰ আেগেয় ই ােয়লৰ িবষেয়

আেমােচ এই সকেলা দশন পায়। ২আেমােচ ক’ ল, “িযেহাৱাই িচেয়ানৰ

পৰা গজন কিৰেছ, আৰু িযৰচূােলমৰ পৰা উ েৰ কথা কেছ। মৰ‐ছাগ

ৰখীয়ােবাৰৰ চৰণীয়া ঠাইেবাৰৰ শাক হ’ব আৰু কিমল পবতৰ চূড়া কাই

গেছ।” ৩ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “দে চকৰ িতিনটা এেন িক চািৰটা

অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দ িনিদয়াৈক নাথািকম; িকয়েনা শস ৰ মৰণা

মৰা লাহাৰ য েৰ তওঁেলােক িগিলয়দক মািৰেল। ৪ সইবােব মই

হজােয়লৰ ৰাজ াসাদৰ ওপৰত অি িনে প কিৰম; সই জইুেয় িবন‐

হদদৰ গেবাৰ াস কিৰব। ৫ মই দে চকৰ ৱাৰৰ ডাংেবাৰ ভািঙ

পলাম। মই আবন উপত কাৰ পৰা বািস াসকলক আৰু বৎ‐এদনৰ

পৰা ৰাজদ ধৰা লাকক উ কিৰম; অৰামৰ লাকসকল ব ী হ

কীৰৈল যাব।” ৬ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “গাজাৰ িতিনটা, এেন িক,

চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দ িনিদয়াৈক নাথািকম; িকয়েনা

ইেদামৰ হাতত শাধাই িদবৰ কাৰেণ তওঁেলােক সকেলা লাকক ব ী

কিৰ ল গিছল। ৭ সইবােব মই গাজাৰ াচীৰৰ ওপৰত অি িনে প

কিৰম; সই অি েয় তাৰ গেবাৰ াস কিৰ পলাব। ৮ মই অ েদাদৰ

বািস াসকলক আৰু অি েলানৰ পৰা ৰাজদ ধৰা লাকক উ কিৰম;

মই ইে াণৰ িবৰেু মাৰ হাত চলাম আৰু পেল ীয়াসকলৰ অৱিশ

জীিৱত লাক িবন হ’ব।” ৯ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তূৰৰ িতিনটা

এেন িক, চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দ িনিদয়াৈক নাথািকম;

িকয়েনা ভাতৃ েবাধৰ চুি অ া কিৰ তওঁেলােক সকেলা লাকক

ইেদামৰ হাতত শাধাই িদেল। ১০ সইবােব মই তূৰৰ াচীৰৰ ওপৰত

অি িনে প কিৰম; সই জইুেয় তাৰ গেবাৰ াস কিৰ পলাব।” ১১

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ইেদামৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ

কাৰেণ মই তাক দ িনিদয়াৈক নাথািকম; িকয়েনা সকেলা দয়া‐মমতা

ত াগ কিৰ ইেদােম হাতত তেৰাৱাল ল িনজ ভাইেবাৰক খিদেল;

তওঁেলাকৰ ভয় ৰ াধ অিবৰােম চিল আিছল আৰু তওঁেলােক তাক

িচৰকাল ধিৰ ৰািখিছল। ১২ সইবােব মই তমনৰ ওপৰৈল অি িনে প

কিৰম; সই অি েয় ব াৰ ৰাজঅ ািলকােবাৰ াস কিৰ পলাব।” ১৩

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “অে ানৰ লাকসকলৰ িতিনটা, এেন িক

চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দ িনিদয়াৈক নাথািকম; িকয়েনা

িনজৰ সীমা বঢ়াবৰ কাৰেণ তওঁেলােক িগিলয়দৰ গভৱতী মিহলাসকলৰ

উদৰ ফািলেল। ১৪ সইবােব যু ৰ িদনত িবজয় িনেৰ সেত, ভয় ৰ

বা’মৰলী বতাহৰ িদনত ধমুহুােৰ সেত মই ৰ াৰ াচীৰেবাৰত জইু

লগাই িদম; সেয় ৰাজঅ ািলকােবাৰ াস কিৰ পলাব। ১৫ তওঁেলাকৰ

ৰজা আৰু তওঁেলাকৰ অিধকাৰীসকলক এেকলেগ ব ী কিৰ ল যাৱা

হ’ব।”

২ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ মাৱাবৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা

অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দ িনিদয়াৈক নাথািকম; িকয়েনা িস

ইেদামৰ ৰজাৰ হাড়েবাৰ পিুৰ চূণ কিৰেল। ২ সইবােব মই মাৱাবৰ

ওপৰৈল অি িনে প কিৰম; সেয় কিৰেয়াতৰ গেবাৰ াস কিৰ পলাব;

যু ৰ িন আৰু ভীষণ িশঙাৰ শে েৰ সেত কালাহলৰ মাজত মাৱাবৰ

পতন হ’ব। ৩ মাৱাবৰ মাজৰ পৰা মই িবচাৰক াক উ কিৰম আৰু

তওঁৰ লগত সকেলা অিধকাৰীেকা বধ কিৰম।” ৪ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: “িযহূদাৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক

দ িনিদয়াৈক নাথািকম। িকয়েনা তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ব ৱ া অ া

কিৰেল; তওঁৰ িবিধেবাৰ পালন নকিৰেল; তওঁেলাকৰ পবূপৰুষুসকেল

িয িমথ া দৱতােবাৰৰ পাছত চিলিছল, তওঁেলােকা সইদেৰ িবপেথ

গ’ল। ৫ সইবােব মই িযহূদাৰ ওপৰৈল অি িনে প কিৰম আৰু সেয়

িযৰচূােলমৰ গেবাৰ াস কিৰ পলাব। ৬ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“ই ােয়লৰ িতিনটা, এেন িক চািৰটা অপৰাধৰ কাৰেণ মই তাক দ

িনিদয়াৈক নাথািকম; কাৰণ তাৰ লাকসকেল ৰপূৰ িবিনময়ত সৎ লাকক

আৰু এেযাৰ জাতাৰ িবিনময়ত দিৰ ক িবি কেৰ। ৭ তওঁেলােক

দিৰ ৰ মৰূেবাৰ মািটৰ ধিূলত গছেক আৰু পীিড়তসকলক পথৰ পৰা

দূৰৈল ঠিল পঠায়। িপতৃ আৰু পু ই এেকজনী যৱুতীৰ সেত শয়ন কেৰ

আৰু এইদেৰ মাৰ পিব নাম অপিব কেৰ। ৮ তওঁেলাক েত ক

য ‐ বদীৰ কাষত ব কত লাৱা কােপাৰৰ ওপৰত শােৱ। জিৰমনা

কিৰ পাৱা ধেনেৰ া াৰস িকিন তওঁেলােক তওঁেলাকৰ দৱতাৰ

মি ৰত পান কেৰ। ৯ ইেমাৰীয়াসকল যিদও এৰচ গছৰ িনিচনা ওখ

আৰু অে ান গছৰ িনিচনা শি শালী, আিছল তথািপও তামােলাকৰ

স খুেত মই সই ইেমাৰীয়া লাকক ংস কিৰেলাঁ; মই ওপৰত থকা

তওঁেলাকৰ ফল আৰু তলত থকা তওঁেলাকৰ িশপা ন কিৰেলাঁ। ১০

সই ইেমাৰীয়াসকলৰ দশত আিধপত িদবৰ কাৰেণ মেয়ই িমচৰ দশৰ

পৰা তামােলাকক উিলয়াই আিন চি শ বছৰৈলেক মৰু া ৰত ল

ফুৰােলাঁ। ১১ হ ই ােয়লবাসী, মই য তামােলাকৰ স ান সকলৰ মাজৰ

কােনা কােনাক ভাববাদী আৰু যৱুকসকলৰ মাজৰ কােনা কােনাক

নাচৰীয় িহচােব বািচ লেলাঁ, এই কথা জােনা সত নহয়?” িযেহাৱাই

ইয়ােক কেছ। ১২ “িক ু তামােলােক সই নাচৰীয়সকলক া াৰস

পান কৰালা আৰু ভাৱবাণী চাৰ কিৰবৈল সই ভাববাদীসকলক িনেষধ

কিৰলা। ১৩ চাৱা, শস ভৰা গাড়ীৰ তলত শস পিৰেল যেনৈক িড়

হয়, তেনৈক এিতয়া মই তামােলাকক িপিহ িড় কিৰম। ১৪ সই

কালত তগামী লােকও পলায়ন কিৰ ৰ া পাৱাৰ উপায় নাথািকব;

বলবােন িনজৰ বল দখাব নাৱািৰব আৰু পৰা মীজেনও িনজৰ াণ

ৰ া কিৰব নাৱািৰব; ১৫ ধ ৰ ি ৰভােৱ ৰ থািকব নাৱািৰব; বগী

দৗৰিবদজেন পলাব নাৱািৰব; এেনিক অ ােৰাহীেয় িনজৰ াণ ৰ া

কিৰব নাৱািৰব। ১৬ যা াসকলৰ মাজৰ অিত সািহয়াল লােকও সই

িদনা উল হ পলাই যাব।” ইয়াক িযেহাৱাই কেছ।

৩ হ ই ােয়লৰ লাক সমহূ, তামােলাকৰ িবৰেু অথাৎ িযসকলক

িমচৰ দশৰ পৰা মই উিলয়াই আিনেলা, সই গােটই ফদৰ িবৰেু

িযেহাৱাই কাৱা এই বাক না; ২ “পিৃথৱীৰ সকেলা ফদৰ মাজৰ পৰা

মই কৱল তামােলাকেকই বািচ লেলাঁ। এই কাৰেণ তামােলাকৰ সকেলা

পাপ কাযৰ বােব মই তামােলাকক দ িদম।। ৩এক‐পৰামশ নহেল

জেন জােনা এেকলেগ খাজ কােঢ়? ৪ িচকাৰ নােপাৱাৈক অৰণ ত

িসংহই জােনা গ ন কেৰ? এেকা নধৰাৈক যবুা িসংহই জােনা তাৰ

গাতৰ িভতৰত জিৰ থােক? ৫ ফা ত টাপ নাথািকেল জােনা চৰাই

ফা ৰ ওচৰৈল আেহ? এেকা নধৰাৈক জােনা ফা উফিৰ উেঠ? ৬

নগৰত ৰণিশঙা বজােল জাসকল জােনা নকঁিপব? িযেহাৱাই নঘটােল

জােনা নগৰত িবপযয় ঘেট? ৭ অৱেশ ভু িযেহাৱাই তওঁৰ দাস

ভাববাদীসকলৰ ওচৰত িনজৰ পিৰক না কাশ নকৰাৈক এেকােক

নকেৰ। ৮ িসংহই গ ন কিৰেল কােন ভয় নকিৰব? ভু িযেহাৱাই

কবৈল কেল কােন ভাববাদীৰেূপ কথা নােকাৱাৈক থািকব পািৰব? ৯

তামােলােক অ েদাদ আৰু িমচৰৰ সকেলা গৰ লাকসকলৰ ওচৰত

চাৰ কিৰ কাৱা, ‘ তামােলােক চমিৰয়াৰ প তেবাৰৰ ওপৰত গাট

খাৱা; চাৱা, তাৰ মাজত িকমান িবশ ৃ ল হেছ! লাকসকলৰ মাজত

িকমান অত াচাৰ হেছ’!” ১০ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ,

“ তওঁেলােক ায় কায কিৰব নাজােন; তওঁেলাকৰ গেবাৰৰ িভতৰত

তওঁেলােক অত াচাৰ আৰু লটু‐ ব সাঁিচ থেছ। ১১ এই হতুেক কােনা

এজন শ েৱ দশ ঘৰাও কিৰব; তওঁ তওঁেলাকৰ শি শালী িতৰ াৰ

উপায়েবাৰ ংস কিৰব আৰু গেবাৰ লটু কিৰব।” ১২ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ, “ মৰ‐ছাগ ৰখীয়াই যেনৈক িসংহৰ মখুৰ পৰা কৱল মৰ‐ছাগৰ

খন ঠং বা কাণৰ এেডাখৰ উ াৰ কিৰব পােৰ, তেনৈক চমিৰয়াত

িয ই ােয়লৰ লাকসকেল বাস কেৰ, তওঁেলােক কৱল শয াৰ চুক

বা িবচনা চাদৰৰ এটা টু ৰাৰ সেত উ াৰ পাব।” ১৩ বািহনীগণৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই কেছ, “ তামােলােক না আৰু যােকাবৰ বংশৰ িবৰেু
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সা িদয়া। ১৪ িকয়েনা মই িযিদনা পাপৰ কাৰেণ ই ােয়লক দ িদম,

সইিদনা মই বৎএলৰ য েবদীেবাৰ ভািঙ পলাম; বদীৰ িশংেবাৰ

ভািঙ মািটত পিৰব। ১৫ মই জাৰকাল কেটাৱা ঘৰ আৰু জহকাল কেটাৱা

ঘৰ ভািঙ পলাম; হাতী দাঁতৰ িশ কায কৰা ঘৰেবাৰ ন কৰা হ’ব আৰু

ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰেবাৰ ংস কৰা হ’ব।” িযেহাৱাই এই কথা কেছ।

৪ হ চমিৰয়াৰ পবতত বাস কৰা বাচানৰ গাইৰ দেৰ মিহলাসকল,

তামােলােক না। তামােলােক খীয়াক অত াচাৰ কৰা,

অভাৱীসকলক চূণ কৰা, আৰু িনজ িনজ ামীক কাৱা, “আমাৰ কাৰেণ

পানীয় আনা।” ২ ভু িযেহাৱাই িনজ পিব তাৰ শপত খাই কেছ: “ চাৱা,

সই সময় িন য় আিহব, তিতয়া হােকাঁতা লগাই তামােলাকক টািন

ল যাৱা হ’ব। তামােলাকৰ শষজনেকা বৰশীেৰ টািন িনয়া হ’ব।”

৩ তামােলাক িতগৰাকীেয় িনজৰ স খুেত পাৱা নগৰৰ দৱালৰ

ভ ানৰ মােজিদ পােন পােন বািহৰ ওলাই যাবা আৰু তামােলাকক

হেমান ফােল পেলাৱা হ’ব। মই িযেহাৱাই এই কথা কেছাঁ। ৪ তামােলাক

বৎএলৈল যাৱা আৰু পাপ কৰা; িগলগলৈল গ অিধক বিছ পাপ কৰা।

তামােলােক িত ৰািতপৱুা তামােলাকৰ উৎসগৰ বিল আৰু িত িতিন

িদনৰ িদনা তামােলাকৰ দশম ভাগ আনা। ৫ তামােলােক ধ বাদৰ

অেথ খিমৰ িদয়া িপঠা উৎসগ কৰা আৰু ই াকৃতভােৱ িদয়া উৎসগৰ

িবষেয় চাৰ কৰা; সইেবাৰৰ িবষেয় ঘাষণা কৰা; িকয়েনা, হ ই ােয়লৰ

লাক সমহূ, তামােলােক এই সকেলা কিৰেয়ই সে াষ পাৱা।” ভু

িযেহাৱাই এই কথা কেছ। ৬ “মই তামােলাকৰ নগৰেবাৰত আহাৰ িনিদ

তামােলাকৰ দাঁত পিৰ াৰ কিৰ ৰািখেলাঁ আৰু তামােলাকৰ সকেলা

ঠাইত অ ৰ অভাৱ কিৰেলাঁ; তথািপ, তামােলাক মাৈল ঘিূৰ নািহলা।”

িযেহাৱাই এই কথা কেছ। ৭ “শস দাবৈল িতিন মাহ থােকাঁেতই মই

তামােলাকৰ ওপৰত বৰষণু পৰা ব কিৰ িদেলাঁ; এখন নগৰৰ ওপৰত

বৰষণু বৰষােলাঁ আৰু আনখনত বৰষণু ব কিৰেলাঁ। এেডাখৰ ভুিমেয়

বৰষণু পােল আৰু আন এেডাখেৰ বৰষণু নােপাৱাত কাই গ’ল। ৮

পানী খাবৰ কাৰেণ ই িতিনখন নগৰৰ লাকসকেল ঢলং পলং কিৰ

আন নগৰৈল গ’ল, িক ু যেথ পানী নাপােল। তথািপও তামােলাক

মাৈল ঘিূৰ নািহলা।” িযেহাৱাই এই কথা কেছ। ৯ “মই তামােলাকৰ

শস েবাৰ কাই যাৱা ৰাগ আৰু ভঁ ৰ ধৰা ৰােগেৰ আঘাত কিৰেলাঁ;

তামােলাকৰ বাগানসমহূ, া াবাৰীেবাৰ, িডমৰু আৰু িজত গছেবাৰ

কাকিত ফিৰেঙ খাই ংস কিৰেল; তথািপ তামােলােক মাৈল ঘিূৰ

নািহলা।” িযেহাৱাই এই কথা কেছ। ১০ িমচৰৈল যেনৈক পঠাইিছেলা,

তেনৈক “মই তামােলাকৰ মাজৈল মহামাৰী পঠােলাঁ; তামােলাকৰ

যবুকসকলক মই তেৰাৱালৰ াৰাই বধ কিৰেলাঁ; তামােলাকৰ ঘাঁৰােবাৰ

ল গেলাঁ; তামােলাকৰ ছাউিনৰ ্গ তামােলাকৰ নাকত মৱুাই িদেলাঁ;

তথািপ তামােলােক মাৈল ঘৰূা নাই।” িযেহাৱাই এই কথা কেছ। ১১

মই, তামােলাকৰ ঈ েৰ চেদাম আৰু ঘেমাৰাক যেনৈক ংস কিৰিছেলাঁ,

তামােলাকেকা সইদেৰ ংস কিৰেলাঁ। তামােলাক জইুৰ পৰা উিলয়াই

অনা আধা পাৰা কাঠৰ িনিচনা থ’ লা, তথািপও তামােলােক মাৈল ঘৰূা

নাই।” িযেহাৱাই এই কথা কেছ। ১২ সই কাৰেণ, হ ই ােয়লৰ লাক

সমহূ, মই তামােলাকৈল ভয়ানক িকবা এটা ব ৱহাৰ কিৰম; মই ভয়ানক

ব ৱহাৰ কিৰম বােব হ ই ােয়লবাসী, তামােলােক িনজ ঈ ৰৰ লগত

সা াৎ হ’বৈল যু ত হাৱা। ১৩ কাৰণ চাৱা, িয জনাই পবতেবাৰ িন াণ

কেৰ, বতাহ সিৃ কেৰ আৰু মা হৰ ওচৰত িনজৰ ভাব কাশ কেৰ; িয

জনাই ৰািতপৱুাৰ পাহৰক অ কাৰ কেৰ আৰু পিৃথবীৰ উ ানেবাৰত

অহা‐ যাৱা কেৰ, তওঁৰ নাম বািহনীগণৰ ঈ ৰ িযেহাৱা।

৫ হ ই ােয়ল‐বংশ; মই তামােলাকৰ িয িবষয় ল িবলাপ কিৰেছাঁ,

সই িবষেয় তামােলােক না। ২ “ মাৰী ই ােয়ল পিতত হ’ল,

তওঁ পনুৰ িঠব; তওঁক িনজৰ দশৰ মািটত পিৰত া কিৰ পলাই

থাৱা হেছ, তওঁক তুিলবৈল কােনা নাই।” ৩ িকয়েনা ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: “ই ােয়লৰ িয নগৰৰ পৰা এক হাজাৰ স ওলাই যায়,

তােৰ এশজন জীয়াই থািকব আৰু িয নগৰৰ পৰা এশজন লাক ওলাই

যায়, তাৰ মা দহ জন ই ােয়ল‐বংশৈল অৱিশ থািকব।” ৪ িযেহাৱাই

ই ােয়ল‐বংশক এই কথা কেছ, “ তামােলােক মাক িবচাৰা আৰু জীয়াই

থাকা; ৫ িক ু বৎএলক িবচািৰ নাযাব; িগলগলত নােসামাবা, আৰু বৰ‐

চবাৈল নাযাবা; িকয়েনা িগলগল অৱেশ ই ব ী হ’ব, আৰু বৎ‐এলৰ

সবনাশ হ’ব। ৬ তামােলােক িযেহাৱাক িবচাৰা, তােত জীয়াই থািকবা;

নহেল তওঁ যােচফৰ বংশৰ মাজত অি ৰ দেৰ িল উিঠ াস কিৰব আৰু

তাক মাবৈল বৎএলত কােনা নাথািকব। ৭ তামােলােক িবচাৰক

িততাৈল পিৰণত কিৰছা আৰু ধািমকতাক ভূিমস াৎ কিৰছা। ৮ িয জনাই

কৃি কা আৰু মগৃশীষ কালপৰুষু নামৰ ন ম লীক িনমাণ কিৰেল,

অ কাৰক পৱুাৰ পাহৰৈল পিৰবতন কেৰ, িদনক ৰািতৈল সলিন কেৰ, িয

জনাই সাগৰৰ জল সমহূক আ ান কিৰ ভূিমৰ ওপৰত ঢািল িদেয়, তওঁৰ

নাম িযেহাৱা! ৯ তওঁ শি শালী স েবাৰৰ ওপৰত হঠাৎ িবনাশ উপি ত

কৰায়, তােত গেবাৰৰ ওপৰৈল ংস নািম আঁেহ। ১০ নগৰৰ ৱাৰত

অ ায়ৰ িবৰেু িথয় হাৱাজনক, তামােলােক িঘণ কৰা আৰু সত কথা

কাৱা জনক তু কৰা। ১১ তামােলােক খীয়াক অত াচােৰেৰ গছিক

বেলেৰ ঘঁ ধান আদায় কৰা। সেয় যিদও তামােলােক কটা‐িশলৰ

ডাঙৰ ঘৰ তয়াৰ কিৰলা, তথািপও তামােলােক তাত বাস কিৰবৈল

নাপাবা; মেনাহৰ া াবাৰী পািতেলও, তাৰ া াৰস পান কিৰবৈল

নাপাবা। ১২ িকয়েনা, মই জােনা তামােলাকৰ অপৰাধ িকমান অিধক

আৰু তামােলাকৰ পাপেবাৰ িকমান ভীষণ! তামােলােক সৎ লাকৰ

ওপৰত উপ ৱ কৰা আৰু ভটী লাৱা; নগৰৰ ৱাৰত তামােলােক

দিৰ সকলৰ িত অ ায় কিৰছা। ১৩ সই বােব এই, এই সময়ত

িব লাক মেন মেন থােক; িকয়েনা ই এক : সময়। ১৪ তামােলােক

যােত জীয়াই থািকব পাৰা, সইবােব ভাল কামৰ িপছত যাৱা, বয়া

কামৰ িপছত নহয়। তিতয়া তামােলােক কাৱাৰ দেৰ বািহনীগণৰ ঈ ৰ

িযেহাৱা তামােলাকৰ লগত থািকব। ১৫ িয ম , তাক িঘণ কৰা আৰু িয

ভাল, তাক ভালেপাৱা। নগৰৰ ৱাৰত িবচাৰ াপন কৰা; তিতয়া

িকজািন যােচফৰ জীয়াই থকা অৱিশ লাকৰ িত বািহনীগণৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাই দয়া কিৰব। ১৬ সইবােব বািহনীগণৰ ঈ ৰ ভু িযেহাৱাই

এই কথা কেছ, “নগৰৰ চকেবাৰত লােক িবলাপ কিৰব, আিলেবাৰত

হায়! হায়! কিৰব; তওঁেলােক খিতয়কক শাক কিৰবৈল, আৰু শাক

কৰাসকলক িবলাপ কিৰবৈল মািতব। ১৭ সকেলা া াবাৰীেত িবলাপ

হ’ব, িকয়েনা মই তামােলাকৰ মােজিদ যাম।” িযেহাৱাই এই কথা

কেছ। ১৮ তামােলাক িযসকেল ভুৰ িবচাৰৰ িদন চাবৈল আকাং া

কৰা, সই লাকসকলক িধক। তামােলােক িকয় িযেহাৱাৰ সাধিবচাৰৰ

িদনৈল আকাং া কৰা? সই িদন অ কাৰ, পাহৰ নহয়। ১৯ যেনদেৰ

কােনা মা হ িসংহৰ মখুৰ পৰা পলাই গ এটা ভালকুৰ স খুত পেৰ,

নাইবা িনজৰ ঘৰত সামাই দৱালত হাত িদওঁেত তওঁক সােপ খেুট,

তেনদেৰই হ’ব সইিদন। ২০ িযেহাৱাৰ িদন জােনা পাহৰ নৈহ অ কাৰ

নহ’ব? সেয় জােনা উ লতা নথকা ঘাৰ অ কাৰৰ িদন নহ’ব? ২১ মই

তামােলাকৰ পবেবাৰ িঘণ কেৰাঁ, অ া কেৰাঁ; মই তামােলাকৰ ধম‐

সভােবাৰত আন নকেৰাঁ। ২২ তামােলােক মাৰ উে েশ তামােলাকৰ

হাম‐বিল আৰু ভ নেবদ উৎসগ কিৰেলও মই সইেবাৰ হণ

নকিৰম; এেনিক তামােলােক যিদ পু প েৰ ম লাথক বিলও িদয়া,

তথািপও মই তাৈল দিৃ নকিৰম। ২৩ তামােলাকৰ গানৰ কালাহল মাৰ

পৰা দূৰ কৰা; মই তামােলাকৰ বীণাৰ শ িনব নােখােজাঁ; ২৪ িক ু

ায়িবচাৰ পানীৰ িনিচনাৈক আৰু ধািমকতা অিবৰােম ব থকা নদীৰ

িনিচনাৈক ব যাওঁক। ২৫ হ ই ােয়ল‐বংশ, মৰু া ৰত চি শ বছৰ

তামােলােক মাৰ উে েশ জােনা কােনা বিল আৰু নেবদ আিনিছলা?

২৬ বৰং তামােলােক িনেজ িনমাণ কৰা তামােলাকৰ ৰজা‐ দৱতা

িচ ু ত আৰু তৰা দৱতা িকয়নুৰ মিূ ক ব ল গিছলা। ২৭ সেয়, মই

তামােলাকক দে চকৰ িসফােল ব ী িহচােব ল যাম।” মই বািহনীগণৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, িয জনৰ নাম বািহনীগণৰ ঈ ৰ।”

৬ িধক তামােলাক! তামােলাক িযসকল িচেয়ানত িনিচ ভােৱ আছা

আৰু চমিৰয়া পাহাৰত িনৰাপেদ বাস কিৰ আছা, িয সকলৰ ওচৰৈল
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ই ােয়ল বংশৰ সকেলা লাক সহায়ৰ বােবআেহ, তামােলাক জািতেবাৰৰ

ধানসকলৰ মাজত িস লাক। ২ তামােলােক কলিনৈল গ চাৱা;

তাৰ পৰা হমাতৈল যাৱা, তাৰ পাছত পেল ীয়া লাকসকলৰ গাত

নগৰৈল নািম যাৱা; সই ৰাজ েবাৰতৈক তামােলাকৰ এই ই ৰাজ

উ ম ন? তামােলাকৰ সীমা, সইেবাৰৰ সীমাতৈক ডাঙৰ ন? ৩

তামােলােক বয়া িদনক দূৰ কিৰ এক অত াচাৰীৰ ৰাজ ক ওচৰ চপাই

আিনলা। ৪ িযসকেল হাতীদাঁতৰ পােলঙত শয়ন কেৰ আৰু তওঁেলাকৰ

শয াত আৰােমেৰ দীঘল িদ পেৰ, জাকৰ পৰা মৰ‐ছাগ পাৱািল আৰু

গাহািলৰ পৰা দামিুৰ ভাজন কেৰ; ৫ িযসকেল বীণা বােদ েৰ অসাথক

গীত গায়, দায়দুৰ িনিচনাৈক বাদ ‐য ত গীত ৰচনা কেৰ, ৬ িযসকেল

পা েবাৰৰ পৰা া াৰস পান কেৰ আৰু উ ম গি তেলেৰ সেত

িনজেক অিভেষক কেৰ, িক ু যােচফৰ িবন ৰ কাৰেণ তওঁেলােক

খ নকেৰ! ৭ গিতেক ব ী হ অ দশৈল যাব লগা সকলৰ মাজত

এইসকেলই থেম দশা িৰত হ’ব; তিতয়া ভাগিবলাসত আৰােমেৰ

থকাসকলৰ িচঞৰ‐বাখৰ নাইিকয়া হ’ব। ৮ বািহনীসকলৰ ঈ ৰ ভু

িযেহাৱাই িনজৰ নােমেৰ শপত খাই কেছ: “মই যােকাবৰ অহংকাৰ

আৰু তওঁৰ দূগেবাৰ িঘণ কেৰাঁ; সই বােব মই নগৰখন আৰু তাত

থকা সকেলােবাৰ আনৰ হাতত সমপণ কিৰম।” ৯ তােত এটা ঘৰত

দহজন লাক জীয়াই থািকেলও, তওঁেলাকৰ মতুৃ হ’ব। ১০ যিতয়া

কােনাবাজনৰ আ ীয়ই মতৃেদহ দাহ কিৰবৰ কাৰেণ শৱেটা ঘৰৰ পৰা

বািহৰৈল দািঙ লবৈল আিহব আৰু তওঁ ঘৰৰ এেকবােৰ িভতৰত থকা

কােৰাবাক “ তামাৰ লগত আন কােনাবা আেছ নিক” বিুল জািনবৈল

িধব; তিতয়া তওঁ ক’ব, “নাই।” তােত সই আ ীয়ই ক’ব, “মেন মেন

থাকা! আিম িযেহাৱাৰ নাম উে খ কিৰব নাপায়।” ১১ িকয়েনা চাৱা,

িযেহাৱাই আ া িদব, ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ ভািঙ চূৰমাৰ হ’ব আৰু সৰু সৰু ঘৰ

টু ৰা‐টু ৰ কৰা হ’ব। ১২ ঘাঁৰােবােৰ জােনা খলাবমা িশলিনত লৰ

মািৰব পােৰ? কােনােৱ জােনা তাত বলেদেৰ হাল বাব পােৰ? িক ু

তামােলােক ায়িবচাৰক িবহৈল পিৰণত কিৰলা আৰু ধািমকতাৰ ফলক

িততা ফালৈল পিৰব ন কিৰলা। ১৩ তামােলােক লা‐ দবাৰত ব থ

আন কিৰছা; তামােলােক কাৱা, “আিম জােনা িনজৰ শি েৰ কানিয়ম

অিধকাৰ কৰা নাই?” ১৪ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, “ হ ই ােয়ল‐

বংশ, চাৱা মই তামােলাকৰ িবৰেু এক জািতক উঠাম; সই জািতেয়

িলেবা হমাতৰ পৰা অৰাবাৰ উপত কা পয তামােলাকৰ ওপৰত উপ ৱ

কিৰব।”

৭ ভু িযেহাৱাই মাক এই দশন দখৱুােল: “ চাৱা, যিতয়া ি তীয়বাৰ

শস বািঢ়বৈল আৰ কিৰেল, সই সময়ত তওঁ কাকিত ফিৰংেবাৰ

সিৃ কিৰিছল। ৰজাই থম শস দাৱাৰ পাছত এইেটা আিছল ি তীয়

শস ৰ খিত। ২ সই কাকিত ফিৰংেবােৰ যিতয়া দশৰ সকেলা সউজীয়া

শাক‐পাচিল খাই শষ কিৰ পলাইিছল, তিতয়া মই িমনিত কিৰেলাঁ, “ হ

ভু িযেহাৱা, অ হ কিৰ মা কৰক; যােকাব না কেনৈক জীয়াই

থািকব? তওঁ য অিত সৰ।ু” ৩ তিতয়া িযেহাৱাই এই িবষয়ত মন

সলিন কিৰ ক’ ল, “এইদেৰ নঘিটব।” ৪ ভু িযেহাৱাই মাক এইদেৰ

দশন িদেল: িযেহাৱা ঈ েৰ িবচাৰৰ অেথ অি ক মািতেল। সই অি েয়

মহাসমু ক ৱাই পলােল আৰু ভূিমেকা াস কিৰবৈল ধিৰেল। ৫

তিতয়া মই কেলাঁ, “ হ ভু িযেহাৱা, “মই অ েৰাধ কিৰেছাঁ, আপিুন া

হওঁক, যােকাব না কেনৈক জীয়াই থািকব? তওঁ য অিত সৰ।ু” ৬

তিতয়া িযেহাৱাই এই িবষয়ত মন সলিন কিৰ ক’ ল, “এইদেৰ নঘিটব।”

৭ তওঁ মাক পনুৰ এটা দশন িদেল: ভুেৱ এডাল ওেলাম‐জৰী হাতত

ল, ওেলামৰ জাখ ল তয়াৰ কৰা এটা দৱালৰ ওচৰত িথয় হ আিছল।

৮ িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “ হ আেমাচ, তুিম িক দিখছা?” তিতয়া মই

কেলাঁ, “এডাল ওেলাম জৰী দিখেছাঁ।” তিতয়া ভুেৱ ক’ ল, “ চাৱা, মই

মাৰ জা ই ােয়লৰ মাজত এডাল ওেলাম‐জৰী ৰািখেছা।” তওঁেলাকক

মই আৰু কিতয়াও মা নকিৰম। ৯ ইচহাকৰ বংশৰ ওখ ঠাইৰ মঠেবাৰ

ংস হ’ব আৰু ই ােয়লৰ পণূ ধামেবাৰ উ হ’ব; মই তেৰাৱাল ল

যাৰিবয়ামৰ বংশৰ িবৰেু উিঠম।” ১০ তাৰ পাছত বৎএলৰ পেুৰািহত

অমিচয়াই ই ােয়লৰ ৰজা যাৰিবয়ামৰ ওচৰৈল এই খবৰ ক পঠােল:

“ই ােয়লৰ বংশৰ মাজত আেপানাৰ িবৰেু আেমােচ চ া কিৰেছ;

দশৰ লাকসকেল তওঁৰ কােনা কথা সিহব পৰা নাই। ১১আেমােচ এই

কথা কেছ: ‘যাৰিবয়াম তেৰাৱালৰ আঘাতৰ াৰাই মতুৃ হ’ব; ই ােয়েল

অৱেশ ই িনজ দশৰ পৰা ব ী হ আন দশৈল যাব লািগব’।” ১২

অমিচয়াই আেমাচক ক’ ল, “ হ ভাৱবাদী, যাৱা! তুিম ইয়াৰ পৰা িযহূদা

দশৈল িচ যাৱা। তােতই ভাৱবাদী িহচােব জীিৱকা উিলওৱা আৰু

তােতই ভাৱবাণী চাৰ কৰা। ১৩ িক ু বৎএলত হেল পনুৰ ভাৱবাণী

চাৰ নকিৰবা; িকয়েনা এই ঠাই ৰজাৰ পণু ধাম আৰু এক ৰাজকীয়

মি ৰ।” ১৪ তিতয়া আেমােচ উ ৰ িদ অমিচয়াক ক’ ল, “মই ভাববাদীও

নহওঁ নাইবা ভাববাদীৰ িশষ ও নহওঁ। মই এজন প ‐ৰখীয়া আৰু িডমৰু

গছেবাৰৰ ফল সং হ কেৰাঁতা আিছেলাঁ। ১৫ িযেহাৱাই মাক মৰ‐

ছাগৰ জাক চেৰাৱা কাযৰ পৰা আিন মাক ক’ ল, ‘তুিম যাৱা আৰু মাৰ

ই ােয়লৰ লাকসকলৰ আগত গ ভাৱবাণী চাৰ কৰা’। ১৬ তেনহ’ ল

এিতয়া আপিুন িযেহাৱাৰ বাক নক; আপিুন কেছ, ‘ই ােয়লৰ িবৰেু

ভাৱবাণী চাৰ নকিৰবা আৰু ইচহাকৰ বংশৰ িবৰেু ও চাৰ নকিৰবা।’

১৭ সইবােব িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ তামাৰ ভাযা নগৰখনৰ মাজত

বশ া হ’ব, তামাৰ ল’ৰা‐ ছাৱালী তেৰাৱালৰ াৰাই পিতত হ’ব, তামাৰ

মািট জিুখ জিুখ আনৰ মাজত ভগাই িদয়া হ’ব; তুিম িনেজও এক অ িচ

দশত মিৰবা, ই ােয়লক িনজ দশৰ পৰা দশা িৰত হ’ব’।”

৮ ভু িযেহাৱাই, মাক পনুৰ এটা দশন দখৱুােল: তওঁ মাক এপািচ

পকা ফল দখৱুােল। ২ তওঁ ক’ ল, “আেমাচ তুিম িক দখা পাইছা?”

মই কেলাঁ, “এপািচ পকা ফল।” তিতয়া িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “ মাৰ

জা ই ােয়লৰ শষ সময় উপি ত হেছ: মই তওঁেলাকক কিতয়াও

পনুৰ মা নকিৰম। ৩ ভু িযেহাৱাই কেছ, “ সইিদনা ৰাজকীয়‐মি ৰৰ

গানেবাৰ িবলাপৰ িন হ’ব; মৰা‐শৱ অেনক হ’ব; সইেবাৰ নীৰেৱ

পেলাৱা হ’ব। “মেন মেন থাকা!” ৪ তামােলাক িযসকেল দিৰ ক

ভিৰেৰ গছকা আৰু খীয়াক নাশ কিৰছা, তামােলােক এই কথা না। ৫

তামােলােক কাৱা য, “ন‐ জানৰ উৎসৱ কিতয়া শষ হ’ব? “আিম

পনুৰ শস িব ী কিৰবৰ বােব, িব াম‐িদন কিতয়া শষ হ’ব? আিম

বজাৰত ঘ ঁ িব ী কিৰবৰ বােব, আিম ঐফা সৰু কিৰম, চেকল বঢ়াম,

আৰু অ ায়ৰ তুলাচনী ব ৱহাৰ কিৰ ব না কিৰম। ৬ ৰপূৰ িবিনময়ত

দিৰ কআৰু এেযাৰ জাতাৰ িবিনময়ত অভাৱীক িকিন ল’ম। সািৰ পলাই

িদয়া ঘ ঁ িব ী কিৰম।” ৭ যােকাবৰ গৗৰৱৰ নােমেৰ িযেহাৱাই শপত

খাই কেছ, “মই িন েয় তওঁেলােক িয কাযেবাৰ কিৰেছ, তাৰ এিটেকা

কিতয়াও নাপাহিৰম।” ৮ ইয়াৰ বােব জােনা দশ নকঁিপব? তাৰ মাজত

বাস কৰা সকেলােৱ জােনা িবলাপ নকিৰব? গােটই দশখন নীল নদীৰ

ব াৰ দেৰ ওফি উিঠব, অশা হ’ব আৰু পনুৰ নািম যাব, িঠক িমচৰৰ

নদীখনৰ িনিচনাই হ’ব। ৯ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ সই িদনা মই

পৰীয়ােত সূযক অ যাবৈল িদম, পৰীয়াই পিৃথৱীক অ কাৰ কিৰম।

১০ মই তামােলাকৰ উৎসৱেবাৰ শাকৈল আৰু তামােলাকৰ সকেলা গান

িবলাপৈল পিৰণত কিৰম; তামােলাক সকেলােৰ কঁকালত শাকব ৰ চট

িপ াম, েত কৰ মৰূ টকলা হ’ব; এেকিট পু ৰ িবেয়াগৰ শাকৰ দেৰ

মই সই সময়ক শাকৈল পিৰণত কিৰম, আৰু শষৈলেক এই িত তাৰ

িদন চিল থািকব। ১১ ভু িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ চাৱা, এেন

িদন আিহেছ, যিতয়া মই দশৰ মাজৈল িভ পঠাম; লােক তিতয়া

অ ৰ বােব ু িধত অথবা পানীৰ বােব তৃ াতুৰ নহ’ব। িক ু িযেহাৱাৰ

বাক নাৰ বােব আকাল হ’ব। ১২ লাকসকেল িযেহাৱাৰ বাক িবচািৰ

মৰু সাগৰৰ পৰা ভূমধ সাগৰৈলেক আৰু উ ৰৰ পৰা পবূৈলেক মণ

কিৰ ইফােল িসফােল ঘিূৰ ফুিৰব। িক ু তাক নাপাব। ১৩ সই সময়ত

ৰী যৱুতী আৰু ৰ যৱুকসকল িপয়াহত মূ া যাব। ১৪ িযসকেল

চমিৰয়াৰ পাপৰ শপত খাই কয়, ‘ হ দান, তামাৰ জীৱ দৱতাৰ শপত’

নাইবা কয়, ‘ বৰ‐ চবাৰ দৱতাৰ শপত’ তওঁেলাক পিতত হ’ব; পনুৰায়

কিতয়াও িঠব।
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৯ মই ভুক বদীৰ ওচৰত িথয় হ থকা দিখেলাঁ। ভুেৱ ক’ ল,

“ েবাৰৰ শীষ ানত আঘাত কৰা যােত তাৰ ভঁিটেবাৰ কঁিপ উেঠ।

সই ঠাইৰ সকেলা লাকৰ মৰূৰ ওপৰত যােত সইেবাৰ ডাখৰ ডাখৰৈক

ভািঙ পেৰ আৰু িয সকল জীয়াই থািকব, মই তওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ

বধ কিৰম; তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেনও পলাই যাব নাৱািৰব; তওঁেলাকৰ

মাজৰ এজেনও সািৰব নাৱািৰব। ২ তওঁেলােক িচেয়ালৰ গভীৰ পয ৈল

গাত খাি গ’ লও, মাৰ হােত তাৰ পৰা তওঁেলাকক উিলয়াই আিনব।

তওঁেলােক আকাশ পয উিঠেলও, তাৰ পৰা মই তওঁেলাকক নমাই

আিনম। (Sheol h7585) ৩ তওঁেলােক কিমল পাহাৰৰ চূড়াত িনজেক

লু ৱাই ৰািখেলও, তাৰ পৰা মই তওঁেলাকক িবচািৰ উিলয়াই ধিৰআিনম;

তওঁেলােক মাৰ দিৃ ৰ পৰা সাগৰৰ তলত গ লকুােলও, সই ঠাইত

তওঁেলাকক দংশন কিৰবৈল মই নাগকআ া িদম, তােত িস তওঁেলাকক

দংশন কিৰব। ৪ শ েবাৰৰ াৰা তওঁেলাক ব ী হ আন দশৈল গেলও,

সই ঠাইেতা মই তওঁেলাকক বধ কিৰবৈল তেৰাৱালক আ া িদম।

ম লৰ কাৰেণ নহয়, িক ু অম লৰ কাৰেণেহ মই তওঁেলাকৰ ওপৰত

মাৰ দিৃ ৰািখম। ৫ বািহনীসকলৰ ভু িযেহাৱাই দশখনক চুেল, দশ

পিম যায়; তাত বাস কৰা সকেলােৱ শাক কেৰ। তওঁৰ শত গােটই

দশ িমচৰৰ নীল নদীৰ দেৰ ব াত ওফি উেঠ, তাৰ পাছত পণুৰায়

নািম যায়। ৬ তওঁ আকাশ‐ম লত িনজৰ উ কাঁঠািলেবাৰ সািজেল,

আৰু পিৃথৱীৰ ওপৰত িনজৰ চ তাপৰ দেৰ আকাশ াপন কিৰেল। তওঁ

সমু ৰ জলক আ ান কিৰ ভুিমৰ ওপৰত ঢািল িদেয়। িয জনাই এই

সকেলা কেৰ, তওঁৰ নাম িযেহাৱা। ৭ িযেহাৱাই কেছ, “ হ ই ােয়লৰ

লাকসকল, তামােলাক জােনা মাৰ ওচৰত চীয়া লাকসকলৰ িনিচনা

নােহাৱা? মই জােনা িমচৰ দশৰ পৰা ই ােয়লক, কে াৰৰ পৰা

পেল ীয়াসকলক আৰু কীৰৰ পৰা অৰামীয়াসকলক জােনা উিলয়াই অনা

নাই? ৮ চাৱা, ভু িযেহাৱাৰ দিৃ অৱেশ ই এই পাপপণূ ৰাজ ৰ ওপৰত

আেছ। পিৃথৱীৰ পৰা মই তাক উ কিৰম। তথািপও মই যােকাবৰ

বংশক স ণূৈক ংস নকিৰম। ৯ মই এক আ া িদম, চালনীত যেনৈক

শস চলা হয়, তেনৈক সকেলা জািতৰ মাজত মই ই ােয়ল বংশক

চািলম; িক ু শস ৰ এটা ধােনা মািটত নপিৰব। ১০ মাৰ জাসকলৰ

সকেলা পাপীেলােক কয়, “অম েল আমাক ঢুিক নাপাব নাইবা আমাৰ

ওচৰৈল নািহব; তওঁেলাক সকেলােৰ মতুৃ তেৰাৱালৰ াৰাই হ’ব। ১১

িযেহাৱাই কেছ, “ সই িদনা মই দায়দুৰ পিৰ যাৱা পঁজােটা পনুৰায়

তুিলম; মই তাৰ ভািঙ যাৱা ফাটেবাৰ মৰামিত কিৰম, ংস ানেবাৰ

িঠক কিৰম, তাক আগৰ িনিচনাৈক পনুৰায় গিঢ়ম; ১২ যােত ই ােয়েল

ইেদামৰ বাকী অংশ আৰু মাৰ নােমেৰ খ াত হাৱা সকেলা জািতেবাৰৰ

দশ অিধকাৰ কিৰব পােৰ।” িয জেন এই সকেলা কায কেৰ, সই জন

ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা ঘাষণা কিৰেছ। ১৩ িযেহাৱাই পনুৰ কেছ,

“ চাৱা, সই িদনেবাৰ িন েয় আিহব, যিতয়া হােলাৱাই শস দাৱাজনক

অিত ম কিৰ আগবািঢ়ব; া া িট গচকাজেন িট বাৱাজনক লগ ধিৰ

অিত ম কিৰ যাব; প তেবাৰৰ পৰা িমঠা া াৰস জিৰ জিৰ পিৰব,

আৰু সইেবােৰ সকেলা উপ‐প তেবাৰক ধইু ল যাব। ১৪ ব ী অৱ াত

থকা মাৰ লাক ই ােয়লীয়াসকলক মই পনুৰ ঘৰূাই আিনম; তওঁেলাকৰ

ংস হাৱা নগৰেবাৰ পনুৰায় সািজব আৰু সইেবাৰত বাস কিৰব;

তওঁেলােক আঙুৰ খিত কিৰ া াৰস পান কিৰব; তওঁেলােক বাৰী

পািত তাৰ ফল ভাগ কিৰব; ১৫ মই ই ােয়লীয়া সকলক তওঁেলাকৰ

দশত ৰমু, িয দশ মই তওঁেলাকক িদেছাঁ, তাৰ পৰা তওঁেলাকক

কিতয়াও পনুৰ উঘলা নহব।” এই কথা তামােলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই

কেছ।
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ওবািদয়া
১ ওবিদয়াৰ দশন। ভু িযেহাৱাই ইেদামৰ িবষেয় িচ া কিৰ ক’ ল:

আিম িযেহাৱাৰ পৰা বা া িনেলাঁ, আৰু দশীবাসীৰ মাজৈল এজন

ৰাজদূত পঠােলাঁ। তওঁ কিছল, “উঠা, তওঁৰ িবৰেু যু কিৰবৈল

তামােলাক উঠা।” ২ চাৱা, মই তামাক দশীবাসীৰ মাজত সৰু কিৰম;

আৰু তামাক অিতশয় হয় ান কৰা হ’ব। ৩ উ ানত িশলৰ হাত বাস

কৰা জনৰ মনৰ অহংকােৰ তওঁক ব না কিৰেল। কােন তামাৰ মনত

কয়, “ কােন মাক মািটৈল নমাব?” ৪ িযেহাৱাই কেছ, তুিম ঈগল প ীৰ

দেৰ ওপৰৈল উিৰেলও, আৰু তামাৰ বাহ তৰােবাৰৰ মাজত ািপত

হ’ লও, মই তাৰ পৰা তামাক নমাই আিনম। ৫ তামাৰ ওচৰৈল যিদ

ৰািত চাৰ বা ডকাইত আেহ, তেনহ’ ল ( তামাক িকদেৰ উ কৰা

হেছ!) তওঁেলােক কৱল িনজৰ বােব যেথ পিৰমােণ চুৰ কিৰব ন? যিদ

তামাৰ ওচৰৈল া া িট চােপাৱাসকল আেহ তেনহ’ ল তওঁেলােক

সং হ কৰা া া িটৰ অৱিশ নাৰািখব ন? ৬ এেচৗৰ স ি কেনৈক

লটু কৰা হিছল, আৰু তওঁৰ ধনেবাৰ কেনৈক অ স ান কিৰ

উিলওৱা হিছল! ৭ তামাৰ সেত সম াপন কৰা লাকসকেল তামাক

িনজৰ বােট সীমাৈলেক পিঠয়াব। তামাৰ সেত িমেলেৰ থকা লাকসকেল

তামাক ব না কিৰেল, আৰু তামাৰ িবৰেু অিধক ভাৱশীল হ’ল।

তামাৰ আহাৰ খাৱা লাকসকেল তামাৰ বােব ফা পােত। ইেদামৰ

এেকা িবেবচনা শি নাই। ৮ িযেহাৱাই কেছ, সই িদনা মই ইেদামৰ

ানী লাকসকলক ংস নকিৰম ন, আৰু এেচৗৰ প তৰ পৰা িবেবচনা

দূৰ নকিৰম ন? ৯ হ তমন, তামাৰ লাকসকল আতি ত হ’ব, সেয়

সকেলা লাকক এেচৗৰ প তৰ পৰা হত া কৰাৰ াৰাই উ কৰা হ’ব।

১০ তামাৰ ভাই যােকাবক কৰা অত াচাৰৰ বােব তুিম লাজত পিৰবা,

আৰু তুিম সবকালৰ বােব উ হবা। ১১ সই িদনা তুিম আঁতিৰ থািকবা,

আৰু অিচনাকী লােক তওঁৰ ধন‐স ি ল যাব। িবেদশীসকেল তওঁৰ

ৱাৰত েবশ কিৰ, িযৰচূােলমৰ বােব িচিঠ খলাব, আৰু তওঁেলাকৰ

দেৰ তুিমও এজন হ’বা। ১২ িক ু তামাৰ ভােয়ৰাৰ িবপদৰ সময়ত তুিম

নাহাঁিহবা। িযহূদাৰ লাকসকলৰ িবনাশৰ িদনত তওঁেলাকৰ ওপৰত

আন নকিৰবা; আৰু তওঁেলাকৰ য নাৰ িদনত গ নকিৰবা। ১৩

তুিম মাৰ লাকসকলৰ েযাগৰ সময়ত তওঁেলাকৰ নগৰৰ ৱাৰত

নােসামাবা; এেন িক, তওঁেলাকৰ িবপদৰ সময়ত তওঁেলাকৰ শত

উ ািসত নহ’বা। তওঁেলাকৰ ংসৰ সময়ত তওঁেলাকৰ ধন‐স ি

লটু নকিৰবা। ১৪ তুিম পলাতক লাকসকলক উ কিৰবৈল চািৰআিলত

িথয় নহবা, আৰু য ণাৰ সময়ত তওঁৰ অৱিশ লাকসকলক শাধাই

িনিদবা। ১৫ িযেহাৱাৰ িদন দশবাসী সকলৰ বােব ওচৰ চািপেছ। তুিম

কৰাৰ দেৰই, তামাৈল কৰা হ’ব, আৰু তুিম কৰা কাযৰ িতফল তামাৰ

মৰূত পিৰব। ১৬ কাৰণ মাৰ পিব প তত তামােলােক পান কৰাৰ

দেৰ, সকেলা দশবাসী সকেল অিবৰাম পান কিৰব। তওঁেলােক পান

কিৰব আৰু িগিলব, আৰু তওঁেলােক কিতয়াও খাবৈল নােপাৱাৰ দেৰ

খাব। ১৭ িক ু ৰ া পাৱাসকল িচেয়ান প তত থিকব, আৰু সেয়

পিব হ’ব; আৰু যােকাবৰ বংশই তওঁেলাকৰ িনজৰ স ি অিধকাৰ

কিৰব। ১৮ যােকাবৰ বংশ অি , আৰু যােচফৰ বংশ অি িশখা, আৰু

এেচৗৰ বংশ নৰাৰ দেৰ হ’ব; আৰু তওঁেলােক সইেবাৰ লাব, আৰু াস

কিৰব। এেচৗৰ বংশত কােনা অবিশ নাথািকব; কাৰণ িযেহাৱাই ইয়াক

কিছল। ১৯আৰু দি ণ অ লত লাকসকেল এেচৗৰ প ত অিধকাৰ

কিৰব, আৰু িন ভূিমৰ লাকসকেল পেল ীয়াসকলৰ দশ অিধকাৰ

কিৰব। তওঁেলােক ই িয়মৰ আৰু চমিৰয়াৰ ভূিম অিধকাৰ কিৰব;

আৰু িব ামীনীয়া লাকসকেল িগিলয়দ অিধকাৰ কিৰব। ২০ ই ােয়লী

লাকসকলৰ ব ী ত থকা স সমেূহ কনানীয়াৰ পৰা চািৰফতৈলেক

অিধকাৰ কিৰব; আৰু চাফৰদত থকা িযৰচূােলমৰ ব ী লাকসকেল

দি ণ অ লৰ নগৰেবাৰ অিধকাৰ কিৰব। ২১ এেচৗৰ প তৰ িবচাৰ

কিৰবৈল উ াৰক াসকেল িচেয়ান প তত উিঠব; আৰু ৰাজ িযেহাৱাৰ

হ’ব।
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১ অিম য়ৰ পু যানাৈল িযেহাৱাৰ এই বাক আিহল; তওঁ ক’ ল ২

“তুিম উঠা, মহানগৰ নীনিবৈল গ তাৰ িবৰেু চাৰ কৰা; িকয়েনা

িসহঁতৰ তা মাৰ ওচৰ আিহ পােল। ৩ িক ু যানাই িযেহাৱাৰ স খুৰ

পৰা তচীচৈল পলাই যাবৰ কাৰেণ যােফাৈল নািম গ’ল আৰু তাত তচীচৈল

যাৱা এখন জাহাজ পােল। তওঁ িযেহাৱাৰ স খুৰ পৰা পলাই যাবৈল

জাহাজ খনত ভাড়া িদ উিঠল আৰু তচীচৈল যা া কিৰেল। ৪ িক ু

িযেহাৱাই সাগৰৈল বল বতাহ পিঠয়াই িদেল; তােত সাগৰত ভয় ৰ

ধমুহুা হ’ল আৰু জাহাজ খন ভািঙ যাৱাৰ উপ ম হ’ল। ৫ তিতয়া

নািবকসকলৰ অিতশয় ভয় লািগল আৰু সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ দৱতাৰ

আগত িচঞঁিৰ কাতেৰাি কিৰবৈল ধিৰেল। জাহাজৰ ওজন কমাবৈল

তওঁেলােক জাহাজত থকা মালব েবাৰ সাগৰত পলাই িদেল। িক ু

যানাই হ’ ল জাহাজৰ তলৰ ফােল নািম গ অ ভাগত ই পিৰল আৰু

তওঁ ঘাৰ টাপিনত আিছল। ৬ তিতয়া জাহাজৰ অিধনায়ক জেন

যানাৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ হিৰ! িক কিৰ আেছ, আপিুন টাপিন গেছ?

উঠক, আৰু আেপানাৰ দৱতাক মাতক! িকজািন আেপানাৰ দৱতাই

আমাৈল মন মিলব আৰু তিতয়া হয়েতা আমাৰ িবনাশ নহ’ব।” ৭

তাৰ পাছত তওঁেলােক এজেন আন জনক ক’ ল, “আমাৈল ঘটা এই

অম লৰ কাৰেণ দাষী কান, সই িবষেয় জািনবৰ বােব আহাঁ আিম িচিঠ

খেলাহঁক।” এইবিুল তওঁেলােক িচিঠ খেলােত, যানাৰ নাম উিঠল। ৮

তিতয়া তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ কান জনৰ দাষৰ বােব আমাৈল

এই অমংগল ঘিটেছ, এই িবষেয় আপিুন আমাক দয়া কিৰ কওক।

আেপানাৰ জীিৱকা িক? আপিুন ক’ৰ পৰা আিহেছ? আপিুন কান দশৰ

আৰু কান জািতৰ লাক?” ৯ তিতয়া যানাই তওঁেলাকক ক’ ল,

“মই এজন ই ীয়া; সাগৰ আৰু ভূিমৰ সিৃ ক া গৰ ঈ ৰ িযেহাৱাক

মই ভয় কেৰাঁ।” ১০ যানাই য িযেহাৱাৰ স খুৰ পৰা পলাই আিহেছ,

তিতয়া লাকসকেল সই িবষেয় জািনব পািৰেল; িকয়েনা তওঁ সই

কথা তওঁেলাকক জনােল। তিতয়া লাকসকেল অিধকৈক ভয় খাই

তওঁক িধেল, “আপিুন এয়া িক কিৰেল?” ১১ তিতয়া তওঁেলােক

যানাক িধেল, “এিতয়া আমাৰ বােব সমু শা হ’বৈল আিম আেপানাক

ল িক কিৰম?” িকয়েনা সমু ত তিতয়া ধমুহুা েম তী তৰ হ’বৈল

ধিৰিছল। ১২ তিতয়া যানাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাক দািঙ সমু ত

পলাই িদয়ক, তিতয়া আেপানােলাকৰ বােব সাগৰ শা হ’ব; িকয়েনা

মই জােনা য, মাৰ কাৰেণেহ আেপানােলাকৰ ওপৰৈল এই বল ধমুহুা

আিহেছ।” ১৩ তথািপও নািবকসকেল সমু ৰ তীৰ পাবৰ বােব পণুৰায়

বৰৈক বাই যাবৈল ধিৰেল, িক ু তওঁেলাক সফল নহ’ল। চ ধমুহুা

আৰু উ াল সমু ৰ ঢৗ অিধক শি শালী হ উিঠব ধিৰেল। ১৪ এই

হতুেক তওঁেলােক িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰ ক’ ল, “আিম

আেপানাক িবনয় কেৰাঁ, হ িযেহাৱা, আেপানাক িবনয় কেৰাঁ, এই মা হৰ

াণৰ কাৰেণ আমাক িবন হ’বৈল িনিদব আৰু িনে াষীৰ ৰ পাতৰ

কাৰেণ আমাক দাষী নকিৰব; িকয়েনা হ িযেহাৱা, আপিুনও আেপানাৰ

ই ামেত কায কিৰেছ।” ১৫এই বিুল ক তওঁেলােক যানাক দািঙ িন

সাগৰত পলাই িদেল, তিতয়া সমু ৰ ভয়ানক মিূত নাইিকয়া হ’ল।

১৬ সই লাকসকেল িযেহাৱাক অত ভয় কিৰেল, আৰু তওঁেলােক

িযেহাৱাৰ উে েশ এটা বিল উৎসগ কিৰেল আৰু তওঁৰ ওচৰত সংক

কিৰেল। ১৭আনফােল যানাক িগিল থবৰ কাৰেণ িযেহাৱাই এটা ডাঙৰ

মাছ িনৰপূণ কিৰ থিছল আৰু সই মাছৰ পটত যানা িতিনিদন িতিনৰািত

থািকল।

২ যানাই সই মাছৰ পটৰ পৰা িনজ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ আগত াথনা

কিৰেল। ২ তওঁ ক’ ল, “মই িযেহাৱাক মাৰ ক ৰ িবষেয় াথনাত

ক’ লা; তােত তওঁ মাক উ ৰ িদেল। িচেয়ালৰ িভতৰৰ পৰা মই সহায়ৰ

কাৰেণ কাতেৰাি কিৰেলাঁ আৰু আপিুন মাৰ ৰ িনেল। (Sheol h7585)

৩আপিুন মাক গভীৰ জলত সাগৰৰ মাজত পলােল আৰু মাক সাগৰৰ

সাঁেত বিৰ ধিৰেল, আেপানাৰ আটাই ঢৗ আৰু তৰ মাৰ ওপেৰিদ

গ’ল। ৪ মই ক’ লা, ‘আেপানাৰ দিৃ ৰ পৰা মাক দূৰ কিৰ িদেল; মই

কেনৈক পনুৰ আেপানাৰ পিব মি ৰৰ ফােল দিৃ কিৰম? ৫ জল

সমেূহ মাক াস কিৰ াণৰ সংশয়ৈল ল গ’ল; অগাধ জেল মাক আ িৰ

ধিৰেল; সাগৰৰ লতা‐বনেবােৰ মাৰ মৰূ মৰাই ধিৰেল। ৬ মই ডুিব গ

প তেবাৰৰ মলূ পয নািম গ’ লাঁ; িনজৰ ডাংেবােৰেৰ পিৃথৱীেয় মাক

িচৰকালৈলেক আটক কিৰেল; িক ু , হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, আপিুন সই

গাতৰ পৰা মাক উঠাই আিনেল। ৭ মাৰ াণ যিতয়া মাৰ অ ৰত

ব া ল হ’ল, মই িযেহাৱাক সাঁৱৰণ কিৰেলাঁ আৰু মাৰ াথনা আেপানাৰ

ওচৰত আেপানাৰ পিব মি ৰত উপি ত হ’ল। ৮ িযসকেল অসাৰ

দৱতােবাৰক মােন, তওঁেলােক আেপানাৰ িয িব তা, তাক অৱেহলা

কেৰ। ৯ িক ু মই হ’ ল িত‐ধ বােদেৰ আেপানাৰ উে েশ বিল উৎসগ

কিৰম; মই কৰা সংক িস কিৰম; পিৰ াণ িযেহাৱাৰ পৰাই আেহ!”

১০ পাছত িযেহাৱাই মাছেটাক আ া িদয়াত মাছেটােৱ যানাক বামত বিম

কিৰ উিলয়াই িদেল।

৩ তাৰ পাছত ি তীয়বাৰৰ বােব িযেহাৱাৰ বাক যানাৰ ওচৰৈল

আিহল। ২ তওঁ ক’ ল, “তুিম উিঠ সই মহানগৰ নীনিবৈল যাৱা

আৰু মই িয কথা তামাক ক’বৈল িদম, সই কথা তাত ঘাষণা কিৰবা।”

৩ তিতয়া যানাই িযেহাৱাৰ কথা অ সােৰ নীনিবৈল গ’ল। নীনিব এখন

অিত ডাঙৰ নগৰ আিছল; গােটই নগৰখন ঘিূৰবৈল িতিন িদনৰ সময়

লােগ। ৪ যানাই সই নগৰত সামাই এিদনৰ বাট গ’ল আৰু এই কথা

ঘাষণা কিৰেল, “চি শ িদনৰ পাছত নীনিব ংস হ যাব।” ৫ তিতয়া

নীনিবৰ লাকসকেল ঈ ৰক িব াস কিৰেল আৰু তাৰ কাৰেণ উপবাস

ঘাষণা কিৰেল; ডাঙৰৰ পৰা সৰৈুলেক সকেলােৱ চ কােপাৰ িপি েল।

৬ শীে ই সই খবৰ গ ৰজাৰ কাণত পিৰল। তিতয়া তওঁ িসংহাসন

এিৰ উিঠ আিহল আৰু গাৰ পৰা ৰাজব সােলাকাই চ কােপাৰ িপি

ছাঁইত বিহল। ৭ তাৰ পাছত তওঁ নীনিবত তওঁৰ আৰু তওঁৰ ম ীসকলৰ

যােগিদ এই আেদশ ঘাষণা কৰােল: “মা হ বা প , গৰু বা মৰ‐ছাগৰ

জাক কােনও এেকা ব ৰ আ াদ নলওক; আহাৰ িক পানী নাখাওঁক। ৮

মা হ আৰু প সকেলােৱ গাত চ কােপাৰ িপ ক আৰু ঈ ৰৰ আগত

উ েৰেৰ কাতেৰাি কৰক। েত েক িনজ িনজ ম পথৰ পৰা ঘৰূক

আৰু িহং তাৰ কায এিৰ িদয়ক। ৯ কােন জােন? হয়েতা ঈ েৰ তওঁৰ

চ াধৰ পৰা মন ঘৰূাই কামল হ’ব, আৰু তিতয়া আিমও ংস হ

নাযাম।” ১০ পাছত তওঁেলােক িয কিৰেল আৰু কেনৈক তওঁেলােক

িনজ িনজ ম পথৰ পৰা ঘিূৰেল, সই িবষেয় যিতয়া ঈ েৰ দিখেল,

তিতয়া তওঁ িনজৰ মন ঘৰূােল। তােত তওঁ িয শাি িদব বিুল মন

কিৰিছল, তাক তওঁ নকিৰেল।

৪ সেয় যানা অিতশয় অস ু হ’ল আৰু ািধত হ পিৰল। ২ তওঁ

িযেহাৱাৰ আগত াথনা কিৰ ক’ ল, “ হ িযেহাৱা, মই িনজ দশত

থােকাঁেতই ভািবিছেলা য, এেন ৱাই হ’ব। সই কাৰেণই মই থেম

তচীচৈল পলাই গিছেলাঁ; িকয়েনা মই জািনিছেলাঁ য, আপিুন কৃপালু

ঈ ৰ, েমেৰ পিৰপণূ, াধত ধীৰ, দয়াত মহান আৰু ংস কৰাৰ পৰা

মন পিৰবতন কেৰাঁতা। ৩ এিতয়া হ িযেহাৱা, িমনিত কেৰাঁ, আপিুন মাৰ

াণ লওক; িকয়েনা মই জীয়াই থকাতৈক মিৰ যাৱাই ভাল।” ৪ তিতয়া

িযেহাৱাই ক’ ল, “তুিম খং কৰােটা জােনা উিচত হেছ?” ৫ তাৰ পাছত

যানা নগৰখনৰ পৰা ওলাই গ’ল। তওঁ নগৰখনৰ পবূিদেশ এটা আ য়

গহৃ সািজ তাৰ ছাঁয়াত বিহল আৰু নগৰখনৰ িক দশা হ’ব, তাক চাবৈল

অেপ া কিৰ থািকল। ৬ পাছত ঈ ৰ িযেহাৱাই এেজাপা এৰাগছ িনৰপূণ

কিৰেল আৰু যানাই ক নাপাবৈল তওঁৰ গাত ছাঁ পিৰবৰ বােব মৰূৰ

ওপৰৈলেক গছ পিুলেতা বঢ়ােল। সই গছ জাপাৰ কাৰেণ যানা অিত

আনি ত হ’ল। ৭ িক ু পাছিদনা অিত ৰািতপৱুােত ঈ েৰ এটা পাক

পঠােল আৰু সই পাকেটােৱ গছডাল টাত, গছডাল কাই গ’ল। ৮

পাছত সূেযাদয়ৰ সময়ত ঈ েৰ পবূৰ পৰা গৰম বতাহ বিলবৈল িদেল;

তােত যানাৰ মৰূত এেনৈক ৰ’দ পিৰল য, তওঁ অ ান হাৱাৰ দেৰ
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হ’ল। তিতয়া যানাই িনজৰ মতুৃ িবচািৰ ক’ ল, “মই জীয়াই থকাতৈক

মিৰ যাৱাই ভাল।” ৯ িক ু ঈ েৰ যানাক ক’ ল, “এৰা গছেজাপাৰ

কাৰেণ খং কিৰ তুিম ভাল কিৰছা ন?” যানাই ক’ ল, “হয়, মই খং কিৰ

ভােলই কিৰেছাঁ, এেনিক মতুৃ পয কিৰম।” ১০ তিতয়া িযেহাৱাই

ক’ ল, “তুিম পিৰ ম নকৰা, নবেঢ়াৱা, এেক ৰািতেত গিজ এেক ৰািতেত

মৰা এৰাগছ জাপাৈল তামাৰ মৰম লািগল; ১১ িক ু িয নীনিবত সাঁহাত

আৰু বাওঁহাতৰ মাজৰ েভদ নজনা একলাখ িবশ হাজাৰতৈকও অিধক

স ান আেছ আৰু অেনক প ও আেছ; তেনহ’ ল মাৰ জােনা সই

মহানগৰ নীনিবৈল দয়া নালািগব?”



িমখা495

িমখা
১ িযহূদাৰ ৰজা যাথম, আহজ, আৰু িহি য়াৰ ৰাজ ৰ সময়ত চমিৰয়া

আৰু িযৰচূােলমৰ িবষেয় দশনত পাৱা, মােৰি য়া মীখাৈল অহা

িযেহাৱাৰ বাক । ২ হ লাকসকল, সকেলােৱ নক। হ পিৃথৱী আৰু

তাত থকা সকেলােৱ নক। ভু িযেহাৱা িনজৰ পিব মি ৰৰ পৰা

আেপানােলাকৰ িবৰেু সা ী হওক; ৩ চাওক, িযেহাৱা িনজৰ ানৰ পৰা

ওলাই আিহেছ; তওঁ নািম আিহব আৰু পিৃথবীত থকা মিু পজূা কৰা

মি ৰেবাৰ ংস কিৰব। ৪জইুৰ তাপত মম গলাৰ দেৰ প তেবাৰ

তওঁৰ আগত পিম যাব, এঢলীয়া ঠাইৰ পৰা যেনৈক পানী ঢািলেল

তলৈল ব আেহ তেনৈক তওঁৰ আগত উপত কােবাৰ ভািঙ িছ িভ হ

যাব। ৫ যােকাবৰ িবে াহ, আৰু ই ােয়ল‐বংশৰ পাপৰ কাৰেণই এই

সকেলা হ’ব; যােকাবৰ িবে াহৰ কাৰণ িক আিছল? চমিৰয়া নহয়েন ন?

িযহূদাৰ মি ৰেবাৰৰ কাৰণ িক? িযৰচূােলম নহয় ন? ৬ মই পথাৰত

চমিৰয়াক া াবাৰীত গছ ৰাৱা ঠাইৰ দেৰ, ংস ূপ কিৰম। মই

তওঁৰ গহৃৰ িশলেবাৰ উপত কাৈল বগৰাই পলাম, মই তওঁৰ িভি মলূ

অনাবতৃ কিৰম। ৭ তওঁৰ সকেলা কটা‐মিূ েবাৰ ভািঙ ডাখৰ ডাখৰ

কৰা হ’ব, আৰু তওঁৰ সকেলা উপহাৰ জইুেৰ পাৰা যাব। তওঁৰ সকেলা

িতমােবাৰ মই উ কিৰম; কাৰণ তওঁ বশ াবিৃ ৰ পৰা সই সকেলা

উপহাৰৰ গাটাইিছল, আৰু বশ াই পিৰেশাধ কৰাৰ দেৰ, তওঁেলােক

ঘৰূাই িদব।” ৮ এই কাৰেণ মই িবলাপ আৰু ন কিৰ িচঞিৰম;

মই খািল ভিৰ আৰু িবব হ যাম; মই িশয়ালৰ দেৰ িচঞিৰম, আৰু

ফঁচাৰ দেৰ শাক কাশ কিৰম। ৯ তওঁৰ ঘাঁেবাৰ হ’ব নাৱাৰাৰ

কাৰেণ; সইেবাৰ িযহূদাৈলেক আিহল। সই ঘাঁেবাৰ িযৰচূােলমৈল মাৰ

লাকসকলৰ ৱাৰৈল আিহ পােল। ১০ গাত নগৰত এই িবষেয় নকবা,

আৰু এেকবােৰ নাকাি বা, বৎিল‐অ াত মই িনজেক ধিূলত বাগৰাম।

১১ িবব আৰু লি ত হ চাফীৰৰ িনবাসী সকলৰ মােজেৰ যাৱা।

চাননৰ িনবাসী সকল বািহৰৈল ওলাই নািহল। তওঁেলাকৰ ৰ ণােব ণ

বি ত কৰাৰ বােব বৎ‐এেচেল িবলাপ কিৰেল। ১২ কাৰণ মােৰাৎ

িনবাসী সকেল ভ স াদৰ বােব আ েহেৰ অেপ া কিৰ আিছল, িক ু

িযৰচূােলমৰ ৱাৰৈল, িযেহাৱাৰ পৰা েযাগ নািম আিহল। ১৩ লাখীচ

িনবাসী সকলৰ ঘাঁৰাৰ দলত ৰথ লেগাৱা; িচেয়ান জীয়াৰী বােব লাখীেচই

পাপৰ আৰ ণ; িকয়েনা ই ােয়লৰ অধম কাযেবাৰ তামাৰ মাজত পাৱা

গল। ১৪ সেয় আপিুন মােৰচৎ‐গতক িবদায় উপহাৰ িদব; ই ােয়লৰ

ৰজাসকলক অকজীবৰ নগেৰ িনৰাশ কিৰব। ১৫ মােৰচা‐িনবাসী সকলক

মই আেপানাৰ ওচৰৈল আিনম, তােৰ এজেন আেপানাৰ অিধকাৰ ল’ব;

ই ােয়লৰ মখূ লাকসকল অ মৰ হাৈলেক যাব। ১৬ চুিল কাটক,

আৰু মৰূ খৰুাওক। িয স ান সকলৰ কাৰেণ আপিুন আন কেৰ; ঈগল

চৰাইৰ দেৰ িনজেক টপা কৰক; কাৰণ আেপানাৰ স ান সকল আেপানাৰ

পৰা বিহ ৃত হ’ব।

২ িযেবােৰ িনজৰ িনজৰ শয াত অধম ক না কেৰ, আৰু কম িচ া

কেৰ, তওঁেলাকৰ স াপ হ’ব। ৰািতপৱুাৰ পাহৰত তওঁেলােক

এইেবাৰ কেৰ; কাৰণ তওঁেলাকৰ মতা আেছ। ২ তওঁেলােক পথাৰৈল

লাভ কেৰ আৰু সইেবাৰ কািঢ় লয়, আৰু তওঁেলােক ঘৰেবাৰৈল লাভ

কেৰ আৰু সইেবাৰ দখল কিৰ লয়; এইদেৰ তওঁেলােক মা হ আৰু

তওঁেলাকৰ ঘৰ, মা হ আৰু তওঁেলাকৰ উ ৰািধকািৰক অত াচাৰ

কেৰ। ৩ সই কাৰেণ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ চাৱা, মই এই জািতৰ

িবৰেু েযাগ আিনম, সই েযাগৰ পৰা তামােলােক িনজৰ িডিঙ

চাব নাৱািৰবা, আৰু তামােলাক গে েৰ চিলব নাৱািৰবা, কাৰণ এয়া

অম লৰ সময়। ৪ সই িদনা তামাৰ শ সকেল িবলাপৰ কিৰ েনেৰ

তামাৰ িবষেয় এিট গীত গাব, তওঁেলােক গাব, ‘আিম ই ােয়লীসকল

স ণূৰেূপ ংস হেলাঁ; িযেহাৱাই মাৰ লাকসকলৰ অ ল সলিন কিৰেছ;

তওঁ ইয়াক মাৰ পৰা কেনৈক দূৰ কিৰব? িবে াহী সকলক তওঁ আমাৰ

পথাৰেবাৰ ভগাই িদেছ। ৫ সই বােব িযেহাৱাৰ সমাজত িচিঠ খলৰ

াৰাই অ ল ভাগ কিৰবৈল ধনী লাকসকলৰ কােনা বংশধৰ নাথািকব।

৬ “ভাববাণী চাৰ নকিৰবা,” তওঁেলােক কয়, “ তওঁেলােক এইেবাৰৰ

িবষেয় ভাববাণী চাৰ কৰা উিচত নহয়; আৰু িন া অহা উিচত নহয়।” ৭

যােকাবৰ বংশক কৃতেত এইদেৰ কাৱা উিচত ন? “িযেহাৱাৰ আ া

াধত আেছ ন? এইেবাৰ সঁচাই তওঁৰ কায ন?” িয জেন ায়ত চেল,

মাৰ বাক ই তওঁক উপকাৰ নকিৰব ন? ৮ ইিতমেধ মাৰ লাকসকল

শ ৰ দেৰ হ উিঠেছ; িনৰাপেদ আেছাঁ বিুল ভািব যু ৰ পৰা ঘিূৰ অহা

স সকলৰ দেৰ, সে হ নােহাৱা পিথকৰ পৰা তুিম পাচাক, আৰু ব

খিুল লছা; ৯ তামােলােক মাৰ লাকসকলৰ মিহলাসকলক তওঁেলাকৰ

আন দায়ক ঘৰৰ পৰা খিদ িদছা; তুিম তওঁেলাকৰ তৰণু স ান সকলৰ

পৰা মাৰ আশী াদ িচৰকালৈলেক কািঢ় লছা। ১০ উঠা, আৰু এই

ঠাই এিৰ যাৱা, অ িচতাৰ কাৰেণ এই ঠাই তামােলাক থািকবৰ বােব

নহয়; ইয়াক স ণূৰেূপ ংস কৰা হ’ব। ১১ িমথ া আ া আৰু িমছা

কথােৰ কােনা এজেন যিদ তামাৰ ওচৰৈল আিহ কয়, “মই া াৰস

আৰু ৰা পানৰ িবষেয় তামাৰ আগত ভাববাণী চাৰ কিৰম;” তেনহ’ ল

তওঁক এই লাকসকলৰ কাৰেণ ভাববাদী হ’বৈল িবেবচনা কৰা হ’ব।

১২ হ যােকাব, মই িন েয় তামাৰ সকেলা লাকক সমেবত কিৰম;

মই িন য় ই ােয়লৰ অৱিশ ভাগক একেগাট কিৰম; গৰালত থকা

মৰ‐ছাগেবাৰৰ দেৰ, আৰু চৰণীয়া পথাৰৰ মাজত থকা এজাক প ৰ

দেৰ, মই তওঁেলাক একি ত কিৰম। অিধক লাক হাৱাৰ কাৰেণ তাত

কালাহলপণূ শ হ’ব। ১৩ কােনা এজেন তওঁেলাকৰ বােব বাট ভািঙ

উিলয়াবৈল তওঁেলাকৰ আেগ আেগ যাব; তওঁেলােক ৱাৰ ভািঙব;

আৰু ৱাৰৰ মােজেৰ বািহৰ ওলাই যাব; তওঁেলাকৰ ৰজা তওঁেলাকৰ

আেগেয় ওলাই যাব, িযেহাৱা তওঁেলাকৰ আগধেৰাঁতা হ’ব।

৩ মই কেলাঁ, “যােকাবৰ মখূ লাকসকল, আৰু ই ােয়লৰ বংশৰ

শাসনক াসকল এিতয়া না: ায় বিুজ পাৱােটা তামােলাকৰ

বােব উিচত নহয় ন? ২ তামােলাকৰ িযসকেল ভাল কম িঘণ কেৰ,

আৰু পাপক ভাল পায়, তওঁেলাকৰ তামােলােক ছাল বখিলয়াবা,

আৰু তওঁেলাকৰ হাড়ৰ পৰা মাংস এৰৱুাবা, ৩ তামােলােক মাৰ

লাকসকলৰ মাংসও খাৱা, তামােলােক মাৰ লাকসকলেৰা ছাল

বখিলওৱা, তওঁেলাকৰ হাড় ভাঙা, পা ৰ বােব মাংস, আৰু কৰাহীত িদয়া

মাংসৰ দেৰ, তামােলােক তওঁেলাকক টু ৰা টু ৰ কৰা আৰু খাৱা।

৪ তিতয়া শাসনক াসকেল িযেহাৱাৰ আগত কাতেৰাি কিৰব, িক ু

তওঁ তামােলাকক উ ৰ িনিদব। সই সময়ত তওঁ তামােলাকৰ পৰা

মখু লু ৱাব, কাৰণ তামােলােক পাপ কম কিৰছা।” ৫ ভাববাদীসকলৰ

িবষেয় িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, মাৰ লাকসকলক কােন া কেৰ:

িযসকেল তওঁেলাকক আহাৰ খৱুাই, তওঁেলাকৰ বােব তওঁেলােক

ঘাষণা কেৰ, ‘তাত উ িত হ’ব।’ িক ু িযসকেল িনজৰ মখুত এেকা

নলয়, তওঁেলাকৰ বােব তওঁেলােক তওঁেলাকৰ িবৰেু যু ঘাষণা

কেৰ। ৬ সই কাৰেণ কােনা দশন নােহাৱাৈক তামােলাকৈল ৰািত

হ’ব; আৰু তামােলােক ভিৱষ ৎ গণনা কিৰব নাৱাৰাৈক তামােলাকৈল

আ াৰ হ’ব; ভাববাদীসকলৰ ওপৰত সূয মাৰ যাব, আৰু সই িদনা

তওঁেলাকৰ ওপৰত আ াৰ হ’ব। ৭ দশকসকলক লাজত পেলাৱা হ’ব,

আৰু ভিৱষ ৎ গণনা কৰা সকল িব া হ’ব। তওঁেলাক সকেলােৱ িনজৰ

মখু ঢািকব; কাৰণ মাৰ পৰা তওঁেলাকৈল এেকা উ ৰ নািহব;” ৮ িক ু

মাৰ ত, যােকাবক তওঁৰ অপৰাধ আৰু ই ােয়লক তওঁৰ পাপ

ঘাষণা কিৰবৈল, মই িযেহাৱাৰ আ াৰ াৰাই শি , ায় িবচাৰ, আৰু

পৰা েমেৰ পিৰপণূ। ৯ সকেলা সৎ কমত িবপেথ যাৱা, আৰু ায়

ঘণৃা কৰা হ যােকাবৰ বংশৰ মখূ লাকসকল, আৰু ই ােয়ল বংশৰ

শাসনক াসকল, এিতয়া এই কথা না; ১০ তামােলােক ৰ পােতেৰ

িচেয়ান, আৰু পােপেৰ িযৰচূােলম িনমাণ কিৰলা; ১১ তামােলাকৰ মখু

লাকসকেল উৎেকাচৰ বােব িবচাৰ কেৰ, তামােলাকৰ পেুৰািহতসকেল

মলূ ৰ বােব িশ া িদেয়, আৰু তামােলাকৰ ভাববাদীসকেল ধনৰ বােব

ভিৱষ ত বাণী কেৰ, তথািপ তামােলােক িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা কিৰ

কাৱা, “িযেহাৱা আমাৰ লগত নাই ন? কােনা আপদ আমাৈল নািহব;
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১২ এই হতুেক তামােলাকৰ কাৰেণ পথাৰ চেহাৱাৰ দেৰ িচেয়ানক

চেহাৱা হ’ব, িযৰচূােলম ংসৰ ূপ হ’ব, আৰু মি ৰ থকা পাহাৰ জংঘলৰ

দেৰ হ’ব।

৪ িক ু আিহ থকা িদনত এইদেৰ ঘিটব, িযেহাৱাৰ গহৃ থকা

প তেটা আন প তেবাৰৰ ওপৰত াপন কৰা হ’ব। এই গহৃিট

পাহাৰেবাৰতৈকেয়া উ কৰা হ’ব; আৰু লাকসকল সাঁত বাৱািদ তাৈল

যাব। ২ অেনক দশৰ লাক যাব আৰু ক’ব, “আহাঁ, আিম িযেহাৱাৰ

প তেটাৈল উেঠাহঁক, আৰু যােকাবৰ ঈ ৰৰ গহৃৈল যাওঁহক। তওঁ

আমাক তওঁৰ পথৰ িবষেয় িশ া িদব, আৰু আিম তওঁৰ পথত চিলম;”

িকয়েনা িচেয়ানৰ পৰা িবধান, আৰু িযৰচূােলমৰ পৰা িযেহাৱাৰ বাক

বািহৰ ওলাব। ৩ তওঁ অেনক লাকৰ মাজত িবচাৰ কিৰব, আৰু দূৰত

থকা ব েতা দশবাসীৰ িবষেয় িস া ল’ব; তওঁেলােক তওঁেলাকৰ

তেৰাৱাল ভািঙ নাঙলৰ ফাল, আৰু তওঁেলাকৰ যাঠী ভািঙ কলম িদয়া

কটাৰী গঢ়াই ল’ব; এটা দেশ আন দশৰ িবৰেু তেৰাৱাল নাদািঙব,

অথবা তওঁেলােক যু িবদ া পনুৰ িনিশিকব। ৪ তাৰ পিৰৱেত িতজন

লােক া াবাৰী, আৰু িডমৰু গছৰ তলত বিহব। কােনও তওঁেলাকক

ভয় খৱুাব নাৱািৰব; কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িনজৰ মেুখেৰ এই

কথা কিছল, ৫ কাৰণ সকেলা লােক িনজৰ িনজৰ দৱতাৰ নােমেৰ

চেল, িক ু আিম িচৰকালৈলেক আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নােমেৰ চিলম। ৬

িযেহাৱাই কেছ, “ সই িদনা মই িযসকলক দশা কিৰিছেলাঁ, সই

প ুসকলক মই একেগাট কিৰম, আৰু অ ত লাকসকলক একি ত

কিৰম। ৭ মই প ুক অৱিশ কিৰ ৰািখম, আৰু িযজনক দূৰ কৰা হিছল,

তওঁক এক বলৱান জািত কিৰম; আৰু মই, িযেহাৱাই এিতয়াৰ পৰা

িচৰকালৈলেক িচেয়ান প তত তওঁেলাকৰ ওপৰত ৰাজ কিৰম। ৮

তামােলাক প ৰ জাকৰ বােব পহৰা িদয়া গ, আৰু তামােলাকৈল

িচেয়ান জীয়ৰীৰ পাহাৰ, পবূৰ শাসন, িযৰচূােলম জীয়ৰীৰ ৰাজ আিহব।

৯ এিতয়া িকয় তামােলােক িচঞিৰ কাি ছা? সৱ কৰা মিহলাৰ দেৰ,

তামােলাকৰ য আকি ক বদনা হেছ; তামােলাকৰ মাজত কােনা

ৰজা নাই ন? আৰু তামােলাকৰ পৰামশদাতা িবন হ’ল ন? ১০ িচেয়ান

জীয়ৰী, বদনা অ ভৱ কৰা, সৱ কিৰবৈল লাৱা মিহলাৰ দেৰ, উৎপ

কিৰবৈল পিৰ ম কৰা, কাৰণ তামােলাক এিতয়া নগৰৰ পৰা বািহৰ

ওলাই গ, পথাৰত থািকব লািগব, আৰু বািবলৈল যাব লািগব; সই

ঠাইেত তামােলােক উ াৰ পাবা, সই ঠাইেতই িযেহাৱাই তামাৰ শ ৰ

হাতৰ পৰা তামাক মু কিৰব। ১১এিতয়া অেনক দশ তামােলাকৰ

িবৰেু একি ত হ’ব; তওঁেলােক কেছ, তওঁক কলিুষত হ’ব িদয়া,

আমাৰ চ ক িচেয়ানক আ েহেৰ চাব িদয়া।” ১২ ভাববাদীেয় কেছ,

“ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ক নােবাৰ নাজােন, নাইবা তওঁেলােক তওঁৰ

আঁচিনেবাৰ বেুজ; কাৰণ তওঁ মৰণা মৰা ঠাইত ডাঙিৰ গােটাৱাৰ

দেৰ তওঁেলাকক গাটাইেছ।” ১৩ িযেহাৱাই কেছ, “ হ িচেয়ান জীয়ৰী

উঠা, আৰু হাৰ কৰা; কাৰণ মই তামাৰ িশং লাহাৰ আৰু তামাৰ খৰুা

িপতলৰ কিৰম; তুিম অেনক লাকক মািৰ চূণ কিৰবা; মই িযেহাৱাই

িনজৰ বােব তওঁেলাকৰ অ ায়ৰ স ি উৎসগ কিৰম, তওঁেলাকৰ

অিধকাৰ গােটই পিৃথবীৰ ভুৰ উে েশ উৎসগ কিৰম।”

৫ িযৰচূােলমৰ লাকসকল, এিতয়া একলগ হ যু ৈল শাৰী পািত

আহাঁ, তামােলাকৰ নগৰৰ চািৰওফােল এখন দৱাল আেছ, িক ু

তওঁেলােক ই ােয়লৰ মখূ েলাকসকলক লািঠেৰ গালত হাৰ কিৰব।

২ িক ু হ বৎেলেহম‐ই াথা, িযহূদাৰ গা ীেবাৰৰ মাজত যিদও

তামােলাক অিত ু , তথািপও ই ােয়লক শাসন কিৰবৈল তামােলাকৰ

পৰাই এজন মাৰ ওচৰৈল আিহব, সই জনৰ আৰ িণ পবূকালৰ পৰা

অন কালৈলেক; ৩ এই হতুেক ঈ েৰ তওঁেলাকক ত াগ কিৰব;

যিতয়াৈলেক তওঁ সৱ বদনােৰ স ান জ িনিদব, আৰু তওঁৰ ভাইৰ

অৱিশ লাকসকল ই ােয়লৰ লাকসকলৈল উলিট আিহব। ৪ িযেহাৱাৰ

শি েৰ তওঁ িথয় হ’ব, আৰু তওঁৰ প ৰ জাক চৰাব, তওঁেলাকৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাৰ নামৰ মিহমাত, তওঁেলােক বাস কিৰব; কাৰণ তওঁ

পিৃথবীৰ শষৈলেক মহান হ’ব। ৫ তঁেৱই আমাৰ শাি হ’ব; যিতয়া

অচূেৰ আমাৰ দশৈল সামাই আিহব, আৰু আমাৰ গেবাৰৰ অিহেত

তওঁেলােক দঢ়ৃভােৱ অ গিত কিৰব, তিতয়া আিম তওঁেলাকৰ িবৰেু

সাত জন মৰ‐ছাগ ৰখীয়া, আৰু লাকসকলৰ ওপৰত আঠ জন মখূ

লাকক তুিল ধিৰম। ৬ এই লাকসকেল তেৰাৱােলেৰ অচূৰৰ দশ, আৰু

িনজৰ হাতৰ তেৰাৱােলেৰ িনে াদৰ দশ শাসন কিৰব। যিতয়া অচূেৰ

আমাৰ দশত সামাব, আৰু আমাৰ সীমাৰ িভতৰত খাজ িদব, তিতয়া

তওঁ আমাক অচূৰৰ পৰা ৰ া কিৰব। ৭ ব েতা মা হৰ মাজত যােকাবৰ

অৱিশ লাক, িযেহাৱাৰ পৰা অহা িনয়ৰ, আৰু ঘাঁহত পৰা বৰষণুৰ দেৰ

থািকব। সইেবােৰ মা হৰ, আৰু ম ষ স ান সকলৰ বােব অেপ া

নকেৰ। ৮ দশৰ আৰু ব েতা মা হৰ মাজত যােকাবৰ অৱিশ লাক,

জংঘলত জ ুৰ মাজত থকা িসংহ দেৰ, আৰু মৰ‐ছাগৰ জাকৰ মাজত

থকা যবুা িসংহৰ দেৰ থািকব। যিতয়া তওঁ তওঁেলাকৰ মােজেৰ যায়,

তওঁ তওঁেলাকক গচেক আৰু ফািল টু ৰা টু ৰ কেৰ, আৰু সই ঠাইত

তওঁেলাকক ৰ া কিৰবৈল কােনা নাথােক। ৯ তামাৰ শ েবাৰৰ িবৰেু

তামাৰ হাত তুিল ধৰা হওক, আৰু সেয় তওঁেলাকক ংস কিৰব। ১০

“ সই িদনা এইদেৰ ঘিটব,” িযেহাৱাই কেছ, “মই তামােলাকৰ মাজৰ

পৰা তামােলাকৰ ঘাঁৰােবাৰ ংস কিৰম, আৰু তামােলাকৰ ৰথেবাৰ

িবন কিৰম। ১১ মই তামােলাকৰ দশৰ নগৰেবাৰ উ কিৰম,

আৰু তামােলাকৰ গেবাৰ ভািঙ পলাম। ১২ মই তামােলাকৰ হাতৰ

মায়াকম ন কিৰম, আৰু তামােলাকৰ কােনা গণক দীঘ সময় নাথািকব।

১৩ মই তামােলাকৰ মাজৰ পৰা কটা‐ িতমােবাৰ, আৰু তামােলাকৰ

িশলৰ েবাৰ ংস কিৰম। তামােলাকৰ িনজৰ হাতৰ কাযক িণপাত

কিৰ নাথািকবা; ১৪ মই তামােলাকৰ মাজৰ পৰা আেচৰা খুঁটা িবনাশ

কিৰম, আৰু মই তামােলাকৰ নগৰেবাৰ ংস কিৰম। ১৫ িয দেশ মাৰ

কথা েন, সই দশৰ ওপৰত মই খং আৰু ােধেৰ িতকাৰ সািধম।

৬ িযেহাৱাই িয কেছ, এিতয়া তামােলােক না। মীখাই তওঁক ক’ ল,

“উঠক আৰু প তেবাৰৰ স খুত আেপানাৰ অৱ াৰ িবষেয় কওক,

পাহাৰেবাৰক আেপানাৰ মাত িনবৈল িদয়ক। ২ হ প তেবাৰ, আৰু

পিৃথবীৰ ায়ী িভি মলূ, িযেহাৱাৰ অিভেযাগ না; কাৰণ িযেহাৱাৰ

িনজৰ লাকসকলৰ সেত অিভেযাগ আেছ, আৰু তওঁ ই ােয়লৰ

িবৰেু ায়ালয়ত যুঁিজব। ৩ “ হ মাৰ লাকসকল, মই তামােলাকক

িক কিৰেলাঁ? মই কেনৈক তামােলাকক পিৰ া কিৰেলাঁ? মাৰ

অিহেত সা িদয়া। ৪ কাৰণ মই তামােলাকক িমচৰ দশৰ পৰা

উিলয়াই আিনেলাঁ, আৰু ব ীঘৰৰ পৰা তামােলাকক মু কিৰেলাঁ; মই

তামােলাকৰ ওচৰৈল মািচ, হােৰাণ, আৰু িমিৰয়মক পিঠয়াইিছেলাঁ। ৫

হ মাৰ লাকসকল, মাৱাবৰ ৰজা বালােক িক পিৰক না কিৰিছল, আৰু

িবেয়াৰৰ পু িবিলয়েম বালাকক িক উ ৰ িদিছল, সই িবষেয় সাঁৱৰণ

কৰা। তােত িচটীমৰ পৰা িগলগলৈল যাওঁেত িয ঘিটিছল, িযেহাৱাৰ সই

ায় কাযেবাৰৰ িবষেয় তামােলােক জািনব পািৰবা। ৬ সে াপিৰ

ঈ ৰক ণাম কেৰাঁেত, মই িযেহাৱাৈল িক ল যাম? মই তওঁৰ ওচৰৈল

এবছৰীয়া দামিুৰৰ সেত হাম‐বিল ল যাৱা উিচত ন? ৭ হাজাৰ হাজাৰ

মৰ‐ছাগ, বা দহ হাজাৰ তলৰ নদীত িযেহাৱা স ু হ’ব ন? মাৰ

অপৰাধৰ বােব মাৰ থেম জ হাৱা স ান, আৰু মাৰ িনজৰ পাপৰ

বােব মাৰ ঔৰসৰ ফল দান কিৰম ন? ৮ হ ম ষ , িযেহাৱাই িয ভাল,

সই িবষেয় তামােলাকক কিছল; আৰু িযেহাৱাই তামােলাকৰ পৰা

এইেবাৰ িবচােৰ: ায়ৰপূ কায কৰা, দয়াশীলতাক ভাল পাৱা, আৰু

তামােলােক ঈ ৰৰ সেত ন ভােৱ চলা। ৯ িযেহাৱাই নগৰৈল ঘাষণা

কিৰ কেছ, এেন িক, এিতয়া ােয়া তামাৰ নাম ীকাৰ কিৰেছ:

“ তামােলােক দ ডালৈল আৰু িযজেন িনি ঠাইত ইয়াক ৰািখেছ, সই

জনৈল মেনােযাগ িদয়া। ১০ লাকৰ ঘৰৰ স ি েবাৰ অসৎ, আৰু

িমছা জাখেবাৰ িঘণলগীয়া। ১১ অ ায়ৰ তুলাচনী আৰু ব ক ওজনৰ

মানা ব ৱহাৰ কৰা জনক মই িনে াষী বিুল িবেবচনা কিৰম ন? ১২

ধনী লাকসকল অত াচােৰেৰ পিৰপণূ, তাৰ িনবাসী সকেল িমছা কথা

কয়, আৰু তওঁেলাকৰ িজভা তাৰণাপণূ। ১৩ এই হতুেক মই িবষম
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আঘােতেৰ তামােলাকক আঘাত কিৰেলাঁ; তামােলাকৰ পাপৰ কাৰেণ

মই তামােলাকক ংস কিৰেলাঁ। ১৪ তামােলােক খাবা িক ু তৃ নহবা,

তামােলাকৰ পট খালীেয় হ থািকব; তামােলােক ব েবাৰ গাটাবা

িক ু ৰ া কিৰব নাৱািৰবা; আৰু তামােলােক িয ৰ া কিৰবা, তাক

মই তেৰাৱালক শাধাই িদম। ১৫ তামােলােক িসঁিচবা িক ু দাবৈল

নাপাবা; তামােলােক িজত গচিকবা িক ু তল িনেজ ঘঁিহব নাপাবা;

তামােলােক া া িট চিপবা, িক ু া াৰস পান কিৰবৈল নাপাবা।

১৬অ ীৰ িবিধেবাৰ, আৰু আহাবৰ বংশৰ সকেলা কাযেবাৰ পালন কিৰছা,

তামােলােক তওঁেলাকৰ উপেদশত চিলিছলা; সেয় মই তামােলাকৰ

নগৰ ংস কিৰম, আৰু তামােলাকক িনবাসীসকেল িব প কিৰব, মাৰ

লাকসকলৰ অৱ া তামােলােক বহন কিৰবা।”

৭ মাৰ স াপ হ’ল! কাৰণ মই ী কালৰ ফল চপাই শষ হ যাৱাৰ

িনিচনা, আৰু া াবাৰীত থািক যাৱা া া িট গােটাৱাৰ দেৰ হেলাঁ,

কাৰণ তাত পনুৰ কােনা ফলৰ থাপা িবচািৰ পাৱা নাযায়, তথািপও

মই থেম পকা িডমৰু ফল পাবৈল ই া কিৰেছাঁ। ২ পিৃথবীৰ পৰা

ঈ ৰ িব াসী লাক উ হ’ল, লাকসকলৰ মাজত এজেনা ায়পৰায়ণ

লাক অৱিশ নাই; তওঁেলাক সকেলােৱ ৰ পাত কিৰবৈল খাপ িদ

থােক, িতজন লাক আৰু তওঁৰ ভােয়কসকেল জােলেৰ আনেকােনা

এজন লাকক ধেৰ। ৩অিন কায কিৰবৈল তওঁেলাকৰ হাত পাগত;

শাসনকতাই ধন খােজ, িবচাৰকতাই উৎেকাচ ল’বৈল ত থােক, আৰু

ভাৱশালী লােক িয পাবৈল ই া কেৰ, তাক আনৰ আগত কয়; সেয়

তওঁেলােক এেকলেগ পিৰক না কেৰ। ৪ তওঁেলাকৰ মাজৰ জন

জংঘলী গালাপৰ দেৰ, ায়পৰায়ণ লাক জােপাহা কাঁইটীয়া গছৰ বৰা;

তামাৰ হৰীসকলৰ াৰাই কাৱা ভিবষ তবাণীৰ িদন এেয়; তামাৰ

দ ৰ িদন এয়া; এিতয়া তাত িব াি ৰ সিৃ হেছ। ৫ কােনা চুবৰুীয়াক

িব াস নকিৰবা, কােনা ব ু ৰ ওপৰত আ া নাৰািখবা, তুিম িক কছা,

সই িবষেয় সাৱধান হাৱা, এেন িক, িয মিহলাই তামাৰ আঁৰত িমছা

কথা কয়, তওঁৰ িতও সাৱধান হাৱা; ৬ কাৰণ পু ই িনজৰ িপতকৃ

অমা কেৰ, জীেয়েক িনজৰ মাতৰৃ িবৰেু উেঠ, আৰু বাৱাৰীেয়েক

িনজৰ শা েৱকৰ িবৰেু উেঠ; তওঁৰ িনজৰ ঘৰৰ মা েহই তওঁৰ শ

হয়; ৭ িক ু মই হ’ ল, িযেহাৱাৈল অেপ া কিৰম; মই মাৰ াণক া

ঈ ৰৈল অেপ া কিৰম; মাৰ ঈ েৰ মাৰ কথা িনব। ৮ হ মাৰ শ ,

মাৰ অিহেত আন নকিৰবা; মই পিৰ যাৱাৰ পাছত, পনুৰ উিঠম, মই

যিতয়া অ কাৰত বেহাঁ, তিতয়া িযেহাৱা মাৰ বােব পাহৰ হয়। ৯

কাৰণ মই িযেহাৱাৰ অিহেত পাপ কিৰেলাঁ, তওঁ মাৰ িবষেয় িবচাৰ

নকৰাৈলেক, মই তওঁৰ াধ সহন কিৰম, আৰু তওঁ মাৰ বােব ায়

িবচাৰ কিৰব, তওঁ মাক পাহৰৈল আিনব, তিতয়া ায় িবচােৰেৰ তওঁ

মাক ৰ া কৰা, মই দিখবৈল পাম। ১০ তিতয়া মাৰ শ েৱ সয়া

চাব, “ তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা ক’ত?” বিুল সাধা জন লাজত পিৰব, মাৰ

দিৃ েয় তওঁক চাব; তওঁক বাটৰ বাকাৰ িনিচনাৈক গচকা হ’ব। ১১

তামাৰ দৱালেবাৰ িনমাণ কৰাৰ িদন আিহেছ; সই িদনা সীমােবাৰ

দূৰৈলেক স সািৰত হ’ব। ১২ সই িদনা অচূৰৰ পৰা িমচৰত থকা

নগৰেবাৰৈলেক, িমচৰৰ পৰা বহৃত নদীৈলেক, সমু ৰ পৰা সমু ৈলেক,

আৰু প তৰ পৰা প তৈলেক, আেপানাৰ লাকসকল আেপানাৰ ওচৰৈল

আিহব। ১৩ এিতয়া তাত বাস কৰা লাকসকলৰ, আৰু তওঁেলাকৰ কমৰ

ফলৰ কাৰেণ, সই দশেবাৰ উ হ’ব। ১৪আেপানাৰ লাকসকলক

আৰু আেপানাৰ আিধপত ৰ প ৰ জাকক, আেপানাৰ লাখিুটেৰ চৰাওক;

যিদও তওঁেলাক কিমল পাহাৰৰ অৰণ ত অকলশেৰ আেছ, তথািপও

তওঁেলাকক আগৰ দেৰই, বাচানত আৰু িগিলয়দত খাবৈল িদয়ক। ১৫

তামােলাক িমচৰৰ দশৰ পৰা ওলাই অহা িদনৰ দেৰ, মই তওঁেলাকক

আচিৰত কায দখৱুাম। ১৬ দশবাসীেয় সই সকেলা দিখব আৰু িনজৰ

সকেলা পৰা মৰ িবষেয় লাি ত হ’ব, তওঁেলােক তওঁেলাকৰ হাত

মখুত িদব, আৰু তওঁেলাকৰ কাণ কলা হ’ব। ১৭ তওঁেলােক সাপৰ দেৰ

ধিূল চেলিকব, আৰু পিৃথবীত বগাই ফুৰা াণীৰ দেৰ, তওঁেলােক হাৰ

পৰা ভেয়েৰ বািহৰ ওলাব; তওঁেলােক ভেয়েৰ আমাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ

ওচৰৈল আিহব, আৰু আেপানাৰ কাৰেণ তওঁেলােক ভয় কিৰব। ১৮

পাপ মা কৰা, আৰু িনজৰ আিধপত ৰ অৱিশ ভাগৰ অপৰাধ এিৰ

িদয়া, এেন আেপানাৰ দেৰ ঈ ৰ কান আেছ? আপিুন আেপানাৰ াধ

িচৰকালৈলেক ধিৰ নাৰােখ, কাৰণ আপিুন আেপানাৰ িনভৰেযাগ চুি

আমাক দখৱুাবৈল ভাল পায়। ১৯আপিুন পনুৰ আমাক দয়া কিৰব,

আমাৰ অপৰাধেবাৰ আেপানাৰ ভিৰেৰ গচিকব; আপিুন আমাৰ সকেলা

পাপ গভীৰ সমু ত পলাই িদব। ২০ িয দেৰ আপিুন অনািদ কালতআমাৰ

পবূপৰুষুসকলৰ আগত শপত কিৰিছল, সই দেৰ আপিুন যােকাবৈল

সত তা আৰু অ াহামৈল িব তাৰ চুি দখৱুাব।
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১ মই ইলেকাচ গাৱঁৰ নহূম। িযেহাৱাই মাক দশনৰ যােগিদ িদয়া

নীনিব নগৰৰ িবষেয় এই এক ঘাষণা। ২ িযেহাৱা িনজ ময দা

ৰখাত উেদ াগী আৰু িতকাৰ সােধাতা ঈ ৰ; িযেহাৱা িতকাৰ সােধাতা

আৰু ােধেৰ পিৰপণূ; িযেহাৱাই তওঁৰ িনজ িবেৰাধী সকলৰ ওপৰত

িতকাৰ সােধ আৰু িনজ শ েবাৰৰ কাৰেণ াধ ৰােখ। ৩ িযেহাৱা

াধত ধীৰ আৰু পৰা মত মহান; িক ু তওঁ দাষীক কােনা মেতই

িনে াষী ঘাষণা নকেৰ; বা‐মাৰলী আৰু ধমুহুা হ’ল িযেহাৱাৰ পথ আৰু

মঘ তওঁৰ ভিৰৰ ধিূল ৰপূ। ৪ তওঁ সমু ক ধমিক িদ ৱাই পলায়

আৰু আটাই নদ‐নদী কান কেৰ; বাচানৰ সেত কিমল অৱস হ’ল,

িলবােনানৰ ফুলেবােৰা কাই গ’ল। ৫ তওঁৰ ভয়ত প তেবাৰ কঁেপ

আৰু িগিৰেবাৰ ৱীভূত হয়; তওঁৰ আগত পিৃথৱী, এেন িক, জগতখন

আৰু তাৰ সকেলা িনবাসী ভািগ পেৰ। ৬ তওঁৰ াধৰ আগত কােন

িথয় হ’ব পােৰ? তওঁৰ চ াধক কােন স কিৰব পােৰ? তওঁৰ

চ াধৰ স খুত কােন িথয় হ’ব পােৰ? তওঁৰ াধ অি ৰ দেৰ

আেহ আৰু তওঁৰ াৰাই িশলেবাৰ ডাখৰ ডাখৰৈক ভঙা হয়। ৭ িযেহাৱা

ম লময়, স টৰ িদনা তওঁ দঢ়ৃ কাঁঠা ৰপূ; আৰু তওঁত আ য় লাৱা

লাকসকলক তওঁ জােন। ৮ িক ু তওঁৰ শ সকলক তওঁ বানপানীৰ

ধলৰ াৰাই স ূ্ণৈক শষ কিৰব আৰু তওঁ সই লাকসকলক আ াৰৈল

খিদ পঠাব। ৯ তামােলােক িযেহাৱাৰ িবৰেু িক চ া কিৰছা? তওঁ

স ণূৈক অ কিৰব; ি তীয়বাৰ স ট নহব। ১০ িকয়েনা, িসহঁত জাঁট

লগা কাঁইটৰ িনিচনা হেলও, িসহঁতক কান নৰাৰ িনিচনাৈক ভ কৰা

হ’ব। ১১ তামােলাকৰ নীনিব নগৰৰ পৰাই িযেহাৱাৰ িবৰেু ‐ক না

কেৰাঁতা, ‐আলচ কেৰাঁতা এজন ওলাল। ১২ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

যিদও তওঁেলাক শি েৰ পৰূ আৰু ব সংখ ক; তথািপ তওঁেলাকক

উ কৰা হ’ব আৰু তওঁেলাকৰ কােনা এজেনা অৱিশ নাথািকব।

িক ু হ িযহূদা, যিদও মই তামাক খ িদেলাঁ, তথািপ মই তামাক পনুৰ

দূখ িনিদম। ১৩ মই এিতয়া তামাৰ পৰা তাৰ যৱুিল ভািঙ পলাম, আৰু

তামাৰ বা েবাৰ িছিঙ পলাম।” ১৪আৰু হ নীনিব নগৰ, তামােলাকৰ

িবষেয় িযেহাৱাই আ া িদেছ য, তামােলাকৰ কােনা বংশধৰৰ নাম ৰখা

নাযাব; মই তামােলাকৰ দৱতােবাৰৰ ঘৰৰ পৰা কটা‐মিূ আৰু সাঁচত

ঢলা মিূ েবাৰ উ কিৰম; মই তামােলাকৰ মদাম খাি ম, িকয়েনা

তামােলাক পািপ । ১৫ চাৱা, িয জেন ভবা া আেন আৰু শাি চাৰ

কেৰ, সই জনৰ চৰণ প তৰ ওপৰত আেছ! হ িযহূদা, তামােলাকৰ

প েবাৰ পালন কৰা আৰু তামােলাকৰ িত ােবাৰ িস কৰা, িকয়েনা

লাকজেন তামােলাকক আ মণ নকিৰব; িস িনঃেশেষ িবন হ’ল।

২ িয জেন তামােলাকক ডাখৰ‐ ডাখৰৈক ভািঙব, তওঁ তামােলাকৰ

িবৰেু উিঠ আিহ আেছ। তামােলােক গেবাৰ দঢ়ৃ কৰা, বাটেবাৰৈল

পহৰা িদ থাকা, িনজেক অিতশয় বলৱান কৰা আৰু িনজ স দলেবাৰক

একি ত কৰা। ২ িকয়েনা যিদও লু ন কেৰাঁতা সকেল তওঁেলাকক

খািল কিৰ উিলয়াই পিঠয়ােল আৰু তওঁেলাকৰ া ালতাৰ ডালেবাৰ ন

কিৰেল তথািপও িযেহাৱাই ই ােয়লৰ মহ ৰ দেৰ যােকাবৰ মহ পনুৰায়

াপন কিৰব। ৩ তওঁৰ বীৰ লাকসকলৰ ঢালৰ ৰং ৰঙা আৰু পৰা মী

লাকসকল স ৰ বৰণীয়া কােপাৰ িপ া; যু ৈল সাজু হাৱাৰ িদনা

তওঁেলাকৰ ৰথেবাৰৰ তীখা িজিলেক আৰু ছাইে চ গছেবাৰৰ জািঠেবাৰ

হাতত বৰৈক বতাহত তুিল ধিৰ লৰাবৈল ল’ ল। ৪ ৰথেবাৰ অিত বগেৰ

বাটৰ মােজিদ চিলবৈল ধিৰেল; তওঁেলােক বহল মকুিল বাটেবাৰত

ইখেন িসখনক ইফােল‐িসফােল চলােল। সইেবাৰ দিখবৈল আিৰয়াৰ

িনিচনা আৰু সইেবাৰ িবজলুীৰ িনিচনাৈক অিত বেগেৰ গেছ। ৫ িয

জেন তামােলাকক ডাখৰ‐ ডাখৰৈক ভািঙব, তওঁ িনজ িবষয়াসকলক

মািত পিঠয়াইেছ; এেনেত তওঁেলােক বেগেৰ যাওঁেত যাওঁেত উজিুট

খােল; তওঁেলােক ততািলেক গেটা আ মণ কিৰবৈল যায়। আ মণ

কেৰাঁতা সকলক ৰ া কিৰবৈল ঢালেবাৰ যু ত কৰা হ’ল। ৬ নদীেবাৰত

থকা ৱাৰেবাৰ মকুিল হ গ’ল, তিতয়া ৰাজগহৃ পানীত নাশ হ গ’ল।

৭ িযেহাৱাই এই িবষেয় কথা কিছল: ৰাণী চব অনাবতৃা হ’ল আৰু

তওঁক িনয়া হ’ল; তওঁৰ দাসীসকেল বু ত ভু ৱাই কেপৗৰ েৰেৰ শাক

কিৰেছ। ৮ িক ু নীনিব আগৰ কালেৰ পৰা এটা জলপূ্ণ পখুৰুী ৰপূ;

তথািপ তওঁেলাক ব যাৱা পানীৰ দেৰ পলাইেছ। অ লাকসকেল

“ৰ’বা ৰ’বা” বিুল িচঞেৰ, িক ু কােনও ঘিূৰ নাচায়। ৯ তামােলােক ৰপূ

লটু কিৰ িনয়া, সাণ লটু কিৰ িনয়া, িকয়েনা ব েবাৰৰ সৗ যৰ মিহমা

সীমাহীন। ইয়ােত সকেলা কাৰ মেনাহৰ ব অিতশয় অিধক পিৰমােণ

আেছ। ১০ সই নীনিব দা আৰু উ ; িতজনৰ ভয়ত মন পিম গেছ

আৰু আঁঠুেৱ আঁঠুেৱ লগালিগ হেছ, সকেলােৰ বদনা, আৰু সকেলােৰ মখু

িববণ হেছ। ১১ িয ঠাইত কােনও ভয় নথকাৈক িসংহ, িসংিহনী আৰু

িসংহ পাৱািলৰ দেৰ ফুিৰিছল, িসংহৰ সই হা আৰু যবুা িসংহৰ সই

খাৱা ঠাই ক’ত? ১২ িসংহই িনজৰ পাৱািলেবাৰৰ কাৰেণ জাৰাওৈক

অেনক প িছিৰিছল আৰু িনজ িসংিহনীেবাৰৰ কাৰেণ িডিঙত টপা িদ

মািৰিছল আৰু বিলৰ িচকােৰেৰ িনজৰ হােবাৰ আৰু ধিৰ অনা িনজৰ

িচকাৰেবাৰ গাতেবাৰত ভৰাই ৰািখিছল। ১৩ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

কেছ, “ চাৱা, মই তামােলাকৰ িবপ ;” “মই তামােলাকৰ ৰথেবাৰ

ধূঁৱাত পিুৰ পলাম আৰু তেৰাৱােল তামােলাকৰ যবুা িসংহেবাৰক াস

কিৰব; মই তামােলাকৰ দশৰ পৰা তামােলাকৰ িচকাৰ উ কিৰম

আৰু তামােলাকৰ দূতেবাৰৰ মাত আৰু না নাজাব।

৩ পিৰপণূ ৰ েৰ নগৰীৰ স াপ হওঁক! তাই িমছা কথা আৰু লু ঠনৰ

স ি েৰ পিৰপণূ; তাইৰ ওচৰত িত সকল সদায় থােক। ২

িক ু এিতয়া চাবকুৰ শ , চকাৰ ঘঘৰিণৰ শ , জিপয়াই থকা ঘাঁৰা আৰু

জিপওৱা ৰথৰ শ না যায়। ৩আ মণকাৰী অ ােৰাহী, িচকিমেকাৱা

তেৰাৱাল, িজিলকা বৰছা, হত হাৱা লাক সমহূ আৰু দ’ম হ থকা বহৃৎ

মতৃ‐ দহেবাৰ; মৰা শৱেবাৰৰ সীমা নাই, তওঁেলাকৰ শৱৰ ওপৰত

তওঁেলাকৰ আ মাণকাৰীসকেল উজিুট খায়। ৪ এইেবাৰ সংঘিটত

হাৱাৰ কাৰণ হ’ল, িয মায়ািবনী ৰী বশ াই িনজৰ বশ া কমৰ াৰাই

জািত সমহূক আৰু িনজৰ মায়াকায ৰ াৰাই জাসকলক িব ী কিৰেল;

তাইৰ অিধক বশ াকমৰ কাৰেণ এইেবাৰ ঘিটেছ। ৫ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই কেছ, “ চাৱা, মই তামাৰ িবপে ; মই তামাৰ কােপাৰৰ

আঁচল তামাৰ মখুৰ ওপৰৈলেক দািঙ তামাক অনাবতৃা কিৰম; মই জািত

সমহূক তামাৰ িবব তা আৰু ৰাজ ক তামাৰ লাজ দখৱুাম। ৬ মই

তামাৰ ওপৰত মিলয়ন িঘণলগীয়া ব পলাই তামাক ঘণৃনীয় কিৰম;

মই তামাক মা েহ ঠৰ লািগ চাই থকা ব ৰ দেৰ াপন কিৰম। ৭ তিতয়া

এেন ঘিটব, য িয জেন তামাৈল চাব, তওঁ তামাৰ পৰা পলাব আৰু ক’ব,

‘নীনিব িবন হ’ল; কােন তাইৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰব?’ মই ক’ৰ পৰা

তামাৰ কাৰেণ শা না িদওঁতা লাক িবচািৰ আিনম?” ৮ হ নীনিব, তুিম

জােনা িয িথ চ ( না‐আেমান নগৰ) নীল নদীেবাৰৰ মাজত সজা আিছলা,

যাৰ চািৰওফােল জল সমহূ আিছল, যাৰ কাঁঠ সাগৰ আৰু গড় সমু , সই

িথ চতৈক তুিম জােনা উ ম? ৯ চ আৰু িমচৰ তাইৰ মতা আিছল

আৰু সেয় অসংখ আিছল; পটূীয়া আৰু লবুীয়া তাইৰ িম আিছল। ১০

তথািপ তাইক িনয়া হিছল, তাই ব ী‐অৱ াৈল গ’ল, তাইৰ আটাই িশ ক

আিলৰ মৰূত আছািৰ ডাখৰ ডাখৰ কৰা হ’ল; শ েবােৰ তাইৰ স া

লাকসকলৰ বােব িচিঠ খিলেল আৰু তাইৰ আটাই বৰ লাকসকলক

িশকিলেৰ ব া হ’ল। ১১ তুিমও মতলীয়া হ’বা; িনজেক লু ৱাই ৰািখবৈল

চ া কিৰবা; তুিম শ ৰ ভয়ত আ য় লবৈল এটা গ িবচািৰবা। ১২

তামাৰ আটাই কাঁঠ আগিতয়া িট লগা িডমৰু গছৰ িনিচনা হ’ব; যিতয়া

সইেবাৰত জাকাৰিণ লােগ, তিতয়া সইেবাৰ খাওঁতাৰ মখুত পেৰ।

১৩ চাৱা, তামাৰ মাজত থকা জাসকল মিহলাসকলৰ িনিচনা; তামাৰ

দশৰ ৱাৰেবাৰ শ েবাৰৰ কাৰেণ বহলৈক মলা আেছ; অি েয় তামাৰ

ৱাৰেবাৰৰ ডাংেবাৰ াস কিৰেল। ১৪ অৱেৰাধ কালৰ কাৰেণ তুিম

পানী তুিল থাৱা; তামাৰ কাঁঠেবাৰ দঢ়ৃ কৰা, বাকাৈল গ বাকা খচা;

ইটাৰ ভাটােবাৰ মৰামিত কৰা। ১৫ সই ঠাইেত অি েয় তামাক াস
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কিৰব আৰু তেৰাৱােল তামাক ছদন কিৰব। ফিৰঙৰ দেৰ তামাক খাই

পলাব; তুিম ফিৰঙ আৰু কাকতী ফিৰঙৰ িনিচনা ব সংখ ক হাৱা। ১৬

তুিম আকাশৰ তৰােবাৰতৈক তামাৰ বিণকসকলক অিধক কিৰলা; িক ু

তওঁেলাক ফিৰংেবাৰৰ িনিচনা: তওঁেলােক দশ লু ঠণ কিৰ তাৰ পাছত

উিড় িচ যাই। ১৭ তামাৰ ৰাজ মাৰসকল কাকতী ফিৰঙৰ সংখ ােবাৰৰ

িনিচনা আৰু তামাৰ সনাপিতসকল এেন ফিৰঙৰ িনিচনা িয ফিৰেঙ

জাৰৰ িদনা বৰাত আ য় লয় ‐ িক ু যিতয়া বিল উদয় হয়, তিতয়া

তওঁেলােক িয ঠাইৈল উিড় যায়, সই ঠাইৰ িবষেয় কােনও নাজােন। ১৮

হ অচূৰৰ ৰজা, তামাৰ মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰ টাপিনত আেছ; তামাৰ

ধান লাকসকেল িব াম কিৰ আেছ। তামাৰ জােবাৰ প তৰ ওপৰত

গাট গাট হ’ল, িক ু তওঁেলাকক এেকলেগ গাট খাৱাবৈল কােনা

নাই। ১৯ তামাৰ ঘা হ’বৈল কােনা স াৱনা নাই। তামাৰ ঘা

অত । তামাৰ িবষেয় বা া না সকেলােৱ তামাৈল হাত‐তািল িদব;

কাৰণ কােন তামাৰ অনগল মৰ পৰা মিু পাইেছ?
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হাবা ক
১ ভাববাদী হব ু েক ঘাষণা কৰা বা া গহৃীত কিৰেল। ২ “ হ িযেহাৱা,

মই িকমান িদন সহায়ৰ বােব কাি থািকম, আৰু আপিুন নাৈক

থািকব? মই আেপানাৰ আগত অত াচাৰৰ ভয়ত কাতেৰাি কিৰেছাঁ,

িক ু আপিুন মাক ৰ া নকেৰ। ৩ আপিুন মাক িকয় অপৰাধ,

আৰু অ ায় কায চাব িদেছ? মাৰ আগত উপ ৱ আৰু অত াচাৰ হ

আেছ, ইয়াত িবেৰাধ, আৰু িববাদ বিৃ পাইেছ। ৪ সই কাৰেণ িবধান

বল হেছ, আৰু ায় িবচাৰ ব িদনৈলেক নাথািকব। ই ধািমকক

চািৰওফােল বিৰ ধৰাৰ কাৰেণ, ভুল িবচাৰ হয়।” ৫ “ দশীয় লাকসকলক

চাৱা, আৰু পৰী া কৰা, আচিৰত আৰু িবি ত হাৱা! কাৰণ মই

তামােলাকৰ িদনত িন য় এেন কায কিৰম; িয কায তামােলাকৰ

আগত কাশ হেলওঁ তামােলােক িব াস নকিৰবা। ৬ কাৰণ চাৱা!

দশৰ িহং আৰু অিবেবচক কলদীয়া সকলক মই তুিল ধিৰবৈল উদ ত।

তওঁেলােক পিৃথবীৰ েয়িদ যা া কিৰ, িযেবাৰ তওঁেলাকৰ নহয়,

সইেবাৰ ঘৰ অিধকাৰ কিৰব। ৭ তওঁেলাক াসজনক আৰু ভয়ানক;

তওঁেলাকৰ িবচাৰ আৰু ঐ য তওঁেলাকৰ িনজৰ পৰাই আৰ হয়।

৮ তওঁেলাকৰ ঘাঁৰােবাৰ নাহৰফুটুকী বাঘতৈকেয়া তেবগী, আৰু

গধিূল পৰৰ ৰাং ৰতৈকেয়া বগী! সেয় তওঁেলাকৰ ঘাঁৰােবাৰ ছাব

মৰা, আৰু তওঁেলাকৰ অ ােৰাহীসকল ঈগেল খাবৈল বেগেৰ উিৰ

অহাৰ দেৰ, ব দূৰৰ পৰা বেগেৰ আেহ। ৯ তওঁেলাক সকেলােৱ

অত াচাৰ কিৰবৈল আেহ; তওঁেলাক দেল দেল মৰভূুিমৰ বতাহৰ দেৰ

যায়, আৰু তওঁেলােক বািলৰ দেৰ ব ীসকলক গাট খাৱাই। ১০ সেয়

তওঁেলােক ৰজাক িব প কেৰ, আৰু শাসনক াসকল তওঁেলাকৰ বােব

হাঁিহয়াতৰ পা হয়। তওঁেলােক েত ক গক তু ান কেৰ; কাৰণ

তওঁেলােক মািট দ’ম কেৰ আৰু সীমা বাি সই সকেলা কািঢ় লয়।

১১ তাৰ পাছত তওঁেলােক বতাহৰ দেৰ ি গিতেৰ আগবািঢ়ব; আৰু

িযসকলৰ শি েয়ই িনজৰ দৱতা, সই দাষী লাকসকলৰ ওপেৰেৰ

পাৰ হ’ব।” ১২ “ হ মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা, মাৰ পিব জনা, আপিুন অনািদ

কালেৰ পৰা নাই জােনা? আমাৰ মতুৃ নহ’ব। িযেহাৱাই িবচাৰৰ বােব

তওঁেলাকক অিভেষক কিৰেল, আৰু আপিুন িশল, তওঁেলাকক সংেশাধন

কিৰবৈল আপিুন িতি ত হ’ল। ১৩ পাপৈল ি ৰভােৱ দিৃ কিৰবৈল

আেপানাৰ দিৃ অিত পিব , আৰু আপিুন অ েহেৰ সেত অ ায়

কায চাব নাৱােৰ। তেনহ’ ল আপিুন িব াসঘাত কৰা সকলৈল িকয়

অ েহেৰ দিৃ কিৰেছ? েলােক িনজতৈক অিধক ধািমক লাকক াস

কৰাৰ সময়ত আপিুন িকয় িনৰেৱ থােক? ১৪আপিুন সাগৰৰ মাছৰ দেৰ,

আৰু শাসনক া নােহাৱা বগাই যাৱা লতাৰ দেৰ মা হক সিৃ কিৰেল?

১৫ তওঁেলােক সকেলােক তওঁেলাকৰ বৰশীেৰ তােল, তওঁেলােক

মাছ ধৰা জােলেৰ মা হক ধেৰ, আৰু তওঁেলাকক তওঁেলাকৰ জােলেৰ

গাটায়; এই কাৰেণ তওঁেলােক উৎসািহত হ িচঞেৰ আৰু আন কেৰ।

১৬ সই কাৰেণ তওঁেলােক িনজৰ মাছ ধৰা জালৰ উে েশ উৎসগ কেৰ,

আৰু তওঁেলাকৰ জালৰ উে েশ ধপূ লায়; কাৰণ পু প েবাৰ

তওঁেলাকৰ অংশ আৰু চি যু মাংস তওঁেলাকৰ আহাৰ হয়। ১৭

সেয় তওঁেলােক সহা ভূিত নােহাৱাৈক িনজৰ জাল খািল কিৰ, অিবৰাম

দশীয় লাকসকলক বধ কিৰব ন?

২ মাৰ হৰী ানত মই িথয় হম, আৰু পহৰা িদয়া ওখ ত মই িনেজ

থািকম, আৰু মই সাৱধােন পহৰা িদম। আৰু তওঁ মাক িক ক’ব, আৰু

মাৰ অিভেযাগৰ পৰা মই কেনৈক ঘিূৰব পােৰাঁ, সই িবষেয় মই চাম। ২

িযেহাৱাই মাক উ ৰ িদ ক’ ল, “এই দশনৰ কথা িলিখ থাৱা, আৰু এেন

ৈক ফিলত িলখা, যােত িয কােনােৱ খৰৈক পিঢ়ব পােৰ। ৩ কাৰণ

এই দশন যিদও ভিবষ ত সময়ৰ বােব তথািপও শষত এই দশন কাশ

পাব আৰু িবফল নহ’ব। যিদও পলম হয়, তাৰ বােব অেপ া কৰা; কাৰণ

সয়া িন য় িস হ’ব, আৰু পলম নহব। ৪ চাৱা! মা হৰ আ া অহংকাৰী

হয়, আৰু িনেজই িনজৰ বােব ায়পৰায়ণ নহয়, িক ু ধািমক লাক িনজৰ

িব াসৰ াৰাই জীয়াই থািকব। ৫কাৰণ ৰাই গ ী যৱুকক িব াসঘাতক

কেৰ; সেয় তওঁ স নকিৰব, িক ু তওঁৰ িব তৃ আকাং া সমািধ আৰু

মতুৃ ৰ দেৰ স সািৰত কেৰ, িয কিতয়াও স ু নহয়। তওঁ িনজৰ বােব

সকেলা দশ আৰু লাকসকলক গাটাই, (Sheol h7585) ৬ এই লাকসকল

তওঁৰ িবৰেু দ ৃ া ৰপূ আৰু তওঁৰ স েক িব পজনক বাক নক’ব

ন? তওঁেলােক ক’ব, ‘িয িনজৰ নহয়, তেন স াপ িযজেন বিৃ কেৰ!

তেনদেৰ তুিম িকমান িদন িত াৰ বাজাৰ ভাৰ বিৃ কিৰবা? ৭ িযজেন

তামাৰ অিহেত দাঁতকৰেচ, সই জেন অক ােত তামাৰ অিহেত উেঠ,

আৰু িযজেন তামাক আতি ত কেৰ, সই জেন জা ত নহ’ব ন? তুিম

তওঁেলাকৰ বােব তািৰত লাক হ’বা! ৮ তুিম অেনক দশ লটু কৰাৰ

কাৰেণ, সকেলা অৱিশ লােক তামাক লটু কিৰব; মা হৰ ৰ পাতৰ

কাৰেণ, দশ, গাঁও, আৰু তাৰ আটাই িনবাসীসকলৈল কৰা অত াচাৰৰ

বােব এেয় িস হ’ব। ৯ িযজেন িনজৰ ঘৰৰ বােব পাপ অজন কেৰ,

সই জনৰ স াপ হ’ব। ৰ হাতৰ পৰা উ াৰ পাবৈল, তওঁ ওখ ঠাইত

িনজৰ আ য় ান াপন কেৰ।’ ১০ তুিম অেনক লাকক উ কিৰবৈল

তামাৰ ঘৰৰ বােব ল াজনক িচ া কিৰলা, আৰু তামাৰ িনজৰ আ াৰ

িবৰেু পাপ কিৰলা। ১১ দৱালৰ মাজৰ পৰা িশেল িচঞিৰ কাি ব,

আৰু কাঠৰ মাজৰ পৰা চিটেয় তাৰ উ ৰ িদব। ১২ ৰ পােতেৰ নগৰ

িনমাণ কৰা জনৰ আৰু অপৰাধৰ াৰাই নগৰ াপন কৰা জনৰ স াপ

হ’ব। ১৩ এেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ পৰা নহয় ন? লাকসকেল জইুৰ

বােব পিৰ ম কেৰ, আৰু সই দশবাসীেয় অসাৰ ব ৰ বােব িচি ত

হয়, ১৪ সমু যেনৈক পানীেৰ পিৰপণূ, সইদেৰ পিৃথৱীখন িযেহাৱাৰ

ানৰ মিহমােৰ পিৰপণূ হ’ব। ১৫ িযজেন িনজৰ চুবৰুীয়াক ৰা পান

কৰায়, আৰু যিতয়াৈলেক মতলীয়া নহয়, তুিম িবষ িদ তওঁক ৰা পান

কৰায় থাকা, যােত তুিম তওঁৰ িবব তা দখা পাৱা!’ ১৬ তুিম গৗৰৱৰ

পিৰৱেত লােজেৰ পিৰপণূ হ’বা; তুিমও পান কৰা, আৰু তামাৰ িনজৰ

িবৱ তা কাশ কৰা! িযেহাৱাৰ সাঁ হাতত থকা িপয়লা তামাৈল ঘিূৰ

আিহব, আৰু অপমােন তামাৰ স ান ছািন ধিৰব। ১৭ িলবােনানত হাৱা

অত াচােৰ তামাক ঢািকব, আৰু প েবাৰৰ ংস দিখ তুিম আতি ত

হ’বা; মা হৰ ৰ পাতৰ কাৰেণ, আৰু দশ, নগৰ, আৰু তাত থকা সকেলা

িনবাসীৈল কৰা অত াচাৰৰ বােবই এইদেৰ ঘিটব। ১৮ কটা‐ িতমাই

তামাক িক উপকাৰ কেৰ? য তাৰ বােব িনমাণকাৰীেয় যিতয়া তাক

কােট বা গেলাৱা ধাতুৰ পৰা যিতয়া িতমা তয়াৰ কেৰ, তওঁ এজন

িমছা িশ ক; যিতয়া িনমাণকাৰীেয় িন াণ মিূ তয়াৰ কেৰ, তিতয়া

তওঁ িনজৰ হাতৰ কমত িব াস কেৰ। ১৯ িয জেন কাঠক সাৰ পাৱা বিুল

কয়, বা িশলক উঠা বিুল কয়, তওঁৰ স াপ হ’ব! সইেবােৰ জােনা িশ া

িদব? চাৱা, এইেবাৰত সাণ আৰু ৰপূ খেটাৱা হেছ, িক ু সইেবাৰৰ

িভতৰত িকি েতা াণবায়ু নাই। ২০ িক ু িযেহাৱা িনজৰ পিব মি ৰত

আেছ; সমদূায় পিৃথৱী তওঁৰ আগত িনজম িদ থাকক।

৩ ভাববাদী হব ু কৰ াথনা: ২ হ িযেহাৱা, মই আেপানাৰ বা া

িনেলাঁ, আৰু মাৰ ভয় লািগেছ! হ িযেহাৱা, এই সময়ৰ িভতৰত

আেপানাৰ কায পনুৰ আৰ কৰক, আৰু এই সময়ৰ িভতৰেত আমাক

জনাওঁক; াধৰ সময়ত আপিুন দয়া সাঁৱৰণ কৰক। ৩ ঈ ৰ তমনৰ

পৰা, আৰু পিব জনা পাৰণ প তৰ পৰা আিহেছ; ( চলা) তওঁৰ গৗৰেৱ

আকাশ‐ম ল আৱিৰ ধিৰিছল, আৰু পিৃথৱী তওঁৰ শংসােৰ পিৰপণূ

হিছল। ৪ তওঁৰ হাতৰ ৰি িল থকা পাহৰৰ দেৰ, আৰু তােতই

তওঁ তওঁৰ পৰা ম ধিৰ ৰােখ। ৫ তওঁৰ আেগ আেগ মহামাৰী যায়,

আৰু তওঁৰ খাজৰ পাছত ৰাগ যায়। ৬ তওঁ িথয় হয় আৰু পিৃথৱী

জােখ; তওঁ চাই আৰু দশিবলাক ক মান কেৰ! এেন িক িচৰ ায়ী

প তেবাৰ িছ ‐িভ হেছ, আৰু িচৰ ায়ী পাহাৰেবাৰ পিৰ গেছ; তওঁৰ

পথ অন কলীয়া। ৭ মই দিখেলাঁ, চনৰ ত ুেবাৰ খত আেছ; আৰু

িমিদয়ন দশৰ ত ুৰ কােপাৰেবাৰ কঁিপেছ। ৮ নদীেবাৰৰ সেত িযেহাৱাৰ

াধ হেছ ন? আেপানাৰ াধ নদীেবাৰৰ বা আেপানাৰ উে জনা

সাগৰৰ িবৰেু ন? যিতয়া আপিুন আেপানাৰ ঘাঁৰােবাৰৰ ওপৰত
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উেঠ, তিতয়া আেপানাৰ ৰেথ ৰ া পাই ন? ৯আপিুন আেপানাৰ ধ

আবতৃ নকৰাৈক ল আিহেছ; আপিুন আেপানাৰ ধ ত কাঁড় লগাইেছ!

( চলা) আপিুন পিৃথবীখন নদীেবােৰেৰ ভাগ কিৰছা। ১০ প তেবােৰ

আেপানাক দিখেছ আৰু শত মােচাৰা খাইেছ; অগাধ জল সইেবাৰৰ

ওপেৰেৰ গেছ; গভীৰ সাগেৰ গজন কিৰেছ! ই ওপৰৈল ঢৗেবাৰ উঠায়।

১১আেপানাৰ উিৰ যাৱা কাঁড়ৰ পাহৰ আৰু আেপানাৰ চকমকায় থকা

যািঠৰ উ লতাত, সূয আৰু চ িনজৰ িনজৰ উ ানত ি ৰ হ আেছ।

১২আপিুন িধ ােৰেৰ পিৃথবীৰ মােজিদ যা া কিৰেছ। আপিুন াধত

দশেবাৰক মৰণা মাৰািদ মািৰেছ। ১৩আপিুন আেপানাৰ লাকসকলৰ

পিৰ াণৰ আৰু আেপানাৰ অিভিষ জনৰ পিৰ াণৰ বােব ওলাই গেছ।

আপিুন েলাকৰ ঘৰৰ মৰূ ীক িড় কিৰ িডিঙৰ পৰা িভি মলূৈলেক

অনাবতৃ কিৰেল। ( চলা) ১৪আপিুন যু াৰসুকলৰ সনাপিতসকলক

তওঁেলাকৰ িনজৰ কাঁেড়েৰ মৰুেবাৰ খিুচেল; তওঁেলােক ধমুহুাৰ দেৰ

আমাক িছ ‐িভ কিৰবৈল আিহিছল, তওঁেলােক খীয়াক পতু ানত

ৰখাৰ দেৰ াস কিৰিছল। ১৫আপিুন ঘাঁৰােবােৰ সেত সাগৰৰ ওপেৰেৰ

যা া কিৰেল, আৰু মহাজলৰািশক ূপকৃত কিৰেল। ১৬ মই িনেলাঁ

আৰু মাৰ িভতৰ অংশ কঁিপ উিঠল! শ ত মাৰ ওঁঠ কঁিপ উিঠেছ! মাৰ

হাড়েবাৰ য় হ’ব ধিৰেছ, আৰু মাৰ িভতৰ অংশ কঁিপ উিঠেছ তথািপ

িয সকেল আমাক আ মণ কিৰেল, তওঁেলাকৰ ওপৰৈল স টৰ িদন

অহাৰ বােব মই িনৰেৱ অেপ া কিৰ আেছাঁ। ১৭ যিদও িডমৰু গছত

কিল হাৱা নাই, আৰু তাত া ালতাৰ পৰা িট উৎপ হাৱা নাই,

যিদও িজত গছৰ উৎপ ই হতাশ কিৰেছ, আৰু পথাৰেবাৰত শস উৎপ

হাৱা নাই, যিদও গঁৰালৰ পৰা মৰ‐ছাগৰ জাকক উ কৰা হেছ, আৰু

গাহািলত এটাও গৰু নাই, ১৮ তথািপও মই িযেহাৱাত আন কিৰম,

মাৰ াণক া ঈ ৰত মই উ াস কিৰম। ১৯ ভু িযেহাৱা মাৰ বল; আৰু

তওঁ মাৰ ভিৰ হিৰণীৰ ঠঙৰ দেৰ কিৰেছ, আৰু মাৰ ওখ ঠাইেবাৰত

মাক চলাই ল যাব। সংগীত পিৰচালকৈল; মাৰ তাৰযু বােদ েৰ।
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জফািনয়া
১আেমানৰ পু িযহূদাৰ ৰজা যািচয়াৰ ৰাজ ৰ সময়ত চীৰ পু

চফিনয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক উপি ত হ’ল। চী আিছল

গদিলয়াৰ পু , গদিলয়া অমিৰয়াৰ পু , অমিৰয়া িহি য়াৰ পু । ২

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “মই পিৃথৱীৰ বু ৰ পৰা সকেলােক িনঃেশষ

কিৰ পলাম। ৩ মা হ আৰু প , আকাশৰ প ী আৰু সমু ৰ মাছেবাৰক

মই শষ কিৰ িদম। মই েবাৰৰ পতন ঘটাম! পিৃথৱীৰ পৰা মই মা হক

উ কিৰম। ৪ মই িযহূদাৰ িবৰেু আৰু িযৰচূােলমৰ িনবাসীসকলৰ

িবৰেু মাৰ হাত মিলম। মই এই দশত থকা বাল দৱতাৰ অৱেশষ

আৰু িতমা পজূাকাৰীসকলৰ সেত পেুৰািহতসকলৰ নাম লু কিৰম; ৫

িযসকেল আকাশৰ বািহনীেবাৰক ঘৰৰ চালৰ ওপৰত উিঠ ণাম কেৰ

আৰু িযসকেল িযেহাৱাৰ উে েশ ণাম কিৰ শপত খায়, অথচ পাছত

মলকম দৱতাৰ নােমেৰও শপত খাই িণপাত কেৰ, তওঁেলাকক

মই িনঃেশষ কিৰম। ৬ িযসকেল িযেহাৱাৰ পাছত চলাৰ পৰা উলিট

গেছ আৰু তওঁেলােক িযেহাৱাৰ ই াত চলা নাই নাইবা তওঁৰ ই া

জািনবৈলও িবচাৰা নাই, সই সকেলােক মই িনঃেশষ কিৰম।” ৭ ভু

িযেহাৱাৰ উপি িতত আেপানােলাক নীৰেব থাকক; িকয়েনা িযেহাৱাই

সাধ‐িবচাৰ কৰা িদন ওচৰ চািপ আিহেছ; কাৰণ িযেহাৱাই এক য ৰ

আেয়াজন কিৰেছ; িনজৰ িনমি ত লাকসকলক পিব কিৰেল। ৮

িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “ মাৰ সই য ৰ িদনা মই ৰাজ অধ সকলক,

ৰাজপু সকলক, আৰু িবেদশী পাছক পিৰিহত সকেলা লাকেক দ

িদম। ৯ িযসকেল জাঁপ িদ ৱাৰডিল পাৰ হয়, িযসকেল িনজৰ ভুৰ গহৃ

িহং তা আৰু ছলনােৰ পৰূ কেৰ, সই িদনা মই তওঁেলাক সকেলােক

দ িদম।” ১০ িযেহাৱাই কেছ, “ সই িদনা মৎস ‐ াৰৰ পৰা য ণাৰ

ন না যাব; ি তীয় িবভাগৰ পৰা িবলাপৰ শ , প তেবাৰৰ পৰা

এক বহৃৎ শ না যাব। ১১ হ মকেটচৰ বািস াসকল, তামােলােক

িবলাপ কৰা; িকয়েনা তামােলাকৰ সকেলা ব ৱসায়ী লাকক িনঃেশষ

কৰা হ’ব; ৰপূ ব অনা সকেলােক িনঃেশষ কৰা হ’ব। ১২ সই সময়ত

মই এটা চািক ল’ম আৰু িযৰচূােলমৰ সকেলা ঠাইেত িবচািৰম; িযসকেল

তওঁেলাকৰ া াৰসেত স ু থােক আৰু মনেত কয়, ‘িযেহাৱাই ম ল

িক অম ল এেকােৱই নকিৰব’ তওঁেলাকক দ িদম। ১৩ তওঁেলাকৰ

স দ লটু কৰা হ’ব, তওঁেলাকৰ ঘৰ‐বাৰীেবাৰ ংস ান হ’ব; এেন

িক, তওঁেলােক ঘৰ সািজব, িক ু তাত বাস কিৰবৈল নাপাব; া াবাৰী

পািতব, িক ু া াৰস পান কিৰবৈল নাপাব। ১৪ িযেহাৱাৰ সই মহৎ

িদন িনকটৱতী; ওচৰ চািপ আিহেছ আৰু অিত বেগেৰ আিহেছ! সৗৱা

না, সয়া িযেহাৱাৰ সই িদনৰ শ ! তিতয়া যা াসকেল িচঞঁিৰ

িচঞঁিৰ কাে ানত ভািঙ পিৰব। ১৫ সই িদন হ’ব াধৰ িদন, অিত

স টময় আৰু শৰ িদন, এক ধমুহুা আৰু ংসৰ িদন, ঘন অ কাৰ

আৰু হতাশাৰ িদন, মঘাছ আৰু উ াল তৰ ৰ অ কাৰৰ িদন, ১৬

িশঙা‐ িন আৰু ৰণনাদৰ িদন; সই িদন গেড়েৰ আবতৃ নগৰেবাৰৰ

আৰু ওখ কাঁঠেবাৰৰ িবপ ৰ িদন হ’ব! ১৭ মই লাকসকলৰ ওপৰত

ভীষণ শ আিনম; তওঁেলােক অ মা হৰ িনিচনাৈক ফুিৰব, কাৰণ

িযেহাৱাৰ িবৰেু তওঁেলােক পাপ কিৰেল! তওঁেলাকৰ তজ ধিূলৰ

িনিচনাৈক পলাই িদয়া হ’ব! তওঁেলাকৰ দহ গাবৰৰ িনিচনাৈক মািটত

পিৰ থািকব। ১৮ িযেহাৱাৰ াধৰ িদনা তওঁেলাকৰ ৰপূ বা সােণও

তওঁেলাকক উ াৰ কিৰব নাৱািৰব; িক ু তওঁৰ অ ালাৰ তাপত

গােটই দশ অি ত ািসত হ’ব; িকয়েনা পিৃথৱী িনবাসী সকেলােক তওঁ

িনঃেশষ কিৰ িদব; হয়, ভয়ানকভােৱ সংহাৰ কিৰব।

২ হ িনলাজ জািত, তামােলাক একি ত হাৱা, এেকলগ হ গাট

খাৱা। ২ িকয়েনা দ া াৰ আেদশ জািৰ হাৱাৰ আেগেয়, সই িদন

তুঁহৰ দেৰ উিৰ অহাৰ আেগেয়; িযেহাৱাৰ ল াধ আেপানােলাকৰ

ওপৰৈল অহাৰ আেগেয়, িযেহাৱাৰ াধৰ িদন আেপানােলাকৰ ওপৰৈল

অহাৰ আেগেয়, আেপানােলাক একি ত হওঁক! ৩ হ পিৃথৱীৰ সমদুায় ন

লাক, আেপানােলাক িযসকেল িযেহাৱাৰ শাসন‐ ণালী মািন চিলেছ,

আেপানােলােক িযেহাৱাক িবচাৰক! আেপানােলােক ধািমকতা অ শীলন

কৰক! ন তাৰ অ শীলন কৰক! িকজািন িযেহাৱাৰ াধৰ িদনত

আেপানােলােক ৰ া পাব। ৪ গাজা জনশণূ হ’ব আৰু অি েলান ংস ান

হ’ব; অ েদাদৰ লাক সমহূক পৰ বলা খদাই িদয়া হ’ব, আৰু ইে াণক

উঘািল পেলাৱা হ’ব। ৫ হ সমু তীৰত বাস কৰা কেৰথীয়া লাকসকল,

আেপানােলাকৰ স াপ হ’ব। হ পেল ীয়াসকলৰ দশ কনান! িযেহাৱাই

আেপানােলাকৰ িবপে কেছ, “ কােনা অৱিশ নথকাৈলেক মই তামাক

উ কিৰম।” ৬ সমু তীৰৰ এেলকা হ’ব চৰণীয়া ভূিম; মৰ‐ছাগ

ৰখীয়াৰ তণৃভূিম আৰু মৰ‐ছাগৰ জাকৰ িনৰাপদ আ য় ান হ’ব। ৭ সই

সমু তীৰৰ এেলকা, িযহূদা বংশৰ জীয়াই থকা অৱিশ লাকৰ অিধকাৰত

থািকব। তওঁেলােক তাত মৰ‐ছাগৰ জাক চৰাব; সি য়া তওঁেলােক

অি েলানৰ ঘৰত ই থািকব; তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই তওঁেলাকক

িতপালন কিৰব; তওঁ তওঁেলাকৰ ভিৱষ ত অৱ া পণুঃ াপন কিৰব।

৮ “মই মাৱােব কৰা উপহাস আৰু অে ানৰ স ানেবােৰ কৰা গািল‐

শপিনেবাৰ িনেলা; তওঁেলােক মাৰ লাকসকলক িতৰ াৰ কিৰেল

আৰু িনজৰ দশ বঢ়াবৈল লাকসকলৰ অিহেত সীমা উল ন কিৰেল।” ৯

সেয়, বািহনীগণৰ িযেহাৱা, ই ােয়লৰ ঈ েৰ এইদেৰ কেছ, “ মাৰ

জীৱনৰ শপত, মাৱাব িন েয় চেদামৰ িনিচনা, আৰু অে ানীয়াসকল

ঘেমাৰাৰ িনিচনা হ’ব; এক কাঁইটীয়া হািবেৰ ভৰা ঠাই আৰু এক লাণৰ

পৈল পিৰণত হ’ব; িচৰকালৰ পিতত ভূিম হ থািকব; মাৰ জাসকলৰ

অৱিশ লােক তওঁেলাকক লটু কিৰব আৰু মাৰ জািতৰ অৱিশ লােক

তওঁেলাকৰ দশ অিধকাৰ কিৰব।” ১০ মাৱাব আৰু অে ানৰ অহ াৰৰ

কাৰেণই তওঁেলাকৈল এেন ঘিটব; কাৰণ তওঁেলােক বািহনীগণৰ

িযেহাৱাৰ লাকসকলৰ িত ঠা া‐িব প কিৰেল, আৰু তওঁেলাকৰ

অিহেত িনজৰ দশ বঢ়াই তুিলেছ। ১১ িযেহাৱা তওঁেলাকৰ ওচৰত

ভীষণৰেূপ ভয়ানক হ’ব; তওঁ পিৃথৱীৰ সকেলা দৱ‐ দবীক শি হীন

কিৰব; তিতয়া সকেলা জািতৰ লােক িযেহাৱাৰ আৰাধনা কিৰব; িনজ

িনজ দশৰ পৰা, সমু ৰ উপ লসমহূৰ পৰা তওঁৰ ওচৰত িণপাত

কিৰব। ১২ হ চীয়াসকল, তামােলােকা মাৰ তেৰাৱালৰ আঘাতত

িনহত হ’বা। ১৩ িযেহাৱাই উ ৰ িদশৰ িবৰেু হাত মিল অচূৰক িবন

কিৰব; নীনিব নগৰক এেকবােৰ জনশণূ আৰু মৰভূুিমৰ দেৰ কান ভূিম

কিৰব। ১৪ তাৰ পাছত প ৰ জাক আৰু ব াণীেবােৰ তাত বাস কিৰব;

নগৰৰ ংস ূপেবাৰত চৰাই আৰু ফঁচােবােৰ বাহঁ সািজ ৰািত কটাব।

িখিড়কীত িসহঁতৰ িচিৰক‐িচিৰক এক শ না যাব; কাউৰীেবােৰ খালী

ঘৰেবাৰৰ ৱাৰমখুত আিহ মািতব; িকয়েনা ঘৰৰ এৰচ কাঠৰ চিটেবাৰ

তওঁ উ ু কিৰেল। ১৫ এেয় সই িনভেয় থকা উ াসি য়া নীনিব নগৰ;

তাই িনজৰ মনেত কয়, “মেয়ই আেছাঁ, মাৰ সমান আন কােনা নাই!”

তাই কেনৈক ংস হ গ’ল! ব প ৰ আ য় ল হ’ল! িযসকেল তাইৰ

ওচেৰিদ যাব, িতজেন ইচ ইচ কিৰ ঘণৃা কিৰব আৰু তাইক হােতেৰ ভু

দখৱুাব।

৩ িধক সই িবে ািহনী নগৰ! িধক াচাৰী আৰু অত াচাৰকািৰণী

নগৰ। ২ তাই ঈ ৰৰ কথাৈল মেনােযাগ িনিদেয়; িযেহাৱাৰ শাসন

া নকেৰ! িযেহাৱাৰ ওপৰত ভাৰসা নকেৰ; িনজ ঈ ৰৰ ওচৰৈল তাই

নােহ। ৩ তাইৰ ৰাজপু েবাৰ যন গ নকাৰী িসংহ আৰু িবচাৰক ােবাৰ

গধিূল বলাৰ ু ধাত ৰাং ৰ; িসহঁেত ৰািতপৱুাৰ কাৰেণ এেকা পলাই

নাৰােখ। ৪ তাইৰ ভাববাদীসকল দাি ক আৰু িব াসঘাতক! তাইৰ

পেুৰািহতসকেল পিব ক অপিব কিৰেছ আৰু ব ৱ াৰ িবৰেু অিন

কায কিৰেছ! ৫ তাইৰ মাজত থকা িযেহাৱা ধািমক; তওঁ কােনা অ ায়

নকেৰ; িত‐ৰািতপৱুােত তওঁ িনজৰ ায়িবচাৰ কেৰ। তওঁৰ ায়

িবচাৰ পাহৰৰ পৰা লকুাই নাথািকব, তথািপও অপৰাধীৰ ল ােবাধ

নাই। ৬ িযেহাৱাই কেছ, “মই জািতেবাৰক উ কিৰেলাঁ, তওঁেলাকৰ

কাঁঠেবাৰ ংস কৰা হ’ল; মই তওঁেলাকৰ আিলেবাৰ জনশূ কিৰেলাঁ;

কােনও সইেবােৰিদ অহা‐ যাৱা নকেৰ; তওঁেলাকৰ সকেলা নগৰ
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িবন হ গ’ল; সইেবাৰত কােনা মা হ নাই; কােনও বাস নকেৰ। ৭

মই িযৰচূােলমক ক’ লা, ‘এিতয়া তুিম অৱেশ ই মাক ভয় কিৰবা আৰু

মাৰ শাসন হণ কিৰবা। তােত তামাৰ িনবাস উ কৰা নহ’ব।’

এেয় তামাৰ িবষেয় মই িনৰিূপত কৰা মাৰ পিৰক না। িক ু তাইৰ

লাকসকেল ৰািতপৱুােত উিঠ অিত আ েহেৰ সেত তাৰ কাযেবাৰ

কিৰ থািকল।” ৮ িযেহাৱাই এইদেৰ কেছ, “ সইবােব তামােলাক সই

িদন পয মাৰ অেপ াত থাকা, িয িদনা মই লটুপাত কিৰবৈল উিঠম!

িকয়েনা মই এেয় িঠক কিৰেছাঁ য, জািতেবাৰক মই একেগাট কিৰম,

ৰাজ েবাৰক একি ত কিৰম আৰু তওঁেলাকৰ ওপৰত মাৰ কাপ, মাৰ

ল াধ ঢািল িদম। মাৰ অ ালাৰ অি েৰ গােটই পিৃথৱী ািসত

হ’ব। ৯ তাৰ পাছত মই জািতেবাৰক পিব ওঁঠ িদম যােত তওঁেলােক

সকেলােৱ কা ত কা িমলাই এেক মেনেৰ মাৰ াথনা কিৰব পােৰ।

১০ মাৰ লাকসকল, িযসকল িসচঁিৰত হ ইেথাপীয়া দশৰ নৰ িসপাৰত

থােক, মাৰ সই আৰাধনাকাৰীসকেল মাৰ উে েশ উৎসগৰ উপহাৰ

ল আিহব। ১১ তুিম মাৰ আিহেত িয িয অপৰাধ কিৰলা, তাৰ বােব

তামাক সই িদনা লি ত কৰা নহ’ব। িকয়েনা সই সময়ত অহংকাৰত

উ াস কেৰাঁতা লাকসকলক মই তামাৰ মাজৰ পৰা দূৰ কিৰম; তােত

মাৰ পিব প তৰ ওপৰত তুিম পনুৰ কিতয়াও অহংকাৰ নকিৰবা। ১২

িক ু মই তামাৰ মাজত এক ন আৰু খী দিৰ জািতক অৱিশ ৰািখম;

তওঁেলােক িযেহাৱাৰ নামত িনভৰ কিৰব। ১৩ ই ােয়লৰ সই অৱিশ

ভােগ অপৰাধ নকিৰব; তওঁেলােক িমছা কথা নকব আৰু তওঁেলাকৰ

মখুত ছলনাৰ কথা নাথািকব। এইদেৰ তওঁেলােক চিৰব আৰু ব;

তওঁেলাকক ভয় দখৱুাবৈল কােনা নাথািকব।” ১৪ হ িচেয়ান‐ক া,

গান গাৱা! হ ই ােয়ল, জয়‐ িন কৰা; হ িযৰচূােলম‐ক া, সম

মেনেৰ সেত আন আৰু উ াস কৰা! ১৫ িযেহাৱাই তামাৰ দ েবাৰ দূৰ

কিৰেল; তামাৰ শ েবাৰক খিদ িদেল; ই ােয়লৰ ৰজা িযেহাৱা তামাৰ

মাজত আেছ; তুিম আৰু কিতয়াও অম লৈল ভয় নকিৰবা। ১৬ সই

িদনা িযৰচূােলমক এই কথা কাৱা হ’ব, ‘ হ িচেয়ান, তুিম ভয় নকিৰবা;

তামাৰ হাত িশিথল নহওক।। ১৭ তামাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা তামাৰ মাজত

আেছ; সই পৰা মীজেন তামাক ৰ া কিৰব; তওঁ আনে েৰ সেত

তামাৰ িবষেয় উ াস কিৰব; তওঁ তওঁৰ গভীৰ েমেৰ সেত তামাৰ

িবষেয় নীৰব হ’ব। তওঁ গােনেৰ সেত তামাৰ িবষেয় আন কিৰব।

১৮ প ৰ সময়ত আন কৰা মা হৰ দেৰ আন কিৰব।” িযেহাৱাই

কেছ, “মই তামাৰ ল া আৰু িবনাশৰ ভয়েবাৰ দূৰ কিৰম। ১৯ চাৱা!

তামাৰ উপ ৱকাৰীৈল সই সময়ত মই িয কিৰব লােগ, তােক কিৰম; মই

সহায়হীন খাৰাক ৰ া কিৰম আৰু খিদ িদয়াত িসচঁিৰত হাৱাসকলক

গাটাম; িয িয দশত তওঁেলাক লি ত হিছল, সই সকেলােত মই

তওঁেলাকক শংসা আৰু খ ািত দান কিৰম। ২০ সই সময়ত মই

তামােলাকক এেকলগ কিৰ ল আিনম; সই সময়ত মই তামােলাকক

একি ত কিৰম; িকয়েনা, মই যিতয়া তামােলাকৰ ভিৱষ ত পনুৰ গঠণ

কিৰম, তিতয়া পিৃথৱীৰ সকেলা জািতৰ মাজত মই তামােলাকক এক

খ ািত আৰু শংসা দান কিৰম আৰু তামােলােক তাক দখা পাবা।”
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হগয়
১ ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ ি তীয় বছৰৰ, ষ মাহৰ থম িদনা,

িযহূদাৰ শাসনক া চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবলৈল, আৰু িযেহাচাদকৰ

পু ধান পেুৰািহত িযেহাচূৱাৈল ভাববাদী হ য়ৰ াৰাই িযেহাৱাৰ বাক

আিহল, আৰু তওঁ ক’ ল, ২ “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

‘এই লাকসকেল কয়, “িযেহাৱাৰ গহৃ িনমাণ কিৰবৈল, এিতয়াই আমাৰ

অহাৰ সময় নহয়”।” ৩ সেয় ভাববাদী হ য়ৰ াৰাই িযেহাৱাৰ বাক

আিহল, আৰু ক’ ল, ৪ “ তামাৰ বােব এইেটােৱই সময় য, তুিম তামাৰ

স ণূ হাৱা ঘৰত বাস কৰা। িযেহতু এই ঘৰ ংস হিছল।” ৫ সেয়

এিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলাকৰ পথ

িবেবচনা কৰা! ৬ তামােলােক অিধক িট িসঁিচিছলা, িক ু অলপেহ

চপালা; তামােলােক খাৱা, িক ু তামােলাকৰ যেথ পিৰমােণ নাথােক;

তামােলােক পান কৰা, িক ু মতলীয়া নােহাৱা; তামােলােক ব িপ া,

িক ু তামােলােক উম নােপাৱা; উপাজেক উপাজন কৰা ধন কৱল িব া

থকা মানাত থ’বৈল উপাজন কেৰ!’ ৭ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা

কেছ: ‘ তামােলাকৰ পথ িবেবচনা কৰা! ৮ প তৈল উিঠ গ কাঠ আনা;

আৰু মাৰ গহৃ িনমাণ কৰা। িযেহাৱাই কেছ, “ তিতয়ােহ মই স ু হ’ম,

আৰু মই গৗৰৱাি ত হ’ম!’ ৯ ‘ তামােলােক অিধকৰ বােব ত াশা কৰা,

িক ু চাৱা! মই ফু মািৰ উৰৱুাই িদয়াৰ বােব তামােলােক অলপেহ ঘৰৈল

আিনলা। িকয়? এই বিুল বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ঘাষণা কিৰেছ! কাৰণ,

মাৰ গহৃিট উ হ পিৰ আেছ, তথািপও তামােলাকৰ িতজেন িনজৰ

ঘৰত স ু হ আছা। ১০ এই কাৰেণ আকােশ তামাৈল িনয়ৰ বৰষাবৈল

িতেৰাধ কিৰ ৰািখেছ, আৰু পিৃথৱীেয় উৎপাদন আটক কিৰ ৰািখেছ।

১১ মই দশ, প ত, আৰু শস ৰ ওপৰত, নতুন া াৰস, তল, আৰু

ভূিমেয় উৎপ কৰা ব ৰ ওপৰত, আৰু মা হ, প , আৰু তামােলাকৰ

হাতৰ পিৰ মৰ সকেলা ফলৰ ওপৰত খৰাং মািতেলা’।” ১২ তিতয়া

চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবল, িযেহাচাদকৰ পু ধান পেুৰািহত িযেহাচূৱা,

আৰু লাকসকলৰ সকেলা ই ােয়লৰ অৱিশ লােক তওঁেলাকৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ বাক , আৰু তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই পেঠাৱা ভাববাদী

হ য়ৰ কথা িনেল, আৰু লাকসকেল িযেহাৱাৈল ভয় কিৰেল। ১৩

তিতয়া িযেহাৱাৰ বা াবাহক হ েয় িযেহাৱাৰ বা া লাকসকলক ক’ ল,

“‘মই তামােলাকৰ লগত আেছাঁ!’ এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা!” ১৪ সেয়

িযেহাৱাই িযহূদাৰ শাসনক া চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবল, িযেহাচাদকৰ

পু ধান পেুৰািহত িযেহাচূৱা, আৰু জনসাধাৰণৰ অৱিশ লাকসকলৰ

আ া উে ি ত কিৰেল; সই বােব তওঁেলােক বািহনীসকলৰ ঈ ৰ

িযেহাৱাৰ গহৃৰ কাম কিৰবৈল গ’ল, ১৫ তিতয়া ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ

ি তীয় বছৰৰ ষ মাহৰ চৗিবশ িদন আিছল।

২ ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ কালৰ ি তীয় বছৰৰ স ম মাহৰ এৈকশ

িদনৰ িদনা ভাববাদী হ য়ৰ াৰাই িযেহাৱাৰ বাক পনুৰ আিহল, ২

“িযহূদাৰ শাসনক া চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবল, িযেহাচাদকৰ পু ধান

পেুৰািহত িযেহাচূৱা, আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ অৱিশ লাকক এই কথা

কাৱা, ৩ তামােলাকৰ মাজত কান আেছ? িযজেন এই গহৃৰ পবূৰ

গৗৰৱ দিখেছ; আৰু এিতয়া এই গহৃ কেন দিখছা? তামােলাকৰ দিৃ ত

এেয় এেকা নােহাৱাৰ দেৰ নহয় ন? ৪ ‘ হ জৰু ািবল বলৱান হাৱা!’

িযেহাৱাই এই কথা ঘাষণা কিৰেছ, িযেহাচাদকৰ পু হ ধান পেুৰািহত

িযেহাচূৱা, তুিমও বলৱান হাৱা; আৰু িযেহাৱাই কেছ, দশৰ সকেলা

লাক তামােলাক বলৱান হাৱা, আৰু কায কৰা; কাৰণ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই কেছ, ‘মই তামােলাকৰ লগত আেছাঁ!’ ৫ তামােলাক

যিতয়া িমচৰৰ পৰা ওলাই আিহলা, তিতয়া িত ােবাৰ অ ভু কৰাৰ

াৰাই, মই তামােলাকৰ সেত িনয়ম াপন কিৰেলাঁ। আৰু মাৰ আ া

তামােলাকৰ মাজত ি িত ল’ ল; সেয় তামােলােক ভয় নকিৰবা। ৬

কাৰণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘খে ক পাছেত, মই আৰু

এবাৰ আকাশ‐ম ল, পিৃথৱী, সমু আৰু কান ভূিম কঁপাম! ৭আৰু মই

েত ক দশেবাৰক কঁপাম, আৰু েত ক দেশ মাৈল ব মলূ ৱান ব

আিনব; বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, মই এই গহৃ গৗৰেৱেৰ পিৰপণূ

কিৰম। ৮ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, ৰপূ আৰু সাণেবাৰ মাৰ। ৯

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, এই গহৃৰ পবূৰ তাপতৈক ভিবষ তৰ

তাপ অিধক হ’ব, আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এইদেৰ ঘাষণা কিৰেছ,

এই ঠাইত মই শাি দান কিৰম। ১০ ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ ি তীয়

বছৰৰ নৱম মাহৰ চৗিবশ িদনৰ িদনা, ভাববাদী হ য়ৰ াৰাই িযেহাৱাৰ

বাক আিহল, ১১ “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, ‘তুিম

পেুৰািহতসকলক িবধানৰ িবষেয় সাধা আৰু কাৱা: ১২ কােনােৱ যিদ

িনজৰ ব ত পিব মাংস বাি ল যায়, আৰু যিদ িপঠা, িসেজাৱা দাইল,

া াৰস, তল, বা আন কােনা খাৱা ব তওঁৰ সই বাি ল যাৱা

ব ত লােগ, তেনহ’ ল সই খাৱা ব েবাৰ পিব হ’ব ন’?”” পেুৰািহত

সকেল উ ৰ িদ ক’ ল, “নহ’ব।” ১৩ তিতয়া হ েয় ক’ ল, “মৰা শৱ চুই

অ িচ হাৱা কােনা মা েহ যিদ সইেবাৰৰ মাজৰ পৰা কােনা ব চােৱ,

তেনহ’ ল সেয় অ িচ হ’ব ন?” পেুৰািহতসকেল উ ৰ িদ ক’ ল, “হয়,

সেয় অ িচ হ’ব।” ১৪ তিতয়া হ েয় উ ৰ িদ ক’ ল, “িযেহাৱাই কেছ,

মাৰ আগত এই লাকসকল আৰু এই দশ তেন ৱা, আৰু তওঁেলাকৰ

হাতৰ সকেলা কাযও তেন ৱা। তওঁেলােক মাৈল িয উৎসগ কেৰ,

সইেবাৰ অ িচ। ১৫ সেয় এিতয়া িযেহাৱাৰ মি ৰত িশলৰ ওপৰত

িশল াপন নকৰা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক সইেবাৰ িদন িবেবচনা কৰা।

১৬ কােনা মা েহ যিতয়াই শস ৰ দ’মৰ পৰা িবশ জাখৰ শস ল’বৈল

আেহ, তিতয়া তাত কৱল দহ জাখৰ শস মােথান পায়, আৰু কােনা

মা েহ যিতয়া প াশ কলহ া াৰস ল’বৈল া া ৈল আেহ, তিতয়া

তাত কৱল িবশ কলহেহ পায়। ১৭ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, মই

তামােলাকক দশা কিৰেলাঁ, আৰু তামােলাকৰ হাতৰ সকেলা উৎপ

উি দ ৰােগেৰ ন কিৰেলাঁ, তথািপও তামােলােক এিতয়াৈল মাৈল ঘিূৰ

অহা নাই। ১৮ ‘নৱম মাহৰ চৗিবশ িদনৈলেক িযমান িদন অতীত হ গ’ল,

আৰু িযেহাৱাৰ মি ৰৰ িভি মলূ াপন কৰা িদনেৰ পৰা আিজৈলেক

সকেলা িদন িবেবচনা কৰা! ১৯ ভঁৰালত এিতয়াৈলেক শস আেছ ন?

া ালতা, িডমৰু গছ, ডািলম, আৰু িজত গেছ ফল িদয়া নািছল; িক ু

আিজৰ পৰা মই তামাক আশী াদ কিৰম’।” ২০ তাৰ পাছত ৰজা

দািৰয়াবচৰ ৰাজ কালৰ ি তীয় বছৰৰ স ম মাহৰ চৗিবশ িদনৰ িদনা

িযেহাৱাৰ বাক ি তীয়বাৰ হ য়ৈল আিহল, আৰু তওঁ ক’ ল, ২১ “িযহূদাৰ

শাসনক া জৰু ািবলক কাৱা, মই আকাশ‐ম ল আৰু পিৃথৱী কঁপাম;

২২ মই ৰাজ েবাৰৰ িসংহাসন লিুটয়াই পলাম, আৰু দশৰ ৰাজ েবাৰৰ

শি নাশ কিৰম, আৰু ৰথ আৰু ৰথৰ আেৰাহীসকলক লিুটয়াই পলাম;

ঘাঁৰা আৰু ঘাঁৰাৰ আেৰাহী িতজনক িনজৰ ভােয়কৰ তেৰাৱােলেৰ

আঘাত কিৰ তলত পেলাৱা হ’ব। ২৩ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই

ঘাষণা কিৰেছ, সই িদনা মাৰ দাস চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবলক মই

হণ কিৰম; আৰু মই তামাক মাৰ আঙিঠত মাহৰৰ দেৰ াপন কিৰম;

কাৰণ, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, মই তামাক মেনানীত কিৰেলাঁ!’
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১ দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ ি তীয় বছৰৰ অ ম মাহত, ইে াৰ নািতেয়ক

বেৰিখয়াৰ পু জখিৰয়া ভাববাদীৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল: ২

“িযেহাৱাই তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকলৰ ওপৰত অিতশয় অস ু হিছল!

৩ সইকাৰেণ তুিম লাকসকলক কাৱা: ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাইএইকথা

কেছ, “ তামােলােক মাৈল ঘৰূা!” এেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাক ;

“ তিতয়া মই তামােলাকৈল ঘিূৰম!” এই কথা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

কেছ। ৪ তামােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ িনিচনা তামােলাক নহ’বা;

িযসকলৰ আগত আগৰ কালৰ ভাববাদীসকেল কিছল, “বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তামােলােক িনজ িনজ ‐পথৰ, আৰু িনজ িনজ

‐কাযৰ পৰা ঘৰূা!” িক ু তওঁেলােক সই কথা িনেল, বা মাৈল কাণ

িনিদেল।” এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা। ৫ “ তামােলাকৰ পবূপৰুষুসকল ক’ত?

আৰু ভাববাদীসকল িচৰকালৈলেক জীয়াই আেছ ন? ৬ িক ু মাৰ দাস

ভাববাদীসকলক মই আ া কৰা মাৰ বাক আৰু িনয়মেবাৰ তামােলাকৰ

পবূপৰুষুসকলৰ কাণত পৰা নািছল ন? তিতয়া তওঁেলােক মন পালটন

কিৰ ক’ ল, ‘আমাৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ আৰু আমাৰ কায অ সােৰ আমাৈল

কিৰবৰ কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই িথৰ কৰাৰ দেৰ তওঁ আমাৈল

কিৰেল’।” ৭ দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ ি তীয় বছৰৰ একাদশ, অথাৎ চবাট

মাহৰ চৗিবশ িদনৰ িদনা ইে াৰ নািতেয়ক বেৰিখয়াৰ পু জখিৰয়া

ভাববাদীক িযেহাৱাৰ াৰাই এই বাক জেনাৱা হ’ল, ৮ “মই ৰািত দশনত

দিখেলাঁ য, এজন লােক এটা ৰঙা ঘাঁৰাত উিঠ সমতলত থকা মি

গছেবাৰৰ মাজত িথয় হ আিছল; আৰু তওঁৰ পাছত ৰঙা, মগুা আৰু বগা

বৰণীয়া কইবাটাও ঘাঁৰা আিছল। ৯ তিতয়া মই িধেলাঁ, “ হ মাৰ

ভু, এইেবাৰ িক ব ?” তিতয়া মাৰ লগত কথা হাৱা দূতজেন মাক

ক’ ল, “এইেবাৰ িক ব সই িবষেয় মই তামাক দখৱুাম।” ১০ তিতয়া

মি গছেবাৰৰ মাজত িথয় িদ থকা সই লাকজেন উ ৰ িদ ক’ ল,

“পিৃথৱীত চািৰওফােল ফুিৰবৈল িযেহাৱাই পেঠাৱা লাক এইসকল।”

১১ তিতয়া তওঁেলােক মি গছেবাৰৰ মাজত িথয় হ থকা িযেহাৱাৰ

দূতজনাক উ ৰ িদ ক’ ল, “আিম পিৃথৱীৰ সকেলা ফােল ফুিৰেলাঁ আৰু

চাৱা, গােটই পিৃথৱী ি ৰ আৰু িব ােম আেছ।” ১২ তিতয়া িযেহাৱাৰ

দূতজেন উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা, িয িযৰচূােলমৰ,

আৰু িযহূদাৰ নগৰেবাৰৰ অিহেত আপিুন এই স ৰ বছৰ াধ কিৰেয়ই

আেছ, সই িযৰচূােলম আৰু িযহূদাৰ সই নগৰেবাৰৰ ওপৰত আপিুন

িকমান কালৈল দয়া নকৰাৈক থািকব?” ১৩ তিতয়া িযেহাৱাই মােৰ

সেত কথা হাৱা দূতজনক উ ম বাক , এেন িক, শা নাদায়ক বােক েৰ

উ ৰ িদেল। ১৪ তিতয়া মাৰ লগত কথা হাৱা দূতজেন মাক ক’ ল,

“তুিম ঘাষণা কিৰ কাৱা, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“মই িযৰচূােলম আৰু িচেয়ানৰ অেথ মহা অ ালােৰ িলেছাঁ। ১৫

আৰু িনি ে থকা জািত সমহূৰ ওপৰত মই অিতশয় অস ু হেছাঁ;

িকয়েনা মই কৱল অলপ অস ু হাৱাত, তওঁেলাক অম লৰ অেথ

সাহায কেৰাঁতা হ’ল।” ১৬ এই হতুেক িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“মই নানা দয়ােৰ সেত িযৰচূােলমৈল ঘিূৰেলাঁ; তাত মাৰ গহৃ সজা

হ’ব।” বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ এই বচন‐ “আৰু িযৰচূােলমৰ ওপৰত

এডাল পিৰমাণ‐জৰী িব াৰ কৰা হ’ব!” ১৭ তুিম আেকৗ ঘাষণা কিৰ

কাৱা, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ মাৰ নগৰেবাৰ পনুৰায়

ম েলেৰ উপিচ পিৰব, িযেহাৱাই িচেয়ানক পনুৰায় শা না কিৰব আৰু

িযৰচূােলমক আেকৗ মেনানীত কিৰব।” ১৮ পাছত চ তুিল চাই মই

চািৰটা িশং দিখেলাঁ। ১৯ তিতয়া মাৰ লগত কথা হাৱা দূতজনক মই

িধেলাঁ, “এইেবাৰ িক?” তিতয়া তওঁ মাক উ ৰ িদ ক’ ল, “িযহূদা,

ই ােয়ল আৰু িযৰচূােলমক িছ ‐িভ কৰা িশং এইেবাৰ।” ২০ তাৰ

পাছত িযেহাৱাই মাক চািৰজন িশ কাৰ দখৱুােল। ২১ তিতয়া মই

িধেলাঁ, “এওঁেলােক িক কিৰবৈল আিহেছ?” তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “িয

কােনা মা হেক িনজৰ মৰূ দািঙব নাৱাৰাৈক িযহূদাক িছ ‐িভ কৰা

িশং এইেবাৰ; িক ু িয জািতেবােৰ িযহূদা দশ িছ ‐িভ কিৰবৈল িনজ

িনজ িশং তুিলিছল, সই জািতেবাৰক ািসত কিৰবৈল আৰু তওঁেলাকৰ

িশংেবাৰ ভািঙ পলাবৈল, এওঁেলাক আিহেছ।

২ তাৰ পাছত মই চ তুিল চাই হাতত এডাল পিৰমান‐জৰী লাৱা এজন

পৰুষুক দিখেলাঁ। ২ তিতয়া মই িধেলাঁ, “আপিুন ক’ ল যায়?”

তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “িযৰচূােলমৰ দঘ আৰু িকমান, তাক

জিুখ িনণয় কিৰবৈল যাওঁ।” ৩ তিতয়া মােৰ সেত কথা হাৱা দূতজন

আগবািঢ় গ’ল, আৰু আন এজন দূেত তওঁৰ লগত সা াৎ কিৰবৈল ওলাই

আিহল। ৪আৰু ি তীয় দূতজেন তওঁক ক’ ল, “তুিম বগাই যাৱা আৰু

সই ডকাক এই কথা কাৱা, ‘িযৰচূােলম গড় নােহাৱা গাওঁৰ িনিচনা

বসিত ান হ’ব; িযৰচূােলমৰ মাজত থকা অিধক মা হ আৰু প ৰ কাৰেণ।

৫ িকয়েনা িযেহাৱাই কেছ, ‘মেয়ই তাৰ চািৰওফােল অি ৰ গড়, আৰু

তাৰ মাজত গৗৰৱ ৰপূ হ’ম। ৬ িযেহাৱাই কেছ, হ লাকসকল, হ

লাকসকল! তামােলাক উ ৰ দশৰ পৰা পলাই যাৱা; িকয়েনা িযেহাৱাই

কেছ, ‘আকাশৰ চািৰ বায়েুৱ কৰা িনিচনাৈক মই তামােলাকক িছ ‐

িভ কিৰেলাঁ!’ ৭ ‘বািবল জীয়াৰীেয় সেত বাস কৰা হ িচেয়ান, ৰ াৰ

অেথ পেলাৱা’।” ৮ িকয়েনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই মাক স ািনত

কিৰেল, আৰু তামােলাকক লু ণ কৰা জািতেবাৰৰ ওচৰৈল তওঁ মাক

পিঠয়ােল; কাৰণ িযজেন তামােলাকক শ কেৰ, সইজেন তওঁৰ চ ৰ

মিণ শ কেৰ। ৯ িকয়েনা চাৱা, মই যিতয়া িসহঁতৰ ওপৰত মাৰ

হাত জাকািৰম; তিতয়া িসহঁত সই লাকসকলৰ ব ীকাম কৰা লাকৰ

লটু ব হ’ব।” আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই য মাক পিঠয়ােল, তিতয়া

তামােলােক জািনবা। ১০ “ হ িচেয়ান জীয়াৰী, গীত গাই আন কৰা;”

িকয়েনা, িযেহাৱাই কেছ, চাৱা, “মই আিহেছাঁ, আৰু মই তামােলাকৰ

মাজত বাস কিৰম!” ১১ তিতয়া সই িদনা অেনক জািতেয় িযেহাৱাৰ লগ

ল’ব। তওঁ ক’ব, “ তামােলাক মাৰ জা হ’বা; আৰু মই তামাৰ মাজত

বাস কিৰম।” তিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই য মাক তামাৰ ওচৰৈল

পঠােল, ইয়ােক তুিম জািনবা। ১২আৰু িযেহাৱাই পিব দশত িনজ

অংশ ৰেূপ িযহূদা অিধকাৰ কিৰব আৰু পনুৰায় িযৰচূােলমক মেনানীত

কিৰব। ১৩ হ সমদূায় লাক, িযেহাৱাৰ আগত মেন মেন থাকা; িকয়েনা

তওঁ গৰ পৰা জািগ উিঠেছ!

৩ তিতয়া িযেহাৱাই দূতজনাৰ আগত ধান পেুৰািহত িযেহাচূৱাক

িথয় হ থকা দখৱুােল আৰু তওঁৰ অিহেত শ তা দখৱুাবৰ কাৰেণ

তওঁৰ সাঁহােত চয়তানক িথয় হ থকা যন তওঁ মাক দখৱুােল। ২

তিতয়া িযেহাৱাৰ দূেত চয়তানক ক’ ল, “ হ চয়তান, িযেহাৱাই তামাক

ধমিক িদয়ক; িযজেন িযৰচূােলমক মেনানীত কিৰেল, তওঁ তামাক

ধমিক িদয়ক! এওঁ জইুৰ পৰা উিলয়াই অনা আধা পাৰা খিৰ যন নহয়

ন?” ৩ সই সময়ত িযেহাচূৱাই মিলন ব িপি দূতজনৰ আগত িথয় হ

আিছল, ৪ সইবােব দূেত ক’ ল আৰু তওঁৰ আগত িথয় হ থকাসকলক

ক’ ল, “এওঁৰ গাৰ পৰা মিলন ব সােলাকাই পেলাৱা।” তিতয়া তওঁ

িযেহাচূৱাক ক’ ল, “ চাৱা! মই তামাৰ অপৰাধ তামাৰ পৰা আতৰােলাঁ,

আৰু মই তামাক উ ম ব িপ াম।” ৫ মই কেলাঁ, “ তওঁৰ মৰূত

তামােলােক এটা পা িৰ িপ াই িদয়া!” এইদেৰ িযেহাৱাৰ দূত যিতয়া

তওঁেলাকৰ ওচৰত িথয় হ আিছল, তিতয়া তওঁেলােক িযেহাচূৱাৰ

মৰুত এটা িচ পা িৰ িপ াই িদেল, আৰু তওঁক ব িপ ােল। ৬ তাৰ

পাছত িযেহাৱাৰ দূতজনাই িযেহাচূৱাক ােৰ আ া কিৰ ক’ ল, ৭

“বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: তুিম যিদ মাৰ পথত চলা, আৰু

মাৰ আ ােবাৰ যিদ পালন কৰা, তেনহ’ ল তুিম মাৰ গহৃিটৰ কায

চলাবা আৰু মাৰ চাতালখন ৰািখবা; কাৰণ মাৰ আগত িথয় হ থকা

এই লাকসকলৰ মাজত, মই তামাক অহা যাৱা কিৰবৈল অিধকাৰ

িদম। ৮ হ ধান পেুৰািহত িযেহাচূৱা, না, তুিম আৰু তামাৰ আগত

বিহ থকা লগৰীয়াসকল না! িকয়েনা তওঁেলােকই িচন ৰপূ লাক,

কাৰণ চাৱা, মই মাৰ দাসৰ এিট গজািল উৎপ কিৰম। ৯ এিতয়া

িযেহাচূৱাৰ আগত মই াপন কৰা িশলেটাৈল চাৱা। এইেটা িশলৰ
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ওপৰেতই সােতাটা চ ৰখা হেছ’, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ,

‘ চাৱা, মই তাৰ উপযু িশলািলিপ খািদত কিৰম, ‘আৰু এই দশৰ

পাপসমহূ এেকিদনাই মিচ পলাম’। ১০ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ,

‘ সইিদনা িতজেন িনজৰ ওচৰ‐চুবৰুীয়াক িনজ িনজ া ালতাৰ ডালৰ

ওচৰৈল আৰু িডমৰু গছেজাপাৰ তলৈল িনম ণ কিৰবা।

৪ পাছত মােৰ সেত কথা হাৱা দূতজন পনুৰ উভিত আিহল, আৰু

টাপিনত থকা মা হক জেগাৱাৰ দেৰ মাক জগােল। ২ তওঁ মাক

ক’ ল, “তুিম িক দিখছা?” তিতয়া মই ক’ লাঁ, “মই স ণূ সােণেৰ

িনমান কৰা এক দীপাধাৰ দিখেছাঁ; তােৰ ওপৰত এটা পা আেছ।

তােত সই পা ৰ ওপৰত সােতাটা দীপ আেছ, আৰু তাৰ ওপৰত থকা

েত ক দীপাধাৰাৰ সেত সাতডালৈক শিলতা আেছ; ৩আৰু তাৰ ওচৰত

েজাপা িজতগছ আেছ, এেজাপা তলধাৰৰ সাঁফাল আৰু আনেজাপা

তাৰ বাওঁফােল।” ৪ পাছত মােৰ সেত কথা হাৱা দূতজনক আেকৗ মই

িধেলাঁ, “ হ মাৰ ভু এইেবাৰৰ অথ িক?” ৫ তিতয়া মােৰ সেত

কথা হ থকা দূতজেন উ ৰ িদ মাক ক’ ল, “ইয়ােকা তুিম নাজানা ন?”

মই ক’ লা, “ হ মাৰ ভু, মই নাজােনা।” ৬ তিতয়া তওঁ উ ৰ িদ

মাক এই কথা ক’ ল, “জৰু ািবলৈল অহা িযেহাৱাৰ বাক এই, ‘শি বা

পৰা মৰ াৰাই নহয়, িক ু মাৰ আ াৰ াৰাইেহ,’ ইয়াক বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই কেছ।” ৭ “ হ বহৃৎ প ত, তুিম কান? জৰু ািবলৰ আগত

তুিম সমথল হ যাবা, আৰু ‘অ হ, ইয়াৈল অ হ হওক!’ এই জয় িনৰ

সেত তওঁ ধান িশলেটা উিলয়াই আিনব।” ৮ পাছত িযেহাৱাৰ বাক

মাৈল আিহল আৰু ক’ ল, ৯ “ বােল, জৰু ািবলৰ হােত এই গহৃিটৰ

িভি মলূ াপন কিৰেল আৰু তওঁৰ হােত ইয়াক সমা ও কিৰব; ইয়ােত

তুিম জািনবা য, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই মাক তামােলাকৰ ওচৰৈল

পঠােল ১০ িকয়েনা সৰু সৰু িবষয়ৰ িদন কােন হয় ান কিৰব? তিতয়া

লাকসকেল আন কিৰব আৰু জৰু ািবলৰ হাতত ওেলাম‐ৰচীডাল

দিখব। এইেবােৰই গােটই পিৃথৱীত ইফালৰ পৰা িসফােল িম ফুেৰ।

১১ পাছত মই তওঁক উ ৰ িদেলাঁ আৰু আেকৗ িধেলাঁ, “দীপাধাৰৰ সাঁ

আৰু বাওঁফােল থকা এই েজাপা িজতগছ িক?” ১২ পাছত ি তীয়বাৰ

মই তওঁক িধেলা আৰু ক’ লা, “িয ডাল সােণাৱালী নলীেয় িনজৰ

িনজৰ পৰা সােণাৱালী তল ঢািল িদেয়, সই নলী ডালৰ ওচৰত থকা

িজতগছৰ সই ডাল টা বা িক?” ১৩ তিতয়া তওঁ মাক উ ৰ িদ ক’ ল,

“ সই কইডাল িক, ইয়ােকা তুিম নাজানা ন?” মই ক’ লা, “ হ মাৰ

ভু, মই নাজােনা।” ১৪ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “ গােটই পিৃথৱীৰ

িযেহাৱাৰ ওচৰত িথয় হ থকা এই ডাল তল যাগাওঁতা পৰুষু।”

৫ পাছত মই উভিত আিহেলাঁ আৰু চ তুিল চােলাঁ, তােত মই এখন

উিড় থকা িৰয়াব পৰা পিুথ দিখেলাঁ। ২ তিতয়া দূেত মাক ক’ ল,

“তুিম িক দিখছা?” মই উ ৰ িদ ক’ লাঁ, “মই িৰয়াব পৰা এখন উিড়

থকা পিুথ দিখেছাঁ, সেয় দীঘেল িবশ হাত আৰু বহেল দহ হাত।” ৩

তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “ গােটই দশৰ ওপেৰিদ ওলাই যাৱা এেয়

অিভশাপ, িকয়েনা িযেয় চুৰ কেৰ, িস তাৰ এিপিঠৰ মেত উ হ’ব

আৰু িযেয় িমছা শপত খায়, িস তাৰ আন িপিঠৰ মেত উ হ’ব। ৪

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, ‘ইয়াক মই উিলয়ােলাঁ,’ আৰু সেয় চাৰৰ

ঘৰতআৰু মাৰ নােমেৰ িমছা শপত খাৱাজনৰ ঘৰত সামাব। আৰু সেয়

তাৰ ঘৰৰ মাজত থািক কাঠ আৰু িশেল সেত তাক িবন কিৰব।” ৫

তিতয়া মােৰ সেত কথা হাৱা দূতজেন ওলাই আিহ মাক ক’ ল, “তুিম

চ তুিল চাৱা, সৗেটা িক আিহেছ?” ৬ তিতয়া মই িধেলাঁ, “ সইেটা

িক?” তওঁ ক’ ল, “আিহ থকা সইেটা এটা ঐফা‐পা । সইেটােৱই

গােটই দশৰ লাকসকলৰ অিতশয় অৈনিতক আচৰণৰ উপমা ৰপূ।” ৭

তাৰ পাছত দূেত সই পা েটাৰ পৰা ঘৰূণীয়া সীহৰ ঢাকনীখন মকুিল কিৰ

িদেল আৰু সই ঐফা‐পা েটাৰ তিলত এগৰাকী িতেৰাতা বিহ আিছল।

৮ দূেত মাক ক’ ল, “এেয় তা!” এইবিুল তওঁ তাইক ঐফা‐পা ৰ

িভতৰৈল হঁচা মািৰ ঠিল িদেল আৰু মকুিল কৰা সীহৰ ঢাকিন খন পনুৰ

ব কিৰেল। ৯ তিতয়া মই চ তুিল চাই দিখেলাঁ য, গৰাকী মিহলা

মাৰ ফােল আিহ আিছল আৰু সই গৰাকীৰ ডউকাত বায়ু আিছল;

িসহঁতৰ ডউকা বৰেটােকালাৰ ডউকাৰ িনিচনা আিছল। সই গৰাকীেয়

পিৃথৱী আৰু আকাশৰ মােজিদ ঐফা‐পা েটা তুিল ল গিছল। ১০ সেয়

মােৰ সেত কথা হ থকা দূতজনক মই িধেলাঁ, “ সই গৰাকীেয় ঐফা‐

পা েটা ল ক’ ল গেছ?” ১১ তওঁ মাক ক’ ল, “িচনাৰ দশত সই

পা ৰ বােব এটা মি ৰ সািজবৈল গেছ, সইেটা সজা হ’ ল, তাইক

তাইৰ িনজৰ ঠাইত াপন কৰা হ’ব।”

৬ তিতয়া পনুৰায় মই মাৰ চ তুিল চাই দিখেলাঁ, ই প তৰ মাজৰ

পৰা চািৰখন ৰথ ওলাই আিহল। সই প ত িপতলৰ প ত। ২

থম ৰথত ৰঙা ঘাঁৰা, ি তীয়খনত ক’লা ঘাঁৰা, ৩ততৃীয়খনত বগা ঘাঁৰা

আৰু চতুথ খনত বলী ফুটুকা ঘাঁৰা। ৪ তিতয়া মােৰ সেত কথা হাৱা

দূতজনক মই কিৰ ক’ লা, “ হ মাৰ ভু, এইেবাৰ িক?” ৫ দূত‐

জেন উ ৰ িদ মাক ক’ ল, “এইেবাৰ হ’ল গােটই পিৃথৱীৰ ভুৰ আগত

িথয় হ থকাৰ পৰা ওলাই অহা আকাশৰ চািৰ বায়।ু ৬ ক’লা ঘাঁৰাৰ

ৰথখন উ ৰ দশৰ ফালৈল ওলাই গেছ, বগােবাৰ পি ম দশৰ ফােল

আৰু অ ল দাগ থকােবাৰ দি ণ দশৈল গেছ।” ৭আৰু বলীেবােৰ

ওলাই গ, পিৃথৱীত ইফােল িসফােল ফুিৰবৰ বােব অ মিত খিুজেল,

তিতয়া দূেত ক’ ল, “ যাৱা পিৃথৱীত ইফােল িসফােল ফুৰাৈগ!” তিতয়া

সইেবােৰ পিৃথৱীত ইফােল িসফােল ফুিৰবৈল ধিৰেল। ৮ তিতয়া তওঁ

মাক আ ান কিৰেল আৰু মাক মািত ক’ ল, “ চাৱা, উ ৰ দশৰ ফােল

ওলাই যাৱােবােৰ উ ৰ দশত মাৰ াধ মাৰ িনয়ােল।” ৯ সেয়

িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ১০ “ বােল তুিম গ

িহ দয়, টািবয়া, িযদয়া ‐ এই দশা িৰত লাকসকলৰ পৰা ৰপূ আৰু

সাণ লাৱাৈগ; আৰু আিজেয়ই তুিম িনেজ এইেবাৰ ল িযজন বািবলৰ

পৰা আিহল, সই চফিনয়াৰ পু যািচয়াৰ ঘৰৈল যাৱা। ১১ তােত

সই ঘৰত সামাই সই ৰপূ আৰু সাণ ল, তােৰ টা িকৰীিট সািজ

িযেহাচাদকৰ পু িযেহাচূৱা ধান পেুৰািহতৰ মৰূত িদয়াৈগ। ১২আৰু

তুিম তওঁক ক’বা, ‘বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ চাৱা, সই

পৰুষু জনৰ নাম পাখা! তওঁ িয ঠাইত আেছ, সই ঠাইেতই বািঢ়ব; আৰু

তওঁ তিতয়া িযেহাৱাৰ মি ৰ সািজব! ১৩ হয়, তেৱঁই িযেহাৱাৰ মি ৰ

সািজব আৰু তওঁ গৗৰৱ মু েটেৰ িবভূিষত কিৰব; তওঁ িনজ িসংহাসনত

বিহ ৰাজ কিৰব। আৰু পেুৰািহত হ িনজ িসংহাসনত বিহব আৰু

েয়াটােৰ মাজত শাি ৰ ম ণা থািকব। ১৪আৰু সই টা িকৰীিট হেলম,

টািবয়া, িযদয়া, আৰু চফিনয়াৰ পু যািচয়াৰ উদাৰতাৰ সাঁৱৰণৰ অেথ,

িযেহাৱাৰ মি ৰত ৰখা হ’ব। ১৫আৰু দূৈৰত থকা লাকসকল যিতয়া

আিহ িযেহাৱাৰ মি ৰ িন াণৰ সাহায কিৰব, তিতয়া বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই য মাক তামােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল, ইয়াক তামােলােক

জািনবা; আৰু তামােলােক যিদ যে েৰ ঈ ৰ িযেহাৱাৰ বাক পালন কৰা,

তিতয়া এেয় িস হ’ব’।”

৭ পাছত ৰজা দািৰয়াবচৰ ৰাজ ৰ চতুথ বছৰৰ িকে ব নােমেৰ

নৱম মাহৰ চতুথ িদনা, জখিৰয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক

আিহল। ২ সই সময়ত, িযেহাৱাৰ অ হ াথনা কিৰবৈল বৎএলৰ

লাকসকেল চেৰচৰ, ৰগক‐ মলক আৰু তওঁেলাকৰ লাকসকলক

পিঠয়াই িদেল। ৩ তওঁেলােক িযেহাৱাৰ গহৃত উপি ত থকা বািহনীসকল

আৰু ভাববাদীসকলক ক’ ল “মই ইমান বছৰ িয দেৰ শাক কিৰ আিহেছাঁ,

সইদেৰ িনজেক পথৃক ৰািখ প ম মাহত ত ৰািখম ন”? ৪ তিতয়া

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু ক’ ল, ৫

“তুিম দশৰ সকেলা লাকসকলক আৰু পেুৰািহতসকলক এই কথা

কাৱা, ‘ যিতয়া তামােলােক িয প ম আৰু স ম মাহত ত আৰু শাক

কিৰিছলা, তিতয়া তামােলােক সই স ৰ বছৰত, মােৰ উে েশ

কৃতেত ত কিৰিছলা ন? ৬আৰু যিতয়া তামােলােক ভাজন‐পান

কিৰিছলা, তিতয়া তামােলােক িনজৰ িনজৰ কাৰেণ ভাজন‐পান কৰা

নািছলা ন? ৭এই কথাই পবূকালৰ ভাববাদীসকলৰ াৰাই িযেহাৱাই

ঘাষণা কিৰ কাৱা সই বাক নহয়েন, িয কালত িযৰচূােলম আৰু তাৰ
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চািৰওফােল উ ত অৱ াত থকা নগৰেবাৰ আৰু তােৰ সেত দি ণ অ ল

আৰু পি মা লৰ িন ভুিমত তামােলােক বাস কিৰিছলা’?” ৮ পনুৰায়

জখিৰয়াৰ ওচৰৈল িযেহাৱাৰ বাক আিহল, ৯ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ: তামােলােক সত েৰ, িব ােসেৰ আৰু দয়ােৰ িবচাৰ কৰা,

আৰু িতজেন িনজ িনজ ভাইেৰ সেত দয়া আৰু কৰণুা ব ৱহাৰ কৰা; ১০

আৰু িয সকল িবধৱা, িপতহৃীন, িবেদশী আৰু দিৰ সই লাকসকলক

অত াচাৰ নকিৰবা; আৰু তামােলাক কােনও িনজ িনজ ভাইৰ িবৰেু

িনজ মনত ‐ক না নকিৰবা।’ ১১ িক ু তওঁেলােক িনবৈল অস ত

হ’ল; আৰু কা আঁতৰাবৈল িথৰ কিৰেল; আৰু নাত স ত নহ’বৈল

িনজ িনজ কাণত সাপা িদেল। ১২ এেন িক তওঁেলােক বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই িনজ আ াৰ াৰাই আগৰ কালৰ ভাববাদীসকলৰ যােগিদ

পেঠাৱা বাক িনবৰ কাৰেণ তওঁেলােক িনজ িনজ দয় হীৰাৰদেৰ টান

কিৰেল; এই কাৰেণ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ মহাে াধ হ’ল। ১৩ যিতয়া

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই লাকসকলক মািতিছল, তিতয়া লাকসকেল

িনেল। ‘ সই এেকধৰেণ’ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই ক’ ল, “ তওঁেলােক

িচঞিৰ মািতব, িক ু মই িনম। ১৪ িক ু মই তওঁেলােক নজনাৈক

আটাই জািতৰ মাজৈল বা’মাৰিল বতােহেৰ তওঁেলাকক িছ ‐িভ কিৰম।

এইদেৰ তওঁেলাকৰ পাছত দশখন এেনদেৰ উ হ’ল, য তাৰ

মােজিদ কােনও অহা‐ যাৱা নকিৰেল; িকয়েনা তওঁেলাকৰ াৰাই

মেনাহৰ দশখন উ হ’ল।’”

৮ তিতয়া বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল আিহল, আৰু

ক’ ল, ২ “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘মই িচেয়ানৰ

অেথ মহা অ ালােৰ িলেছাঁ, মই তাইৰ অেথ মহা ােধেৰ িলেছাঁ!’

৩ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘মই িচেয়ানৈল উলিট আিহেলাঁ

আৰু িযৰচূােলমৰ মাজত বাস কিৰম, কাৰণ িযৰচূােলম সত পৰুী বিুল

আৰু বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ প তখন পিব বিুল খ াত হ’ব’!” ৪

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: অিত বঢ়ুা হাৱাৰ কাৰেণ পনুৰায়

িযৰচূােলমৰ চকেবাৰত বিহব, িতজন বঢ়ুা‐বঢ়ুীেয় িনজ িনজ হাতত

লাখিুট ল’ব। ৫আৰু ল’ৰা‐ ছাৱালীেবাৰৰ খল ধমািলেৰ সই নগৰৰ

আিলবাটেবাৰ পিৰপণূ হ’ব!” ৬ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ:

“ সই িদনত এই লাকসকলৰ িয অৱিশ ভাগ থািকব, সই লাকসকলৰ

দিৃ ত সেয় আচিৰত বাধ হ’ব; মাৰ দিৃ েতা সেয় আচিৰত বাধ

হ’ব ন?” ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ। ৭ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ চাৱা, মই পৱূ আৰু পি ম দশৰ পৰা মাৰ

জাসকলক িন াৰ কিৰ আিনম! ৮ িকয়েনা িযৰচূােলমত বাস কিৰবৈল

মই তওঁেলাকক ঘৰূাই আিনম, যােত তওঁেলাক পনুৰায় মাৰ জা

হ’ব, আৰু সত তাত আৰু ধািমকতাত মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম!” ৯

“বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ তামােলাক সািহয়াল হাৱা,

িয কথা বতমান িন আছা সই এেকই বাক ভাববাদীসকলৰ মেুখেৰ

কাৱা হিছল, যিতয়া তওঁেলােক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ গহৃৰ িভি মলূ

াপন কৰা হিছল, তিতয়াই মি ৰ িনমান কৰা হিছল। ১০ িকয়েনা

সই কালৰ পেূব কােনা লাকক মজিুৰ িদবৰ বােব বা কােনা প ক

কেৰয়া ল’বৰ বােব টকা নািছল। আৰু বািহৰৈল যাৱাজনেৰই হওঁক

বা িক িভতৰৈল অহা জনেৰই হওঁক শ ৰ পৰা কােনা শাি নািছল।

িকয়েনা মই িতজনক িনজ িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ িবৰেু উচটাই িদিছেলাঁ।

১১ িক ু এিতয়া মই পবূ কালৰ দেৰ এই লাকসকলৰ অৱিশ ভাগৈল

ব ৱহাৰ নকিৰম!’” এইেটােৱই হ’ল বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ঘাষণা।

১২ “িকয়েনা শলযু কঠীয়া িসচাঁ হ’ব। া ালতাই িনজ িনজ ফল

ধিৰব, ভূিমেয় িনজৰ শস উৎপ কিৰব, আৰু আকাশ‐ম েল িনজৰ

িনয়ৰ বৰষাব, কাৰণ মই এই অৱিশ লাকসকলক সই সকেলােৰ

অিধকাৰী কিৰম। ১৩জািতেবাৰৰ মাজত তামােলাক যেনৈক শাওৰ

উদাহৰণ ৰপূ হিছলা, হ িযহূদা বংশ আৰু হ ই ােয়ল বংশ, তেনৈক

এিতয়া মই তামােলাকক উ াৰ কিৰম আৰু তামােলাক আশী াদৰ

িবষয় হ’বা। ভয় নকিৰবা, তামােলাকৰ হাত সবল হওঁক!” ১৪ িকয়েনা

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: “ তামােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকেল

মাৰ াধ তালা সময়ত মই যেনৈক তামােলাকৰ অম ল কিৰবৈল

স কিৰিছেলাঁ,’ ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, ‘আৰু মই

মন পালেটাৱা নািছেলাঁ, ১৫ তেনৈক আেকৗ এই কালত িযৰচূােলমৰ

আৰু িযহূদা‐বংশৰ ম ল কিৰবৈল স কিৰেছাঁ! তামােলােক ভয়

নকিৰবা! ১৬ তামােলােক কিৰবলগীয়া কায এইেবাৰ: িতজেন িনজ

িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ সেত সত আলাপ কিৰবা, তামােলােক নগৰৰ

ৱাৰত যথাথ আৰু শাি জনক িবচাৰ িস কিৰবা। ১৭ তামােলাক

কােনও িনজ মনত িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ িবৰেু ‐ক না নকিৰবা আৰু

িমছা শপত িনিদবা; িকয়েনা এই আটাইেবাৰ মই িঘণ কেৰাঁ!” এই কথা

িযেহাৱাই কেছ। ১৮ পােছ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ বাক মাৰ ওচৰৈল

আিহল আৰু ক’ ল, ১৯ “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘চতুথ,

প ম, স ম আৰু দশম মাহৰ উপবাস িযহূদা‐বংশৰ কাৰেণ আন ও

উ াসৰ িবষয় আৰু সে াষজনক উৎসৱ হ’ব! এই হতুেক তামােলােক

সত ক আৰু শাি ক ভাল পাৱা!” ২০ “বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ: ‘ লাকসকল আেকৗ আিহব, আনিক িভন িভন নগৰত িনবাস

কৰা লাকসকেলা আিহব। ২১আৰু এখন নগৰৰ িনবাসীসকেল আন

এখন নগৰৈল গ ক’ব, ‘ব’লা, িযেহাৱাৰ অ হ াথনা কিৰবৈল আৰু

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৈল আিম বগাই যাওঁহঁক! মেয়া যাম’!

২২ হয়, অেনক দশৰ লাক আৰু পৰা মী জািত সমহূ িযৰচূােলমত

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাক িবচািৰবৈল আৰু িযেহাৱাৰ অ হ াথনা

কিৰবৈল আিহব’!” ২৩ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ: ‘ সই

িদনা জািত সমহূৰ মাজৰ আটাই ভাষা ক’ব পৰা দহ জন লােক এজন

িয দী লাকৰ কােপাৰৰ আঁচল ধিৰ ক’ব, “আিম তামােলাকৰ লগত যাম,

িকয়েনা আিম িনেছাঁ, ঈ ৰ তামােলাকৰ লগত আেছ!”

৯ হ ক দশৰ িবৰেু িযেহাৱাৰ বাক হ’ল আৰু দে চকত তওঁৰ

আ য় হ’ল; িকয়েনা ই ােয়ল আটাই ফদৰ ওপৰত থকাৰ দেৰ

ম ষ জািতৰ ওপৰত িযেহাৱাৰ দিৃ হ’ব। ২আৰু দে চকৰ সীমাত

থকা হমােতা আ য় হ’ব, চীেদােন সেত তূেৰা হ’ব, যিদওবা িসহঁত বৰ

ানী। ৩ তূেৰ িনজৰ বােব দঢ়ৃ কাঁঠ সািজেল আৰু ধিূলৰ দেৰ ৰপূ আৰু

বাটৰ বাকাৰ দেৰ উ ম সাণ দ’ম কিৰেল। ৪ চাৱা ভুেৱ তাইৰ

আিধপত আতৰাব, আৰু সমু ত থকা তাইৰ পৰা ম ন কিৰব আৰু

তাইক অি ৰ াৰাই ািসত কৰা হ’ব। ৫ ইয়ােক দিখ অি েলােন ভয়

কিৰব! কিৰব! আৰু ঘচােয়া দিখ গাজােয়া অত কঁিপব! ইে াণ, তাইৰ

আশা হতবিু হ’ব! িকয়েনা তাইৰ আশাভূিম লাজ িদওঁতা হ’ব; ঘচাৰ

পৰা ৰজা লু হ’ব আৰু কােনও অি েলানত বাস নকিৰব! ৬ এক

অিচনািক জািতেয় অ েদাদত বাস কিৰব, আৰু মই পেল ীয়াসকলৰ

গ িবি কিৰম। ৭ আৰু মই তওঁৰ মখুৰ পৰা তওঁ পান কৰা

তজ আৰু তওঁৰ দাঁতৰ মাজৰ পৰা তওঁৰ িঘণলগীয়া সাদ আতৰাই

িদম; তিতয়া তেৱাঁ আমাৰ ঈ ৰৰ পে অৱিশ লাক হ’ব, তওঁ

িযহূদাত ধান লাক বিুল গিণত হ’ব আৰু ইে াণ িযবচুীয়া ৰপূ হ’ব। ৮

কােনও মােজিদ অহা‐ যাৱা কিৰব নাৱাৰাৈক মাৰ বংশৰ চািৰওফােল

স সাম ৰ িবৰেু মই ছাউিন পািতম, তিতয়া কােনা অত াচাৰী

লাক তওঁেলাকৰ মােজিদ পনুৰায় যাব নাৱািৰব; কাৰণ িনজ চ েৰ

এিতয়া মই দিৃ কিৰেলাঁ! ৯ হ িচেয়ান‐জীয়াৰী, অিতশয় উ াস কৰা, হ

িযৰচূােলম‐জীয়াৰী, জয় িন কৰা! চাৱা! তামাৰ ৰজা তামাৰ ওচৰৈল

ধািমকতােৰ আিহেছ তওঁ ায়, পিৰ াণযু আৰু ন ; তওঁ গাধত,

গাধীৰ পাৱািলেতই উিঠ আিহেছ। ১০ মই ই িয়মৰ পৰা ৰথ আৰু

িযৰচূােলমৰ পৰা ঘাঁৰা উ কিৰম আৰু যু ৰ ধ উ কৰা হ’ব;

িকয়েনা তওঁ জািতেবাৰক শাি ৰ কথা ক’ব, তওঁৰ ৰাজ সমু ৰ পৰা

সমু ৈলেক আৰু নদীৰ পৰা পিৃথৱীৰ অ ৈলেক হ’ব। ১১আৰু তামাৰ

িবষেয় হ’ ল, তামােৰ সেত াপন কৰা িনয়মিটৰ তজৰ ণত পানী

নথকা গাতৰ পৰা মই তামাৰ ব ীয়াৰেবাৰক মাকলােলা। ১২ হ

আশা কৰা ব ীয়াৰসকল, তামােলােক উলিট সংৰি ত গৈল আহাঁ!
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মই আিজেয়ই কাশ কিৰেছাঁ য, মই তামাক ণ ম ল দান কিৰম।

১৩ িকয়েনা মই িযহূদাক মাৰ পে ধ ৰেূপ িভৰােলাঁ আৰু ই িয়মক

কাঁড় ৰেূপ ণত জিুৰেলাঁ। হ িচেয়ান, তামাৰ স ান সকলৰ িবৰেু

তামাৰ স ান সকলক মই উচটাম, আৰু ীকসকল, মই তামাক এজন

বীৰৰ তেৰাৱাল ৰপূ কিৰম! ১৪ িযেহাৱাই তওঁেলাকৰ ওপৰত দখা

িদব আৰু তওঁৰ কাঁড় িবজলুীৰ িনিচনাৈক ওলাব! ভু িযেহাৱাই িশঙা

বজাব আৰু দি ণ অ লৰ বা’মাৰলী বায়ু ৰপূ ৰথত গমন কিৰব। ১৫

বািহনীসকলৰ িযেহাৱা তওঁেলাকৰ ঢাল ৰপূ হ’ব আৰু তওঁেলােক শ ৰ

মঙহ খাব আৰু িফ াৰ িশল ৰেূপ িসহঁতক ভিৰৰ তলত গচিকব। তিতয়া

তওঁেলােক িসহঁতৰ তজ পান কিৰব আৰু া াৰস পান কিৰ গালমাল

কৰাৰ দেৰ গালমাল কিৰব; আৰু তজ ৰখা পা ৰ িনিচনাৈক তওঁেলাক

তেজেৰ পৰূ হ’ব আৰু য েবদীৰ চািৰ চুকৰ িনিচনা হ’ব। ১৬ সইিদনা

তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই িনজৰ মৰ‐ছাগৰ জাক ৰপূ জা বিুল

তওঁেলাকক উ াৰ কিৰব; িকয়েনা তওঁেলাক দশৰ ওপৰত তওঁৰ

িকৰীিটৰ এিট জকমেকাৱা মু তা ৰপূ হ’ব। ১৭ কাৰণ তওঁৰ ম ল

কেন মহৎ! আৰু তওঁৰ সৗ য বা কেন মহৎ! শস ই যৱুাসকলক আৰু

নতুন া াৰেস যৱুতীসকলক সেতজ কিৰব।

১০ তামােলােক বস কালৰ সময়ত িযেহাৱাৰ আগত াথনা কৰা‐

ধমুহুা‐বৰষণু সিৃ কেৰাঁতা িযেহাৱা তেৱঁই! আৰু তেৱঁই

তওঁেলাকৰ বােব জােক জােক বৰষণু িদব, মা হ আৰু পথাৰ উভয়ৰ

বােবই বৰষণু বৰষাব। ২ িকয়েনা গহৃ‐ দৱতােবােৰ অসাৰ কথা কয় আৰু

দৱ েবােৰ িমছা দশন পাই, তওঁেলােক িমছা সেপানৰ কথা কাশ

কিৰ বথৃা সা না িদেয়; এই কাৰেণ তওঁেলােক মৰ‐ছাগৰ িনিচনাৈক

িম ফুেৰ আৰু ৰখীয়া নােহাৱাত খ পায়। ৩ মৰ‐ছাগ ৰখীয়াসকলৰ

অিহেত মাৰ াধ িল উিঠেছ, আৰু এই পিৰচাৰকসকলক মই দ িদম;

িকয়েনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই তওঁৰ জাক িযহূদা‐বংশৰ বজু‐িবচাৰ

ল, তওঁেলাকক িনজৰ উ ম ৰণৱুা ঘাঁৰা যন কিৰব! ৪ তােৰ পৰাই

চুকৰ িশলেটা, ত ু ধিৰ ৰখা খিুট, যু ৰ ধ আৰু অিধপিত সকল আিহব।

৫ তওঁেলােক বীৰ হ যুঁজত বাটৰ বাকাত তওঁেলাকৰ শ েবাৰক

গচিকব; তওঁেলােক যু কিৰব, িকয়েনা িযেহাৱা তওঁেলাকৰ লগত

আেছ, আৰু িযসকল অ ােৰাহী, তওঁেলাকক লি ত কিৰব। ৬ “মই

িযহূদা বংশক সবল কিৰম আৰু যােচফৰ বংশক উ াৰ কিৰম; িকয়েনা

তওঁেলাকক মই পনুৰায় পবূ অৱ াৈল আিনম কাৰণ তওঁেলাকৰ ওপৰত

মাৰ দয়া আেছ। তওঁেলাক যন মাৰ াৰাই পিৰত হাৱা নািছল,

এেন ৱা তওঁেলাক হ’ব; কাৰণ মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ িযেহাৱা আৰু মই

তওঁেলাকৰ াথনাৰ উ ৰ িদম। ৭ তিতয়া ই িয়মীয়াসকল বীৰপৰুষুৰ

িনিচনা হ’ব আৰু া াৰসৰ াৰাই যেনৈক মা হৰ মনত আন হয়,

তওঁেলাকৰ দয়ত তেন আন হ’ব; তওঁেলাকৰ স ান সকেল তােক

দিখ আন কিৰব। তওঁেলাকৰ দেয় িযেহাৱাত উ াস কিৰব! ৮ মই

তওঁেলাকক িৰয়াই মািত একেগাট কিৰম, িকয়েনা মই তওঁেলাকক

উ াৰ কিৰম আৰু তওঁেলাক পনুৰায় বিৃ পাৱাৰ দেৰ বিৃ পাব! ৯

মই তওঁেলাকক জািত সমহূৰ মাজত বীজ িসঁচাৰ দেৰ িসঁিচিছেলাঁ,

িক ু তওঁেলােক দূৰ দশত মাক সাঁৱৰণ কিৰব যােত তওঁেলােক

িনজ িনজ স ান সকলৰ সেত জীৱন‐যাপন কিৰ ঘিূৰ আিহব। ১০

িকয়েনা মই তওঁেলাকক িমচৰ দশৰ পৰা ঘৰূাই আিনম আৰু অচূৰৰ পৰা

তওঁেলাকক গাট খৱুাম। যিতয়া তওঁেলাকৰ ঠাইৰ নাটিন হ’ব, তিতয়া

মই তওঁেলাকক িগিলয়দ দশ আৰু িলবােনানৈল আিনম। ১১ তওঁেলােক

স টপণূ সমু ৰ মােজিদ যা া কিৰব; তওঁেলােক সাগৰৰ ঢৗক হাৰ

কিৰব; আৰু নীল নদীৰ সকেলা জল তওঁেলােক ৱাই পলাব। অচূৰৰ

মহ তল পেলাৱা হ’ব আৰু িমচৰৰ দ ডািল তওঁেলাকৰ পৰা দূৰ কৰা

যাব। ১২ মই তওঁেলাকক মােৰ সেত সবল কিৰম আৰু তওঁেলােক

তওঁৰ নােমেৰ অহা‐ যাৱা কিৰব।” এেয়ই িযেহাৱাৰ ঘাষণা।

১১ হ িলবােনান, অি েয় তামাৰ এৰচ গছেবাৰ াস কিৰবৰ কাৰেণ

তামাৰ ৱাৰেবাৰ মকুিল কৰা! ২ হ দৱদাৰ,ু িবলাপ কৰা,

িকয়েনা এৰচ ব ৃ পিতত হ’ল, কাৰণ িয উ ম আিছল সইেবাৰ ন হ’ল!

হ বাচানৰ অেলান গছেবাৰ, িবলাপ কৰা িকয়েনা গম কাঠিন ভািঙ

পিৰেছ। ৩ মৰ‐ছাগ ৰখীয়ােবাৰৰ মােত িচঞিৰেছ, িকয়েনা তওঁেলাকৰ

গৗৰৱ ংস‐ া হ’ল! যৱুা িসংহেবাৰ গিজ উিঠেছ, িকয়েনা য নৰ

গৗৰৱ উ হ’ল। ৪ এই হতুেক মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱাই এই কথা

ক’ ল, “বধ কিৰবলগীয়া মৰ‐ছাগৰ জাকক তুিম চেৰাৱা; ৫ ( সইেবাৰৰ

িকেনাতােবােৰ সইেবাৰক বধ কেৰ আৰু িনজক দাষী বিুল নাভােব;

আৰু সইেবাৰক বেচাঁতা িতজেন কয়, ‘িযেহাৱা ধ হওঁক! িকয়েনা

মই ধনী হ’ লা’, কাৰণ সইেবাৰৰ িনজ ৰখীয়াসকেল সইেবাৰক মৰম

নকেৰ।) ৬ িকয়েনা দশ‐িনবাসীসকলক মই দয়া নকিৰম।” এেয়

িযেহাৱাৰ ঘাষণা। “িক ু চাৱা! মই লাকসকলৰ িতজনক িনজ মৰ‐

ৰখীয়াৰ আৰু িনজ ৰজাৰ হাতত শাধাই িদম; তওঁেলােক দশ চূণ কিৰব,

িক ু মই তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক উ াৰ নকিৰম।” ৭ তিতয়া

বেচাঁতাসকলৰ বধ কিৰবলগীয়া সই মৰ‐ছাগ জাকেবাৰৰ ৰখীয়া মই

হ’ লা, আৰু মই িনজৰ কাৰেণ ডাল লাখিুট লেলাঁ; এডালৰ নাম “দয়া”

আৰু আনডালৰ নাম “একতা” ৰািখেলাঁ। এইদেৰ মই মৰ‐ছাগৰ জাকেটা

চৰাবৈল ধিৰেলাঁ। ৮ মই এক মাহৰ িভতৰেত সই িতিনজন মৰ‐ছাগ

ৰখীয়াক িবন কিৰেলাঁ; িকয়েনা মই তওঁেলাকৰ িত অৈধয হ’ লা ‐

িকয়েনা তওঁেলাকৰ ােণও মাক িঘণ কিৰেল। ৯ তিতয়া মই ক’ লা,

“মই তামােলাকক আৰু নচৰাওঁ। িযেবাৰ মিৰ আেছ ‐ সইেবাৰক িবন

হ’বৈল িদয়া। আৰু িযেবাৰ অৱিশ থািকব, সইেবাৰক ইজেন িসজনৰ

মাংস খাওঁক।” ১০ সই কাৰেণ মই সকেলা জািতৰ লগত াপন কৰা

িনয়মিট ভািঙবৈল মাৰ সই “দয়া” নামৰ লাখিুটডাল েডাখৰ কিৰেলাঁ।

১১ সইিদনা সই িনয়মিট ভঙা হ’ল আৰু মাক সইদেৰ কৰা দিখ

বেচাঁতাসকেল জািনেল য, এেয় িযেহাৱাৰ বাক ! ১২ মই তওঁেলাকক

কেলাঁ, “যিদ তামােলােক ভাল দখা, তে মাক মাৰ বচ িদয়া; যিদ

ভাল নেদখা তে নালােগ।” তিতয়া তওঁেলােক মাৰ বচৰ অেথ ি শ

চকল ৰপূ জিুখ মাক িদেল। ১৩ তিতয়া িযেহাৱাই মাক ক’ ল, “ সই

ৰপূ ধন‐ভঁৰালত জমা িদয়া, তওঁেলাকৰ িবেবচনাত এেয় উিচত মলূ !”

তিতয়া মই সই ি শ চকল ৰপূ ল িযেহাৱাৰ গহৃত মাৰৰ আগত জমা

িদেলাঁ। ১৪ পাছত িযহূদা আৰু ই ােয়লৰ মাজত া ৰ ব ন ভািঙবৈল

মাৰ “একতা” নামৰ আনডাল লাখিুট েডাখৰ কিৰেলাঁ। ১৫ তিতয়া

িযেহাৱাই মাক পনুৰায় ক’ ল, “তুিম আেকৗ িনজৰ বােব এজন অ ান

মৰ‐ছাগ ৰখীয়াৰ সঁজিুল লাৱা, ১৬ িকয়েনা চাৱা! মই দশত এজন

মৰ‐ছাগৰ ৰখীয়া উৎপ কিৰম! তওঁ ন হ’বলগীয়া ছাগলীেবাৰৰ বজু

িবচাৰ নল’ব। িছ ‐িভ হাৱা ছাগলীেবাৰক িনিবচািৰব বা ভ হাৱােটাক

নকিৰব। আনিক েকা িতপালন নকিৰব, িক ু পু েবােৰ মাংস

খাব পাব আৰু সইেবাৰৰ খৰুাও ডাখৰ ডাখৰৈক িছিঙব। ১৭ হায়, জাক

এিৰ যাৱা অেযাগ মৰ‐ৰখীয়া! তওঁৰ সাঁ চ আৰু সাঁ হাতৰ িবৰেু

তেৰাৱাল ল আহা! তওঁৰ সাঁ হাত িন মা হ যাব আৰু তওঁৰ সাঁ চ

অ হ’ব।

১২ ই ােয়লৰ িবষেয় িযেহাৱাৰ ব ব ‐ এেয় িযেহাৱাৰ ঘাষণা,

িয জন আকাশ ম ল িব াৰ কেৰাঁতা, পিৃথৱীৰ িভি মলূ াপন

কেৰাঁতা আৰু ম ষ ৰ অ ৰত আ া গঠন কেৰাঁতা: ২ চাৱা! মই

িযৰচূােলমক চািৰওফােল থকা আটাই জািতেবাৰক ঢলংপলং হাৱা পান‐

পা ৰপূ কিৰম আৰু িযৰচূােলমক অৱেৰাধ কৰা সময়ত এেয় িযহূদাৰ

িবৰেু ও ঘিটব। ৩ সই িদনা মই িযৰচূােলমক সকেলা জািতৰ পে

তুিলবৈল ক কৰ িশল ৰপূ কিৰম; আৰু িযসকেল তাক তুিলব, তওঁেলােক

িনজেক বৰৈক আঘাত কিৰব আৰু পিৃথৱীৰ আটাই জািতেয় তাইৰ অিহেত

গাট খাব। ৪ সইিদনা িযেহাৱাৰ ঘাষণা এই ‐ “মই েত ক ঘাঁৰাক

আঘাত কিৰ ভয় লগাম আৰু তাত উঠা জনক বলীয়া কিৰম; মই িযহূদা

বংশৈল মাৰ চ মকুিল কিৰম, িক ু স সকলৰ েত ক ঘাঁৰাক

আঘাত কিৰ কণা কিৰম। ৫ তিতয়া িযহূদাৰ ধান লাকসকেল িনজ িনজ

মনেত ক’ব, ‘িযৰচূােলম িনবাসীসকল আমাৰ বল, কাৰণ বািহনীসকলৰ
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িযেহাৱা তওঁেলাকৰ ঈ ৰ’। ৬ সই িদনা মই িযহূদাৰ পিৰচাৰকসকলক

খিৰৰ মাজত থকা জইু ধৰা পা ৰদেৰ আৰু ডাঙিৰেবাৰৰ মাজত লাই

থাৱা আিৰয়াৰ দেৰ কিৰম; তওঁেলােক সাঁ আৰু বাওঁ ফােল চািৰওকােষ

আটাই জািতক াস কিৰব আৰু িনজ ঠাই িযৰচূােলমেতই পনুৰায় বাস

কিৰব। ৭ দায়দূৰ বংশ আৰু িযৰচূােলম‐িনবাসীসকল িযহূদাতৈক বৰ

বিুল িবেবিচত নহ’বৰ কাৰেণ, িযেহাৱাই িযহূদাৰ ত ুেবাৰ থেম ৰ া

কিৰব। ৮ সইিদনা িযেহাৱা িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলৰ ঢাল ৰপূ হ’ব

আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ ল লাক সইিদনা দায়দূৰ সদশৃ হ’ব আৰু

দায়দূৰ বংশ ঈ ৰৰ সদশৃ, তওঁেলাকৰ আেগ আেগ যাৱা িযেহাৱাৰ

দূতেৰই সদশৃ হ’ব। ৯আৰু সইিদনা িযৰচূােলমৰ িবৰেু অহা আটাই

জািতক মই ন কিৰবৈল িথৰ কিৰম।” ১০ আৰু দায়দূ‐বংশৰ আৰু

িযৰচূােলম িনবাসীসকলৰ ওপৰত মই অ হ আৰু িমনিতৰ কাৰেণ

আ া বািক িদম; তিতয়া তওঁেলােক মাক িয দেৰ িবি িছল, সই

িবষেয় তওঁেলােক চাব। এেকিট পু ৰ কাৰেণ িবলাপ কৰা িনিচনাৈক

তওঁেলােক তওঁৰ কাৰেণ িবলাপ কিৰব আৰু থেম জ া পু ৰ িবেয়াগত

মা েহ বজাৰ পাৱাৰ দেৰ তওঁেলােক তওঁৰ কাৰেণ মনত বজাৰ

পাব। ১১ মিগে ান সমথলৰ হদদ‐িৰে াণত কৰা িবলাপৰ িনিচনাৈক

িযৰচূােলমত সই িদনা মহা িবলাপ হ’ব। ১২ দশৰ েত ক গা ীেয়

বেলেগ বেলেগ িবলাপ কিৰব; দায়দূ‐বংশৰ গা ীেয় বেলেগ আৰু

তওঁেলাকৰ প ীসকল বেলেগ; নাথন বংশৰ গা ীেয় বেলেগ আৰু

তওঁেলাকৰ প ীসকল বেলেগ িবলাপ কিৰব। ১৩ লবী‐বংশৰ গা ীেয়

বেলগৈক আৰু তওঁেলাকৰ প ীসকল বেলেগ; িচিময়ীৰ গা ীেয়

বেলেগ আৰু তওঁেলাকৰ প ীসকল বেলেগ; ১৪ েত ক অৱিশ

গা ীৰ মাজত এক এক গা ীেয় বেলেগ আৰু তওঁেলাকৰ প ীসকেল

বেলেগ বেলেগ িবলাপ কিৰব।

১৩ “ সই িদনা পাপ আৰু অ িচতা চাবৈল দায়দু বংশৰ আৰু

িযৰচূােলম‐িনবাসীসকলৰ কাৰেণ এক ভূমকূ খালা যাব। ২

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ঘাষণা এই ‐ “ সইিদনা মই দশৰ পৰা

িতমােবাৰৰ নাম লু কিৰম, তিতয়া সইেবাৰক পনুৰ সাঁৱৰণ কৰা

নহ’ব; আৰু মই ভাববাদীসকলক আৰু অ িচতাজনক আ াক দশৰ

পৰা উিলয়াই পিঠয়াম। ৩ তিতয়াও যিদ কােনােৱ ভাববাণী চাৰ

কেৰ, তেনহ’ ল তওঁৰ জ দাতা িপত‐ৃমাতেৃয় তওঁক ক’ব, ‘তই জীয়াই

নাথািকিব, িকয়েনা তই িযেহাৱাৰ নাম ল িমছা কথা কৱ!’ আৰু িস চাৰ

কিৰেল তওঁৰ জ দাতা িপত‐ৃমাতেৃয় তওঁক খিুচ মািৰব। ৪ তিতয়া

এেন ঘিটব য, সই িদনা েত ক ভাববাদীেয় চাৰ কৰা সময়ত িনজ

িনজ দশনৰ িবষেয় লি ত হ’ব আৰু তওঁেলােক ছল কিৰবৰ অেথ নামাল

হােলৗেচালা পনুৰ িনিপি ব। ৫ িকয়েনা তওঁ ক’ব, “মই ভাববাদী

নহয়! মই কৱল খিতয়কেহ; িকয়েনা ল’ৰা কালেৰ পৰা মই খিত কিৰ

আিহেছাঁ। ৬ িক ু কােনােৱ তওঁক ক’ব, ‘ তামাৰ বা টাৰ মাজত

এইেবাৰ ঘাৰ দাগ িকহৰ?’ তিতয়া তওঁ উ ৰ িদব, ‘ মাৰ ব ু সকলৰ

ঘৰত মই এইেবাৰ আঘাত পাৱা দাগ’।” ৭ “ হ তেৰাৱাল! তুিম মাৰ

মৰ‐ছাগ ৰখীয়াৰ অিহেত, মাৰ লগৰীয়া পৰুষুজনেৰই অিহেত সাৰ

পাৱা”‐ এেয় বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ ঘাষণা। “ মৰ‐ছাগ ৰখীয়াজনক

আঘাত কৰা, তিতয়া মৰ‐ছাগেবাৰ িছ ‐িভ হ যাব! িকয়েনা মই

ু সকলৰ ওপৰত মাৰ হাত চলাম। ৮ িযেহাৱাই কৰা ঘাষণা এই,

গােটই দশৰ ভাগ লাক উ হ’ব!” তওঁেলাক অৱিশ নাথািকব;

কৱল ততৃীয় ভাগ তাত অৱিশ থািকব। ৯আৰু সই ততৃীয় ভাগক

মই জইুত মৱুাই, ৰপূ খপাৰ দেৰ খিপম আৰু সাণ পৰী া কৰাৰ

দেৰপৰী া কিৰম। তওঁেলােক মাৰ নােমেৰ াথনা কিৰব, আৰু মই

তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ম, ‘এেয় মাৰ জা!’ আৰু তওঁেলােক ক’ব,

‘িযেহাৱা মাৰ ঈ ৰ’।”

১৪ চাৱা! িয িদনা তুিম লটু কিৰ লাৱা ব শ েৱ তামাৰ মাজত

ভাগ কিৰ ল’ব, িযেহাৱাৰ এেন এটা সাধ‐িবচাৰৰ িদন আিহ

আেছ। ২ িকয়েনা মই যুঁজৰ অেথ িযৰচূােলমৰ অিহেত আটাই জািতক

গাটাম; তােত নগৰখন আটক কৰা হ’ব! ঘৰেবাৰ লটু কৰা হ’ব আৰু

মিহলাসকলক বলাৎকাৰ কৰা হ’ব! নগৰখনৰ এভাগ লাক ব ী অৱ াৈল

ওলাই যাব, িক ু অৱিশ লাকসকলক নগৰখনৰ পৰা উ কৰা নহ’ব।

৩ িক ু িযেহাৱাই যু কিৰবৈল ওলাই যাব আৰু সই নগৰেবাৰৰ িবৰেু

তওঁ যুঁজ কৰাৰ দেৰই যুঁজ কিৰব। ৪ সই িদনা পৱূফােল িযৰচূােলমৰ

স খুত থকা জতুন প তৰ ওপৰত তওঁৰ চৰণ ি িত হ’ব; আৰু জতুন

পবত মােজেৰ ফািট পবূ আৰু পি ম ফােল ভাগ হ বৰ ডাঙৰ উপত কা

হ’ব আৰু পবতৰ এফাল উ ৰ িদেশ আৰু আন ফাল দি ণ িদেশ ঁহিক

যাব। ৫ তিতয়া তামােলােক মাৰ প ত খনৰ উপত কাইিদ পলাবা;

িকয়েনা প ত খনৰ সই উপত কা আঁচলৈলেক িব তৃ হ’ব। এেন

িক, িযহূদাৰ ৰজা উি য়াৰ ৰাজ ৰ সময়ত ভূিমক হওঁেত যেনৈক

তামােলাক পলাইিছলা, তেনৈক পলাবা; তিতয়া মাৰ ঈ ৰ িযেহাৱা

আিহব আৰু তামােলাকৰ সেত সকেলা পিব লাক থািকব। ৬আৰু

সই িদনা পাহৰ নাইিকয়া হব, তৰােবাৰ ান হ যাব। ৭ িক ু সেয়

িযেহাৱাই জনা অ পম িদন হ’ব, সেয় িদেনা নহয় ৰািতও নহয়, িক ু

সি য়া সময়ত পাহৰ হ’ব। ৮আৰু সইিদনা িযৰচূােলমৰ পৰা জীৱ

জল সমহূ ওলাব, তাৰ আধা পৱূ সমু ৰ ফােল, আধা পি ম সমু ৰ

ফােল যাব; সেয় গৰম বা জাৰকালেতা থািকব। ৯ িযেহাৱা গােটই

পিৃথৱীৰ ওপৰত ৰজা হ’ব! সইিদনা িযেহাৱা অি তীয় হ’ব আৰু তওঁৰ

নােমা অি তীয় হ’ব। ১০ গবােৰ পৰা তাৰ মাজত দি ণফােল থকা

িৰে ানৈলেক গােটই দশ পিৰব ন হ অৰাবা যন হ’ব আৰু নগৰখন

িব ামীনৰ ৱাৰৰ পৰা থম ৱাৰৰ ঠাইৈলেক, চুকৰ ৱাৰৈলেক আৰু

হনেনলৰ ওখ কাঁঠৰ পৰা ৰজাৰ া া ৈলেক ওখ হ িনজ ঠাইত

ািপত হ’ব। ১১ লাকসকেল িযৰচূােলমত বাস কিৰব; কােনা শ েৱ

তওঁেলাকক ংস কিৰবৈল তাৈল নািহব। িযৰচূােলম িনৰাপেদ বাস

কিৰব। ১২ িযৰচূােলমৰ িবৰেু যুঁজ কৰা আটাই জািতক িযেহাৱাই

এই মহামাৰীেৰ আঘাত কিৰব: ভিৰৰ ওপৰত ভৰ িদ িথয় হ থােকাঁেত

তওঁেলাকৰ মাংস য় পাব, চ ৰ গাতত তওঁেলাকৰ চ য় পাব আৰু

তওঁেলাকৰ মখুত তওঁেলাকৰ িজভা য় পাব। ১৩আৰু সই িদনা

তওঁেলাকৰ মাজত িযেহাৱাৰ পৰা মহােকালাহল উপি ত হ’ব; তিতয়া

িতজেন িনজ ওচৰ‐চুবৰুীয়াৰ হাতত ধিৰব আৰু িতজেন িনজ ওচৰ‐

চুবৰুীয়াৰ অিহেত হাত তুিলব। ১৪ িযহূদােয়া িযৰচূােলমত যুঁজ কিৰব!

তওঁেলােক চািৰওফােল থকা সকেলা জািতৰ সাণ ৰপূ, কােপাৰ আিদ

ধন‐স ি অিধকৰেূপ গাটাব। ১৫আৰু সই ছাউিনেবাৰত থকা ঘাঁৰা,

খছৰ, গাধ আিদ সকেলা প ৰ আঘাতেবাৰ, সই আঘাতৰ িনিচনাই

হ’ব। ১৬আৰু িযৰচূােলমৰ িবৰেু অহা আটাই জািতৰ অৱিশ থকা

িতজেন বছেৰ বছেৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ৰজাৰ আগত িণপাত

কিৰবৈল আৰু পঁজা‐প পালন কিৰবৈল উিঠ আিহব। ১৭ পিৃথবীৰ

আটাই গা ীেবাৰৰ মাজত িযসকেল বািহনীসকলৰ িযেহাৱা ৰজাৰ আগত

িণপাত কিৰবৈল িযৰচূােলমৈল উিঠ নািহব, তওঁেলাকৰ ওপৰত বিৃ

নহ’ব। ১৮আৰু িমচৰীয়া গা ী যিদ উিঠ আিহ উপি ত নহয়, তে

তওঁেলাকৰ ওপৰেতা বৰষণু নহ’ব; পঁজা‐প পালন কিৰবৈল উিঠ নহা

জািতক িযেহাৱাই মহামাৰীেৰ আঘাত কিৰব। ১৯ এেয় িমচৰৰ আৰু পঁজা‐

প পালন কিৰবৈল উিঠ নহা আটাই জািতৰ দ হ’ব। ২০ িক ু সই

িদনা, “িযেহাৱাৰ উে েশ পিব !” এই কথা ঘাঁৰােবাৰৰ িটিলঙাত থািকব

আৰু িযেহাৱাৰ গহৃত থকা সকেলা ৰ ন‐পা য েবদীৰ আগত থকা

তজ ৰখা পা েবাৰৰ িনিচনা হ’ব; ২১ এেন িক, িযৰচূােলম আৰু িযহূদাৰ

েত ক ৰ ন‐পা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ উে েশ পিব হ’ব; আৰু

বিলদান কেৰাঁতা আটাইেলােক আিহ তাৰ মাজত কােনা কােনা পা ল

তােত িসজাব। সই িদনা বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ গহৃত কনানীয়া লাক

পনুৰ নাথািকব।
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১ মলাখীৰ াৰাই ই ােয়লীয়াসকলৈল িযেহাৱাৰ বাক । ২ িযেহাৱাই

কেছ, “মই তামােলাকক ম কিৰেলাঁ,” িক ু তামােলােক কাৱা,

“আপিুন আমাক কেনৈক ম কিৰেল?” িযেহাৱাই কেছ, “এেচৗ

জােনা যােকাবৰ ককােয়ক নািছল? ৩ তথািপও মই যােকাবকেহ ম

কিৰেলাঁ; িক ু এেচৗক অ া কিৰেলাঁ। মই তওঁৰ প তেবাৰ এক

ংস ান কিৰেলাঁ আৰু তওঁৰ উ ৰািধকাৰ মৰভূুিমৰ িশয়ালেবাৰক

িদেলাঁ।” ৪ যিদও ইেদােম কেছ, “আমাক চূণ‐িবচূণ কৰা হ’ল; িক ু

আিম ংস ানেবাৰ পনুৰায় সািজম;” সেয়, বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

কেছ, “ তওঁেলােক সািজব পােৰ, িক ু মই ভািঙ পলাম; লাক সকেল

তওঁেলাকক ‘ তাৰ দশ’ আৰু ‘িযেহাৱাই িচৰকাল াধ কৰা জািত

বিুল’ ক’ব। ৫ ইয়াক তামােলােক িনজৰ চ েৰ দখা পাবা আৰু

তামােলােক ক’বা, “ই ােয়লৰ সীমাৰ বািহৰেতা িযেহাৱা মহান হওঁক!” ৬

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “পু ই িনজৰ িপতকৃ আৰু দােস

িনজৰ মািলকক সমাদৰ কেৰ; মই যিদ িপতৃ হওঁ, তে মাৰ স ান ক’ত?

মই যিদ মািলক হওঁ, তে মাৰ িত ভয় ক’ত? হায় পেুৰািহতসকল,

তামােলােকই মাৰ নাম তু কিৰছা। িক ু তামােলােক কছা, ‘আিম

কেনৈক আেপানাৰ নাম তু কিৰেলাঁ?’ ৭ তামােলােক মাৰ য ‐

বদীৰ ওপৰত অ িচ খাৱা‐ব উৎসগ কিৰছা। তথিপও কছা, ‘আিম

কেনৈক আেপানাক অ িচ কিৰেলাঁ?’ এইকথা কওঁেতই িযেহাৱাৰ মজক

ঘিৃণত কৰা হয়। ৮ তামােলােক বিলদানৰ অেথ যিতয়া অ প উৎসগ

কৰা, সয়া জােনা তা নহয়? তামােলােক যিতয়া খাৰা আৰু ৰাগীয়া

প উৎসগ কৰা সয়াও জােনা তা নহয়? তামােলাকৰ দশািধপিতৰ

আগত তাক উপহাৰ ৰেূপ িদ চাৱােচান; তওঁ া কিৰবেন বা

তামােলাকৰ িত স হ’বেন? ইয়ােক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই কেছ।

৯ এিতয়া তামােলােক ঈ ৰৰ ওচৰত িনেবদন কৰা যন তওঁ আমাৰ

িত সদয় হয়; তামােলাকৰ হােতেৰই এেন উৎসগ কৰা হেছ, সেয়

তওঁ জােনা তামােলাকৰ এজনেকা া কিৰব?” ইয়ােক বািহনীগণৰ

িযেহাৱাই কেছ। ১০ “ওহ! তামােলাকৰ মাজৰ এজেনও যিদ মি ৰৰ

ৱাৰেবাৰ ব কিৰেলেহঁেতন, তেনহেল তামােলােক মাৰ য েবদীৰ

ওপৰত বথৃাই জইু ন লােলেহেতঁন! তামােলাকত মই অলেপা স ু

নহয়।” ইয়াক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই কেছ। “ তামােলাকৰ হাতৰ পৰা

মই কােনা উৎসগ হণ নকিৰম। ১১ িকয়েনা সূযৰ উদয় ানৰ পৰা

অ গমণ ান পয সকেলা জািতৰ মাজত মাৰ নাম মহান হ’ব আৰু

েত ক ানত মাৰ নামৰ উে েশ ধপূ েলাৱা আৰু িচ নেবদ

উৎসগ কৰা হ’ব; িকয়েনা মাৰ নাম জািতেবাৰৰ মাজত মহান হ’ব”

বািহনীগণৰ িযেহাৱাই কেছ, ১২ “িক ু , তামােলােকই ইয়াক অপিব

কিৰছা; িকয়েনা তামােলােক কছা, িযেহাৱাৰ মজ অ িচ; সই মজৰ

ফল আৰু তাৰ খাদ ক ঘণৃা কৰা হ’ব। ১৩ তামােলােক পনুৰ কছা, ‘এয়া

িক য ক কৰ’ আৰু তাৰ ওপৰত তামােলােক ঘণৃাপণূ হষা িন (নােকেৰ

কৰা শ ) কৰা;” ইয়ােক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই কেছ। “ তামােলােকেতা

লটু কৰা, খাৰা আৰু ৰাগীয়া প আিন বিল উৎসগৰ কাৰেণ িদয়া! মই

জােনা সয়া তামােলাকৰ হাতৰ পৰা হণ কিৰম?” ইয়াক িযেহাৱাই

কেছ, ১৪ “িয ছলনাকাৰীেয় িনজৰ মৰ‐ছাগৰ জাকৰ মাজত মতা মৰ‐

ছাগ থািকেলও ভুৰ উে েশ স কিৰ এজনী ঘণুীয়া মাইকী প ৰ

বিল উৎসগ কেৰ, তওঁ শাপ হওঁক; িকয়েনা মই মহান ৰজা; সকেলা

জািতৰ মাজত মাৰ নাম ভয়াবহ।” ইয়াক বািহনীগণৰ িযেহাৱাই কেছ।

২ এিতয়া হ পেুৰািহতসকল, তামােলাকৰ িত এই আ া। ২

বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ, “ মাৰ নামৰ মিহমা ীকাৰ কিৰবৰ

কাৰেণ তামােলােক যিদ মাৰ কথা না আৰু মেনােযাগ িনিদয়া, তে

মই তামােলাকৰ ওপৰত এক শাও পঠাম আৰু তামােলাকৰ সকেলা

আশী াদৰ পা ক শাওৈল পিৰণত কিৰম। বা িৱক ইিতমেধ মই

সকেলােক শাও িদেলাঁ; কাৰণ তামােলােক মাৰ আ াৈল মেনােযাগ িদয়া

নাই। ৩ চাৱা, মই তামােলাকৰ কাৰেণই তামােলাকৰ বংশধৰসকলক

শাি িদম। তামােলাকৰ মখুত মই উৎসৱৰ উৎসিগত প ৰ িব া িলিপ

িদম আৰু তােৰই সেত তামােলাকক ল যাৱা হ’ব।” ৪ “ তামােলােক

জািনবা য, মই তামােলাকৰ ওচৰৈল এই আ া পঠাইেছা যােত লবীৰ

সেত াপন কৰা মাৰ ব ৱ া চিল থােক।” ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

কেছ। ৫ “ লবীৰ লগত মই িয ব ৱ া াপন কিৰিছেলাঁ, সয়া জীৱন

আৰু শাি ৰ ব ৱ া; মই তওঁক সই েয়ােকা িদিছেলাঁ; তওঁ মাক যােত

ভয় কেৰ, ই এক ভয়ৰ ব ৱ াও; তওঁ মাক সঁচাই ভয় কিৰিছল আৰু

মাৰ নামত ভীত হিছল। ৬ তওঁৰ মখুত সত তাৰ িশ া আিছল আৰু

তওঁৰ ওঁঠত কােনা অধম পাৱা নািছেলা; তওঁ শাি েৰ আৰু সত তােৰ

মাৰ লগত অহােযাৱা কিৰিছল আৰু অেনকক পাপৰ পৰা ঘৰূাইিছল। ৭

এজন পেুৰািহতৰ ওঁেঠ ান ৰ া কিৰব লােগ আৰু মা েহ তওঁৰ মখুৰ

পৰা আেদশ িবচািৰব লােগ; কাৰণ তঁেৱই মাৰ অথাৎ বািহনীসকলৰ

িযেহাৱাৰ বাতাবাহক। ৮ িক ু তামােলােক হ’ ল সত ৰ পথৰ পৰা

এফলীয়া হ গ’লা; ব ৱ া স কীয় িশ াত অেনকক উজিুট খৱুালা।

এইদেৰ লবীৰ সেত হাৱা মাৰ িনয়মিট তামােলােক ন কিৰলা।”

ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ। ৯ “সকেলা লাকৰ স খুত

মই তামােলাকক তু আৰু ঘণৃাৰ পা কিৰেলাঁ; কাৰণ মাৰ পথত

তামােলােক চলা নাই, িক ু তাৰ পিৰবেত ব ৱ াৰ িবষয়ত লাকসকলৰ

লগত প পািত কিৰলা।” ১০ আমাৰ সকেলােৰ িপতৃ এজনা নহয়

জােনা? এজনা ঈ েৰই জােনা আমাক জন কৰা নাই? তে আিম িকয়

িতজেন িনজ িনজ ভাইৈল িব াসঘাতকতা কিৰ আমাৰ পতকৃ ব ৱ াক

অপিব কেৰাঁ? ১১ িযহূদাই িব াসঘাতকতা কিৰেল; ই ােয়ল আৰু

িযৰচূােলমত িঘণলগীয়া কায কৰা হেছ; িকয়েনা িযহূদাই িযেহাৱাৰ সই

পিব ান, যাক তওঁ ম কেৰ, তাক অপিব কিৰেছ; িযহূদাৰ লােক

এজন িবেদশী দৱতাৰ ক াক িবয়া কিৰেছ। ১২ িয ব ি েয় এেনৰপূ

কায কেৰ, তওঁ যিদও বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ উে েশ নেবদ উৎসগ

কেৰ, তথািপও িযেহাৱাই যােকাবৰ বংশৰ মাজৰ পৰা তওঁক উ

কিৰব। ১৩ তামােলাকৰ আন এটা অপকম এই; তামােলােক চ ‐ লা,

ন আৰু িবলােপেৰ িযেহাৱাৰ য েবদী স ণূৈক িতয়াই পলাইছা;

সই কাৰেণ তামােলােক িয উৎসগ কেৰ, তাৰ িত তওঁ দিৃ পাত

নকেৰ আৰু স হ তামােলাকৰ হাতৰ পৰা তাক হেণা নকেৰ।

১৪ তামােলােক কাৱা, “িকয় নকেৰ?” ইয়াৰ কাৰণ হেছ, িযেহাৱা

তামােলাক েত কজন লাক আৰু তওঁৰ যৗৱনকালৰ ভাযাৰ িববাহৰ

মাজত সা ী হিছল; যিদও তওঁ তামাৰ সংগী আৰু িববাহৰ িনয়মৰ াৰা

হাৱা তামাৰ ভাযা, তথািপও তুিম তওঁৰ িত িব াস‐ঘাতকতা কিৰছা।

১৫ িযেহাৱাই জােনা ামী আৰু ভাযাক িনজৰ আ াৰ এক অংশেৰ এক

কৰা নাই? শৰীৰ আৰু আ াত তওঁেলাক তওঁেৰই। তওঁ তওঁেলাকক

িকয় এক কিৰেল? কাৰণ তওঁ তওঁেলাকৰ াৰাই ঈ ৰভ বংশ পাবৈল

আশা কিৰ আিছল; গিতেক তামােলােক িনজৰ িনজৰ আ াৰ িবষেয়

সাৱধান হাৱা; যৗৱনকালৰ ভায াৰ সেত কােনও িব াস‐ঘাতকতা

নকিৰব। ১৬ “িকয়েনা মই ভায া ত াগ িঘণ কেৰাঁ” ইয়াক ই ােয়লৰ

ঈ ৰ িযেহাৱাই কেছ। বািহনীগণৰ িযেহাৱাই কেছ, “িযজেন িনজৰ

ব অত াচােৰেৰ ঢােক, তওঁক মই িঘণ কেৰাঁ;” সেয় আেপানােলােক

িনজৰ িনজৰ আ াৰ িবষেয় সাৱধান হওঁক, িব াস‐ঘাতকতা নকিৰব।

১৭ তামােলােক িনজৰ কথাৰ াৰাই িযেহাৱাক া কিৰ তুিলছা; িক ু

তামােলােক কছা, “ কেনৈক আিম তওঁক া কিৰেছাঁ?” এইদেৰ

তামােলােক কিৰছা, িকয়েনা তামােলােক কছা, “িযসকেল ম কেৰ,

তওঁ িযেহাৱাৰ দিৃ ত উ ম আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ ওপৰত স ু ,” নাইবা

তামােলােক কছা, “ ায় িবচাৰ কেৰাঁতা সই ঈ ৰ ক’ত আেছ?”

৩ বািহনীগণৰ িযেহাৱাই কেছ, “ চাৱা, মই মাৰ িনজ বাতবাহকক

পঠাম আৰু তওঁ মাৰ আেগেয় গ পথ যু ত কিৰব; তাৰ পাছত িয

ভুৰ কাৰেণ তামােলােক অেপ া কিৰছা, তওঁ হঠােত িনজৰ মি ৰৈল

আিহব; িনয়মৰ সই বাতাবাহক, িযজনাত তামােলাক আনি ত হাৱা,

চাৱা, তওঁ আিহ আেছ।” ২ িক ু তওঁৰ আগমনৰ িদন কােন সিহব
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পািৰব? তওঁ উপি ত হ’ ল কােন িথয় হ িথেৰেৰ থািকব পািৰব?

িকয়েনা তওঁ শাধন কৰা এ ৰা জইুৰ তুল আৰু ধাবাৰ চােবানৰ

তুল । ৩ তওঁ ৰপূ পিৰ াৰ আৰু িব কৰা লাকৰ দেৰ িবচাৰ

কিৰবৈল বিহব। তওঁ লবীৰ স ান সকলক িচ কিৰব; সাণ আৰু ৰপূৰ

দেৰ তওঁেলাকক িব কিৰব। পাছত তওঁেলােক িযেহাৱাৰ উে েশ

ধািমকতাৰ নেবদ উৎসগ কিৰব। ৪ তিতয়া যেনৈক পবূৰ িদনেবাৰত

আৰু আিদকালৰ বছৰেবাৰত হিছল, তেনৈক িযহূদা আৰু িযৰচূােলমৰ

লাকসকলৰ উৎসগৰ নেবদ েৰ িযেহাৱাক স ু কিৰব। ৫ বািহনীগণৰ

িযেহাৱাই কেছ, “ তিতয়া মই িবচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ তামােলাকৰ

ওচৰৈলআিহম; সই সময়ত মায়াবী, ব িভচাৰী, িমছা সা ী আৰু িযসকেল

ব ৱাৰ পািৰ িমকত অ ায় কেৰ, িবধৱা আৰু িপতহৃীনক অত াচাৰ

কেৰ, িবেদশীৰ িত অিবচাৰ কেৰ আৰু িযসকেল মাক ভয় নকেৰ,

সই লাকসকলৰ িবৰেু মই এক ত সা ী হ আিহম।” ৬ “িকয়েনা

মই, িযেহাৱা, মাৰ কােনা পিৰব ন নাই; সেয়, হ যােকাবৰ বংশধৰ,

তামােলাক িবন হাৱা নাই। ৭ তামােলাকৰ পবূ‐পৰুষুসকলৰ িদনেৰ

পৰা তামােলােক মাৰ িবিধেবাৰ ত াগ কিৰ আিহছা, সইেবাৰ পালন

কৰা নাই। মাৰ ওচৰৈল ঘিূৰ আহাঁ আৰু মেয়া তামােলাকৰ কাষৈল ঘিূৰ

আিহম; িক ু তামােলােক কছা, ‘আিম কেনৈক ঘিূৰ আিহম?’ ৮ মা েহ

ঈ ৰক ঠগাব নিক? িক ু তামােলােকেতা মাক ঠগাইছা। তথািপও

তামােলােক কছা, ‘আিম কেনৈক আেপানাক ঠগাইেছাঁ?’ আয়ৰ দশম

ভাগত আৰু দানৰ িবষয়ত তামােলােক মাক ঠগাইছা। ৯ তামােলাক

এক অিভশাপত অিভশ ; িকয়েনা তামােলােক মােকই ঠগাইছা, এেন

িক গােটই জািতেয়ই ঠগাইেছ। ১০ তামােলােক তামােলাকৰ সম

আয়ৰ দশমাংশ মাৰ গহৃত আহাৰ হ’বৰ কাৰেণ ভঁৰালৈল আনা। মই

তামােলাকৈল আকাশৰ ৱাৰ মকুিল কিৰম ন নকিৰম, আৰু ঠােয়

নধৰাৈক তামােলাকৈল আশী াদ বষাম ন নবষাম, তাক জািনবৈল

তামােলােক ইয়ােৰই মাক পৰী া কিৰ চাৱা।” বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই

এই কথা কেছ। ১১ “মই তামােলাকৰ িবৰেু াসকাৰী পাকক ধমিক

িদম যােত সইেবােৰ তামােলাকৰ ভূিমৰ শস ন নকিৰব; তামােলাকৰ

বাৰীৰ া ালতাৰ ফল সময়ৰ আেগেয় সিৰ নপিৰব।” ইয়াক বািহনীগণৰ

িযেহাৱাই কেছ। ১২ “সকেলা জািতেয় তামােলাকক ধ বিুলব; িকয়েনা,

তামােলাক আন পণূ দশৰ লাক হ’বা।” বািহনীগণৰ িযেহাৱাই এই

কথা কেছ। ১৩ িযেহাৱাই পনুৰ কেছ, “ তামােলােক মাৰ অিহেত টান

টান কথা কছা।” িক ু তামােলােক কছা, ‘আিম তামাৰ অিহেত িক

কেলাঁ?’ ১৪ তামােলােক ক’লা, ‘ঈ ৰৰ ভজনা কৰা অনথক। তওঁৰ

আ া পালন কৰা বা শাক কাশ কিৰ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাৰ সা ােত

চলা‐ফুৰা কৰাৰ াৰাই আমাৰ িক লাভ হ’ল? ১৫আিম এিতয়া গ ী

লাকসকলক ধ বােলাঁ; হয়, াচাৰীসকল িতি ত হেছ আৰু

তওঁেলােক ঈ ৰক পৰী া কিৰও ৰ া পাইেছ।” ১৬ তিতয়া িযসকেল

িযেহাৱাক ভয় কেৰ, তওঁেলােক এজেন আন জনৰ সেত আলাপ কিৰেল

আৰু িযেহাৱাই তাক মেনােযােগেৰ িনেল; িযেহাৱাৈল ভয় ৰােখাঁতা

আৰু তওঁৰ নামক স ান কেৰাঁতা সকলৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ স খুত

এখন ৰণাথক পিুথ িলখা হ’ল। ১৭ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ,

“ তওঁেলাক মােৰই হ’ব; মই কায কৰাৰ িদনা তওঁেলাক মাৰ িনজৰ

িবেশষ স ি হ’ব; মা েহ যেনৈক িনজৰ সৱাকাৰী পেুতকক মৰম কিৰ

শাি ৰ পৰা ৰহাই িদেয়, মেয়া তওঁেলাকক ৰহাই িদম। ১৮ তিতয়া

পনুৰায় তামােলাক ঘিূৰ আিহবা; ধািমক আৰু ৰ মাজত, অথাৎ ঈ ৰৰ

আৰাধনা কৰা লাকৰ আৰু তওঁৰ আৰাধনা নকৰা লাকৰ মাজত েভদ

দিখবৈল পাবা।”

৪ বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই এই কথা কেছ, “িকয়েনা চাৱা, সই িদন

আিহেছ; সেয় অি শালৰ িনিচনাৈক িলব। সই িদনা সকেলা

গ ী ও াচাৰী লাক নৰাৰ িনিচনা হ’ব; িয িদন আিহ আেছ, সই

িদেন তওঁেলাকক পিুৰ পলাব; এডাল িশপা িক ডাল এেকােক অৱিশ

নথকাৈক তওঁেলাকক পিুৰ পলাব। ২ িক ু মাৰ নামত ভয় ৰােখাঁতা িয

তামােলাক, তামােলাকৰ িত ধািমকতাৰপূ সূয উিদত হ’ব, যাৰ িকৰণ

তাদায়ক; তামােলােক বািহৰ হ গাহািলৰ পৰা মকুিল হাৱা দামিুৰৰ

িনিচনাৈক ডও িদবা। ৩ তামােলােক লাকসকলক গচিকবা; মই

এই কায কৰাৰ িদনা তওঁেলাক তামােলাকৰ ভিৰৰ তলত থকা ছাঁই

যন হ’ব।” ইয়াক বািহনীসকলৰ িযেহাৱাই কেছ। ৪ “ তামােলােক

মাৰ দাস মািচৰ ব ৱ াৰ কথা অথাৎ মই তওঁক হােৰব পবতত

সকেলা ই ােয়লৰ কাৰেণ িয সকেলা িবিধ আৰু শাসন‐ ণালীেবাৰ

িদিছেলাঁ, সইেবাৰ সাঁৱৰণ কৰা। ৫ চাৱা, িযেহাৱাৰ সই মহৎ আৰু

ভয়ানক িদন অহাৰ পেূবই মই তামােলাকৰ ওচৰৈল এিলয়া ভাববাদীক

পঠাম। ৬ তওঁ িপতসৃকলৰ দয় স ান সকলৰ িত আৰু স ান সকলৰ

দয় িপতসৃকলৈল ঘৰূাব যােত মই আিহ পিৃথৱীক অিভশােপেৰ আঘাত

নকিৰম।”





নতুন িনয়ম



তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “ হ িপত,ৃ এওঁেলাকক মা কৰা; িকয়েনা এওঁেলােক িক কিৰেছ, সই িবষেয় নাজােন।”

পাছত তওঁেলােক িচিঠ খিল তওঁৰ ব ভগাই লেল।

লকূ ২৩:৩৪
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মিথ
১ যীচু ী দায়দুৰ বংশৰ আৰু দায়দু অ াহামৰ বংশৰ লাক। যীচু

ী ৰ বংশৰ তািলকা এই: ‐ ২ অ াহামৰ পু ইচহাক; ইচহাকৰ পু

যােকাব; যােকাবৰ পু িযহূদা আৰু তওঁৰ ভােয়ক‐ককােয়ক সকল; ৩

িযহূদাৰ পু পৰচ আৰু চৰহৰ, তওঁেলাকৰ মাক আিছল তামাৰ৷ পৰচৰ

পু িহেষাণ; িহেষাণৰ পু ৰাম৷ ৪ ৰামৰ পু অ ীনাদব; অ ীনাদবৰ পু

নহেচান; নহেচানৰ পু চলেমান৷ ৫ চলেমানৰ পু বাৱজ ‐ তওঁৰ মাক

আিছল ৰাহব৷ বাৱজৰ পু ওেবদ তওঁৰ মাক আিছল ৰথূ৷ ওেবদৰ পু

িযচয়; ৬ িযচয়ৰ পু দায়দু ৰজা। দায়দুৰ পু চেলামন, তওঁৰ মাক

আিছল উিৰয়াৰ ভাযা। ৭ চেলামনৰ পু ৰহিবয়াম; ৰহিবয়ামৰ পু অিবয়৷

অিবয়ৰ পু আচা; ৮আচাৰ পু িযেহাচাফট৷ িযেহাচাফটৰ পু যাৰাম;

যাৰামৰ পু উিচয়৷ ৯ উিচয়ৰ পু যাথম; যাথমৰ পু আহচ; আহচৰ

পু িহি য়া৷ ১০ িহি য়াৰ পু মনিচ; মনিচৰ পু আেমান; আেমানৰ পু

যািচয়া৷ ১১ যািচয়াৰ পু যখনীয়া আৰু তওঁৰ ভােয়ক সকল। ই ােয়ল

জািতক বািবল দশৈল ব ী িহচােপ ল যাৱাৰ সময়ত এওঁেলাক আিছল।

১২ বািবল দশৈল িনয়াৰ পাছত যখনীয়াৰ পু চ ীেয়লৰ জ হ’ল৷

চ ীেয়লৰ পু জৰু ািবল; ১৩ জৰু ািবলৰ পু আবীহূদ৷ আবীহূদৰ

পু ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমৰ পু আেচাৰ৷ ১৪আেচাৰৰ পু চােদাক;

চােদাকৰ পু আখীম৷ আখীমৰ পু ইলীহূদ; ১৫ ইলীহূদৰ পু ইিলয়াচৰ৷

ইিলয়াচৰৰ পু ম ন; ম নৰ পু যােকাব৷ ১৬ যােকাবৰ পু যােচফ;

তওঁ মিৰয়মৰ ামী আৰু এই মিৰয়মৰ গভত যীচুৰ জ হয়, িয জনক

ী বালা হয়। ১৭এইদেৰ অ াহামৰ পৰা দায়দু ল মঠু চৗ পৰুষু;

দায়দুৰ পৰা বািবল দশৈল ব ী কিৰ িনয়া পয মঠু চৗ পৰুষু; পণুৰ

বািবলৈল ব ী কিৰ িনয়াৰ পাছৰ পৰা ী ৈল মঠু চৗ পৰুষু। ১৮ যীচু

ী ৰ জ এইদেৰ হিছল৷ যীচুৰ মাক মিৰয়মক যােচফৈল বা দান কৰা

হিছল, িক ু তওঁেলাক এেকলগ হাৱাৰ পেূবই মিৰয়েম পিব আ াৰ

শি ত গভৱতী হাৱা অ ভৱ কিৰেল। ১৯ তওঁৰ ামী যােচফ এজন

ধািমক লাক হাৱাত মিৰয়মক মা হৰ আগত িন াৰ পা কিৰবৈল

ই া নকিৰ, পেুত ত াগ কিৰবৈল মন কিৰেল। ২০ িক ু তওঁ যিতয়া

এইেবাৰ কথা িচ া কিৰেল, তিতয়া ভুৰ এজন দূত আিহ সেপানত

তওঁক দশন িদ ক’ ল, “ হ দায়দুৰ বংশৰ স ান যােচফ, তামাৰ ভাযা

মিৰয়মক হণ কিৰবৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা তওঁৰ গভৰ স ান পিব

আ াৰ পৰা হেছ। ২১ তওঁ এিট পু সৱ কিৰব আৰু তুিম তওঁৰ নাম

যীচু থবা। কাৰণ তেৱঁই িনজৰ লাকক তওঁেলাকৰ পাপ সমহূৰ পৰা

মু কিৰব।” ২২ এই সকেলা ঘিটিছল যােত ভাৱবাদীৰ াৰাই ভুেৱ

এই িয বচন কাৱাইিছল সয়া পণূ হয়: ২৩ “ চাৱা, সই মাৰী গভৱতী

হ এিট পু সৱ কিৰব, আৰু তওঁেলােক তওঁৰ নাম ই ানেূৱল থব;”

এই নামৰ অথ আমাৰ লগত ঈ ৰ। ২৪ পাছত যােচেফ টাপিনৰ পৰা

সাৰ পাই উিঠ, ভুৰ দূেত তওঁক আ া িদয়াৰ দেৰ িনজৰ ভায াৰেূপ

মিৰয়মক হণ কিৰেল। ২৫ িক ু পু সৱ নকৰা পয যােচেফ তওঁৰ

সেত সহবাস নকিৰেল। পাছত যােচেফ সই স ানৰ নাম যীচু থেল।

২ হেৰাদ যিতয়া িয দীয়াৰ ৰজাআিছল, তিতয়া িয দীয়াৰ বৎেলহম

নামৰ ঠাইত যীচুৰ জ হ’ল৷ সই সময়ত পবূ দশৰ পৰা কইজনমান

জ ািতষী পি েত িযৰচূােলমৈল আিহ িধেল, ২ “িয দী সকলৰ িয

জন ৰজা জি েছ, তওঁ ক’ত? িকয়েনা পবূ িদশত আিম তওঁৰ তৰা

দখা পােলাঁ, আৰু তওঁক িণপাত কিৰবৈল আিহেছাঁ।” ৩ এই কথা

নাত হেৰাদ ৰজাৰ লগেত গােটই িযৰচূােলমত উ ল‐থু ল লািগল। ৪

তিতয়া হেৰােদ সকেলা ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক সকলক

মািত একেগাট কিৰেল আৰু তওঁেলাকক িধেল, “ ী ই ক’ত জ হণ

কিৰব?” ৫ তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “িয দীয়া েদশৰ বৎেলহম

নামৰ ঠাইত; িকয়েনা ভাববাদীৰ াৰাই এইদেৰ িলখা আেছ, ৬ ‘আৰু

তুিম, িযহূদা েদশৰ বৎেলহম, তুিম িয দাৰ অিধপিত সকলৰ মাজত

কােনামেত নগণ নহয়। িকয়েনা তামাৰ মাজৰ পৰাই এজন শাসনকতা

ওলাব, তেৱঁ মাৰ লাক ই ােয়লক চৰাব।’” ৭ তিতয়া হেৰােদ সই

জ ািতষী পি ত কইজনক পেুত মািত সই তৰা সিঠকৰেূপ কান

সময়ত আিবভুত হিছল, সই িবষেয় তওঁেলাকৰ পৰা জািনবৰ বােব

িধেল। ৮ তাৰ পাছত তওঁেলাকক বৎেলহমৈল পিঠয়াই িদ ক’ ল,

“আেপানােলাক যাওক আৰু সই িশ েটাৰ িবষেয় ভালদেৰ িবচাৰ লওঁক;

আৰু িবচািৰ পােল, তওঁৰ স াদ আিহ মাক িদব, তিতয়া মেয়া গ

তওঁক িণপাত কিৰব পািৰম।” ৯ ৰজাৰ এই কথা িন তওঁেলাক

িচ গ’ল; তােত িয তৰা তওঁেলােক পবূ িদশত দিখিছল, সই তৰা

তওঁেলাকৰ আেগ আেগ গ িশ িট থকা ঠাই পােল, আৰু সই ঠাইৰ

ওপৰত ৰ থািকল। ১০ তােত সই তৰা দিখ, তওঁেলাক আন ত

অিত আ হাৰা হ’ল। ১১ তাৰ পাছত তওঁেলােক ঘৰৰ িভতৰৈল সামাই

গ মাক মিৰয়েম সেত িশ িটক দিখ নতিশেৰ িণপাত কিৰ তওঁৰ

আৰাধনা কিৰেল। তাৰ পাছত িনজৰ িনজৰ ব মলূীয়া ব ৰ টােপালা

মিল, সাণ, ধনূাএঁঠা আৰু গ ৰস উপহাৰ িদেল। ১২ পাছত হেৰাদৰ

ওচৰৈল উলিট নাযাবৰ বােব তওঁেলােক সেপানত ঈ ৰৰ পৰা সাৱধান

বাণী পাৱাত, তওঁেলােক বেলগ বােটেৰ িনজৰ িনজৰ দশৈল উভিট

গ’ল। ১৩ তওঁেলাক যাৱাৰ পাছত, ভুৰ এজন দূেত সেপানত আিবভুত

হ যােচফক ক’ ল, “উঠা, িশ আৰু তওঁৰ মাকক ল, িমচৰ দশৈল

পলাই যাৱা আৰু মই তামাক নােকাৱা পয সই ঠাইেত থািকবা,

উলিট নািহবা; িকয়েনা ল’ৰা জনক িবনাশ কিৰবৰ কাৰেণ হেৰােদ তওঁক

িবচািৰ আেছ।” ১৪ সই িনশাই যােচেফ উিঠ, িশ আৰু তওঁৰ মাকক

ল িমচৰ দশৈল গ’ল, ১৫আৰু হেৰাদৰ মতুৃ ৈলেক তওঁেলাক সই

ঠাইেত থািকল। “িমচৰ দশৰ পৰা মই মাৰ পু ক মািতেলা” এই িয বচন

ভাববাদীৰ াৰাই ভুেৱ কাৱাইিছল, এই বচন িস হবৈল এইদেৰ

ঘিটল। ১৬ তিতয়া জ ািতষী পি ত কইজনৰ াৰাই িনজেক বি ত

হাৱা দিখ হেৰাদ অিতশয় ু হ’ল। তওঁ জ ািতষী পি ত কইজনৰ

পৰা িয সময়ৰ কথা জািনিছল, সই কাল অ সােৰ বছৰ আৰু তাতৈক

কম বয়সৰ িযমান ল’ৰা িশ বৎেলহম আৰু ইয়াৰ আেশ‐পােশ থকা

অ ল সমহূত আিছল, সই সকেলােক বধ কিৰবৈল আেদশ িদ পিঠয়াই

িদেল। ১৭ তিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীৰ াৰাই িয কথা কাৱা হিছল,

সয়া িস হ’ল: ১৮ “ৰামাত এটা মাত না গ’ল, িবলাপৰ ৰাল আৰু

মহা‐ শাক, ৰােহেল িনজৰ স ান সকলৰ কাৰেণ ন কিৰেছ আৰু

তওঁ সা না পাবৈলও ই া কৰা নাই, কাৰণ তওঁেলাকৰ কােনা জীয়াই

থকা নাই।” ১৯ পাছত যিতয়া হেৰাদৰ মতুৃ হ’ল, তিতয়া ভুৰ এজন

দূেত িমচৰ দশত থােকােতই সেপানত আিবভুত হ যােচফক ক’ ল,

২০ “উঠা, ল’ৰািট আৰু তওঁৰ মাকক ল ই ােয়ল দশৈল উলিট যাৱা;

িকয়েনা িয সকেল এই িশ েটাৰ াণ নাশ কিৰবৈল িবচািৰ আিছল,

তওঁেলাকৰ মতুৃ হ’ল।” ২১ তিতয়া যােচেফ উিঠ, িশ আৰু তওঁৰ

মাকক ল ই ােয়ল দশৈল আিহল। ২২ িক ু যিতয়া যােচেফ িনেল

য িয দীয়াত িপতৃ হেৰাদৰ ানত তওঁৰ পু আিখলােয় ৰাজ শাসন

কিৰেছ, তিতয়া তওঁ তাৈল উলিট যাবৰ বােব ভয় কিৰেল; পাছত ঈ েৰ

এক সেপানত সাৱধান কিৰ িদয়াত তওঁ গালীল েদশৈল গ’ল, ২৩

আৰু তাত নাচৰত নামৰ এখন নগৰত বসবাস কিৰব ধিৰেল। তওঁক

নাচৰতীয়া বিুল মতা হ’ব, এই িয বচন ভাববাদী সকলৰ াৰাই কাৱা

হিছল, এই বচন িস হবৰ বােব এইদেৰ ঘিটল।

৩ সই কালত বা াইজক যাহন আিহ, িয দীয়াৰ মৰু া ত চাৰ

কিৰব ধিৰেল। ২ তওঁ ক’ ল, “মন‐পালটন কৰক। িকয়েনা গৰাজ

ওচৰ হ’ল।” ৩ কাৰণ এেৱঁই সই যাহন, িয জনৰ িবষেয় িযচয়া

ভাৱবাদীৰ াৰাই এই বিুল কাৱা হিছল য, “মৰু া ত এজনৰ উ ৰ

না গেছ, তামােলােক ভুৰ পথ ত কৰা৷ তওঁৰ বাট পান কৰা।”

৪ যাহেন উটৰ নােমেৰ তয়াৰী কােপাৰ িপি িছল, কঁকালত চামৰাৰ

টঙািল বাি িছল। কচুৱা ফিৰং আৰু হািবৰ মৗ তওঁৰ আহাৰ আিছল। ৫

সই সময়ত িযৰচূােলম, সম িয দীয়া আৰু য ন নদীৰ দািতকাষৰীয়া

অ লৰ লাক সকল তওঁৰ ওচৰৈল আিহব ধিৰেল। ৬ লাক সকেল

যিতয়া িনজৰ িনজৰ পাপ সমহূ ীকাৰ কিৰেল, তিতয়া বা াইজক
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যাহেন তওঁেলাকক য ন নদীত বাি িদেল। ৭ যাহেন যিতয়া

দিখেল য অেনক ফৰীচী আৰু চ ূকী সকল বাি ৰ কাৰেণ তওঁৰ

ওচৰৈল আিহেছ, তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “সপৰ বংশধৰ সকল!

আগৈল িয াধ হব লগা আেছ, তাৰ পৰা পলাবৰ বােব আেপানােলাকক

কােন চতনা িদেল? ৮ মন‐পালটনৰ উপযু ফল ধিৰ ফলৱান হওক।

৯আেপানােলােক িনজৰ মনেত আমাৰ পু পৰুষু অ াহাম আেছ বিুল

িচ াও নকিৰব; িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ, ঈ েৰ এই িশলেবাৰৰ

পৰাও অ াহামৰ বােব বংশৰ স ান উৎপ কিৰব পােৰ। ১০ গছেবাৰৰ

িৰত ঠাৰ লািগ আেছ; িয িয গেছ ভাল িট নধেৰ, তাক কািট

জইুত পেলাৱা হয়। ১১ আেপানােলােক মন‐পালটন কৰা বােব মই

আেপানােলাকক পানীত বাি িদেছাঁ, িক ু িয জন আিহ আেছ, তওঁ

মাতৈকও শি শালী; মই তওঁৰ পা কা ববৈলেকা যাগ নহওঁ; তওঁ

আেপানােলাকক পিব আ া আৰু জইুত বা াইজ কিৰব। ১২ তওঁৰ

লা তওঁৰ হাতেত আেছ; তওঁ শস ৰ মৰণা মৰা চাতাল ভালৈক

পিৰ াৰ কিৰব আৰু তওঁ িনজৰ শস ভঁৰালত চপাই থব; িক ু ঘলুা, সই

জইুত পিুৰ পলাব, িয জইু কিতয়াও মায়।” ১৩ সই সময়ত যীচুেৱ

বাি লবৈল গালীল েদশৰ পৰা য ন নদীৰ পাৰত থকা বা াইজক

যাহনৰ কাষৈল আিহল। ১৪ িক ু যাহেন তওঁক বাধা িদ ক’ ল, “মইেহ

আেপানাৰ াৰা বা াইজ হাৱা উিচত, এেন লত আপিুন মাৰ ওচৰৈল

আিহেছ?” ১৫ িক ু যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁক কেল, “এিতয়া এেনৈকেয়

হবৈল িদয়া; িকয়েনা সকেলা ধািমকতা আিম এইদেৰ পণূ কৰা উিচত।”

তিতয়া যাহন স ত হ’ল। ১৬ যীচুেৱ বাি ৈল পানীৰ পৰা উঠাৰ লেগ

লেগ তওঁৰ স খুত হঠাৎ গ মকুিল হ’ল আৰু ঈ ৰৰ আ া কেপৗৰ দেৰ

নািম আিহ তওঁৰ ওপৰত পৰা দিখেল। ১৭ তিতয়া এই আকাশ‐বাণী

হ’ল, “ চাৱা, এওঁ মাৰ ি য় পু , এওঁত মই পৰম স ু ।”

৪ তাৰ পাছত চয়তােন যন যীচুক পৰী া কিৰব পােৰ, সেয় পিব

আ াই তওঁক মৰু া ৈল ল গ’ল। ২ তাত চি শ িদন আৰু চি শ

ৰািত উপবােস থকাৰ পাছত যীচুৰ ভাক লািগল। ৩ তিতয়া চয়তােন

আিহ তওঁক ক’ ল, “আপিুন যিদ ঈ ৰৰ পু হয়, তেনহেল এই িশলেবাৰ

িপঠা হবৈল আ া িদয়ক।” ৪ তােত তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “শা ত িলখা

আেছ, মা হ কৱল িপঠােৰ জীয়াই নাথােক, িক ু ঈ ৰৰ মখুৰ পৰা

ওেলাৱা েত কেটা বাক েৰেহ জীয়াই থােক।” ৫ তিতয়া চয়তােন

তওঁক পিব নগৰ িযৰচূােলম মি ৰৰ কলচীৰ ওপৰৈল ল গ’ল; ৬আৰু

যীচুক ক’ ল, “আপিুন যিদ ঈ ৰৰ পু হয়, তেনহেল িনজেক তলৈল

পলাই িদয়ক; িকয়েনা শা ত এইদেৰ িলখা আেছ, তওঁ িনজৰ দূত

সকলক তামাৰ অেথ আ া িদব আৰু তামাৰ ভিৰ যন িশলত খু া

নাখায়, এই কাৰেণ তওঁেলােক তামাক হােতেৰ দািঙ ধিৰব।” ৭ যীচুেৱ

তাক ক’ ল, “ তামাৰ ভু পৰেম ৰক পৰী া নকিৰবা, এই বিুলও শা ত

িলখা আেছ।” ৮ তাৰ পাছত আেকৗ চয়তােন তওঁক এক অিত ওখ ঠাইৈল

ল গ’ল আৰু জগতৰ সকেলা ৰাজ ৰ সেত সইেবাৰৰ ঐ য দখৱুােল।

৯ চয়তােন তওঁক ক’ ল, “আপিুন যিদ মৰূ দাৱাই মাৰ উপাসনা কেৰ,

তেনহেল এই সকেলােক মই আেপানাক িদম।” ১০ তিতয়া যীচুেৱ তাক

ক’ ল, “ িচ যা চয়তান! িকয়েনা শা ত এই বিুলও িলখা আেছ, তামাৰ

ভু পৰেম ৰক িণপাত কৰা আৰু কৱল তওঁেৰই আৰাধনা কৰা।” ১১

তিতয়া চয়তােন তওঁক এিৰ িচ গ’ল আৰু গৰ দূত সকল আিহ যীচুৰ

ষা কিৰেল। ১২ যীচুেৱ যিতয়া যাহনক ব ী কিৰ িনয়া বিুল িনেল,

তিতয়া তওঁ গালীল েদশৈল গ’ল। ১৩ তওঁ নাচৰত এিৰ জবলূনূ আৰু

ন ালী এেলকাৰ গালীল সাগৰৰ তীৰত থকা কফৰনাহূমৈল গ, তাত বাস

কিৰবৈল ধিৰেল। ১৪ িযচয়া ভাববাদীৰ াৰাই এই িয বচন কাৱা হিছল

তাক পণূ কিৰবৈল এই সকেলা ঘিটল: ১৫ “জবলূনূ দশ আৰু ন ালী দশ,

সাগৰৰ তীৰত, য নৰ িসপাৰত অনা‐ই দী সকলৰ গালীল! ১৬ িয সকল

লােক অ কাৰত বাস কিৰ আিছল তওঁেলােক মহা‐ জ ািত দিখবৈল

পােল। িয সকল লােক মতুৃ ছাঁয়াৰ দশত বাস কিৰিছল তওঁেলাকৰ

ওপৰত িদ ী কািশত হ’ল।” ১৭ সই সময়েৰ পৰা যীচুেৱ এই বিুল

চাৰ কিৰবৈল ধিৰেল, “ তামােলােক মন‐পালটন কৰা; িকয়েনা গৰাজ

ওচৰ আিহ পােল।” ১৮ পাছত যীচুেৱ গালীল সাগৰৰ পাৰত খাজকািঢ়

ফুেৰােত জন ভাই‐ককাই িচেমান, যাক িপতেৰা বােল আৰু তওঁৰ

ভােয়ক আি য়ক, সাগৰত জাল পেলাৱা দিখেল। িকয়েনা তওঁেলাক

মাছমৰীয়া আিছল। ১৯ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাক অ সৰণ কিৰ

আহা, মই তামােলাকক মা হ ধৰা জােলাৱা কিৰম।” ২০ তিতয়াই

তওঁেলােক জাল এিৰ তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল। ২১ তাৰ পৰা আ ৱাই গ

যীচুেৱ যােকাব আৰু যাহন নামৰ আন জন ভাই‐ককাইক দখা পােল।

তওঁেলাক িচবিদয়ৰ পেুতক আিছল। বােপক িচবিদয়ৰ সেত তওঁেলােক

নাৱত বিহ িনজৰ িনজৰ জালেবাৰ িঠক কিৰ আিছল। যীচুেৱ তওঁেলাকক

মািতেল। ২২ তিতয়া তওঁেলােক িনজৰ নাও আৰু বােপকেকা এিৰ যীচুৰ

পােছ পােছ গ’ল। ২৩ যীচুেৱ গালীল েদশৰ সকেলা ঠাইেত থকা নাম‐

ঘৰেবাৰত গ উপেদশ িদবৈল ধিৰেল৷ ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ ভবাতা চাৰ

কিৰেল; অ◌াৰু লাক সকলৰ মাজৰ পৰা নানা ধৰণৰ ৰাগ‐ব ািধত থকা

লাকক কিৰেল। ২৪ সম িচিৰয়া দশেত তওঁৰ খ ািত িবয়িপ

পিৰল আৰু লাক সকেল নানা ধৰণৰ বমাৰ আৰু য ণাত আ া লাক,

ভূেত পাৱা লাক, মগৃী ৰাগী আৰু প াঘাত আিদ নানা ধৰণৰ ৰাগী

সকলক তওঁৰ ওচৰৈল ল আিহল। যীচুেৱ তওঁেলাকক কিৰেল।

২৫ তােত গালীল, িদকাপিল, িযৰচূােলম, আৰু িয দীয়া লগেত য নৰ

িসপাৰৰ পৰাও ব মা হ দল বাি যীচুৰ পােছ পােছ আিহল।

৫ তিতয়া যীচুেৱ ব লাকৰ িভৰ দখা পাই পাহাৰৰ ওপৰৈল গ’ল

আৰু তওঁ তাত বিহল। তিতয়া তওঁৰ িশষ সকল তওঁৰ ওচৰৈল

আিহল। ২ তওঁ মাত লগাই তওঁেলাকক এই বিুল উপেদশ িদবৈল

ধিৰেল, ৩আ াত দিৰ সকল ধ ; িকয়েনা গৰাজ তওঁেলাকৰ। ৪

শাক কৰা সকল ধ ; িকয়েনা তওঁেলােক সা না পাব। ৫ ন সকল

ধ ; িকয়েনা তওঁেলােক দশ খন অিধকাৰ কিৰব। ৬ ধািমকতাৈল

ভাক আৰু িপয়াহ লগা সকল ধ ; িকয়েনা তওঁেলাক তৃ হব। ৭

দয়ালু সকল ধ ; িকয়েনা তওঁেলােক দয়া পাব। ৮ িনমল িচ ৰ লাক

সকল ধ ; িকয়েনা তওঁেলােক ঈ ৰৰ দশন পাব। ৯ িমলনকাৰী সকল

ধ ; িকয়েনা তওঁেলাক ঈ ৰৰ স ান বিুল খ াত হব। ১০ ধািমকতাৰ

কাৰেণ তাড়না পাৱা সকল ধ ; িকয়েনা গৰাজ তওঁেলাকৰ। ১১

যিতয়া লাক সকেল মাৰ কাৰেণ তামােলাকক িন া আৰু তাড়না

কিৰব, আৰু তামােলাকৰ অিহেত িমছাৈক সকেলা কাৰৰ ‐কথা কব,

তিতয়া তামােলাক ধ । ১২আন কৰা আৰু উ ািসত হাৱা; িকয়েনা

গত তামােলাকৰ পৰু াৰ অিধক আেছ। কাৰণ তামােলাকৰ পবূেত িয

ভাববাদী সকলআিছল, তওঁেলাকেকা লাক সকেল সইদেৰ তাড়না

কিৰিছল। ১৩ তামােলাক পিৃথৱীৰ লাণ; িক ু লাণৰ সাৱাদ যিদ

হৰাই যায়, তেনহেল সই লাণ িকেহেৰ লণুীয়া কৰা যাব? তিতয়া

সইেবাৰ পণুৰ কােনা কামৰ নহব, কৱল বািহৰৈল পেলাৱাৰ আৰু

মা হৰ গচকাৰ যাগ েহ হ’ব। ১৪ তামােলাক জগতৰ পাহৰ। পবতৰ

ওপৰত থকা নগৰ হ’ব নাৱােৰ। ১৫ মা ্েহ চািক লগাই পা েৰ

ঢািক নথয়, িক ু গছাৰ ওপৰত থয় আৰু ই ঘৰৰ সকেলােক পাহৰ িদেয়।

১৬ এইদেৰ তামােলাকৰ পাহৰ মা হৰ আগত কািশত হওক; তােত

তওঁেলােক তামােলাকৰ ভাল কম দিখ, গত থকা তামােলাকৰ িপতৰৃ

িত কিৰব। ১৭ নাভািববা য মই িবধানবা ভাববাদী সকলৰ বাক িবন

কিৰবৈল আিহেছাঁ, িক ু িস কিৰবৈলেহ আিহেলাঁ। ১৮ িকয়েনা মই

তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, গ আৰু পিৃথৱী লু নহয় মােন আৰু সকেলা

িস নােহাৱাৈলেক, িবধানৰ এিট ইকাৰ বা এক িব ও কােনাৰেূপ

লু নহব। ১৯ এই হতুেক িয কােনােৱ এই আ ােবাৰৰ মাজৰ সৰু

এিটও উল ন কেৰ আৰু আন লাকক সইদেৰ কিৰবৈল িশকায়, তওঁ

গৰাজ ত সকেলাতৈক সৰু বিুল গণ হব; িক ু িয কােনােৱ সইেবাৰ

পালন কেৰ আৰু সইদেৰ িশকায়, তওঁ গৰাজ ত মহান বিুল গণ

হ’ব। ২০ িকয়েনা মই তামােলাকক কওঁ, তামােলাকৰ ধািমকতা, ধমীয়

অধ াপক আৰু ফৰীচী সকলতৈক অিধক নহেল তামােলােক কােনা
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কােৰ গৰাজ ত েৱশ কিৰব নাৱািৰবা। ২১ তামােলােক িনছা,

পবূকালৰ লাক সকলৰ আগত ইয়ােক কাৱা হিছল য তুিম নৰ‐বধ

নকিৰবাআৰু িয কােনােৱ নৰ‐বধ কেৰ, িস সাধ‐িবচাৰত দ ৰ পা হব।

২২ িক ু মই তামােলাকক কওঁ, িয কােনােৱ তওঁৰ ভােয়কৰওপৰত

খং কেৰ, তওঁ সাধ‐িবচাৰত দ ৰ পা হ’ব আৰু িয কােনােৱ তওঁৰ

ভােয়কক ‘তুিম অপদাথ’ এইদেৰ কয়, তওঁ মহাসভাত দ ৰ পা হ’ব

আৰু িয কােনােৱ িনজ ভাইক ‘তুিম অবাধ ’ বিুল কয়, তওঁ অি ময়

নৰকৰ দ ৰ পা হ’ব। (Geenna g1067) ২৩ এই হতুেক বিদত তামাৰ

নেবদ উৎসগ কেৰাঁেত, তামাৰ িবৰেু তামাৰ ভােয়ৰাৰ কােনা কথা

আেছ বিুল যিদ তামাৰ মনত পেৰ, ২৪ তেনহেল তুিম বিদৰ আগত

তামাৰ নেবদ ৰািখ থ থেম তামাৰ ভােয়ৰাৰ সেত িমলন হাৱা

আৰু তাৰ পাছত পণুৰ আিহ নেবদ উৎসগ কৰা। ২৫ তামাৰ চিৰয়াৰ

সেত তুিম আদালতৰ চাতালৈল গ থােকােতই বগাই িমলন হাৱা;

অ থা জােনাছা তামাৰ চিৰয়াই তামাক িবচাৰকৰ হাতত শাধাই

িদেয়; িবচাৰেকও তামাক টেকলাৰ হাতত শাধাই িদেয় আৰু তিতয়া

তামাক কাৰাগাৰত ভৰাই থাৱা হব। ২৬ মই তামােলাকক ৰপূৈক

কওঁ, যিতয়াৈলেক িদবলগীয়া ধনৰ শষ পইচািট পয আদায় িনিদয়া,

তিতয়াৈলেক তামােলােক তাৰ পৰা কােনামেত ওলাব নাৱািৰবা।

২৭ “ তামােলােক এই বিুল কাৱা িনছা, ‘ব িভচাৰ নকিৰবা’। ২৮

িক ু মই তামােলাকক কওঁ, িয কােনােৱ মিহলাৰ ফােল কাম ভােৱ

চায়, িস তিতয়াই মনেত তাইেৰ সেত ব িভচাৰ কিৰেল। ২৯ যিদ

তামাৰ সাঁ চ েৱ তামাৰ িবিঘিন জ ায়, তেনহেল তাক কািঢ় তামাৰ

পৰা উিলয়াই পলাই িদয়া; িকয়েনা তামাৰ গােটই শৰীৰ নৰকত

পেলাৱা হাৱাতৈক, এটা অ ন হাৱাই তামাৰ পে ভাল। (Geenna

g1067) ৩০ যিদ তামাৰ সাঁ হােত তামাৰ িবিঘিন জ ায়, তেনহেল

তােকা কািট তামাৰ পৰা পলাই িদয়া; িকয়েনা তামাৰ গােটই শৰীৰ

নৰকৈল যাৱাতৈক এটা অ ন হাৱাই তামাৰ ভাল।” (Geenna g1067)

৩১ এইদেৰও কাৱা হিছল, ‘িয কােনােৱ িনজৰ ভাযাক ত াগ কেৰ,

তেনহেল তওঁ ভাযাক ত াগ‐প িদয়ক।’ ৩২ িক ু মই তামােলাকক

কওঁ য, একমা ব িভচাৰৰ দাষত বািহেৰ কােনােৱ যিদ আন কাৰণত

িনজৰ ভাযাক ত াগ কেৰ, তেনহেল তওঁ তওঁক ব িভচািৰণী কৰায় আৰু

িয কােনােৱ সই ত াগ কৰা মিহলাক িবয়া কৰাই তেৱাঁ ব িভচাৰ কেৰ।

৩৩ পনুৰায় তামােলােক িনছা, পবূকালত এই কথা কাৱা হিছল য

‘তুিম িমছা শপত নাখাবা, বৰং ভুৰ উে েশ কৰা তামাৰ শপত পালন

কিৰবা’। ৩৪ িক ু মই কওঁ, তামােলােক কােনা শপেতই নাখাবা; গৰ

নামত শপত নাখাবা, কাৰণ সেয় ঈ ৰৰ িসংহাসন, ৩৫আৰু পিৃথৱীৰ

নামেতা শপত নাখাবা, িকয়েনা সেয় তওঁৰ ভিৰ‐পীৰা; িযৰচূােলমৰ

নােমেৰও নহয়, িকয়েনা সয়া মহান ৰজাৰ নগৰ৷ ৩৬এেন িক িনজৰ

মৰূত ধিৰও শপত নাখাবা, িকয়েনা এডাল চুিলেকা তামােলােক বগা

বা ক’লা কিৰব নাৱাৰা। ৩৭ িক ু তামােলাকৰ কথা ‘হয়’ যিদ হয়

বা ‘নহয়’ যিদ নহয় হওক। ইয়াতৈক অিধক িয, সয়া চয়তানৰ পৰােহ

হয়। ৩৮ তামােলােক ‘চ ৰ সলিন চ , দাঁতৰ সলিন দাঁত’ এই িয কথা

কাৱা হিছল, সই িবষেয় িনছা। ৩৯ িক ু মই তামােলাকক কওঁ,

তামােলােক লাক সকলৰ িতেৰাধ নকিৰবা; বৰং কােনােৱ যিদ

তামাৰ সাঁ গালত চৰ মােৰ, তেনহেল তওঁৈল আন খন গােলা পািত

িদবা। ৪০ কােনােৱ যিদ আদালতত তামাৰ ওপৰত গাচৰ তিৰ তামাৰ

চালা ল’ব খােজ, তেনহেল তওঁক তামাৰ চাদৰখেনা এিৰ িদবা। ৪১

িয কােনােৱ তামাক এমাইল বাট বেলেৰ িনেয়, তওঁৰ লগত মাইল

যাবা। ৪২ িয জেন তামাক খােজ, সই জনক িদবা আৰু কােনােৱ

তামাৰ পৰা ধাৰ িবচািৰেল, তওঁক িবমখু নকিৰবা। ৪৩ তামােলােক

কাৱা িনছা, ‘ তামাৰ চুবৰুীয়াক ম কিৰবা আৰু শ ক িঘণ কিৰবা’।

৪৪ িক ু মই তামােলাকক কওঁ, তামােলাকৰ শ ক ম কিৰবা আৰু

তামােলাকক তাড়না কৰা সকলৰ বােব াথনা কিৰবা, ৪৫ তিতয়ােহ

তামােলাক গত থকা িপতৰৃ স ান হ’ব পািৰবা। িকয়েনা তওঁ আৰু

সৎ েয়ােৰা ওপৰত সূয উদয় হ’বৈল িদেয় আৰু ধািমক অথবা অধািমক

এই েয়ােৰা ওপৰত বৰষণু বৰষায়। ৪৬ িকয়েনা িয মা েহ তামােলাকক

ম কেৰ, তামােলােক যিদ কৱল তওঁেলাকেক ম কৰা, তেনহেল

িক পৰু াৰ পাবা? কৰ সং হকাৰী সকেলও জােনা তােক নকেৰ? ৪৭

তামােলােক যিদ কৱল তামােলাকৰ ভাই সকলেক েভ া জেনাৱা,

তেনহেল আনতৈক অিধক বিচ িক কিৰলা? অনা‐ই দী সকেলও জােনা

তােক নকেৰ? ৪৮ এই হতুেক তামােলাকৰ গীয় িপতৃ যেন িস ,

তামােলােকা তেন িস হাৱা।

৬ সাৱধান! মা হক দখৱুাবৈল তওঁেলাকৰ আগত তামােলােক িনজ

িনজ ধািমকতাৰ কম নকিৰবা; তেন ৱা কিৰেল তামােলাকৰ

গত থকা িপতৰৃ ওচৰৰ পৰা তামােলােক এেকা পৰু াৰ নাপাবা।

২ এই হতুেক, তুিম যিতয়া দান কৰা, তিতয়া মা হৰ পৰা শংসা

পাবৈল কপটীয়া সকলৰ িনিচনাৈক নকিৰবা। তওঁেলােক নাম‐ঘেৰ,

নাম‐ঘেৰ আৰু বােট‐পেথ িনজৰ আেগ আেগ ঢাক‐ ঢাল কাবাই দান

িদেয়। মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, তওঁেলােক িনজৰ িনজৰ পৰু াৰ

পােলই। ৩ িক ু তামােলােক যিতয়া দান িদবা, তিতয়া তামােলাকৰ

সাঁ হােত িক কেৰ বাঁও হাতক সই িবষেয় জািনবৈল িনিদবা; ৪ িকয়েনা

তিতয়ােহ তামােলাকৰ দান গাপন হ’ব আৰু পেুত দখা তামােলাকৰ

িপতেৃয় তামােলাকক িতদান িদব। ৫ তামােলােক যিতয়া াথনা

কৰা, তিতয়া কপটীয়া সকলৰ দেৰ নহবা; িকয়েনা মা হক দখৱুাবৰ

কাৰেণ তওঁেলােক নাম‐ঘেৰ, নাম‐ঘেৰ আৰু আিলবাটৰ চুেক চুেক

িথয় হ াথনা কিৰবৈল ভালপায়। মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ,

তওঁেলােক িনজ িনজ পৰু াৰ পােলই। ৬ িক ু তামােলােক যিতয়া

াথনা কৰা, তিতয়া িভতৰ‐ কাঠালীৈল গ ৱাৰ ব কিৰবা আৰু িয

জনক দখা পাৱা নাযায়, তামােলাকৰ সই িপতৰৃ আগত াথনা

কিৰবা; তােত পেুত দখা তামােলাকৰ িপতেৃয় তামােলাকক িতদান

িদব। ৭ াথনা কৰা সময়ত অনা‐ই দী সকলৰ িনিচনাৈক তামােলােক

অনথক পণুৰিু নকিৰবা; িকয়েনা তওঁেলােক ভােৱ, তওঁেলাকৰ বিচ

কথাৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ াথনা তওঁ িনব। ৮এেতেক তামােলাক

তওঁেলাকৰ িনিচনা নহবা; িকয়েনা তামােলাকৰ িক িক েয়াজন আেছ,

সই িবষেয় তামােলােক িপতৰৃ পৰা খাজাৰ আেগেয়, তামােলাকৰ

িপতেৃয় জােন। ৯ এই হতুেক তামােলােক এইদেৰ াথনা কিৰবা; ‘ হ

আমাৰ গত থকা িপত,ৃ তামাৰ নাম পজূনীয় হওক; ১০ তামাৰ ৰাজ

হওক; যেনৈক গত, তেনৈক পিৃথৱীেতা তামাৰ ই া পৰূ হওক। ১১

আমাৰ েয়াজনীয় আহাৰ আিজ আমাক িদয়া। ১২আমাৰ ধৰৱুাহঁতক

আিম যেনৈক মা কিৰেলাঁ, তেনৈক আমােৰা ধাৰ মা কৰা। ১৩

আমাক পৰী াৈল িনিনবা, িক ু পাপ আ াৰ পৰা আমাক ধিৰ ৰাখা৷’ ১৪

িকয়েনা তামােলােক যিদ আন লাকৰ অপৰাধ মা কৰা, তেনহেল

তামােলাকৰ গীয় িপতেৃয় তামােলাকেৰা অপৰাধ মা কিৰব; ১৫

িক ু তামােলােক যিদ আন লাকৰ অপৰাধ মা নকৰা, তেনহেল

তামােলাকৰ িপতেৃয় তামােলাকেৰা অপৰাধ মা নকিৰব। ১৬ যিতয়া

তামােলােক লেঘান িদয়া, তিতয়া কপটীয়া সকলৰ িনিচনাৈক মখু মিলন

নকিৰবা; িকয়েনা তওঁেলােক লেঘানীয়া বিুল মা হক দখৱুাবৈল মখু

িববণ কেৰ। মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, তওঁেলােক িনজ িনজ

পৰু াৰ পােলই। ১৭ িক ু তামােলােক যিতয়া লেঘান িদয়া, তিতয়া

তামাৰ মৰূত তল সািনবা আৰু মখু ধইু ল’বা; ১৮ যােত আেন জািনব

নাৱােৰ য, তামােলােক লেঘান িদছা। িক ু তামােলাকৰ িপত,ৃ িয

জনক তামােলােক দখা নােপাৱা, কৱল তেৱঁই ইয়াক দখা পাব।

তােত পেুত দখা তামােলাকৰ িপতেৃয় তামােলাকক পৰু াৰ িদব। ১৯

িয ঠাইত পাক আৰু মামেৰ য় কেৰ, চােৰও িসি িদ চুৰ কেৰ, এেন

পিৃথৱীত িনজৈল ধন নাসাঁিচবা; ২০ িক ু য’ত পাক আৰু মামেৰ য়

নকেৰ, চােৰও িসি িদব নাৱােৰ, এেন গত িনজৰ বােব ধন সাঁচা। ২১

িকয়েনা য’ ত তামােলাকৰ ধন থািকব, ত’ ত তামােলাকৰ মেনা হ’ব।

২২ চ েৱই শৰীৰৰ দীপ; এই হতুেক তামােলাকৰ চ যিদ ভােল

থােক, তেনহেল তামােলাকৰ গােটই শৰীৰ দীি ময় হ’ব; ২৩ িক ু
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তামােলাকৰ চ যিদ বয়া হয়, তেনহেল তামােলাকৰ গােটই শৰীৰ

অ কাৰময় হ’ব। এেতেক তামােলাকৰ তাত থকা পাহৰ যিদ আচলেত

অ কাৰময় হয়, তেনহেল সই আ াৰ িকমান গভীৰ হব! ২৪ কােনও

জন গৰাকীৰ ওচৰত সৱাকম কিৰব নাৱােৰ; িকয়েনা তওঁ এজনক

িঘণ কিৰ আন জনক ম কিৰব; নাইবা এজনত আস হ, আন জনক

হয় ান কিৰব৷ তামােলােক ঈ ৰ আৰু ধন, এই উভয়েত কম কিৰব

নাৱাৰা। ২৫ এই হতুেক মই তামােলাকক কওঁ, ‘িক ভাজন কিৰম

বা িক পান কিৰম’‐ এই বিুল াণৰ কাৰেণ, নাইবা ‘িক িপি ম’‐ এই

বিুল শৰীৰৰ কাৰেণ িচ া নকিৰবা। আহাৰতৈক াণ, আৰু কােপাৰতৈক

শৰীৰ নহয় ন? ২৬ আকাশৰ চৰাইেবাৰৈল চাৱা; সইেবােৰ

নবয়, নাদায়, আৰু ভঁৰালত নচপায়; তথািপ তামােলাকৰ গীয় িপতেৃয়

সইেবাৰেকা আহাৰ িদেয়। তামােলাক সইেবাৰতৈক অিধক মলূ ৱান

নােহাৱা ন? ২৭আৰু তামােলাকৰ মাজৰ কােন িচ া কিৰ িনজৰ

আয়সু এহাতেক বঢ়াব পােৰ? ২৮ ব ৰ বােবও িকয় িচ া কৰা? পথাৰৰ

িলিলফুলেবাৰ কেনৈক বােঢ়, সই িবষেয় ভািব চাৱা; সইেবােৰ ম

নকেৰ, কােপােৰা নবয়; ২৯ তথািপ মই তামােলাকক কওঁ, চেলামন ৰজা

ইমান ঐ যৰ মাজত থািকও এইেবাৰৰ এটােৰা িনিচনা িনজক িবভূিষত

কিৰব পৰা নািছল। ৩০ এেতেক, পথাৰৰ িয বন আিজ আেছ, কাইৈল

জইুশালত পেলাৱা হ’ব, সই বনেকা যিদ ঈ েৰ এেনৈক ভূিষত কেৰ,

তেনহেল হ অ িব াসী সকল, তওঁ তাতৈক তামােলাকক অিধক

ভূিষত নকিৰব ন? ৩১ এই হতুেক িক খাম? িক পান কিৰম? বা িক

িপি ম? এই বিুল িচ া নকিৰবা। ৩২ িকয়েনা অনা‐ই দী সকেলও

এইেবাৰ িবচােৰ আৰু এইেবাৰ য তামােলাকেৰা েয়াজন, এই িবষেয়

তামােলাকৰ গীয় িপতেৃয় জােন। ৩৩ িক ু তামােলােক থেম ঈ ৰৰ

ৰাজ আৰু ধািমকতা িবচাৰা; তােত এই সকেলােবাৰ তামােলাকক িদয়া

হ’ব। ৩৪ এেতেক কাইৈলৰ কাৰেণ িচ া নকিৰবা; িকয়েনা কাইৈলেয়

িনেজ িনজৰ বােব িচ া কিৰব। িদনৰ িয ক , িদনেটাৈল সেয় যেথ ।

৭ তামােলােক অ লাকৰ সাধ‐িবচাৰ নকিৰবা, তিতয়ােহ

তামােলাকেৰা িবচাৰ কৰা নহ’ব। ২ িকয়েনা যেন ৱা িবচােৰেৰ

তামােলােক সাধ‐িবচাৰ কৰা, তেন ৱা িবচােৰেৰ তামােলাকেৰা

িবচাৰ কৰা হ’ব, আৰু িয জােখেৰ তামােলােক জাখা, সই জােখেৰ

তামােলাকেকা জাখা হ’ব। ৩ তুিম িনজৰ চ ত থকা চিত ডালৈল

মন নকিৰ, ভােয়ৰাৰ চ ত থকা সৰু টা ডালৈল িকয় চাইছা? ৪

তামাৰ িনজৰ চ ত এডাল চিত লািগ থােকােতই, তামাৰ ভাইক “আহা,

তামাৰ চ ৰ পৰা টা ডাল উিলয়াবৈল িদয়া” এই কথা কেনৈক কব

পাৰা? ৫ হ কপটীয়া, থমেত িনজৰ চ ৰ পৰা সই চিত ডাল উিলয়াই

পেলাৱা, তিতয়ােহ তামাৰ ভাইৰ চ ৰ পৰা টা ডাল উিলয়াবৈল

ভালৈক দিখবা। ৬ কােনা পিব ব ৰেবাৰক িনিদবা আৰু গাহিৰৰ

আগত তামােলাকৰ মু তা নেপলাবা; হয়েতা িসহঁেত সইেবাৰ ভিৰৰ

তলত ল গচিক ন কিৰব আৰু তামাৰ ফােল ঘিূৰ আিহ তামােকা

টু ৰা‐টু ৰ কিৰ িছিৰ পলাব। ৭ খাজা, তিতয়ােহ তামােলাকক িদয়া

হ’ব; িবচাৰা, তিতয়ােহ পাবা; টু িৰওৱা, তিতয়ােহ তামােলাকৈল

ৱাৰ মকুিল কৰা হ’ব। ৮ িকয়েনা িয জেন খােজ, সই জেন পায়;

িয জেন িবচােৰ, সই জেন দখা পায় আৰু িয জেন টু িৰয়ায়, সই

জনৈলেক ৱাৰ মকুিল কৰা হয়। ৯ তামােলাকৰ মাজত এেন কােনা

মা হ আেছ নিক য, তওঁৰ ল’ৰাই িপঠা খিুজেল তাক িশল িদব? ১০

নাইবা মাছ খিুজেল সাপ িদব? ১১ তামােলাক হেয়া যিদ িনজৰ

স ানক উ ম ব িদব জানা, তেনহেল তামােলাকৰ গত থকা িপতৰৃ

ওচৰত িয সকেল িবচােৰ, সই লাক সকলক জােনা তওঁ অিধকৰেূপ

ভাল ব িনিদব? ১২ এেতেক, লােক তামােলাকক যেন ব ৱহাৰ

কিৰেল তামােলােক ভাল পাৱা, তামােলােকও তওঁেলাকক তেনদেৰ

ব ৱহাৰ কিৰবা; িকয়েনা এেয় িবধান আৰু ভাববাদী সকলৰ িশ াৰ সাৰ।

১৩ ঠক ৱােৰিদ সােমাৱা; িকয়েনা িযেয় স নাশৈল িনেয়, সই ৱাৰ

ডাঙৰ আৰু বােটা বহল। তাৰ মােজিদ সােমাৱা লােকা অেনক। ১৪ িক ু

িযেয় জীৱনৈল িনেয়, সই ৱাৰ সৰু আৰু বােটা ঠক। অিত কম লােকেহ

ইয়াক িবচািৰ পায়। ১৫ ভুৱা ভাৱবাদী সকলৰ িবষেয় সাৱধান হাৱা।

িসহঁেত তামােলাকৰ ওচৰৈল মৰৰ বশ ল আেহ, অথচ িভতিৰ িসহঁত

িহং ৰাং ৰ। ১৬ িসহঁতৰ জীৱনৰ ফলৰ াৰাই তামােলােক িসহঁতক

িচিন পাবা। মা েহ জােনা কাঁইটীয়া জােপাহাৰ মাজৰ পৰা আঙুৰ ফল বা

কাঁইট গছৰ পৰা িডমৰু ফল পাব পােৰ? ১৭ িঠক তেনদেৰ েত ক ভাল

গছত ভাল ফল ধেৰ আৰু বয়া গছত বয়া ফল ধেৰ। ১৮ ভাল গছত

বয়া ফল আৰু বয়া গছত ভাল ফল ধিৰব নাৱােৰ। ১৯ িয গছত ভাল

ফল নধেৰ, সই গছ কািট জইুত পেলাৱা হয়। ২০ এেতেক িসহঁতৰ

ফলৰ াৰাই তামােলােক িসহঁতক িচিন পাবা। ২১ িয সকেল মাক ‘ ভু

ভু’ বােল, তওঁেলাক সকেলােৱ য গৰাজ ত সামাব, এেন নহয়;

িক ু িয জেন গত থকা মাৰ িপতৰৃ ই া পালন কেৰ, সইজেনেহ

সামাব। ২২ সইিদনা ব েলােক মাক ক’ব, ‘ হ ভু, হ ভু’ আিম

আেপানাৰ নােমেৰ ভােবাি চাৰ কৰা নাই ন? আেপানাৰ নােমেৰ ভূত

খেদাৱা নাই ন? আেপানাৰ নােমেৰ অেনক পৰা ম কায কৰা নাই

ন? ২৩ তিতয়া মই িসহঁতক ৈক ক’ম, ‘মই তহঁতক কিতয়াও িচিন

নাপাও, ৰাচাৰীেবাৰ। মাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হ’। ২৪ সই কাৰেণ কওঁ,

িয কােনােৱ মাৰ এই সকেলা কথা িন পালন কেৰ, তওঁ এেন ৱা

এজন বিু মান লাকৰ িনিচনা িয জেন িশলৰ ওপৰত তওঁৰ ঘৰ সািজেল।

২৫ পাছত বৰষণু পিৰল, ধল আিহল আৰু চ বতাহ বলাত সই ঘৰত

আিহ খু া লািগল; িক ু সই ঘৰেটা নপিৰল, কাৰণ ইয়াক িশলৰ ওপৰত

িনমাণ কৰা হিছল। ২৬ পনুৰ িয কােনােৱ মাৰ এই সকেলা কথা িন

পালন নকেৰ, তওঁ এেন ৱা এজন মখূ লাকৰ িনিচনা, িয জেন বািলৰ

ওপৰত তওঁৰ ঘৰ সািজিছল। ২৭ পাছত বৰষণু পিৰল, ধল আিহল আৰু

চ বতাহ বলাত সই ঘৰেতা আিহ খু া লািগল; তােত সই ঘৰেটা

পিৰ গ’ল আৰু স ণূৈক ঘৰেটাৰ পতন হ’ল। ২৮ যীচুেৱ যিতয়া কথা

ক শষ কিৰেল, তিতয়া লাক সকেল তওঁৰ িশ াত িবি ত হ গ’ল;

২৯ িকয়েনা তওঁ তওঁেলাকৰ িবধানৰ অধ াপক সকলৰ দেৰ উপেদশ

িদয়া নািছল, বৰ এজন অিধকাৰ থকা লাকৰ িনিচনাৈক তওঁেলাকক

উপেদশ িদিছল।

৮ যীচু যিতয়া পবতৰ পৰা নািম আিহল, তিতয়া মা হৰ বহৃৎ দল

এটাও তওঁৰ পােছ পােছ আিহবৈল ধিৰেল। ২ সই সময়ত এজন

ৰাগী তওঁৰ ওচৰৈল আিহ িণপাত কিৰ তওঁক ক’ ল, “ হ ভু,

আপিুন যিদ ই া কেৰ, তেনহেল মাক িচ কিৰব পােৰ।” ৩ যীচুেৱ

হাত খন আগবঢ়াই তওঁক চুই ক’ ল, “মই ই া কিৰেছাঁ; তুিম িচ

হাৱা।” লেগ লেগ মা হ জনৰ েৰাগ ভাল হ গ’ল। ৪ তিতয়া যীচুেৱ

মা হ জনক ক’ ল, ‘সাৱধান, তুিম এই কথা কােকা নকবা; বৰং যাৱা,

পেুৰািহতৰ আগত গ িনজেক দখওুৱা আৰু মািচৰ আেদশ অ সােৰ

নেবদ উৎসগ কৰা। তিতয়া লাক সকলৰ আগত তুিম সা হবা য,

তুিম হ’লা।’ ৫ ইয়াৰ পাছত যীচু কফৰনাহূম নগৰৈল গ’ল। তাত

এজন এশৰ সনাপিতেয় তওঁৰ ওচৰৈল আিহ িবনয় কিৰ ক’ ল, ৬ “ হ

ভু, মাৰ এজন দাস ঘৰত িবচনাত পিৰ আেছ। িস প াঘাত ৰাগত

অিতশয় যাতনা পাই আেছ।” ৭ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “মই আিহম আৰু

তওঁক কিৰম।” ৮ সই সনাপিতেয় উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ ভু, মই

এেন যাগ নহওঁ য আপিুন মাৰ ঘৰত সামাব; িক ু মেুখেৰ মােথান

ক িদয়ক, তােত মাৰ দাস হ’ব। ৯ মই িনেজও আনৰ অিধকাৰৰ

অধীন আৰু মাৰ অধীনেতা স সকল আেছ। মই এজনক ‘যা’ বিুলেল,

িস যায়; আন জনক ‘আহ’ বিুলেল, িস ‘আেহ’ আৰু মাৰ দাসক ‘এইেটা

কৰ’ বিুলেল িস সই কাম কেৰ।” ১০ যীচুেৱ এই কথা িন িবি ত

হ’ল আৰু িয সকল লাক তওঁৰ পােছ পােছ গ আিছল, সই লাক

সকলক উে শ কিৰ তওঁ ক’ ল, “মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কেছাঁ,

ই ােয়লত ইমান বিচ িব াস মই কােৰা মাজত দখা পাৱা নাই। ১১

মই আেপানােলাকক কওঁ, পবূ আৰু পি ম সকেলা িদশৰ পৰা অেনক

আিহব আৰু অ াহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৰ লগত গৰাজ ত ভাজন
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কিৰবৈল বিহব; ১২ িক ু িয সকল এই ৰাজ ৰ স ান, তওঁেলাকক

বািহৰৰ আ াৰত পেলাৱা হ’ব। তােত লাক সকেল ন কিৰব আৰু

য ণাত দাঁত কৰিচব।” ১৩ তাৰ পাছত যীচুেৱ সই এশৰ সনাপিতক

ক’ ল, “তুিম যাৱা; তুিম িয দেৰ িব াস কিৰলা, সইদেৰই হওক।” সই

সময়েতই তওঁৰ দাস জন হ’ল। ১৪ পাছত যীচু িপতৰৰ ঘৰত সামাল

আৰু তােত িপতৰৰ শা েৱকক ৰত পিৰ থকা দিখেল। ১৫ যীচুেৱ

তওঁৰ হাত খন শ কিৰেল আৰু লেগ লেগ তওঁৰ ৰ নাইিকয়া হ’ল।

তিতয়া তওঁ িবচনাৰ পৰা উিঠ যীচুৰ সৱা ষা কিৰবৈল ধিৰেল। ১৬

সি য়া হাৱাত লাক সকেল ভূেত পাৱা অেনক মা হক তওঁৰ ওচৰৈল

আিনেল। তওঁ মখুৰ কথােৰই সই ভূতৰ আ ােবাৰ খদােল আৰু িয

সকল অ আিছল, সই সকেলা ৰাগীেক কিৰেল। ১৭ ইয়াৰ াৰা

িযচয়া ভাববাদীেয় কাৱা এই বচন পণূ হ’ল, “ তেৱঁই আমাৰ দূবলতা

ল’ ল আৰু আমাৰ ৰাগৰ ভাৰ বেল।” ১৮ যীচুেৱ িনজৰ চািৰওফােল

ব মা হৰ দল দিখ িশষ সকলক গালীল সাগৰৰ িসপাৰৈল যাবৰ

বােব আ া িদেল। ১৯ সই সময়ত িবধানৰ অধ াপক এজেন যীচুৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ হ ৰ,ু আপিুন য’ লেক যাব, মেয়া আেপানাৰ

পােছ পােছ তাৈল যাম।” ২০ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “িশয়ালৰ গাত আৰু

আকাশৰ চৰাইেৰা বাহ আেছ; িক ু মা হৰ পু ৰ িনজৰ মৰূ থবৈল ঠাই

নাই।” ২১ িশষ সকলৰ মাজৰ আন এজেন আিহ তওঁক ক’ ল, “ হ ভু,

থমেত গ মাৰ িপতকৃ মদাম িদ আিহবৈল অ মিত িদয়ক।” ২২ যীচুেৱ

তওঁক ক’ ল, “িয সকল মতৃ, তওঁেলােকই মতৃ সকলক মদাম িদয়ক,

িক ু তুিম মাৰ পােছ পােছ আহা।” ২৩ তাৰ পাছত যীচু নাৱত উিঠল

আৰু তওঁৰ িশষ সকেলও তওঁক অ সৰণ কিৰেল। ২৪ হঠাৎ সাগৰত

বল ধমুহুা আিহল আৰু নাও খনৰ ওপৰৈলেক ঢৗৰ লহৰেবাৰ ওফি

উিঠবৈল ধিৰেল; তিতয়া যীচু টাপিনত আিছল। ২৫ িশষ সকেল তওঁৰ

ওচৰৈল আিহ তওঁক জগাই ক’ ল, “ হ ভু, আমাক বচাওঁক; আিম

এিতয়া মিৰম।” ২৬ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “অ িব াসীৰ

দল! তামােলােক িকয় ইমান ভয় খাইছা?” পাছত তওঁ উিঠ, বতাহ আৰু

সাগৰক ডিবয়ােল; তিতয়া সকেলােবাৰ অিত শা হ’ল। ২৭ ইয়ােক

দিখ লাক সকেল িব য় মািনেল আৰু ক’ ল, “এওঁ কেন ধৰণৰ মা হ

য বতাহ আৰু সাগেৰও এওঁৰ কথা মােন।” ২৮ যীচু যিতয়া সাগৰৰ

িসপােৰ থকা গাদাৰীয়া সকলৰ দশৈল আিহল, তােত ভূেত পাৱা জন

মা হ মদামিনৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই আিহল আৰু তওঁৰ আগত উপি ত

হ’ল। িসহঁত ইমােনই ভয়ানক আিছল য, কােনােৱ সই বােটিদ যাব

নাৱািৰিছল। ২৯ িসহঁেত িচঞিৰ ক’ ল, “ হ ঈ ৰৰ পু , আেপানাৰ লগত

আমাৰেনা িক কাম আেছ? িনি সময়ৰ পেূবই আমাক যাতনা িদবৈল

ইয়াৈল আিহেছ নিক?” ৩০ সই সময়ত িসহঁতৰ পৰা নািতদূৈৰত এজাক

গাহিৰ চিৰ আিছল। ৩১ ভূতেবােৰ যীচুক কা িত কিৰ ক’ ল, আপিুন

যিদ আমাক খদাবৈলেক িবচােৰ, তেনহেল সই গাহিৰ জাকৰ মাজত

সামাবৈল আমাক পিঠয়াই িদয়ক। ৩২ তওঁ িসহঁতক ক’ ল, “ তেনহেল

যা!” তিতয়া মা হ জনৰ পৰা ভূতেবাৰ বািহৰ ওলাই আিহ গাহিৰেবাৰত

সামাল। তােত সই গাহিৰৰ জাকেটা পাহাৰৰ গৰােয়িদ নািম দৗিৰ

গ’ল আৰু সাগৰত পিৰ পানীত ডুিব মিৰল। ৩৩ তিতয়া গাহিৰ চেৰাৱা

ৰখীয়ােবােৰ দৗিৰ পলাই গ নগৰত থকা মা হেবাৰক সকেলােবাৰ কথা

জনােল; িবেশষৈক ভূেত পাৱা লাক জনৰ িবষেয়ও স াদ িদেল। ৩৪

তিতয়া যীচুক সা াৎ কিৰবৈল নগৰৰ সকেলা মা হ ওলাই আিহল;

তওঁেলােক যীচুক দখা পাই তওঁক অ েৰাধ কিৰ ক’ ল, তওঁ যন

তওঁেলাকৰ অ লৰ পৰা িচ যায়।

৯ পাছত যীচুেৱ নাৱত উিঠ সাগৰ পাৰ হ িনজৰ নগৰৈল আিহল।

২ এেনেত কইজনমান লােক িবচনাত পিৰ থকা এজন প াঘাত

ৰাগত আ া অৱশ ৰাগীক তওঁৰ ওচৰৈল আিনেল। সই লাক

সকলৰ দঢ়ৃ আ া দিখ যীচুেৱ ৰাগীজনক ক’ ল, “ বাপা, িনভয় হাৱা;

তামাৰ সকেলা পাপ মা কৰা হ’ল।” ৩ তিতয়া িবধানৰ অধ াপক

কইজনমােন িনজৰ মাজেত মেন মেন কবৈল ধিৰেল, “এই মা হ জেন

ঈ ৰৰ িন া কিৰেছ।” ৪ যীচুেৱ তওঁেলাকৰ মনৰ িচ া বিুজ পাই ক’ ল,

‘আেপানােলােক মেন মেন বয়া িচ া কিৰেছ িকয়?’ ৫ কানেটা কাৱা

সহজ‐ ‘ তামাৰ পাপ সমহূ মা কৰা হ’ল’ ন ‘তুিম উিঠ খাজকািঢ় ফুৰা’?

৬ িক ু আেপানােলােক যন জািনব পােৰ য, এই পিৃথৱীত পাপ মা

কৰাৰ মতা মা হৰ পু ৰ আেছ’; ইয়ােক ক যীচুেৱ সই ৰাগীজনক

ক’ ল, ‘উঠা, তামাৰ শয া তুিল লাৱা আৰু িনজৰ ঘৰৈল যাৱা।’ ৭ তােত

তওঁ উিঠ িনজৰ ঘৰৈল গ’ল। ৮ ইয়ােক দিখ লাক সকলৰ ভয় লািগল

আৰু ঈ েৰ মা হক এেন মতা িদয়াৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ শংসা কিৰবৈল

ধিৰেল। ৯ যীচু যিতয়া সই ঠাইৰ পৰা গ আিছল, তিতয়া মিথ নােমেৰ

এজন মা হক কৰ সং হ কৰা ঠাইত বিহ থকা দখা পােল। যীচুেৱ তওঁক

ক’ ল, “ মাৰ পাছত আহা।” মিথেয় তিতয়াই উিঠ তওঁৰ পােছ পােছ

গ’ল। ১০ ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ মিথৰ ঘৰত ভাজন কিৰবৈল বিহল। তাত

কৰ সং হকৰী আৰু পাপী লাক সকলআিহ যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকলৰ

লগত ভাজনত বিহল। ১১ ফৰীচী সকেল ইয়ােক দিখ যীচুৰ িশষ

সকলক িধেল, “ তামােলাকৰ ৰেুৱ কৰ সং হকৰী আৰু ‘পাপী লাক’

সকলৰ সেত িকয় ভাজন কেৰ?” ১২ এই কথা িন যীচুেৱ ক’ ল, “

মা হৰ কাৰেণ িচিকৎসকৰ েয়াজন নাই; িক ু ৰাগী সকলৰ কাৰেণেহ

েয়াজন আেছ। ১৩ “মই বিলদান নােখােজা, দয়ােহ িবচােৰা,”শা ৰ এই

কথাষাৰৰ অথ িক সই িবষেয় িশিক আহাৈগ। িকয়েনা মই ধািমক লাকক

মন‐পালটন কিৰবৰ বােব িনম ণ কৰা নাই, িক ু পাপী লাকক িনম ণ

কিৰবৰ বােবেহ মই আিহেছাঁ।” ১৪ তাৰ পাছত যাহনৰ িশষ সকেল

যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “আিম আৰু ফৰীচী সকেল ােয়ই লেঘান

িদওঁ, িক ু আেপানাৰ িশষ সকেল িকয় লেঘান িনিদেয়?” ১৫ তিতয়া

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “দৰা লগত থােকােত জােনা দৰাৰ সিখ সকেল

শাক কিৰব পােৰ? িক ু এেন িদন আিহব, যিতয়া দৰাক তওঁেলাকৰ

ওচৰৰ পৰা ল যাৱা হ’ব; তিতয়া তওঁেলােকও লেঘান িদব।” ১৬

“ কােনও পৰুিণ ব ত নতুন কােপাৰৰ টাপিল নামােৰ; িকয়েনা টাপিল

মাৰা নতুন কােপাৰ ডাখেৰ সই ব ক ফািল িনেয়; তােত ফটা ডাখৰ

বিচৈকেহ ফােট।” ১৭এেনদেৰ কােনা মা েহ নতুন া াৰসচামৰাৰ

পৰুিণ মাটতনথয়; যিদ থয়, মাটেবাৰ ফািট গ সই া াৰস পিৰ যায়

আৰু মাটেবােৰা ন হয়। বৰং মা েহ নতুন া াৰস নতুন মাটতেহ থয়,

আৰু তিতয়ােহ েয়া ৰি ত থােক।” ১৮ যীচুেৱ লাক সকলক যিতয়া

এইেবাৰ কথা ক আিছল, তিতয়া এজন শাসনকতাই আিহ তওঁক

িণপাত কিৰ ক’ ল, “ মাৰ ছাৱালী জনীৰ এইমা মতুৃ হ’ল; আপিুন

আিহ তাইৰ ওপৰত হাত ৰাখক, তােত তাই জীয়াই উিঠব।” ১৯ তিতয়া

যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকেল উিঠ তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল। ২০ সই

সময়েত এগৰাকী মিহলাই পাছফালৰ পৰা যীচুৰ ওচৰৈল আিহ তওঁৰ

কােপাৰৰ দিহ চুেল; সই মিহলা গৰাকী বাৰ বছৰ ধিৰ ৰ াৱ ৰাগত

ভুিগ আিছল। ২১ তওঁ মেন মেন ভািৱিছল, “যিদ মই যীচুৰ কােপাৰ

খনেক অকল চুব পােৰাঁ, তেনহেলও মই ভাল হ যাম।” ২২ যীচুেৱ মখু

ঘৰূাই তওঁক দিখ ক’ ল, “ভনী, িনভয় হাৱা; তামাৰ িব ােসই তামাক

কিৰেল।” সই সময়েৰ পৰা সই মিহলা গৰাকী হ’ল। ২৩ তাৰ

পাছত যীচু সই শাসনকতাৰ ঘৰৈল গ’ল। তাত তওঁ বাঁহীবাদক সকলক

দিখেল আৰু লাক সকেল ল ুল কিৰ থকা দখা পােল। ২৪ যীচুেৱ

ক’ ল, “চাওঁ, তামােলাক আতৰ হাৱা। ছাৱালী জনী মৰা নাই, টাপিন

গেছ।” এই কথা িন তওঁেলােক হাঁিহবৈল ধিৰেল। ২৫ পাছত লাক

সকলক ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদয়াত যীচু িভতৰৈল গ’ল আৰু ছাৱালী

জনীৰ হাতত ধিৰেল; তিতয়া তাই উিঠল। ২৬ পাছত সই অ লৰ

সকেলা ঠাইেত এই ঘটনাৰ িবষেয় িবয়িপ পিৰল। ২৭ যীচু তাৰ পৰা

যাওঁেত জন অ লাক তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল। তওঁেলােক িচঞিৰ

িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল, “ হ দায়দুৰ বংশৰ স ান, আমাক দয়া কৰক।”

২৮ পাছত যীচু যিতয়া ঘৰ আিহ পােল, সই অ জন তওঁৰ ওচৰৈল

আিহল। তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক িধেল, “মই এই কম কিৰব পােৰাঁ

বিুল তামােলােক িব াস কৰা ন?” তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “হয় ভু,

কেৰাঁ।” ২৯ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকৰ চ চুই ক’ ল, “ তামােলােক



মিথ 520

যেনদেৰ িব াস কিৰছা, তামােলাকৰ িত সইদেৰই হওক।” ৩০ সই

মু তেত তওঁেলাকৰ চ মকুিল হ’ল। তাৰ পাছত যীচুেৱ তওঁেলাকক

কেঠাৰভােৱ সাৱধান কিৰ িদ ক’ ল, “চাবা, এই িবষেয় যন কােনও

নাজােন।” ৩১ িক ু তওঁেলােক ওলাই গ সই এেলকাৰ সকেলা ঠাইেত

এই িবষেয় ক ফুিৰেল। ৩২ সই জন মা হ যিতয়া ওলাই গ’ল, সই

সময়েত িকছুমান মা েহ ভূেত পাৱা এজন বাবা লাকক যীচুৰ ওচৰৈল

আিনেল। ৩৩ যীচুেৱ সই ভূতক খেদাৱাৰ পাছত বাবা মা হ জেন কথা

কবৈল ধিৰেল। ইয়ােক দিখ সকেলা মা েহ আচিৰত হ ক’ ল, “ই ােয়ল

দশত আেগেয় কিতয়াও এেন ৱা দখা পাৱা নাই!” ৩৪ িক ু ফৰীচী

সকেল ক’ ল, “িস ভূতেবাৰৰ ৰজা চয়তানৰ সহায়ত ভূতক খদায়।” ৩৫

যীচুেৱ সকেলা নগৰ আৰু গাওঁেবাৰত গ ই দী সকলৰ নাম‐ঘৰেবাৰত

উপেদশ িদেল আৰু ৰাজ ৰ ভবাতা চাৰ কিৰবৈল ধিৰেল। ইয়াৰ

বািহেৰও তওঁ সকেলা ধৰণৰ ৰাগ‐ব ািধত পিৰ থকা লাক সকলক

তা দান কিৰেল। ৩৬ তােত লাক সকলৰ িভৰ দখা পাই, তওঁেলাকৰ

িত যীচুৰ মৰম লািগল; কাৰণ তওঁেলাক ৰখীয়া নােহাৱা মৰৰ িনিচনা

া আৰু অসহায় আিছল। ৩৭ তিতয়া যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক

ক’ ল, “শস সৰহ, িক ু ব ৱা তাকৰ। ৩৮ এই হতুেক শস ৰ গৰাকীৰ

ওচৰত াথনা কৰা, যােত তওঁ িনজৰ শস ে ৈল ব ৱা সকলক পঠাই

িদেয়।”

১০ যীচুেৱ তওঁৰ বাৰ জন িশষ ক এেকলেগ ওচৰৈল মািত

তওঁেলাকক অ িচ আ াক খদাবৈল আৰু সকেলা ধৰণৰ ৰাগ‐

ব ািধ আৰু অ জনক কিৰবৈল অিধকাৰ িদেল। ২ সই বাৰ জন

পাঁচিনৰ নাম এই, থম িচেমান, িয জনক িপতেৰা বােল আৰু তওঁৰ

ভােয়ক আি য়, িচবিদয়ৰ পেুতক যােকাব আৰু তওঁৰ ভােয়ক যাহন,

৩ িফিলপ আৰু বাথলময়, থামা আৰু কৰ সং হকাৰী মিথ, আলফয়ৰ

পেুতক যােকাব আৰু থে য়, ৪ জাতীয়তাবাদী িচেমান আৰু যীচুক িয জেন

শ ৰ হাতত শাধাই িদিছল, সই ঈ িৰেয়াতীয়া িযহূদা। ৫ এই বাৰ

জনক যীচুেৱ এই আেদশ িদ পঠােল, “ তামােলােক অনা‐ই দী সকলৰ

কােনা ঠাইৈল নাযাবা আৰু চমৰীয়া সকলৰ কােনা নগৰত নােসামাবা।

৬ িক ু ই ােয়ল জািতৰ হেৰাৱা মৰেবাৰৰ ওচৰৈল যাৱা। ৭ বাটত

যাওঁেত যাওঁেত এই কথা চাৰ কিৰবা য ‘ গৰাজ ওচৰ হ’ল।’ ৮

অ লাকক কিৰবা, মতৃ লাকক তুিলবা, ৰাগী সকলক িচ

কিৰবা, ভূতক খদাবা। তামােলােক িবনামেূল পাইছা, িবনামেূল ই

িদবা। ৯ তামােলাকৰ কঁকালৰ পিটত তামােলােক সাণ, ৰপূ বা তাম

নাইবা পইচাও িনিনবা। ১০ বাটত যাৱাৰ কাৰেণ কােনা জােলাঙা,

টা চালা, পা কা বা লাখিুট এইেবাৰও নলবা; িকয়েনা ব ৱা িনজৰ

পািৰ িমক পাৱাৰ যাগ । ১১ তামােলােক যিতয়া কােনা নগৰ বা

গাৱঁত সামাবা, তাত এজন উপযু মা হ িবচািৰ ল’বা আৰু আন ঠাইৈল

নােযাৱা পয সই ঘৰেত থািকবা। ১২ যিতয়া তামােলােক কােনা

এঘৰত সামাবা, তিতয়া সই ঘৰৰ লাকক েভ া জনাই ম লবাদ

িদবা। ১৩ সই ঘৰ যিদ উপযু হয়, তেনহেল তামােলাকৰ শাি

সই ঘৰৰ ওপৰৈল নািম আহক; িক ু সই ঘৰ যিদ উপযু নহয়,

তেনহেল তামােলাকৰ শাি তামােলাকৰ ওচৰৈল উলিট আহক। ১৪

যিদ কােনােৱ তামােলাকক হণ নকেৰ বা তামােলাকৰ কথাও েন,

তেনহেল সই ঘৰ বা নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত তামােলাকৰ ভিৰৰ

ধিূল জাকািৰ পলাবা। ১৫ মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, মহা‐িবচাৰৰ

িদনা সই নগৰতৈক বৰং চেদাম আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ দশা অিধক সিহব

পৰা হ’ব।” ১৬ না! মই ৰাং ৰেবাৰৰ মাজৈল তামােলাকক মৰ‐

পাৱািলৰিনিচনাৈক পিঠয়াইেছা; এই হতুেক তামােলাক সাপৰ দেৰ

টঙৰ আৰু কেপৗৰ িনিচনা অমািয়ক হাৱা। ১৭ সতকভােৱ চিলবা;

িকয়েনা লাক সকেল তামােলাকক িবচাৰ সভাত শাধাই িদব আৰু

তওঁেলাকৰ নাম‐ঘৰেবাৰত তামােলাকক কাবাব। ১৮ মাৰ কাৰেণই

তামােলাকক ৰাজ পাল আৰু ৰজা সকলৰ স খুৈল ল যাৱা হ’বা, যােত

তামােলােক তাত তওঁেলাকৰ আৰু অনা‐ই দী সকলৰ ওচৰত সা

িদব পাৰা। ১৯ লাক সকেল যিতয়া তামােলাকক শাধাই িদব, তিতয়া

কেনৈক, িক কথা ক’ব লােগ, সই িবষয় ল িচ া নকিৰবা; িকয়েনা

তিতয়া িয কথা ক’ব লােগ, সই িবষয়েবাৰ সই মহূু েত তামােলাকক

িদয়া হ’ব। ২০ িকয়েনা সই কথা তামােলােক নহয়, িক ু তামােলাকৰ

িপতৰৃ আ াইেহেতামােলাকৰ িভতৰৰ পৰা কব। ২১ককােয়েক ভােয়কক

আৰু বােপেক পেুতকক মতুৃ দ ৈল শাধাই িদব। স ান সকেল মাক‐

বােপকৰ িবৰেু উিঠ তওঁেলাকক মতুৃ ৰ মখুৈল ঠিল িদব। ২২ মাৰ

নামৰ কাৰেণ, তামােলাক সকেলােৰ ঘণৃাৰ পা হ’বা; িক ু িয জেন

শষৈলেক সিহ থােক, সই জেনই পিৰ াণ পাব। ২৩ যিতয়া কােনা

নগৰৰ লােক তামােলাকক তাড়না কেৰ, তিতয়া আন এখন নগৰৈল

পলাই যাবা; মই তামােলাকক সঁচাৈক কেছাঁ, ই ােয়ল দশৰ সকেলা

নগৰৈল তামােলােক গ শষ কৰাৰ আেগেয় মা হৰ পু আিহব। ২৪

িশষ কিতয়াও ৰতুৈক উ ত নহয়, দােসা ভুতৈক উ ত নহয়। ২৫

িশষ যিদ ৰৰু দেৰ আৰু দাস যিদ িনজৰ ভুৰ দেৰ হ’ব পােৰ, সেয়

যেথ । ঘৰৰ গৰাকীেক যিতয়া তওঁেলােক বলচববূ বিুলেল, তেনহেল

তওঁৰ পিৰয়ালৰ আন সকেলােক িকমান অিধক বিুলব! ২৬ গিতেক

তামােলােক তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা লু ৱাই ৰখা সকেলা

িবষেয়ই কাশ পাব আৰু গাপেন ৰখা সকেলা িবষেয়ই জেনাৱা হ’ব। ২৭

মই তামােলাকক আ াৰত িয কওঁ, সইেবাৰ তামােলােক পাহৰত

কাশ কিৰবা আৰু তামােলােক কােণেৰ িয িনছা, সইেবাৰ ঘৰৰ

ওপৰত উিঠ ঘাষণা কিৰবা। ২৮ িয সকেল কৱল শৰীৰকেহ বধ কেৰ,

িক ু আ াক বধ কিৰব নাৱােৰ, তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িক ু িয

জেন আ া আৰু শৰীৰ, এই েয়ােকা নৰকত ন কিৰব পােৰ, তওঁেকেহ

ভয় কিৰবা। (Geenna g1067) ২৯ টা ঘৰ‐িচিৰকা ু পইচাৈল নেবেচ

ন? তথািপ তামােলাকৰ িপতৰৃ অ মিত অিবহেন সইেবাৰৰ এিটও

মািটত নপেৰ। ৩০ তামােলাকৰ মৰূৰ আটাইেবাৰ চুিলেৰা িহচাব ৰখা

আেছ। ৩১এই হতুেক ভয় নকিৰবা; তামােলাক অেনক ঘৰ‐িচিৰকাতৈক

ব মলূীয়া। ৩২ এেতেক িয কােনােৱ মা হৰ আগত মাক ীকাৰ কেৰ,

মেয়া গত থকা মাৰ িপতৰৃ আগত তওঁক ীকাৰ কিৰম; ৩৩ িক ু

মা হৰ আগত িয কােনােৱ মাক অ ীকাৰ কেৰ, গত থকা মাৰ িপতৰৃ

আগত মেয়া তওঁক অ ীকাৰ কিৰম। ৩৪ মই পিৃথৱীত শাি িদবৈল

আিহেলাঁ বিুল নাভািববা; শাি িদবৈল নহয়, িক ু তেৰাৱাল িদবৈলেহ

আিহেলাঁ। ৩৫ বােপকৰ িবৰেু পেুতকৰ, মাকৰ িবৰেু জীেয়কৰ,

শা েৱকৰ িবৰেু বাৱাৰীেয়কৰ ভদ জ াবৈলেহ আিহেলাঁ; ৩৬ িনজৰ

পিৰয়ালৰ লাক সকেলই মা হৰ শ হ’ব। ৩৭ িয কােনােৱ মাতৈকেয়া

িনজৰ িপতৃ বা মাতকৃ অিধক ম কেৰ, তওঁ মাৰ উপযু নহয়; আৰু িয

কােনােৱ মাতৈক িনজৰ পেুতক বা জীেয়কক অিধক ম কেৰ, তওঁ

মাৰ উপযু নহয়। ৩৮ িয কােনােৱ িনজৰ ু চ ল মাৰ পােছ পােছ

নােহ; তেৱাঁ মাৰ উপযু নহয়। ৩৯ িয কােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰ া

কিৰব িবচােৰ, তওঁ জীৱন হৰৱুাব; আৰু িয কােনােৱ মাৰ কাৰেণ িনজৰ

জীৱন উৎসগ কেৰ, তওঁ জীৱন পাব। ৪০ িয কােনােৱ তামােলাকক

হণ কেৰ; তওঁ মােক হণ কেৰ আৰু িয কােনােৱ মাক হণ কেৰ,

তওঁ মাক পেঠাৱা জনেকই হণ কেৰ। ৪১ এজন ভাৱবাদীক যিদ

কােনােৱ ভাৱবাদী বিুল হণ কেৰ, তওঁ ভাববাদীৰ পৰু াৰ পাব আৰু

এজন ধািমকক যিদ কােনােৱ ধািমক বিুল হণ কেৰ, তওঁ ধািমকৰ

পৰু াৰ পাব। ৪২ িয কােনােৱ এই সাধাৰণ লাক সকলৰ মাজৰ এজনক

মাৰ িশষ বিুল এবািট চঁচা পানী মােথান খৱুায়, মই তামােলাকক

সঁচাৈক কওঁ, তওঁ কােনামেতই িনজৰ পৰু াৰ নেহৰৱুাব।

১১ যীচুেৱ তওঁৰ বাৰ জন িশষ ক এইদেৰ আেদশ িদ শষ কিৰেল।

তাৰ পাছত তওঁ নগেৰ নগেৰ িশ া িদবৰ বােব আৰু চাৰ

কিৰবৰ কাৰেণ সই ঠাইৰ পৰা িচ গ’ল। ২ যাহেন ব ীশালৰ পৰা

যিতয়া ী ৰ কমৰ কথা িনেল, তিতয়া িনজৰ িশষ সকলৰ াৰাই

যীচুক িধ পঠােল, ৩ ক’ ল “আিহব লগা জন আপিুনেয় হয়েন, ন আিম

অ কােনাবা এজনৈল অেপ া কিৰম?” ৪ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক



মিথ521

ক’ ল, “ যাৱা, তামােলােক িয িনছা আৰু দিখছা, সই িবষয়ৰ স াদ

যাহনক িদয়াৈগ। ৫ অ ই দিৃ শি পাইেছ, খাৰাই খাজ কািঢ়েছ,

ৰাগীক িচ কৰা হেছ, কলাই পণুৰ িনেছ, মতৃ সকলক জীৱনৈল

পণুৰিু ত কৰা হেছ, দিৰ সকলৰ আগত ভবাতা ঘাষণা কৰা হেছ।

৬ ধ সই লাক, িয জেন মাক ল কােনা বাধা নাপায়।” ৭ যাহনৰ

িশষ সকল যিতয়া উলিট গ’ল, সই সময়ত যীচুেৱ যাহনৰ িবষেয়

লাক সকলৰ আগত এই কথা কবৈল ধিৰেল, “আেপানােলােক িক চাবৰ

বােব মৰু া ৈল গিছল‐ বতােহ লেৰাৱা এক নল‐খাগিৰ? ৮ তেনহেল

িক চাবৈল ওলাই গিছল‐ িমিহ কােপাৰ িপ া মা হ ন? বা িৱকেত,

িয সকেল িমিহ কােপাৰ িপে , তওঁেলাক ৰজাৰ ভৱনতেহ থােক। ৯

তেনহেল িক চাবৈল ওলাই গিছল ‐ এজন ভাববাদীক ন? হয়, মই

আেপানােলাকক কওঁ, ‘ তওঁ ভাৱবাদীতৈকেয়া মহান। ১০ এই জন

তেৱঁই, িয জনৰ িবষেয় শা ত িলখা আেছ, ‘ চাৱা, মই তামাৰ আগত

মাৰ বাতাবাহকক পঠাম, তওঁ তামাৰ আগত তামাৰ পথ ত কিৰব।’

১১ মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, মিহলাৰ গভত িযমান মা হৰ

জ হেছ, তওঁেলাকৰ মাজত বা াইজক যাহনতৈক মহান কােনা নাই;

িক ু গৰাজ ত আটাইতৈক ৰু হীন সৰু ব ি ও যাহনতৈক মহান।

১২ বা াইজক যাহনৰ িদনৰ পৰা এিতয়াৈলেক গৰাজ ভীষণভােৱ

আ া হেছ আৰু বলৱান লােক বেলেৰ তাক িনয় ণ কিৰবৈল চ া

কিৰেছ। ১৩ যাহনৰ সময়ৈলেক সকেলা ভাববাদীেয় আৰু িবধান‐শা ই

ভােবাি কাশ কিৰেছ। ১৪ অ◌ােপানােলােক যিদ এই কথা হণ

কিৰব খােজ, তেনহেল আিহব লগা িয এিলয়া, এই যাহেনই সই

জন। ১৫ িয জনৰ িনবৈল কাণ আেছ, তওঁ নক। ১৬ এই যগুৰ লাক

সকলক কাৰ লগত তুলনা কিৰম? এওঁেলাক এেন ৱা ল’ৰা‐ ছাৱালীৰ

িনিচনা, িয সকেল বজাৰত বিহ স ী সকলক মািত কয়; ১৭ ‘আিম

তামােলাকৰ কাৰেণ বাঁহী বজােলা, তামােলােক নানািচলা; আিম শাকৰ

গান গােলা, তামােলােক িবলাপ নকিৰলা।’ ১৮ যাহেন আিহ ভাজন

হণ বা া াৰস পান এেকা নকৰাৰ কাৰেণ লােক কয়, ‘ তওঁক ভূেত

পাইেছ’। ১৯ মা হৰ পু ই আিহ ভাজন‐পান কিৰেল কাৰেণ লােক কয়,

‘এই চাৱা, এই জন এজন খ ৱা আৰু মদাহী মা হ; কৰ সং হকাৰী

আৰু পাপীেবাৰৰ ব ু ! িক ু ান য সত , িনজৰ কমৰ াৰাই মািণত

হয়।’” ২০ যীচুেৱ িযেবাৰ নগৰত বিচ ভাগ পৰা ম কায কিৰিছল,

সইেবাৰ ঠাইৰ িনবাসী সকলক তওঁ গিৰহণা িদেল, কাৰণ তওঁেলােক

মন‐পালটন নকিৰেল। ২১ “হায় কাৰাচীন! হায় বৎ‐ চদা! িকয়েনা

তামােলাকৰ মাজত িযেবাৰ পৰা ম কায কৰা হ’ল, সইেবাৰ কায

যিদ তুৰ আৰু চীেদান নগৰত কিৰেলাঁ হয়, তেনহেল ব িদনৰ আেগেয়

তাৰ িনবাসী সকেল চট িপি েলেহঁেতন আৰু ছাইত বিহ মন‐পালটন

কিৰেলেহঁেতন। ২২ িক ু মই আেপানােলাকক কওঁ, সাধ‐িবচাৰৰ িদনা

আেপানােলাকতৈক তুৰ আৰু চীেদানৰদশা সিহব পৰা হ’ব। ২৩ তুিম,

কফৰনাহূম! তুিম ভাৱা নিক য তামাক গৈল তালা হ’ব? কিতয়াও

নহয়, তামাক মতৃেলাকৈল, অথাৎ নৰকৈলেহ অনা হ’ব। িকয়েনা তামাৰ

মাজত িযেবাৰ পৰা ম কায কৰা হ’ল, সইেবাৰ কম যিদ চেদামত কৰা

হ’লেহেতন, তেনহেল চেদাম আিজও থািকেলেহেতন। (Hadēs g86) ২৪

িক ু মই তামােলাকক কওঁ, সাধ‐িবচাৰৰ িদনা তামােলাকতৈক চেদাম

নগৰৰ দশা সিহবৰ বােব অিধক সহজ হ’ব।” ২৫ সই সময়ত যীচুেৱ

মাত লগাই ক’ ল, “ হ িপত,ৃ তুিম গ আৰু পিৃথৱীৰ ভু, মই তামাৰ

শংসা কেৰাঁ, কাৰণ তুিম ানী আৰু বিু ম লাকৰ পৰা এইেবাৰ কথা

পেুত ৰািখছা, িক ু িশ সকলৰ দেৰ সৰল লাক সকলৰ আগত কাশ

কিৰলা। ২৬ হয় িপত,ৃ ‘এইদেৰ তামাৰ দিৃ ত ই সে াষজনক হেছ।’

২৭ িকয়েনা মাৰ িপতেৃয় সকেলােক মাৰ হাতত সমপন কিৰেছ; িপতৰৃ

বািহেৰ পু ক কােনও নাজােন: পু ৰ বািহেৰ িপতকৃ কােনও নাজােন।

পু ই িয জনৰ আগত িপতকৃ কাশ কিৰবৈল ই া কেৰ, তেৱঁই তওঁক

জােন। ২৮ হ পিৰ া আৰু ভাৰা া লাক সকল, মাৰ ওচৰৈল আহা;

মই তামােলাকক িজৰিণ িদম। ২৯ মই ন আৰু কামল িচ ৰ মা হ;

এই হতুেক, তামােলাকৰ ওপৰত মাৰ যৱুঁিল লাৱা আৰু মাৰ িশ া

লাৱা; তােত তামােলােক িনজৰ িনজৰ মনত িজৰিণ পাবা। ৩০ িকয়েনা

মাৰ যৱুঁিল ব িনয়া সহজ আৰু মাৰ বাজাও লঘ।ু”

১২ এিদন িব ামবােৰ িশষ সকলৰ সেত যীচু শস ে ৰ মােজিদ

গ আিছল। সই সময়ত তওঁৰ িশষ সকলৰ ভাক লািগিছল

বােব তওঁেলােক শস ৰ থাক িছিঙ িছিঙ খাইিছল। ২ ইয়ােক দিখ

ফৰীচী সকেল তওঁক ক’ ল, “চাওক, িবধানৰ মেত িব ামবােৰ িয কম

কিৰব নাপায়, সই কম আেপানাৰ িশষ সকেল কিৰেছ।” ৩ তিতয়া

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “দায়দু আৰু তওঁৰ স ী সকলৰ যিতয়া ভাক

লািগিছল, তিতয়া তওঁ িয কিৰিছল সই িবষেয় জােনা আেপানােলােক

পঢ়া নাই? ৪ কেনৈক, তওঁ ঈ ৰৰ গহৃত সামাই উৎসগৰ িপঠা খাইিছল;

সই দশন িপঠা িবধানৰ মেত তওঁ আৰু তওঁৰ লগত থকা সকেল

অৱেশ ই খাৱা উিচত নািছল৷ সই িপঠা কৱল পেুৰািহত সকেলেহ খাব

পােৰ। ৫ তােৰাপিৰ আেপানােলােক মািচৰ িবধান‐শা ত পঢ়া নাই

ন, িব ামবােৰ য পেুৰািহত সকেল মি ৰত কাম কিৰ িব ামবাৰৰ

িনয়ম উল ন কিৰেলও িনেদাষী হয়? ৬ িক ু মই আেপানােলাকক কওঁ,

মি ৰতৈকেয়া মহান এজন ইয়াত আেছ। ৭ ‘মই বিলদান নােখােজা,

দয়ােহ খােজা’শা ৰ এই কথাৰ অথ আেপানােলােক জনা হ’ ল, িনে াষী

সকলক দাষী নকিৰেলেহঁেতন। ৮ িকয়েনা মা হৰ পু ই িব ামবাৰৰ

অিধপিত।” ৯ তাৰ পাছত যীচু সই ঠাইৰ পৰা গ’ল আৰু তওঁেলাকৰ

নাম‐ঘৰত সামাল। ১০ তাত এজন মা হ আিছল, আৰু সই মা হ জনৰ

এখন হাত কাই গিছল। যীচুক পাপ কৰাৰ অপৰাধত দাষ িদবৰ

উে েশ ফৰীচী সকেল তওঁক িধেল, “িবধান অ সােৰ িব ামবােৰ

কিৰব পায় ন?” ১১ তােত তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলাকৰ

মাজৰ কােৰাবাৰ যিদ কৱল এটা মৰথােক আৰু সই মষেটাযিদ

িব ামবােৰ গাতত পেৰ, তেনহেল তাক ধিৰ তুিল আিনবৈল নােযাৱা

কােনাবা আেছ ন? ১২ তেনহেল মৰতৈকমা হ িকমান ব মলূীয়া!

এই হতুেক, িব ামবােৰ ভাল কম কৰা িবধানযু ।” ১৩ তাৰ পাছত

যীচুেৱ সই মা হ জনক ক’ ল, “ তামাৰ হাত খন মিল িদয়া।” তােত

মা হ জেন িনজৰ হাত খন মিল িদয়াত, সই হাত খন স ণূ হ

আন খন হাতৰ িনিচনা হ’ল। ১৪ তিতয়া ফৰীচী সকল বািহৰৈল ওলাই

গ’ল আৰু যীচুক বধ কিৰবৰ কাৰেণ তওঁৰ িবৰেু চ া কিৰবৈল

ধিৰেল। ১৫ যীচুেৱ সই িবষেয় বিুজ পাৱাত, তওঁ তাৰ পৰা আতিৰ

গ’ল৷ তিতয়া ব মা হ তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল আৰু সই লাক সকলক

তওঁ কিৰেল। ১৬ যীচুেৱ তওঁেলাকক তওঁৰ িবষেয় আনৰ আগতৈক

ফুিৰবৈল সাৱধান কিৰ িদেল। ১৭ এইদেৰ িযচয়া ভাৱবাদীৰ যােগিদ

কাৱা এই কথা পণূ হ’ল; বােল‐ ১৮ “ চাৱা, তওঁ মাৰ সৱক, তওঁক

মই মেনানীত কিৰেলাঁ। তেৱঁই মাৰ ি য়জন, মাৰ াণ তওঁেতই পৰম

স ু হয়। মই তওঁৰ ওপৰত মাৰ আ া িদম, তােত তওঁ অনা‐ই দী

সকলক ায়‐িবচাৰ ঘাষণা কিৰব। ১৯ তওঁ নকিৰব বা আটাহ

নাপািৰব; আিলবাটত কােনও তওঁৰ মাত িনব! ২০ ায়‐িবচাৰ

জয়যু ৈল চাৰ নকেৰ মােন, তওঁ থেতিল যাৱা নল নাভািঙব, ধাৱাঁই

থকা শিলতাও মাব; ২১আৰু অনা‐ই দী সকেল তওঁৰ নামত আশা

ৰািখব।” ২২ সই সময়ত মা হ িকছুমােন ভূেত পাৱা মা হ এজনক

যীচুৰ ওচৰৈল ল আিহল। মা হ জন অ আৰু বাবা আিছল। যীচুেৱ

তওঁক কৰাত সই বাবাই কথা ক’ ল আৰু দিৃ ও পােল। ২৩ তােত

সকেলা লােক িব য় মািন ক’ ল, “এই মা হ দায়দুৰ বংশধৰ হ’ব পােৰ

ন?” ২৪ ফৰীচী সকেল যীচুৰ এই আচিৰত কাযৰ কথা িন ক’ ল, “এই

মা েহ ভূতেবাৰৰ ৰজা বলচববূৰ সহায় অিবহেন ভূতক নেখদায়।” ২৫

িক ু যীচুেৱ ফৰীচী সকলৰ মনৰ ভাব বিুজব পািৰ তওঁেলাকক ক’ ল, “িয

ৰাজ িনজৰ মাজেত িববাদ কিৰ ভাগ ভাগ হয়, সই ৰাজ ংস হয় আৰু

িয নগৰ বা পিৰয়াল িনজৰ মাজেত িববাদত িল হ িবভ হয়, সই

নগৰ বা পিৰয়াল বিত নাথািকব। ২৬ চয়তােন যিদ চয়তানেক খদায়,

তেনহেল িস িনজৰ মাজেত ভাগ ভাগ হয়; তিতয়া তাৰ ৰাজ কেনৈক

বিত থািকব? ২৭ মই যিদ বলচববূৰ শি ৰ সহায়ত ভূতৰ আ া খদাও,
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তেনহেল আেপানােলাকৰ অ গামী সকেল িক শি ৰ সহায়ত িসহঁতক

খদায়? গিতেক আেপানােলাকৰ অ গামী সকেল আেপানােলাকক সিঠক

কথা কেছ ন নাই িবচাৰ কিৰব। ২৮ িক ু মই যিদ ঈ ৰৰ আ াৰ

াৰাই ভূতৰ আ ােবাৰক খদাও, তেনহেল জািনব য, ঈ ৰৰ ৰাজ

অৱেশ ই আেপানােলাকৰ ওচৰ আিহ পােল। ২৯ বলৱান জনক থেম

নাবাি েল কােনাবাই জােনা তওঁৰ ঘৰত সামাই ব লটু কিৰব পােৰ?

বলৱান জনক ব ী কৰাৰ পাছতেহ তওঁৰ ঘৰৰ সকেলা ব তওঁ লটু

কিৰব পািৰব। ৩০ িয জন মাৰ প ত নহয়, তওঁ মাৰ িবপ ; আৰু

িয জেন মাৰ সেত নচপায়, তওঁ িসিচঁ পলায়। ৩১ এই হতুেক মই

আেপানােলাকক কওঁ, মা হৰ সকেলা পাপ আৰু ঈ ৰক কৰা িন া মা

হ’ব, িক ু পিব আ াৰ িবৰেু কাৱা কােনা িন াজনক কথা মা কৰা

নহ’ব। ৩২ মা হৰ পু ৰ িবৰেু কােনােৱ কথা ক’ ল, তওঁক মা কৰা

হ’ব, িক ু কােনােৱ পিব আ াৰ িবৰেু কথা ক’ ল তওঁক ইহেলাকত

বা পৰেলাকেতা মা কৰা নহব। (aiōn g165) ৩৩ গছ ভাল হ’ ল ফল

ভাল হয় আৰু গছ বয়া হ’ ল ফল বয়া হয়। িকয়েনা এেজাপা গছক

তাৰ ফল দিখ িচিনব পািৰ। ৩৪ সপৰ বংশধৰসকল! িনেজ বয়া হ

কেনৈক আেপানােলােক ভাল কথা ক’ব পািৰব? মা হৰ মন িয কথােৰ

পণূ থােক, মেুখ সই কথােক কয়। ৩৫ ভাল মা েহ তওঁৰ অ ৰত

ভিৰ থকা ভাল স য়ৰ পৰা ভাল কথা উিলয়ায় আৰু বয়া মা েহ তওঁৰ

অ ৰত ভিৰ থকা বয়া স য়ৰ পৰা বয়া কথা উিলয়ায়। ৩৬ িক ু মই

আেপানােলাকক কওঁ, লাক সকেল িযেবাৰ অনথক কথা কয়, সাধ‐

িবচাৰৰ িদনা েত কেটা কথাৰ িহচাব তওঁেলােক িদব লািগব। ৩৭

িকয়েনা আেপানাৰ িনজৰ কথাৰ াৰাই আপিুন িনে াষী বিুল মািণত হব

আৰু আেপানাৰ িনজৰ কথাৰ াৰাই আেপানাক দাষী বিুল মািণত কৰা

হব। ৩৮ তাৰ পাছত কইজনমান িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচীেয় যীচুক

উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ ৰ,ু আিম আেপানাৰ পৰা িচন িহচােপ এটা পৰা ম

কায চাবৈল ই া কেৰাঁ।” ৩৯ িক ু যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল,

“এই যগুৰ আৰু ব িভচাৰীেলাকসকেল পৰা ম কাযৰ িচন িবচােৰ;

িক ু যানা ভাববাদীৰ িচনৰ বািহেৰ আন কােনা িচন তওঁেলাকক

দখওুৱা নহব। ৪০ যানা যেনৈক িতিন িদন িতিন ৰািত ডাঙৰ মাছৰ

পটৰ িভতৰত আিছল, তেনৈক মা হৰ পু ও িতিন িদন িতিন ৰািত

মািটৰ তলত থািকব। ৪১ িবচাৰৰ িদনা এই কালৰ মা হেৰ সেত নীনিব

নগৰৰ লাক সকল উিঠ তওঁেলাকক দাষী কিৰব, িকয়েনা নীনিবৰ

লাক সকেল যানাৰ চাৰৰ ফলত মন‐পালটন কিৰিছল। চাওক, ইয়াত

যানাতৈকেয়া অিধক মহান এজন আেছ। ৪২ িবচাৰৰ িদনা এই কালৰ

মা েহেৰ সেত দি ণ দশৰ ৰাণীেয় উিঠ তওঁেলাকক দাষী কিৰব,

িকয়েনা চেলামন ৰজাৰ ানৰ কথা িনবৈল তওঁ পিৃথৱীৰ শষ সীমাৰ

পৰা আিহিছল। চাওক, ইয়াত চেলামনতৈকেয়া অিধক মহান এজন আেছ।

৪৩ যিতয়া কােনা অ িচ আ া কােনা মা হৰ পৰা বািহৰ ওলায়,

তিতয়া িস িজৰিণ িবচািৰ পানী নথকা কান ঠাইেবাৰত ঘিুৰ ফুেৰ। িক ু

িস যিতয়া সই ঠাই নাপায়; ৪৪ তিতয়া িস কয়, ‘িয ঘৰৰ পৰা ওলাই

আিহেলাঁ, পনুৰ মই সই ঘৰৈলেক উলিট যাম।’ পাছত িস যিতয়া ঘিূৰ

আিহ দেখ, কােনাবাই সই ঘৰ সৰােপাঁচা কিৰ সকেলা সজাই‐পৰাই

পিৰ াৰ কিৰ থেছ; ৪৫ তিতয়া সই অ িচ আ াই গ িনজতৈকেয়া

আন সােতাটা ভূতৰ আ াক লগত ল আেন আৰু তােত সামাই বাস

কেৰ। তােত সই মা হৰ থম অৱ াতৈক শষ অৱ া অিধক বয়া হ

যায়। এই কালৰ লাক সকলৰ অৱ াও তেন হ’ব।” ৪৬ যীচুেৱ

যিতয়া লাক সকলৰ আগত কথা ক আিছল, তিতয়া তওঁৰ মাক আৰু

ভােয়ক সকেল আিহ তওঁৰ সেত কথা পািতবৰ বােব বািহৰত িথয় হ

অেপ া কিৰ আিছল। ৪৭ তেনেত কােনা এজন লােক তওঁক ক’ ল,

“চাওক, আেপানাৰ মা আৰু ভাই সকেল আেপানাৰ লগত কথা পািতবৰ

কাৰেণ বািহৰত িথয় হ আেছ।” ৪৮ যীচুেৱ তিতয়া সই লাক জনক

ক’ ল, “ কান মাৰ মা নাইবা মাৰ ভাই সকেলই বা কান?” ৪৯ তাৰ

পাছত তওঁ িনজৰ হাত খন মিল িশষ সকলৰ ফােল দখৱুাই ক’ ল,

“এয়া চাওক, এওঁেলােকই মাৰ মা আৰু মাৰ ভাই সকল! ৫০ কাৰণ, িয

কােনােৱ মাৰ গত থকা িপতৰৃ ই া পালন কেৰ, তওঁেলােকই মাৰ

ভাই, ভনী আৰু মা।

১৩ সইিদনা যীচুেৱ ঘৰৰ পৰা ওলাই সাগৰৰ তীৰত গ বিহিছল। ২

তােত তওঁৰ চািৰওফােল ব েতা লাক আিহ গাট খাৱাত, তওঁ

এখন নাৱত উিঠ বিহল আৰু সই গাট খাৱা সকেলা মা হ বামেত িথয়

হ থািকল। ৩ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক দ ৃ া ৰ মাধ েমিদ ব ত

িবষয়ৰ ওপৰত কথা কবৈল ধিৰেল। তওঁ ক’ ল, “এজন খিতয়েক

কিঠয়া িসিচঁবৈল গ’ল। ৪ তওঁ িসেচাঁেত িসেচাঁেত, িকছুমান কিঠয়া বাটৰ

কাষত পিৰল; তােত চৰাইেবােৰ আিহ সইেবাৰ খিুট খােল। ৫ িকছুমান

কিঠয়া িশলাময় মািটত পিৰল। তাত মািট বিছ নথকাত আৰু মািটও

গভীৰ নােহাৱা কাৰেণ যিদও সানকােল গজািল ওলাল, ৬ তথািপ সূয

উদয় হাৱাৰ পাছত, িশপা গভীৰ নােহাৱা কাৰেণ তাপ লািগ সইেবাৰ

লেৰিল কাই গ’ল। ৭আন িকছুমান কাঁইটিনত পিৰল; তােত কাঁইটীয়া

বনেবাৰ বািঢ় উঠাত, সইেবাৰ হিচ ধিৰ মািৰেল। ৮আনেবাৰ কিঠয়া

ভাল মািটত পিৰল আৰু শস উৎপ কিৰেল। তােত িকছুমানত এশ

ণ, িকছুমানত ষািঠ ণ আৰু িকছুমানত ি শ ণৈক শস উৎপ হ’ল।

৯ যাৰ কাণ আেছ, তওঁ নক।” ১০ যীচুৰ িশষ সকেল আিহ তওঁক

িধেল, “আপিুন িকয় দ ৃ া ৰ মাধ েমেৰ লাক সকলৰ আগত কথা কয়?”

১১ উ ৰত তওঁ িশষ সকলক ক’ ল, “ গৰাজ ৰ িবষয়েবাৰৰ িনগঢ়ূ‐

ত েবাৰ তামােলাকক জািনবৈল েযাগ িদয়া হেছ; িক ু তওঁেলাকক

িদয়া হাৱা নাই। ১২ িকয়েনা যাৰ আেছ, তওঁক অিধক িদয়া হ’ব, তােত

তওঁৰ চুৰ হব। িক ু যাৰ নাই, তওঁৰ িয আেছ সইিখিনও তওঁৰ

পৰা িনয়া হ’ব। ১৩ সই বােবই মই তওঁেলাকৰ আগত দ ৃ া িদ কওঁ।

িকয়েনা, তওঁেলােক দিখও নেদেখ, িনও েন আৰু বেুজও। ১৪

এইদেৰ িযচয়া ভাৱবাদীেয় কাৱা এই ভাৱবাণী তওঁেলাকৈল পণূ হেছ,

‘ তামােলােক েনােত িনবা, িক ু কােনামেত বিুজবা; দেখােত

দিখবা, িক ু কােনামেত নাজািনবা; ১৫ িকয়েনা এই লাক সকলৰ

দয় অসাৰ হেছ, আৰু কাণ গধৰু হ গেছ, তওঁেলােক চ ও ব কিৰ

ৰািখেছ তােত তওঁেলােক চ েৰ নেদেখ, কােণেৰ েন, দেয়েৰ

বেুজ, আৰু তওঁেলাক যন পণুৰ ঘিূৰ নােহ, আৰু মই তওঁেলাকক যন

নকেৰাঁ’। ১৬ িক ু তামােলাকৰ চ ধ , িকয়েনা সইেবােৰ দেখ;

তামােলাকৰ কােণা ধ , িকয়েনা সইেবােৰ েন। ১৭ তামােলাকক মই

সঁচাৈক কওঁ, তামােলােক িযেবাৰ দিখছা, সইেবাৰ অেনক ভাৱবাদী

আৰু ধািমক লােক চাবৈল ই া কিৰও দখা নাপােল, আৰু তামােলােক

িযেবাৰ িনছা, এইেবাৰ িনবৈল নাপােল।” ১৮ “এিতয়া তামােলােক

সই কিঠয়া িসঁচা খিতয়কৰ দ ৃ া ৰ অথ না। ১৯ যিতয়া কােনােৱ

ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ কথা িনও বেুজ, তিতয়া ‐আ াই অথাৎ চয়তােন

আিহ, তওঁৰ দয়ত িযেবাৰ িসঁচা হ’ল, সইেবাৰ কািঢ় িনেয়; এই জন

লাক বাটৰ কাষত পৰা কিঠয়া ৰপূ। ২০ িশলাময় মািটত িয কিঠয়া

পিৰিছল, তওঁ এেন এজন লাক িয জেন বাক েন আৰু লেগ লেগ

আনে েৰ সই বাক হেণা কেৰ। ২১ িক ু তওঁৰ িভতৰত সই বাক ৰ

িশপা গভীৰ নােহাৱাত, তওঁ অলপ িদনৰ বােব মােথান ি ৰ হ থােক।

যিতয়া সই বাক ৰ কাৰেণ খ‐ক বা তাড়না আেহ, তিতয়াই তওঁ

বাক ত াগ কেৰ। ২২ কাঁইটিনত পৰা কিঠয়ােবাৰ এেন ধৰণৰ লাক,

তওঁেলােক বাক েন িক ু সংসাৰৰ িচ া‐ভাৱনা আৰু ধন‐স ি ৰ

মায়াই সই বাক ক হিচ ধেৰ; তােত তওঁ িবফল হয়। (aiōn g165) ২৩

ভাল মািটত িয কিঠয়া পিৰিছল, তওঁ এেন লাক িয জেন বাক েন,

বাক বেুজ আৰু কৃতাথত উ ত কিৰ ফল উৎপ কেৰ। তােত কােনােৱ

এশ ণ, কােনােৱ ষািঠ ণ, কােনােৱ ি শ ণ ফল িদেয়।” ২৪ এবাৰ

যীচুেৱ লাক সকলৰ আগত আৰু এটা দ ৃ া িদেল। “ গৰাজ এজন

খিতয়কৰ িনিচনা, িয জেন িনজৰ পথাৰত ভাল কিঠয়া িসঁিচেল। ২৫

পাছত যিতয়া সকেলা মা হ টাপিন গ’ল, তিতয়া সই মা হ জনৰ

শ েৱ আিহ ধানৰ মাজত িবৈন বনৰ িট িসঁিচ িচ গ’ল। ২৬ শষত

যিতয়া সই ধান গছ বািঢ় থাক ওলাল, তিতয়া তাৰ মাজত িবৈন বেনা
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গজািল মিল দখা িদেল। ২৭ পাছত সইেবাৰ দিখ গহৃ ৰ দাস সকেল

আিহ তওঁক ক’ ল, ‘মহাশয়, আপিুন জােনা পথাৰত ভাল কিঠয়া িসঁচা

নািছল? তেনহেল এিতয়া িবৈন বন ক’ৰ পৰা হ’ল?’ ২৮ তওঁ িসহঁতক

ক’ ল, ‘ কােনাবা শ েৱ এইেটা কিৰেছ।’ দাস সকেল তওঁক ক’ ল,

‘ তেনহেল আপিুন িবচােৰ যিদ আিম গ সইেবাৰ তুিল পলাম?’ ২৯

গহৃ ই ক’ ল, ‘নহয়, বনেবাৰ উভািলবৈল যাওঁেত তামােলােক িকজািন

ধানেকা তাৰ লগেত উভািল পলাবা! ৩০ গিতেক শস দাৱাৰ সময়ৈলেক

সইেবাৰক এেকলেগ বািঢ়বৈল িদয়া। শস চেপাৱাৰ সময়ত মই দাৱনী

সকলক ক’ম, থমেত িবৈন বনেবাৰ উভািলবা আৰু পিুৰবৰ বােব মিুঠ

মিুঠৈক বাি বা। তাৰ পাছত মাৰ ভঁৰালত ধান চপাই থবা।’” ৩১

যীচুেৱ তওঁেলাকক আন এটা দ ৃ া িদেল। তওঁ ক’ ল, “ গৰাজ এিট

সিৰয়হ িটৰ িনিচনা; সই িট কােনা এজন মা েহ ল িনজৰ পথাৰত

িসঁিচেল। ৩২ সকেলা বীজৰ মাজত ই অৱেশ আটাইতৈক সৰ;ু িক ু বিৃ

পাৱাৰ পাছত ই শাক‐পাচিলৰ গছেবাৰৰ মাজত সকেলাতৈক ডাঙৰ হ

এেজাপা গছ হয় আৰু আকাশৰ চৰােয় আিহ তাৰ ডালত বাস কেৰ।”

৩৩ যীচুেৱ তওঁেলাকক পনুৰ এটা দ ৃ া িদ ক’ ল, “ গৰাজ খিমৰৰ

িনিচনা। এগৰাকী মিহলাই তােক ল ায় িতিন দাণ িপঠা িড়ৰ লগত

িমহলােল। তাৰ ফলত আটাইিখিন িপঠা িড় ফুিল উিঠল।” ৩৪ যীচুেৱ

দ ৃ া ৰ াৰাই লাক সকলৰ আগত এইেবাৰ কথা ক’ ল। তওঁ দ ৃ া

িনিদয়াৈক তওঁেলাকক এেকা কথা নক’ ল। ৩৫ ভাৱবাদীৰ াৰাই িয

কথা কাৱা হিছল সয়া যন পৰূণ হয়, তাৰ বােবই এইদেৰ ঘিটল ‐ মই

দ ৃ া েৰ মাৰ মখু মিলম, জগত াপনৰ আৰ িণেৰ পৰা িয আিছল,

সইেবাৰ কাশ কিৰম। ৩৬ পাছত যীচুেৱ লাক সকলক িবদায় িদ

ঘৰৈল আিহল। তিতয়া তওঁৰ িশষ সকেল ওচৰৈল আিহ তওঁক িধেল,

“পথাৰৰ িবৈন বনৰ দ ৃ া েটা আমাক বজুাই িদয়ক।” ৩৭ তওঁ উ ৰ িদ

ক’ ল, “িয জেন ভাল কিঠয়া িসঁেচ, তওঁ মা হৰ পু । ৩৮ পথাৰ খন

এই জগত আৰু ভাল কিঠয়া হেছ গৰাজ ৰ স ান সকল। সই িবৈন

বনেবাৰ হেছ চয়তানৰ স ান। ৩৯ িয শ েৱ সইেবাৰ িসঁিচেল, িস

চয়তান; শস দাৱাৰ সমেয়ই এই জগতৰ শষ সময় আৰু দাৱনী সকল

গৰ দূত। (aiōn g165) ৪০ এেতেক যেনৈক বনেবাৰ গাটাই জইুত

পাৰা যায়, সইদেৰ জগতৰ শষেতা হ’ব। (aiōn g165) ৪১ মা হৰ পু ই

তওঁৰ দূত সকলক পঠাই িদব আৰু সই দূত সকেল পাপৈল িনয়া সকেলা

িব জনক িবষয়েবাৰ আৰু ৰাচাৰী লাক সকলক, মা হৰ পু ৰ ৰাজ ৰ

মাজৰ পৰা গাটাই অি ত পলাই িদব। ৪২ তিতয়া তাত ন আৰু

দাঁত কৰচিন হব। ৪৩ সই সময়ত ধািমক সকল তওঁেলাকৰ িপতৰৃ

ৰাজ ত সূযৰ িনিচনাৈক উ ল হ’ব। যাৰ কাণ আেছ, তওঁ নক। ৪৪

“ গৰাজ , পথাৰৰ মাজত লু ৱাই থাৱা ভঁৰালৰ িনিচনা; এজন মা েহ

সইেবাৰ িবচািৰ পাৱাৰ পাছত পনুৰ লু ৱাই থেল। তাৰ পাছত তওঁ

আন মেনেৰ িছ গ’ল আৰু তওঁৰ িয িয আিছল, স বিচ সই

পথাৰ িকিন ল’ ল।” ৪৫ “পণুৰ গৰাজ এেন এজন সদাগৰৰ িনিচনা,

িয জেন উ ম মু তা িবচািৰিছল। ৪৬ যিতয়া তওঁ এটা ব মলূীয়া

মু তা িবচািৰ পােল, তওঁ গ িনজৰ িয িয আিছল, স বিচ সই

মু তােটা িকিন ল’ ল।” ৪৭ “আেকৗ গৰাজ এখন জালৰ িনিচনা। সই

জাল সাগৰত পেলাৱা হ’ল আৰু সকেলা িবধৰ মাছ সই জালত উিঠল

৪৮জাল পিৰপণূ হাৱাত মাছমৰীয়া সকেল তাক টািন বামৈল তুিলেল।

তাৰ পাছত তওঁেলােক বিহ ভাল মাছেবাৰ বািছ খাৈলত ৰািখেল আৰু

বয়ােবাৰ পলাই িদেল। ৪৯ জগতৰ শষ কালেতা এইদেৰই হ’ব। গৰ

দূত সকেল আিহ ধািমক সকলৰ মাজৰ পৰা েবাৰক পথৃক কিৰব আৰু

ল অি ত িসহঁতক পলাব; (aiōn g165) ৫০ তাত ন আৰু দাঁত

কৰচিন হ’ব।” ৫১ তাৰ পাছত যীচুেৱ িশষ সকলক িধেল, “ তামােলােক

এই সকেলা কথা বিুজ পালা ন?” তওঁেলােক ক’ ল, “হয়, পােলাঁ।” ৫২

তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “গিতেক, গৰাজ ৰ িবষেয় িশ া

পাৱা েত ক জন িবধানৰ অধ াপক এেন এজন িশষ ত পিৰণত হয়, িয

জেন এজন গহৃ ৰ দেৰ িনজৰ ভঁৰালৰ পৰা নতুন আৰু পৰুিণ উভয় ব

বািহৰৈল উিলয়াই।” ৫৩ যীচুেৱ এই দ ৃ া েবাৰ কাৱাৰ পাছত তাৰ পৰা

িচ গ’ল। ৫৪ তাৰ পাছত যীচু িনজৰ নগৰৈল আিহল আৰু লাক সকলক

তওঁেলাকৰ নাম‐ঘৰত িশ া িদবৈল ধিৰেল। তােত তওঁৰ কথা িন

তওঁেলাক িবি ত হ গ’ল। তওঁেলােক ক’ ল, “এই মা হ জেন এেন

ান আৰু পৰা ম কাযেবাৰ কৰাৰ মতা ক’ৰ পৰা পােল? ৫৫ ই জােনা

সই বাৈঢ়ৰ পেুতক নহয়? ইয়াৰ মাকৰ নাম মিৰয়ম আৰু ভােয়কহঁতৰ

নাম যােকাব, যােচফ, িচেমান, আৰু িযহূদা নহয় ন? ৫৬ ইয়াৰ সকেলা

ভনীেয়েকা ইয়াত আমাৰ মাজেত নাই জােনা? তেনহেল ই এইেবাৰ

ক’ৰ পৰা পােল?” ৫৭ এইদেৰ যীচুক ল লাক সকেল িবিঘিন পােল।

তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ভাৱবাদী িনজৰ দশআৰু িনজৰ

ঘৰৰ বািহেৰ আন কােনা ঠাইেত অস ািনত নহয়।” ৫৮ লাক সকলৰ

অিব াসৰ কাৰেণ তওঁ তাত িবেশষ বিছ পৰা ম কায নকিৰেল।

১৪ সই সময়ত গালীলৰ শাসনকতা হেৰােদ যীচুৰ খ ািতৰ িবষেয়

িনেল। ২ তওঁ িনজৰ দাস সকলক ক’ ল, “এই লাক জন

িন য় যাহন বা াইজক; তওঁ মতৃ সকলৰ মাজৰ পৰা উিঠল আৰু সই

বােব এই সকেলা পৰা ম কায সাধন কিৰেছ। ৩ িকয়েনা হেৰােদ লাক

সকলৰ াৰাই যাহনক বাি কাৰাগাৰত ব ী কিৰ ৰািখিছল। তওঁ

িনজৰ ভােয়ক িফিলপৰ ভাযা হেৰািদয়াক ভাযা ৰািখিছল আৰু তওঁৰ

কাৰেণ এইদেৰ ব ী কিৰিছল। ৪ কাৰণ যাহেন হেৰাদক কিছল,

“ হেৰািদয়াক আপিুন ভাযা িহচােপ ৰখা িবধান স ত নহয়।” ৫ সেয়

হেৰােদ যাহনক বধ কিৰবৈল চল িবচািৰ আিছল, িক ু তওঁ লাক

সকলৈল ভয় কিৰিছল, কাৰণ তওঁেলােক যাহনক এজন ভাববাদীৰেূপ

মা কিৰিছল। ৬ পাছত হেৰাদৰ জ িদনৰ িদনা, হেৰািদয়াৰ জীেয়েক

সভাৰ মাজত নািচ হেৰাদক স ু কিৰেল। ৭ সেয়েহ, হেৰােদ তাইক

শপত খাই িত া কিৰেল য, তাই িযহেক িবচািৰব তােক তওঁ তাইক

িদব। ৮ ছাৱালী জনীেয় মাকৰ পৰা পৰামশ পাই ক’ ল, “এখন থালত

বা াইজক যাহনৰ মৰূেটা আিন মাক িদয়ক।” ৯ তােত ৰজা অিতশয়

ঃিখত হ’ল; িক ু িনজৰ শপতৰ কাৰেণ আৰু তওঁেৰ সেত এেকলেগ

ভাজনত বহা সকলৰ কাৰেণও, তওঁ সই মেত কিৰবৈল আ া িদেল।

১০ তওঁ মা হ পঠাই কাৰাগাৰত যাহনৰ িশৰে দ কৰােল। ১১ পাছত

মৰূেটা এখন থালত আিন ছাৱালী জনীক িদেল আৰু তাই সইেটা মাকৰ

ওচৰৈল ল গ’ল। ১২ তাৰ পাছত যাহনৰ িশষ সকেল আিহ মতৃেদহেটা

ল গ মদাম িদেল আৰু পাছত তওঁেলােক গ সই সকেলা কথা যীচুক

জনােল। ১৩ যাহনৰ মতুৃ ৰ কথা িন যীচু অকেল এখন নাৱত উিঠ

সই ঠাইৰ পৰা কােনা এক িনজন ঠাইৈল গ’ল। িক ু লাক সকেল

ইয়ােক জািনব পািৰ িবিভ নগৰৰ পৰা ওলাই বােমিদ খাজকািঢ় তওঁৰ

পাছ ল’ ল। ১৪ তওঁ নাৱৰ পৰা নািম মা হৰ বহৃৎ দলেটা দখা পাই

তওঁেলাকৰ আগৈল আিহল। তােত সই লাক সকলৈল যীচুৰ মৰম লগাত

তওঁেলাকৰ ৰাগেবাৰ কিৰেল। ১৫ তিতয়া গধিূল হবৈল ধিৰিছল,

িশষ সকেল তওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “এই ঠাই িনজন আৰু িদনৰ

সমেয়া ায় শষ হ’ল; লাক সকলক িবদায় িদয়ক, তিতয়া তওঁেলােক

গাওঁেবাৰৈল গ িনজৰ কাৰেণ খাৱা ব িকিনব পািৰব।” ১৬ যীচুেৱ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তওঁেলাক যাৱাৰ েয়াজন নাই। তামােলােকই

তওঁেলাকক খাবৈল িদয়া।” ১৭ িশষ সকেল তওঁক ক’ ল, “আমাৰ

ইয়াত কৱল পাঁচটা িপঠা আৰু টা মাছেহ আেছ।” ১৮ যীচুেৱ ক’ ল,

“ সইিখিনেয় মাৰ ওচৰৈল আনা।” ১৯ পাছত তওঁ লাক সকলক বনৰ

ওপৰত বিহবৈল আেদশ িদেল। তাৰ পাছত সই পাঁেচাটা িপঠা আৰু টা

মাছ ল তওঁ গৈল চাই আশীবাদ কিৰেল। তাৰ পাছত িপঠা িখিন ভািঙ

িশষ সকলক িদেল আৰু িশষ সকেল সইেবাৰ লাক সকলক খাবৈল

িদেল। ২০ তােত সকেলােৱ খাই তৃ হ’ল; খাৱাৰ পাছত িশষ সকেল ৰ

যাৱা সই ভঙা টু ৰােবাৰৰ বাৰটা পািচ তুিল ল’ ল। ২১ তাত ভাজন

কৰা মা হৰ মাজত মিহলা আৰু সৰু ল’ৰা‐ ছাৱালীক বাদ িদ পৰুষু মা হ

ায় পাঁচ হাজাৰ মান আিছল। ২২ ইয়াৰ পাছেত, যীচুেৱ িশষ সকলক

আেদশ িদেল, তওঁেলােক যন নাৱত উিঠ তওঁৰ আেগেয় িসপাৰৈল

যায় আৰু লাক সকলক তওঁ িনেজ িবদায় িদেল। ২৩ লাক সকলক
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িবদায় িদ তওঁ াথনা কিৰবৰ কাৰেণ পাহাৰৰ ওপৰৈল অকেল উিঠ

গ’ল; আৰু যিদও তিতয়া অ কাৰ হ আিহিছল, তথািপ তওঁ অকলশেৰ

তােত আিছল। ২৪ ইিতমেধ নাও খেন মািট ভাগৰ পৰা আিহ সাগৰৰ

মাজ পােল আৰু িবপৰীত িদশৰ পৰা বতাহ বলাত নাও খেন ায় িনয় ণ

হৰৱুাই ঢৗৰ কাবত ঢলং‐পলং হবৈল ধিৰেল। ২৫ শষ িনশা যীচু

সাগৰৰ ওপৰত খাজকািঢ় িশষ সকলৰ ওচৰৈল আিহ আিছল। ২৬ িশষ

সকেল যীচুক সাগৰৰ ওপৰত খাজকািঢ় আিহ থকা দিখ ভীষণভােৱ

ভয় খাই “ভূত, ভূত” বিুল িচঞিৰবৈল ধিৰেল। ২৭ যীচুেৱ তিতয়াই

তওঁেলাকক ক’ ল, “এয়া মইেহ; ভয় নকিৰবা, সাহসী হাৱা।” ২৮

িপতেৰ তওঁক উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ ভু, যিদ আপিুনেয় হয়, তেনহেল

পানীৰ ওপেৰিদ আেপানাৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব মাক আ া িদয়ক।” ২৯

যীচুেৱ ক’ ল, “আহা।” িপতেৰ তিতয়া নাৱৰ পৰা নািম পানীৰ ওপেৰিদ

খাজকািঢ় যীচুৰ কাষৈল আগবািঢ় গ’ল। ৩০ িক ু বতাহ দখা পাই তওঁ

ভয় খাৱাত ডুিববৈল ধিৰেল। তিতয়া তওঁ িচঞিৰ মািতেল, “ ভু, মাক

বচাওঁক।” ৩১ যীচুেৱ তিতয়াই িনেজ হাত মিল তওঁক ধিৰ ক’ ল,

“অ িব াসী, িকয় সে হ কিৰলা?” ৩২ পাছত যিতয়া যীচু আৰু িপতৰ

নাৱত উিঠল, বতাহ নাইিকয়া হ’ল। ৩৩ তিতয়া নাৱত থকা িশষ সকেল

যীচুক িণপাত কিৰ ক’ ল, “আপিুন সঁচাৈকেয় ঈ ৰৰ পু ।” ৩৪ তাৰ

পাছত তওঁেলাক পাৰ হ, িগেনচৰৎ নামৰ েদশ পােল। ৩৫ তােত সই

ঠাইৰ মা হেবােৰ যীচুক িচিন পাৱাত, সই অ লৰ সকেলা ঠাইেত তওঁ

অহাৰ বাতা পিঠয়াই িদেল। তােত লাক সকেল ৰাগী সকলক যীচুৰ

ওচৰৈল আিনেল। ৩৬ তওঁেলােক যীচুক িমনিত কিৰেল যন সই ৰাগী

সকেল তওঁৰ কােপাৰৰ দিহ মােথান চুবৈল পায়। তােত িযমান লােক

চুেল, তওঁেলাক সকেলােৱ হ’ল।

১৫ সই সময়ত িযৰচূােলমৰ পৰা কইজনমান ফৰীচী আৰু িবধানৰ

অধ াপক যীচুৰ ওচৰৈল আিহ িধেল, ২ “আমাৰ পিৰচাৰক

সকলৰ িদনৰ পৰা চিল অহা িবধান, আেপানাৰ িশষ সকেল িকয় মািন

নচেল? িকয়েনা তওঁেলােক ভাজন কৰাৰ আগত হােতা নােধােৱ।”

৩ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলাকৰ পৰ ৰাগত

িবধান পালনৰ কাৰেণ আেপানােলােক িকয় ঈ ৰৰ আ া উল ন কেৰ?”

৪ কাৰণ ঈ েৰ কেছ, ‘ তামাৰ িপত‐ৃমাতকৃ স ান কৰা’; আৰু ‘িয

কােনােৱ িনজৰ িপত‐ৃমাতকৃ বচন কয়, তওঁৰ মতুৃ দ হব।’ ৫ িক ু

আেপানােলােক কয়, ‘িয কােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতকৃ কয়, “ মাৰ িয

িয ব আেপানােলাকৰ সহায় হব পােৰ, সইেবাৰ মই ঈ ৰক উপহাৰ

িদেলাঁ।” ৬ তেনহেল িপত‐ৃমাতৰৃ িত তওঁ কােনা স ান কৰাৰ

েয়াজন নাই। এইদেৰ আেপানােলাকৰ পৰুেুষ পৰুেুষ চিল অহা িবধানৰ

কাৰেণই আেপানােলােক ঈ ৰৰ বাক মলূ হীন কিৰেছ। ৭আেপানােলাক

কপটীয়া! িযচয়া ভাৱবাদীেয় আেপানােলাকৰ িবষেয় িঠেকই ভাববাণী

কিৰেল, ৮ “এই মা হেবােৰ ওেঠেৰ মাক স ান কেৰ, িক ু তওঁেলাকৰ

দয় মাৰ পৰা দূৈৰত থােক; ৯ তওঁেলােক অনথকৰেূপ মাৰ আৰাধনা

কেৰ। কাৰণ তওঁেলােক মা হৰ ৰীিত নীিতেবাৰ, আ াৰ দেৰ িশকায়।”

১০ তাৰ পাছত যীচুেৱ লাক সকলক ওচৰৈল মািত ক’ ল, “ মাৰ কথা

নক আৰু বজুক। ১১ মখুত িয সামায়, সেয় মা হক অ িচ নকেৰ,

িক ু মখুৰ পৰা িয ওলায়, সেয়েহ মা হক অ িচ কেৰ।” ১২ তিতয়া

িশষ সকেল আিহ যীচুক ক’ ল, “ফৰীচী সকেল য আেপানাৰ এই কথা

িন অপমান বাধ কিৰেছ, ইয়াক আপিুন জােন ন?” ১৩ যীচুেৱ উ ৰ িদ

ক’ ল, “িযেবাৰ গছপিুল মাৰ গীয় িপতেৃয় ৰাৱা নাই, তাক উভািল

পেলাৱা যাব। ১৪ তওঁেলাকৰ কথা এিৰ িদয়া; তওঁেলাক অ পথ

দশক। অ ই অ ক বাট দখৱুােল, েয়া খাৈৱত পিৰব।” ১৫ তিতয়া

িপতেৰ যীচুক ক’ ল, “এই দ ৃ া িটৰ অথ আমাক বজুাই িদয়ক।” ১৬ তওঁ

ক’ ল, “ তামােলােক এিতয়াও বিুজ পাৱা নাই ন? ১৭ তামােলােক

এই কথাও বজুা ন‐ মখুত িয সামায়, সেয় পটৰ িভতৰৈল যায় আৰু

শৗচৰ ােৰিদ বািহৰৈল ওলায়। ১৮ িক ু মখুৰ পৰা িযেবাৰ ওলায়,

সইেবাৰ মা হৰ দয়ৰ পৰা বািহৰৈল ওলায় আৰু সইেবােৰই মা হক

অ িচ কেৰ। ১৯ িকয়েনা মা হৰ মনৰ পৰাই সকেলা িচ া, নৰ‐বধ,

ব িভচাৰ, যৗনপাপ, চুিৰ, িমছা সা আৰু িন া এইেবাৰ ওলায়। ২০

এইেবােৰেহ মা হক অ িচ কেৰ; িক ু নােধাৱা হােতেৰ ভাজন কিৰেল

মা হ অ িচ নহয়।” ২১ তাৰ পাছত যীচুেৱ সই ঠাই এিৰ তুৰ আৰু

চীেদান অ লৈল গ’ল। ২২ সই ঠাইৰ এগৰাকী কনান দশীয় মিহলাই

আিহ িচঞিৰ িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল “ হ ভু, দায়দুৰ বংশৰ স ান, মাৈল

দয়া কৰক। ভূেত পাৱাৰ বােব মাৰ ছাৱালী জনীেয় অিতশয় য ণা

পাই আেছ।” ২৩ িক ু যীচুেৱ তওঁক এেকা উ ৰ িনিদেল। িশষ সকেল

তওঁৰ ওচৰৈল আিহ অ েৰাধ কিৰ ক’ ল, “তাইক িবদায় িদয়ক; িকয়েনা

তাই িচঞিৰ িচঞিৰ আমাৰ পােছ পােছ আিহ আেছ।” ২৪ িক ু যীচুেৱ

উ ৰ িদ ক’ ল, “ মাক আন কােনা মা হৰ ওচৰৈল পেঠাৱা নাই, কৱল

ই ােয়ল‐বংশৰ হেৰাৱা মৰৰ ওচৰৈলেহ পেঠাৱা হেছ।” ২৫ তােত

মিহলা গৰাকীেয় আিহ যীচুক িণপাত কিৰ ক’ ল, “ হ ভু, মাৈল দয়া

কৰক।” ২৬ িক ু যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “ল’ৰা‐ ছাৱালীৰ খাৱা ব েবাৰ

ৰৰ আগত পলাই িদয়া উিচত নহয়।” ২৭ তাই ক’ ল, “হয় ভু,

িক ু গৰাকীৰ মজৰ পৰা উফিৰ পৰােবাৰ েৰ খাবৈল পায়।” ২৮

তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “ হ নাৰী, তামাৰ িব াস মহৎ; তামাৰ

ই াৰ দেৰই তামাৈল হওক।” তােত সই মহূু েৰ পৰা মিহলা গৰাকীৰ

জীেয়ক হ’ল। ২৯ তাৰ পাছত যীচুেৱ সই ঠাইৰ পৰা গালীল সাগৰৰ

ওচৰৈল গ’ল। তােত তওঁ গ এটা পাহাৰৰ ওপৰত উিঠ বিহল। ৩০

তিতয়া ব মা হৰ দল এটা তওঁৰ ওচৰৈল আিহল; তওঁেলােক খাৰা,

অ , বাবা, কাঙা আৰু অেনক ৰাগীক যীচুৰ চৰণৈল আিনেল আৰু

যীচুেৱ তওঁেলাকক কিৰেল। ৩১ তােত সই লাক সকেল বাবাক

কথা কাৱা, কাঙাক হাৱা, খাৰাক খাজ কঢ়া আৰু অ ক দিৃ

পাৱা দিখ িব য় মািন ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ িত কিৰেল। ৩২ পাছত

যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক ওচৰৈল মািত ক’ ল, “এই লাক সকলৈল

মাৰ মৰম লািগেছ; িকয়েনা তওঁেলাক মাৰ লগত িতিন িদন ধিৰ আেছ

আৰু তওঁেলাকৰ লগত এেকা খাৱা ব নাই। তওঁেলাকক লেঘােন

িবদায় িদবৈল মাৰ ই া নাই; হয়েতা বাটত অ হ পিৰব পােৰ।”

৩৩ তিতয়া িশষ সকেল তওঁক ক’ ল, “এেন ৱা এক িনজন ঠাইত

ইমানেবাৰ মা হক খৱুাবৰ বােব আিম ইমান িপঠা ক’ত পাম?” ৩৪

যীচুেৱ তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলাকৰ ওচৰত কইটা িপঠা আেছ?”

তওঁেলােক ক’ ল, “সাতটা িপঠা আৰু কইটামান সৰু মাছ আেছ।” ৩৫

তিতয়া যীচুেৱ লাক সকলক মািটত বিহবৈল আ া িদেল। ৩৬ তওঁ

সই সােতাটা িপঠা আৰু মাছেকইটা লেল। তাৰ পাছত ঈ ৰক ধ বাদ

িদ সইেবাৰ ভািঙ িশষ সকলক িদেল আৰু িশষ সকেল খাবৰ বােব

লাক সকলক ভগাই িদেল। ৩৭ তােত সকেলােৱ খাই তৃ হ’ল আৰু িয

টু ৰােবাৰ পিৰ থািকল িশষ সকেল সইেবাৰ গাটাই সাতটা পািচ পৰূ

কিৰেল। ৩৮ িয সকেল খাইিছল সই সকলৰ মাজত মিহলা আৰু সৰু

ল’ৰা‐ ছাৱালীৰ উপিৰ চািৰ হাজাৰ পৰুষু আিছল। ৩৯ তাৰ পাছত যীচুেৱ

লাক সকলক িবদায় িদ নাৱত উিঠ মগদনৰ অ লৈল গ’ল।

১৬ ফৰীচী আৰু চ ূকী সকেল যীচুক পৰী া কিৰবৰ কাৰেণ তওঁৰ

ওচৰৈল আিহল আৰু আকাশৰ পৰা কােনা এটা পৰা ম কাযৰ

িচন তওঁেলাকক দখৱুাবৈল ক’ ল। ২ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক

ক’ ল, “সি য়া হেল আেপানােলােক কয়, ‘বতৰ ফৰকাল হব, িকয়েনা

আকাশ খন ৰঙা হেছ।’ ৩ ৰািতপৱুা কয়, ‘আিজ ডাৱঁৰীয়া হব; িকয়েনা

আকাশ ৰঙা ও অ কাৰ হেছ।’ আেপানােলােক আকাশৰ অৱ াৰ েভদ

িবচাৰ কিৰব জােন, অথচ সময়ৰ িচন বিুজব নাৱােৰ। ৪ এই যগুৰ

পাপী আৰু ব িভচাৰীেলাক সকেল পৰা ম কাযৰ িচন িবচােৰ৷ িক ু

যানাৰ িচনৰ বািহেৰ তওঁেলাকক আন এেকা িচন দখওুৱা নহ’ব।”

তাৰ পাছত যীচুেৱ তওঁেলাকক এিৰ িচ গ’ল। ৫ পাছত তওঁৰ িশষ

সকল িসপাৰৈল আিহল, িক ু লগত িপঠা আিনবৈল পাহিৰ গ’ল। ৬

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক না! ফৰীচী আৰু চ ূকী সকলৰ

খিমৰৰ পৰা সাৱধােন থািকবা।” ৭ িশষ সকেল িনজৰ মাজত কাৱা‐ ই

কিৰেল, “আিম িপঠা অনা নাই কাৰেণ তওঁ এইদেৰ ক’ ল নিক৷” ৮

এই কথা বিুজব পািৰ যীচুেৱ ক’ ল, “অ িব াসী সকল, তামােলােক
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িনজৰ মাজত িপঠা ল নহাৰ কাৰেণ এই কথা কেছাঁ বিুল িকয় আেলাচনা

কিৰছা? ৯ তামােলােক এিতয়াও বজুা নাই ন বা তামােলাকৰ মনেতা

পৰা নাই ন সই পাঁচ হাজাৰ মা হৰ কাৰেণ পাঁচটা িপঠাৰ কথা আৰু তাৰ

পাছত কইটা পািচ তামােলােক তুিল লিছলা? ১০ নাইবা সই চািৰ

হাজাৰ মা হৰ কাৰেণ সাতটা িপঠাৰ কথা আৰু কইটা পািচ তামােলােক

তুিল লিছলা? ১১ মই য তামােলাকক িপঠাৰ কথা কাৱা নাই, সই

িবষেয় তামােলােক িকয় বিুজ পাৱা নাই? িক ু ফৰীচী আৰু চ ূকী

সকলৰ খিমৰৰ পৰা সাৱধান হবৈলেহ কেছাঁ।” ১২ তিতয়া িশষ সকেল

বিুজ পােল য, তওঁ িপঠাৰ খিমৰৰ পৰা তওঁেলাকক সাৱধান হবৈল

কাৱা নাই, িক ু ফৰীচী আৰু চ ূকী সকলৰ িশ াৰ পৰােহ সাৱধান হ’বৰ

বােব কেছ। ১৩ তাৰ পাছত যীচু যিতয়া চীজািৰয়া‐িফিলপীৰ অ লৈল

গ’ল, তিতয়া িশষ সকলক তওঁ িধেল “মা হৰ পু কান”এই িবষেয়

লাক সকেল িক বিুল কয়? ১৪ তওঁেলােক ক’ ল, “ কােনা কােনােৱ কয়

বাি িদওঁতা যাহন; কােনােৱ এিলয়া, আন কােনােৱ িযিৰিময়া বা

ভাৱবাদী সকলৰ এজন বিুল কয়৷” ১৫ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক িধেল,

“িক ু তামােলােক না মাক কান বিুল ভাবা?” ১৬ তিতয়া িচেমান

িপতেৰ উ ৰ িদ কেল, “আপিুন সই অিভিষ জন অথাৎ ী , জীৱ

ঈ ৰৰ পু ।” ১৭ তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “বাৰ যানাৰ পু

িচেমান, তুিম ধ ; িকয়েনা তজ আৰু মাংসই তামাৰ আগত এই কথা

কাশ কৰা নাই, িক ু গত থকা মাৰ িপতেৃয়েহ কাশ কিৰেল। ১৮

মেয়া তামাক কওঁ য ‘তুিম িপতৰ অথাৎ িশল’, আৰু এই িশলৰ ওপৰত

মই মাৰ ম লী াপন কিৰম, মতুৃ ৰ কােনা শি েয়ইয়াক পৰাজয় কিৰব

নাৱািৰব। (Hadēs g86) ১৯ মই তামাক গৰাজ ৰ চািবেবাৰ িদম, তােত

তুিম এই পিৃথৱীত িযহেক বাি বা, সেয় গেতা বাি ৰখা হ’ব; আৰু তুিম

পিৃথৱীত িযহেক মকুিল কিৰবা, সেয় গেতা মকুিল হবৈল িদয়া হ’ব।”

২০ তিতয়া যীচুেৱ িশষ সকলক এই আ া িদেল, তওঁেলােক যােত

কােকা নকয় য তেৱঁই “ ী , অথাৎ অিভিষ জন”। ২১ সই সময়ৰ

পৰা যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক জনাবৈল ধিৰেল য, তওঁ অৱেশ ই

িযৰচূােলমৈল যাব লািগব, আৰু তাত পিৰচাৰক, ধান পেুৰািহত আৰু

িবধানৰ অধ াপক সকলৰ পৰা অেনক খেভাগ পাই মতুৃ েভাগ কিৰ

িতন িদনৰ িদনা পনুৰায় উিঠব লািগব। ২২ তিতয়া িপতেৰ তওঁক

একাষৈল িন অ েযাগ কিৰ ক’ ল “ হ ভু, ই আেপানাৰ পৰা দূৰ হওক!

আেপানাৰ িত কিতয়াও এেন নঘটক।” ২৩ িক ু যীচুেৱ িপতৰৰ ফােল

ঘিূৰ চাই তওঁ ক’ ল, “ মাৰ আগৰ পৰা দূৰ হ চয়তান; তই মাৰ পথৰ

িবিঘিন ৰপূ, তই ঈ ৰৰ কথা নাভািব, মা হৰ কথােহ ভািবছ।” ২৪

তাৰ পাছত যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল, “ কােনােৱ যিদ মাৰ

পাছত আিহবৈল ই া কেৰ, তেনহেল তওঁ িনজেক অ ীকাৰ কৰক আৰু

িনজৰ ু চ তুিল ল, মাক অ সৰণ কৰক। ২৫ িকয়েনা িয কােনােৱ

িনজৰ জীৱন ৰ া কিৰব খােজ, তওঁ তাক হৰৱুাব; িক ু িয কােনােৱ

মাৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন হৰৱুায়, তওঁ সই জীৱন পাব। ২৬ কাৰণ

কােনা মা েহ গােটই খন জগত পােয়া যিদ িনজৰ জীৱনেক হািন কেৰ,

তেনহেল তওঁৰ িক লাভ? মা েহ িনজৰ াণৰ সলিন িক িদব পােৰ? ২৭

িকয়েনা মা হৰ পু ই িনজৰ িপতৰৃ তােপেৰ গৰ দূত সকলক লগত

ল আিহব৷ তিতয়া তওঁ িতজনক িনজৰ কম অ সােৰ ফল িদব।”

২৮ মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, তামােলাকৰ মাজত এেন িকছুমান

লাক ইয়াত িথয় হ আেছ, িয সকেল মা হৰ পু ক িনজৰ ৰাজ ৈল অহা

নেদখা পয মতুৃ েভাগ নকেৰ।”

১৭ ছয় িদনৰ পাছত যীচুেৱ িপতৰ, যােকাব আৰু তওঁৰ ভােয়ক

যাহনক লগত ল এটা ওখ পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল। ২ যীচুেৱ

তওঁেলাকৰ স খুত অ ৰপূ ধিৰেল; তওঁৰ মখু সূযৰ দেৰ দীি মান আৰু

ব পাহৰৰ িনিচনা হ গ’ল। ৩ তিতয়া হঠাৎ মািচ আৰু এিলয়াই

তওঁেলাকৰ কাষত উপি ত হ যীচুৰ লগত কেথাপকথন কিৰেল। ৪

তােত িপতেৰ মাত লগাই যীচুক ক’ ল, “ ভু, ভােলই হেছ য, আিম

ইয়াত আেছাঁ৷ আেপানাৰ ই া হ’ ল, মই ইয়াত িতিনটা পঁজা সািজম

‐ এটা আেপানাৰ, এটা মািচৰ আৰু এটা এিলয়াৰ কাৰেণ।” ৫ তওঁ

যিতয়া কথা ক আিছল, সই সময়ত এচপৰা উ ল মেঘ তওঁেলাকক

ঢািক ধিৰেল৷ সই মঘৰ পৰা এই বাণী না গ’ল, “এওঁ মাৰ ি য় পু ,

এওঁত মই পৰম স ু , এওঁৰ কথা না।” ৬ এই কথা িন িশষ সকেল

অিতশয় ভয় পাই মািটত উবিুৰ খাই পিৰল। ৭ তিতয়া যীচুেৱ ওচৰৈল

আিহ তওঁেলাকক শ কিৰ ক’ ল, “উঠা, ভয় নকিৰবা।” ৮ তাৰ পাছত

তওঁেলােক চ তুিল চাই যীচুৰ বািহেৰ আন কােকা দখা নাপােল। ৯

পাছত তওঁেলাক পবতৰ পৰা নািম আিহ থােকােত, যীচুেৱ তওঁেলাকক

আ া িদ ক’ ল, “মা হৰ পু মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা উ ান নােহাৱা

পয তামােলােক এই দশনৰ কথা কােকা নকবা।” ১০ তওঁৰ িশষ

সকেল তওঁক িধেল, “ তেনহেল এিলয়া থেম আিহব লােগ বিুল

িবধানৰ অধ াপক সকেল িকয় কয়?” ১১ তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “এিলয়া

অৱেশ ই আিহব আৰু তওঁ সকেলা পনুঃ াপন কিৰব৷ ১২ িক ু মই

তামােলাকক কওঁ, এিলয়া ইিতমেধ ই আিহ গ’ল আৰু লাক সকেল

তওঁক িচিন নাপােল; লাক সকেল তওঁৰ িত িয ই া তােক কিৰেল।

এইদেৰ মা হৰ পু েয়া তওঁেলাকৰ হাতত খেভাগ কিৰব লািগব।”

১৩ তিতয়া িশষ সকেল বিুজ পােল য, তওঁ বাি িদয়া যাহনৰ

িবষেয় তওঁেলাকক ক আেছ। ১৪ যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকল যিতয়া

লাক সকলৰ ওচৰৈল ঘিূৰ আিহল, তিতয়া এজন মা হ যীচুৰ ওচৰৈল

আিহ, তওঁৰ আগত আঁঠুকািঢ় ক’ ল, ১৫ “ হ ভু, আপিুন মাৰ পু ৈল

দয়া কৰক৷ িস মগৃী ৰাগত আ া হ বৰ ক পাই আেছ৷ িস বােৰ

বােৰ হয় জইু অথবা পানীত পিৰ যায়৷ ১৬ মই আেপানাৰ িশষ সকলৰ

ওচৰৈল আিনিছেলা, িক ু তওঁেলােক তওঁক কিৰব নাৱািৰেল।” ১৭

তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “ তামােলাক অিব াসী আৰু অপেথ যাৱা

বংশ; আৰু িকমান কাল মই তামােলাকৰ লেগ লেগ থািকম? িকমান

িদন না মই তামােলাকক সিহম? লৰািটক মাৰ ওচৰৈল আনা।” ১৮

তিতয়া যীচুেৱ সই ভূতৰ আ াক ডিবয়াই িদয়াত, িস লৰােটাৰ পৰা

ওলাই গ’ল আৰু সই মু তেৰ পৰা ল’ৰােটা হ’ল। ১৯ তাৰ পাছত

িশষ সকেল িনৰেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ িধেল, “আিম না তাক িকয়

খদাব নাৱািৰেলা?” ২০ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ

অ ‐িব াসৰ কাৰেণ; িকয়েনা মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, এিট

সিৰয়হ িটৰ সমােনা যিদ তামােলাকৰ িব াস থােক, তেনহেল এই

পবতেটাক যিদ তামােলােক কাৱা ‘ইয়াৰ পৰা তাৈল যা’ তিতয়া ই যাব৷

তামােলাকৰ বােব এেকােৱই অসাধ নহব। ২১ াথনা আৰু লেঘানৰ

িবেন এই ধৰণৰ আ া কােনামেত বািহৰ নহয়।” ২২ পাছত যীচু

আৰু তওঁৰ িশষ সকল গালীল েদশত থকা সময়ত যীচুেৱ তওঁৰ িশষ

সকলক ক’ ল, “মা হৰ পু ক লাক সকলৰ হাতত শাধাই িদয়া হব৷

২৩ লাক সকেল তওঁক বধ কিৰব আৰু িতন িদনৰ িদনা তওঁ পনুৰাই

জীয়াই উিঠব৷” এই কথা িন িশষ সকল অিত ঃিখত হ’ল৷ ২৪ যীচু

আৰু তওঁৰ িশষ সকল কফৰনাহূমৈল গ’ল৷ িয সকল কৰ সং হকাৰীেয়

আধিল তােল, তওঁেলােক িপতৰৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ তামােলাকৰ

ৰেুৱ আধিলেটা িনিদেয় ন?” ২৫ তওঁ ক’ ল “িদেয়৷” ইয়াৰ পাছত

িপতেৰ ঘৰৈল আিহ িকবা কাৱাৰ আেগেয় যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “িচেমান,

তামাৰ মনত িক ভাব হয়? পিৃথৱীৰ ৰজা সকেল কান লাকৰ পৰা কৰ

বা মাচুল আদায় কেৰ? িনজৰ দশৰ লাক সকলৰ পৰা ন আন িবেদশী

সকলৰ পৰা?” ২৬ িপতেৰ ক’ ল “িবেদশী সকলৰ পৰা”, যীচুেৱ তওঁক

ক’ ল, “ তেনহ’ ল িনজৰ দশৰ লাক সকল কৰ িদয়াৰ পৰা মু । ২৭

তথািপ আিম যন কৰ সং হকাৰী সকলৰ িবিঘিন নজ াও, এই কাৰেণ

তুিম সাগৰৈল গ বৰশী বাৱা আৰু থেম িয মাছ উিঠব সইেটােক ধিৰ

মখু মিলেল এটকা ৰপূপাবা; সইেটা আিন, মাৰ আৰু তামাৰ কাৰেণ

িদবলগীয়া কৰ তওঁেলাকক িদয়াৈগ।”

১৮ সই সময়ত িশষ সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ িধেল, “ ভু,

গৰাজ ত কান?” ২ তিতয়া যীচুেৱ এিট িশ ক ওচৰৈল

মািত আিন তওঁেলাকৰ মাজত িথয় কৰাই কেল, ৩ “মই তামােলাকক
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সঁচাৈক কওঁ, যিদ তামােলােক মন পিৰৱতন কিৰ িশ সকলৰ দেৰ হব

নাৱাৰা, তেনহেল কােনামেতই গৰাজ ত েৱশ কিৰব নাৱািৰবা৷

৪ এেতেক িয কােনােৱ এই িশ িটৰ দেৰ িনজেক ন কেৰ, তেৱঁই

গৰাজ ত স ে ৷ ৫আেকৗ িয কােনােৱ এেন এিট িশ ক মাৰ

নােমেৰ হণ কেৰ, তওঁ মােকই হণ কেৰ। ৬ মাক িব াস কৰা এই

ন সকলৰ মাজৰ কােনাবা এজনক যিদ কােনােৱ পাপৰ পথত ল

যায়, তেনহেল তওঁক িডিঙত এটা ডাঙৰ জাঁত বাি বৰং সমু ৰ গভীৰ

পানীত ডুবাই িদয়াই তওঁৰ পে ভাল হব। ৭ হায়! িবিঘিনৰ সময়ৰ

কাৰেণ এই জগত; িকয়েনা িবিঘিনৰ সময় অৱেশ ই আিহব৷ িক ু িয

মা হৰ াৰাই িবিঘিন হয়, তওঁৰ স াপ হ’ব৷ ৮ তামােলাকক পাপৈল

িনয়াৰ কাৰণ যিদ তামােলাকৰ হাত বা ভিৰ হয়, তেনহেল তাক কািট

দূৰৈল দিলয়াই পেলাৱা; ই হাত বা ই ভিৰ ল অন জইুত পেলাৱা

হাৱাতৈক, কাঙা বা খাৰা হ জীৱনত েৱশ কৰাই তামােলাকৰ পে

ভাল। (aiōnios g166) ৯ তামােলাকৰ চ েৱ যিদ তামােলাকক পাপৰ

পথৈল িনেয়, তেনহেল তােকা কািঢ় তামােলাকৰ পৰা দূৰৈল দিলয়াই

পেলাৱা; ই চ ল অন অি ময় নৰকত পেলাৱা হাৱাতৈক, বৰং

কণা হ জীৱনত সােমাৱাই তামােলাকৰ পে ভাল। (Geenna g1067)

১০ সেয় সাৱধােন চিলবা; তামােলােক এই সৰু সকলৰ মাজৰ এজনেকা

হয় ান নকিৰবা; িকয়েনা মই তামােলাকক কওঁ, গত তওঁেলাকৰ

দূত সকেল মাৰ গীয় িপতৰৃ মখু সদায় যন দখা পায়। ১১ কাৰণ িয

হৰাল, তাক িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল মা হৰ পু আিহল। ১২ তামােলােক

িক ভাবা? যিদ কােনা এজন মা হৰ এশটা মৰ আেছ অ◌াৰু তাৰ মাজৰ

পৰা যিদ এটা ভুল পেথ গ হৰাই যায়, তিতয়া তওঁ জােনা িনৰানৈ টা

মষক পাহাৰৰ দাঁিতত এিৰ থ হেৰাৱা মষেটাক িবচািৰ নাযাব? ১৩

আৰু যিদ হেৰাৱােটাক কেনবাৈক পায়, তেনহেল মই তামােলাকক

সঁচাৈক কওঁ য, ভুল পেথ নােযাৱা সই িনৰানৈ টা মষতৈক, িযেটা

হৰাই গিছল সই মষেটাক ঘৰূাই পাৱাত তওঁ অিধক আন কিৰব।

১৪ এইদেৰ এই সৰু সকলৰ মাজৰ এিটও ন হাৱােটা গত থকা

তামােলাকৰ িপতেৃয় ই া নকেৰ। ১৫ িক ু তামাৰ ভােয়ৰাই যিদ

তামাৰ িবৰেু পাপ কেৰ, তেনহেল তওঁ অকেল থােকােতই ওচৰৈল গ

তওঁৰ দাষ দখৱুাই িদয়া। তওঁ যিদ তামাৰ কথা েন, তেনহেল তুিম

তামাৰ ভােয়ৰাক ঘৰূাই পালা। ১৬ িক ু যিদ েন, তেনহেল ই এজন

ভাইক তামাৰ লগত ল যাৱা, যােত ই বা িতিন জন সা ীৰ কথাত

েত কেটা িবষয় সত বিুল মািণত হয়। ১৭ যিদ তওঁ তওঁেলাকৰ

কথাও েন, তেনহেল ম লীক জনাবা; ম লীৰ কথাও যিদ েন,

তেনহেল তওঁ তামাৰ ওচৰত অনা‐ই দী আৰু কৰ সং হকাৰী সকলৰ

দেৰ হওক। ১৮ মই তামােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, তামােলােক পিৃথৱীত

িযহেক বাি বা, সেয় গেতা ব কৰা হ’ব আৰু পিৃথৱীত িযহেক মকুিল

কিৰবা, সেয় গেতা মকুিল কৰা হব। ১৯ পনুৰায় মই তামােলাকক

কওঁ, পিৃথৱীত তামােলাকৰ জনৰ যিদ াথনীয় কােনা িবষয়ত এক মন

হয়, তেনহেল গত থকা মাৰ িপতৰৃ াৰাই তওঁেলাকৈল সই িবষয়

িস কৰা হ’ব ২০ িকয়েনা িয ঠাইত ই বা িতিন জন মাৰ নােমেৰ গাট

খায়, সই ঠাইত মেয়া তওঁেলাকৰ মাজত থােকাঁ।” ২১ তিতয়া িপতেৰ

যীচুৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক ক’ ল, “ হ ভু, মাৰ ভােয় মাৰ অিহেত

িকমান বাৰ পাপ কিৰেল মই তওঁক মা কিৰম? সাত বাৰৈলেক ন?”

২২ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “সাত বাৰৈলেক বিুল মই তামাক নকওঁ; িক ু

সাত স ৰ ণ বাৰ বিুলেহ কওঁ। ২৩ গৰাজ ক এেনদেৰ তুলনা িদয়া

হয়; যেনৈক, এজন ৰজাই িনজৰ দাস সকলৰ ওচৰত িহচাব িবচািৰেল৷

২৪ যিতয়া তওঁ িহচাব লবৈল আৰ কিৰেল, তিতয়া তওঁৰ আগৈল

এেন এজন দাসক অনা হ’ল িয জনৰ ৰজাৰ ওচৰত দহ হাজাৰ ৰপূৰঋণ

আিছল। ২৫ িক ু পিৰেশাধ কিৰবৈলও তওঁৰ মতা নািছল৷ তিতয়া

ৰজা জেন এই আেদশ িদেল য, সই লাক জনৰ সেত তওঁৰ ী,

ল’ৰা‐ ছাৱালী আৰু তওঁৰ স িব ী কিৰ যন ঋণ পিৰেশাধ কৰা

হয়। ২৬ তিতয়া সই দােস মািটত পিৰ ৰজাৰ ভিৰত ধিৰ ক’ ল, ‘ হ

ভু, ধয ধৰক, মই আেপানাৰ আটাইিখিন ঋণ পিৰেশাধ কিৰম।’ ২৭

তিতয়া সই ৰজা জেন মৰম কিৰ সই দাসক এিৰ িদেল আৰু তাৰ

ঋণও মা কিৰ িদেল। ২৮ পাছত সই দােস বািহৰৈল গ তওঁৰ

এজন সহকমীক দখা পােল৷ তাৰ ওচৰত সই সহকমী জনৰ ায় এশ

মু াঋণ আিছল৷ দাস জেন সই সহকমী জনৰ িডিঙ চিপ ক’ ল, ‘তই িয

মু া ধােৰ লিছিল, সই মু া এিতয়া পিৰেশাধ কৰ’। ২৯ তিতয়া তাৰ

সহকমী জেন মািটত পিৰ কা িত‐িমনিত কিৰ ক’ ল, ‘ ধয ধৰেছান, মই

তাৰ সকেলা ধাৰ পিৰেশাধ কিৰম’। ৩০ িক ু তওঁ স ত নহ’ল৷ বৰং

পিৰেশাধ নকৰা পয তওঁক ব ীশালত ব ী কিৰ থেল। ৩১ তিতয়া

তওঁৰ সহদাসেবােৰ এই ঘটনা দিখ অিতশয় ঃিখত হ’ল৷ িসহঁেত ৰজাৰ

ওচৰৈল গ িয িয ঘিটল, সই সকেলা িবষয় তওঁক জনােল। ৩২ তিতয়া

ৰজাই সই দাসক মািত কেল, ‘ দাস! তই মাক কা িত‐িমনিত কৰাত

মই তাৰ সকেলা ধাৰ মা কিৰেলাঁ ৩৩ তেনহেল মই যেনৈক তাক

দয়া কিৰিছেলাঁ, তেয়া তেনৈক তাৰ সহদাসক দয়া কৰা উিচত নািছল

ন’? ৩৪ তিতয়া ৰজাৰ খং উিঠল আৰু িদবলগীয়া আটাইিখিন ঋণ

পিৰেশাধ নকৰা পয দাস জনক যাতনাকাৰীৰ হাতত শাধাই িদেল। ৩৫

িঠক সইদেৰ তামােলাক িতজেন যিদ তামােলাকৰ ভাইক অ েৰেৰ

সেত মা নকৰা, তেনহেল মাৰ গীয় িপতেৃয়ও তামােলাকক এইদেৰ

কিৰব।”

১৯ এইেবাৰ কথা কাৱাৰ অ ত যীচু গালীল েদশৰ পৰা য নৰ

িসপােৰ থকা িয দীয়াৰ সীমাৈল আিহল৷ ২ মা হৰ বহৃৎ দল

এটাও তওঁৰ পােছ পােছ আিহবৈল ধিৰেল আৰু তওঁ সই লাক সকলক

কিৰেল। ৩ সই সময়ত কইজনমান ফৰীচীেয় আিহ যীচুক পৰী া

কিৰবৰ কাৰেণ িধেল, “ কােনা লাকৰ পে িয কােনা কাৰণত প ীক

ত াগ কৰােটা িবধান স ত হয় ন?” ৪ তােত যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল,

“আৰ ণীেত সিৃ কতাই য তওঁেলাকক পৰুষু আৰু ী কিৰ জন কিৰেল,

সই িবষেয় অ◌ােপানােলােক জােনা পঢ়া নাই? ৫ তাৰ পাছত ঈ েৰ

আেকৗ কিছল, ‘এই হতুেক মা েহ িনজৰ িপত‐ৃমাতকৃ এিৰ, িনজৰ ীত

আস হ এক দহ হ’ব’? ৬ তওঁেলাক এিতয়া জন নহয়, িক ু েয়া

এক দহ হ’ল। এেতেক ঈ েৰ িয জনক এেকলেগ যাগ কিৰেছ, মা েহ

তওঁক িবেয়াগ নকৰক।” ৭ তিতয়া ফৰীচী সকেল তওঁক িধেল,

“ তেনহেল মািচেয় িকয় ত াগ‐প িদ ভাযাক এিৰবৈল আ া িদেছ”?

৮ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “অ◌ােপানােলাকৰ কেঠাৰ মনৰ কাৰেণ

মািচেয় িনজৰ ভাযাক ত াগ কিৰবৈল আেপানােলাকক আ া িদেছ;

অ◌াৰ ণীেত িক ু এেন ৱা নািছল। ৯ সেয়, মই অ◌ােপানােলাকক

কওঁ, যিদ কােনা মা েহ ব িভচাৰৰ বািহেৰ আন কােনা কাৰণত ভাযাক

ত াগ কিৰ অ ক িবয়া কৰায়, তেনহেল সই জেন ব িভচাৰ কেৰ আৰু

কােনােৱ যিদ পিৰত হাৱা সই ভাযাক িবয়া কৰায়, তেনহেল

তেৱাঁ ব িভচাৰ কেৰ।” ১০ তিতয়া িশষ সকেল যীচুক ক’ ল, “যিদ

িনজৰ ভাযাৰ সেত এজন পৰুষুৰ স ক এেন ৱাই হয়, তেনহেল

িবয়া নকেৰাঁৱাই ভাল”। ১১ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “সকেলােৱ এই

িশ া মািন লব নাৱােৰ, কৱল িয সকলক সই মতা িদয়া হেছ,

তওঁেলােকেহ এই িবষয় মািন লব পােৰ। ১২ কােনােৱ মাকৰ গভৰ পৰাই

নপংুসক হ জ পাইেছ; আন কােৰাবাক মা েহই নপংুসক কিৰেছ; পণুৰ

এেন কােনা কােনা লাক আেছ িয সকেল গৰাজ ৰ কাৰেণ িনজেক

িনেজ নপংুসক কিৰেছ। িয জেন এই িশ া হণ কিৰব পােৰ, তওঁ হণ

কৰক।” ১৩ তাৰ পাছত লাক সকেল সৰু সৰু ল’ৰা ছাৱালীেবাৰক

যীচুৰ কাষৈল ল আিহল যােত িশ সকলৰ ওপৰত হাত ৰািখ তওঁ

াথনা কেৰ; িক ু যীচুৰ িশষ সকেল তওঁেলাকক ডিবয়াব ধিৰেল। ১৪

তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “িশ েবাৰক মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল িদয়া, িনেষধ

নকিৰবা; িকয়েনা গৰাজ এওঁেলাকৰ িনিচনা লাক সকলৰ বােবেহ।”

১৫ ইয়াৰ পাছত তওঁ িশ সকলৰ ওপৰত িনজৰ হাত ৰািখেল৷ পাছত

সই ঠাইৰ পৰা তওঁ আতিৰ গ’ল। ১৬ এিদন এজন যৱুেক যীচুৰ ওচৰৈল

আিহ িধেল, “ হ ৰ,ু অন জীৱন পাবৰ কাৰেণ মই িক সৎ কম কিৰব

লািগব”? (aiōnios g166) ১৭ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “সৎ কম িক, এই

িবষেয় তুিম মাক িকয় িধছা? সৎ মা এজেনই আেছ। যিদ তুিম
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সই অন জীৱনত সামাবৈল ই া কৰা, তেনহেল তওঁৰ আ ােবাৰ

পালন কৰা।” ১৮ মা হ জেন তওঁক িধেল, “ কানেবাৰ আ া”? যীচুেৱ

ক’ ল, “নৰ‐বধ নকিৰবা; ব িভচাৰ নকিৰবা; চুৰ নকিৰবা; ১৯ িমছা সা

িনিদবা; িনজৰ িপত‐ৃমাতকৃ স ান কৰা; আৰু তামাৰ চুবৰুীয়াক িনজৰ

িনিচনাৈক ম কিৰবা”। ২০ সই যৱুক জেন তিতয়া তওঁক ক’ ল,

“মইেতা এই সকেলােবাৰ পালন কিৰ আিহেছাঁ; এিতয়া মাৰ িক কিৰবৈল

বাকী আেছ”? ২১ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “যিদ তুিম িনখুঁত হবৈল ই া

কৰা, তেনহেল যাৱা; তামাৰ স বচা আৰু দিৰ সকলক দান কৰা,

তােত গত তামাৰ ধন হব৷ তাৰ পাছত আহা, মাৰ অ কাৰী হাৱা”।

২২ এই কথা িন যৱুক জন অিত ঃিখত হ িচ গ’ল; িকয়েনা তওঁৰ

ব ত ধন‐স ি আিছল। ২৩ তিতয়া যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল,

“মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, ধনী লাকৰ বােব গৰাজ ত েৱশ কৰা

কিঠন। ২৪ পনুৰায় মই তামােলাকক কওঁ, ধনী ব ি ৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ

ৰাজ ত সােমাৱাতৈক বৰং বজীৰ িব ােয়িদ উট সােমাৱা উজ।ু” ২৫

এই কথা িন িশষ সকেল অিতশয় িবি ত হ ক’ ল, “ তেনহেল পিৰ াণ

পাৱা কাৰ স ৱ?” ২৬ যীচুেৱ তওঁেলাকৈল চাই ক’ ল, “ই মা হৰ পে

অস ৱ িঠেকই, িক ু ঈ ৰৰ পে সকেলা স ৱ।” ২৭ তিতয়া িপতেৰ

উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “চাওক, আিম সকেলােক এিৰ আেপানাৰ পাছত

আিহেছাঁ, তেনহেল আিম পাম ন?” ২৮ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই

সঁচাৈক তামােলাকক কওঁ, তামােলাক িয সকল মাৰ অ গামী হ’লা,

নতুন সিৃ ৰ সময়ত যিতয়া মা হৰ পু িনজৰ তােপেৰ িসংহাসনত

বিহব, তিতয়া তামােলােকও বাৰ খন িসংহাসনত বিহবা আৰু ই ােয়লৰ

বাৰ ফদৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰবা। ২৯ িয কােনােৱ মাৰ নামৰ কাৰেণ

িনজৰ ঘৰ, ভাই, ভনী, িপত,ৃ মাত,ৃ স ান, বা মািটেক এেৰ, তওঁ তাৰ

এশ ণ বিচ পাব আৰু অন জীৱনেৰা অিধকাৰী হব। (aiōnios g166)

৩০ িয সকল এিতয়া থমত আেছ, তওঁেলাকৰ মাজৰ অেনক পাছ হ’ব,

আৰু িয সকল শষত আেছ, তওঁেলাকৰ মাজৰ ব লাক আগ হ’ব।”

২০ “ গৰাজ এজন গৰাকীৰ িনিচনা৷ তওঁ এিদন িনজৰ া াবাৰীৰ

কামৰ বােব অিত ৰািতপৱুােত ব ৱা সকলক িবচািৰ ওলাই গ’ল।

২ তওঁ এক একদীনাৰ িদবৈল ব ৱা সকলৰ সেত ব ব কিৰ িসহঁতক

া াবাৰীৈল পঠাই িদেল। ৩ ায় নটা বজাত তওঁ আেকৗ ওলাই গ’ল

আৰু আন িকছুমান ব ৱাক বজাৰত তিতয়াও িথয় হ থকা দিখ তওঁ

িসহঁতক ক’ ল, ৪ ‘ তামােলােকও মাৰ া াবাৰীৈল কাম কিৰবৈল

যাৱা। তামােলাকেকা মই উিচত মজৰুী িদম।’ তিতয়া িসহঁেতও কাম

কিৰবৈল গ’ল। ৫আেকৗ ায় বাৰটা আৰু তাৰ পাছত িতিনটা বজাত

তওঁ ওলাই গ, সই এেকদেৰই কিৰেল। ৬ পণুৰ ায় পাঁচ মান বজাত

তওঁ ওলাই গ আন কইজনমান ব ৱাক িথয় হ থকা দিখ িসহঁতক

িধেল, ‘ তামােলােক এেকা কাম নকৰাৈক গােটই িদনেতা ইয়াত িকয়

িথয় হ আছা? ৭ িসহঁেত তওঁক ক’ ল, ‘ কােনও আমাক কামত লেগাৱা

নাই।’ তিতয়া তওঁ িসহঁতক ক’ ল, ‘ তামােলােকা মাৰ া াবাৰীৰ

কামৈল যাৱা।’ ৮ পাছত গধিূল সময়ত, সই া াবাৰীৰ গৰাকীেয়

িনজৰ কমচাৰীক ক’ ল, ‘ব ৱা সকলক মািত শষৰ জনৰ পৰা আৰ

কিৰ, থম জনৈলেক েত কেক মজৰুী িদয়া।’ ৯ পাঁচ মান বজাত িয

সকলক ব ৱাক কামত লেগাৱা হিছল, িসহঁেত আিহ এক দীনাৰৈকপােল।

১০ তােত িয সকল ব ৱাক থেম কামত লেগাৱা হিছল, িসহঁেত বিচৈক

মজৰুী পাব বিুল মেন মেন ভািবেল; িক ু িসহঁেতও এক একদীনাৰেহ

পােল। ১১ িসহঁেত িনজৰ মজৰুী পাৱাৰ পাছত গৰাকীৰ িবৰেু অিভেযাগ

কিৰ ক’ ল, ১২ “আিম গােটই িদনেটা ৰ’দৰ তাপত কাম কিৰেলাঁ; িক ু

এই শষত অহা ব ৱা সকেল মা এঘ টা কাম কিৰেছ, তথািপ আপিুন

িসহঁতক আমাৰ সমােনই িদেল।” ১৩ তিতয়া গৰাকীেয় িসহঁতৰ মাজৰ

এজনক উ ৰ িদেল, “ব ু , মই তামােলাকৰ ওপৰত এেকা অ ায় কৰা

নাই; তামােলােক জােনা মাৰ লগত এক দীনাৰত কাম কিৰবৈল ব ব

কৰা নািছলা? ১৪ তামােলাকক িযমান িদেছাঁ, এই শষৰ কইজনেকা

িসমান িদবৈল মাৰ ই া; িনজৰ পাবলগীয়ািখিন ল তামােলাক িচ

যাৱা৷ ১৫ িযেবাৰ মাৰ িনজৰ ব , সইেবাৰ মই িনজৰ ই ামেত

ব ৱহাৰ কৰাৰ অিধকাৰ জােনা মাৰ নাই? ন মই উ ম কম কৰা বােব

তামােলাকৰ চ পিুৰেছ? ১৬ এইদেৰ পাছ হাৱা সকল আগ হ’ব আৰু

আগ হাৱা সকল পাছ হ’ব।” ১৭ তাৰ পাছত যীচু িযৰচূােলমৈল যাৱাৰ

পথত, বাৰ জন িশষ ক একাষৰীয়া কিৰ মািত িন ক’ ল, ১৮ “ চাৱা,

আিম িযৰচূােলমৈল গ আেছাঁ; তাত মা হৰ পু ক ধান পেুৰািহত আৰু

িবধানৰ অধ াপক সকলৰ হাতত শাধাই িদয়া হ’ব; তােত তওঁেলােক

তওঁক দাষী কিৰ াণদ ৰ আ া িদব; ১৯ তওঁেলােক তওঁক িব প

কিৰবৰ কাৰেণ চাবেুকেৰ কাবাবৈল আৰু ু চত িদবৈল অনা‐ই দী

সকলৰ হাতত শাধাই িদব; িক ু িতন িদনৰ িদনা তওঁক তালা হ’ব।”

২০ তাৰ পাছত িচবিদয়ৰ পেুতক জনক িসহঁতৰ মােক লগত ল যীচুৰ

ওচৰৈল আিহল আৰু িণপাত কিৰ তওঁৰ ওচৰত যাচনা কিৰেল। ২১

তিতয়া যীচুেৱ তওঁক িধেল “তুিম িক িবচািৰ আিহছা?” তওঁ যীচুক

ক’ ল, “আপিুন এই আেদশ িদয়ক যন আেপানাৰ ৰাজ ত মাৰ এই

টা পু ৰ এটাই আেপানাৰ সাঁ হােত, আনেটােৱ বাওঁহােত বিহবৈল

পায়।” ২২ যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “ তামােলােক িক খিুজছা, সই িবষেয়

নাজানা। মই িয পা ত পান কিৰবৈল গেছাঁ, তােমােলােক সই পা ত

পান কিৰব পািৰবা ন?” তওঁেলােক তওঁক ক’ ল ‘পািৰম’। ২৩ তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক মাৰ পান‐পা ত পান কিৰবা হয়,

িক ু মাৰ সাঁ হােত আৰু বাওঁহােত বিহবৈল িদবৰ বােব মাৰ মতা

নাই৷ মাৰ িপতেৃয় িয লাক সকলৰ কাৰেণ ইয়াক যু ত কিৰ ৰািখেছ,

তওঁেলাককেহ িদয়া হ’ব।” ২৪ এই কথা িন আন দহ জন িশষ ই এই

জন ভাই‐ককােয়কৰ িত অস ু হ’ল। ২৫ তিতয়া যীচুেৱ িশষ

সকলক মািত ক’ ল, “ তামােলােক এই কথা জানা য, অনা‐ই দী সকলৰ

শাসনকতা সকেল তওঁেলাকৰ ওপৰত ভু কেৰ, আৰু নতা সকেল

তওঁেলাকৰ ওপৰত মতা চলায়। ২৬ তামােলাকৰ মাজত তেন হাৱা

উিচত নহয়; তামােলাকৰ মাজত িয কােনােৱ মহান হবৈল ই া কেৰ,

তওঁ তামােলাকৰ সৱাকাৰী হওক৷ ২৭ িয কােনােৱ তামােলাকৰ

মাজত থম হবৈল ই া কেৰ, তওঁ তামােলাকৰ দাস হওক, ২৮

মা হৰ পু ই সৱা‐ ষা পাবৈল নহয়, িক ু সৱা ষা কিৰবৈল আৰু

অেনকৰ মিু ৰ মলূ ৰ অেথ িনজৰ াণ িদবৈলেহ আিহল৷” ২৯ পাছত যীচু

আৰু তওঁৰ িশষ সকল িযৰীেহা নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, অেনক লাক

যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল। ৩০ তােত বাটৰ কাষত জন অ বিহ আিছল;

যীচু সই বােটিদ যাৱা িন িসহঁেত িচঞিৰ িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল, “ হ

দায়দুৰ বংশৰ স ান আমাক দয়া কৰক”। ৩১ িক ু িসহঁতক মেন মেন

থািকবৈল লাক সকেল ডিবয়ােল; িক ু িসহঁেত তিতয়া পনুৰ বৰৈক

িচঞিৰেহ ক’ ল, “ হ ভু, দায়দুৰ বংশৰ স ান, আমাক দয়া কৰক”।

৩২ তিতয়া যীচু থমিক ৰ’ল আৰু িসহঁতক মািত িধেল, “ তামােলােক িক

িবচাৰা? মই তামােলাকৰ কাৰেণ িক কিৰম?” ৩৩ িসহঁেত যীচুক ক’ ল,

“ হ ভু, আমাৰ চ মকুিল কৰক।” ৩৪ তিতয়া িসহঁতৈল মৰম লািগ

যীচুেৱ িসহঁতৰ চ চুেল; তিতয়াই িসহঁেত দখা পােল আৰু তওঁৰ পােছ

পােছ গ’ল।

২১ যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকল িযৰচূােলমৰ ওচৰৰ জতুন পবতৰ

বৎফগী গাওঁৈল আিহল, তিতয়া যীচুেৱ জন িশষ ক এই কথা

ক পিঠয়ােল, ২ “ তামােলাক স খুৰ গাওঁখন ল যাৱা; তােত বাি থাৱা

গাধ এজনী পাৱািলেয় সেত পাবা; সই টা মাৰ বােব খিুল আনাৈগ।

৩ যিদ তামােলাকক কােনাবাই িকবা কয়, তেনহেল তামােলােক কবা,

‘ ভুৰ এই টাৰ েয়াজন আেছ, তােত তওঁ লেগ লেগই তামাক িদ

পঠাব’।” ৪ িয বচন ভাববাদীৰ াৰাই কাৱা হিছল, এইেটা স ণূ

হওক, ৫ “ তামােলােক িচেয়ান‐জীয়ৰীক কাৱা, চাৱা, তামাৰ ৰজা

তামাৰ ওচৰৈল আিহেছ, তওঁ ন হ, গাধৰ ওপৰত বিহ, অথাৎ গাধ

পাৱািলৰ ওপৰত উিঠ৷” ৬ সই বচন িস হবৈল এেয় ঘিটল; তিতয়া

িশষ সকল গ’ল আৰু যীচুেৱ িদয়া আেদশ অ সিৰ কিৰেল, ৭ গাধজনী

আৰু পাৱািলেটা আিনেল, আৰু িসহঁতৰ িপিঠত তওঁেলাকৰ কােপাৰ পািৰ

িদেল; তাৰ পাছত তওঁ তাৰ ওপৰত বিহল। ৮ তিতয়া লাক সকলৰ
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অিধক ভােগ িনজৰ িনজৰ কােপাৰ বাটত পািৰ িদেল; আৰু িকছুমান লােক

গছৰ ডালেবাৰেক কািট আিন বাটত পািৰ িদেল; ৯আৰু তওঁৰ আেগ‐

পােছ যাৱা লাক সকেল িৰিঙয়াই ক’ ল, “ হাচানা! হাচানা! দায়দুৰ

বংশৰ স ান৷ িয জন ভুৰ নােমেৰ আিহেছ, তওঁ ধ ; উ েলাকত

জয় িন হওক!” ১০ যিতয়া যীচু িযৰচূােলমত েৱশ কিৰেল, তিতয়া

লাক সকেল পণুৰ উৎফুি ত হ কব ধিৰেল “এই জন কান?” ১১ তােত

লাক সকেল ক’ ল, “এওঁ গালীল েদশৰ নাচৰতৰ পৰা অহা ভাৱবাদী

যীচু।” ১২ পাছত যীচু ঈ ৰৰ মি ৰত সামাল, তাত িয সকেল মি ৰৰ

িভতৰত বচা‐িকনা কেৰ, তওঁেলাকক বািহৰ কিৰেল আৰু ধন সেলাৱা

সকলৰ মজ আৰু কেপৗ বচােবাৰৰ আসনেবাৰ লিুটয়াই পলােল। ১৩

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “এইেটা িলখা আেছ, ‘ মাৰ ঘৰ াথনাৰ ঘৰ

কাৱা হ’ব’, িক ু তামােলােক তাক ডকাইতৰ হা কিৰছা।” ১৪ তিতয়া

অ আৰু খাৰা সকল সই মি ৰৈল আিহল আৰু যীচুেৱ তওঁেলাকক

কিৰেল। ১৫ িক ু ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক সকেল

তওঁ কৰা আচিৰত কমেবাৰ দিখ আৰু যিতয়া ল’ৰােবােৰ মি ৰত

িচঞিৰ “জয়! জয়! দায়দুৰ বংশৰ স ান”, বিুল কাৱা িনেল, তিতয়া

তওঁেলাক ািভত হ’ল৷ ১৬ তিতয়া তওঁেলােক যীচুক ক’ ল, “ লাক

সকেল িক কেছ তুিম িনছা ন?” যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “হয়!

আেপানােলােক কিতয়াও পঢ়া নাই ন, ‘তুিম িশ আৰু কচুৱােবাৰৰ

মখুৰ পৰা িত স ণূ কিৰলা’?” ১৭ পাছত তওঁ তওঁেলাকক এিৰ

নগৰৰ পৰা ওলাই বথিনয়া গাঁৱৈল গ’ল আৰু ৰািতেতা তােতই থািকল।

১৮ ৰািতপৱুা নগৰৈল ঘিূৰ আেহােত তওঁৰ ভাক লািগল৷ ১৯ এেনেত

বাটৰ কাষত এেজাপা িডমৰু গছ দখা পােল আৰু তওঁ ওচৰৈল গ’ল,

িক ু পাতৰ বািহেৰ এেকা নােপাৱাত, তওঁ ক’ ল, “এিতয়াৰ পৰা এই

গছত কােনা কােল ফল নধৰক”। লেগ লেগই সই িডমৰু জাপা কাই

গ’ল৷ (aiōn g165) ২০ যিতয়া িশষ সকেল সই গছেজাপাৰ অৱ া দখা

পােল, তিতয়া তওঁেলােক িব য় মািন ক’ ল, “এই িডমৰু গছেজাপা

অক াৎ কেনৈক কাই গ’ল?” ২১ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক

ক’ ল, “মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, তামােলােক যিদ সে হ নকিৰ

িব াস কৰা, তেনহেল কৱল িডমৰু গছেক এইদেৰ কিৰব পািৰবা এেন

নহয়; িক ু এই পবতেটাক যিদ কাৱা, ইয়াৰ পৰা উিঠ সাগৰত পৰ গ,

তিতয়া িসওঁ হ’ব। ২২ তামােলােক াথনােৰ িব াস কিৰ িয িয খাজা

সকেলােক পাবা।” ২৩ যীচু মি ৰৈল আিহ উপেদশ িদ থকাৰ সময়ত,

ধান পেুৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকল তওঁৰ ওচৰৈল আিহ িধেল, “তুিম

িক মতােৰ এইেবাৰ কিৰছা? এই অিধকাৰ তামাক কােন িদেল?” ২৪

যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “মেয়া আেপানােলাকক এই কথা

েধা; যিদ আেপানােলােক মাক কয়, তেনহেল মেয়া িক অিধকােৰেৰ

এইেবাৰ কিৰেছাঁ, সই িবষেয় আেপানােলাকক কম। কওকেচান‐ ২৫

বাি িদওঁতা যাহন‐ তওঁ কৰ পৰা আিহেছ? গৰাজ ৰ পৰা ন মা হৰ

পৰা?” তােত তওঁেলােক পৰ েৰ আেলাচনা কিৰ ক’ ল, “আিম যিদ কওঁ

গৰ পৰা, তওঁ আমাক ক’ব, তেনহেল িকয় তওঁত িব াস নকিৰলা?

২৬ িক ু আিম যিদ কওঁ ‘মা হৰ পৰা’, তেনহেল লাক সকলৈল আমাৰ

ভয় লােগ; িকয়েনা সকেলােৱ যাহনক ভাববাদী বিুল মােন।” ২৭ পাছত

তওঁেলােক যীচুক উ ৰ িদ ক’ ল, “আিম নাজােনা”। তিতয়া তেৱাঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তেনহেল িক অিধকােৰেৰ মই এইেবাৰ কেৰাঁ, সই

িবষেয় মেয়া আেপানােলাকক নকওঁ।” ২৮ “িক ু আেপানােলােক িক

ভােব? এজন মা হৰ জন পেুতকআিছল; তওঁ থম জনৰ ওচৰৈল

গ ক’ ল, ‘ বাপা তুিম আিজ া াবাৰীত কাম কৰাৈগ’। ২৯ তােত িস

িপতাকক উ ৰ িদেল, ‘মই নাযাওঁ’; িক ু পাছত মনত অ েশাচনা কিৰ

গ’ল। ৩০ ি তীয় জনৰ ওচৰৈলেকা গ, সই এেক কথােক ক’ ল। তােত

তওঁ উ ৰ িদেল, ‘মই যাম িপতা’; িক ু তওঁ নগ’ল। ৩১ এই েয়াজনৰ

মাজত িপতাকৰ ই া কান জেন পালন কিৰেল?” তওঁেলােক ক’ ল,

“ থম জেন”। যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই আেপানােলাকক সঁচাৈক

কওঁ, কৰ সং হকৰী আৰু বশ ােবােৰ আেপানােলাকৰ আেগেয় ঈ ৰৰ

ৰাজ ত সামাব। ৩২ িকয়েনা যাহন আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ধািমকতাৰ

পেথেৰ আিহল, তথািপ আেপানােলােক তওঁত িব াস নকিৰেল; িক ু কৰ

সং হকাৰী আৰু বশ ােবােৰ তওঁত িব াস কিৰেল; আেপানােলােক

এইেবাৰ দিখও, পাছত িব াস কিৰবৈলেকা অ তাপ নকিৰেল।” ৩৩

“আৰু এটা দ ৃ া নক। এজন মা হ আিছল; তওঁ এখন া াবাৰী

পািতেল, আৰু তাৰ চািৰওফােল বৰা িদ, তাৰ মাজত পৰাশাল পািতেল৷

তাৰ পাছত টিঙ সািজেল, আৰু খিতয়ক সকলৰ হাতত গতাই িদ, তওঁ

আন দশৈল গ’ল। ৩৪ যিতয়া া া িট চেপাৱাৰ বতৰ ওচৰ হ’ল, তওঁ

িনজৰ িট পাবৈল, খিতয়ক সকলৰ ওচৰৈল তওঁৰ দাসেবাৰক পঠাই

িদেল। ৩৫ িক ু া াবাৰীৰ খিতয়ক সকেল তওঁৰ দাসেবাৰক ধিৰেল;

এজনক কাবােল, এজনক বধ কিৰেল, এজনক িশল দিলয়াই মািৰেল।

৩৬ পনুৰায় তওঁ আগতৈক অিধক দাস পঠােল; তােত িসহঁতেকা সই

এেকদেৰ ব ৱহাৰ কিৰেল। ৩৭ পাছত া াবাৰীৰ গৰাকীেয় ‘পু ক

আদৰ কিৰব বিুল’, িসহঁতৰ ওচৰৈল পঠােল। ৩৮ িক ু খিতয়ক সকেল

পু ক দিখ, পৰ েৰ ক’ ল, ‘এওঁেৱই উ ৰািধকাৰী; আহা, আিম এওঁক

বধ কেৰাঁহক, তােত তওঁৰ উ ৰািধকাৰ আমাৰ হ’ব’। ৩৯ এই বিুল

িসহঁেত তওঁক ধিৰ, া াবাৰীৰ বািহৰৈল িন বধ কিৰেল। ৪০ এেন

লত সই া াবাৰীৰ গৰাকী জন আিহেল, সই খিতয়ক সকলক

িক কিৰব?” ৪১ লাক সকেল তওঁক ক’ ল, “ তওঁ সই দূজনেবাৰক

িন ু ৰভােব সংহাৰ কিৰব, আৰু িয সকেল বতৰত ফলেবাৰ শাধাই িদব,

এেন আন খিতয়ক সকলৰ হাতত সই া াবাৰী গতাই িদব।” ৪২

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “এই শা ীয় বচন আেপানােলােক পঢ়া নাই

ন, ‘ঘৰ‐সজা সকেল িয িশল অ া কিৰেল, সেয় চুকৰ ধান িশল

হ’ল; এেয় ভুৰ পৰা হ’ল, আৰু আমাৰ দখাত আচিৰত’? ৪৩ এই

হতুেক মই আেপানােলাকক কওঁ, আেপানােলাকৰ পৰা ঈ ৰৰ ৰাজ

িনয়া হ’ব, আৰু তাৰ ফল উৎপ কৰা জািতক িদয়া হ’ব। ৪৪ এই িশলৰ

ওপৰত িয কােনা পিৰব, তওঁ ডাখৰ‐ ডাখৰৈক ভািগ যাব; িক ু যাৰ

ওপৰত এই িশল পিৰব, তওঁক ধিূলৰ দেৰ উৰৱুাই পলাব।” ৪৫ তিতয়া

ধান পেুৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল তওঁৰ এই দ ৃ া েবাৰ িন, তওঁ য

তওঁেলাকৰ িবষেয় কেছ এই কথা বিুজ পােল। ৪৬ িক ু তওঁেলােক

তওঁক ধিৰবৈল ছল িবচািৰেল, কাৰণ লাক সকলক ভয় কিৰেল; িকয়েনা

লাক সকেল তওঁক ভাববাদী বিুল মািনিছল।

২২ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, আৰু দ ৃ া েৰ তওঁেলাকৰ লগত কথা পািত

ক’ ল য, ২ “ গৰাজ ৰ তুলনা এেন এজন ৰজাৰ লগত িদয়া

যায়, িয জেন তওঁৰ পেুতকৰ িবয়াৰ ভাজ পািত, ৩ এই ভাজৈল

িনম ণ কিৰবৈল তওঁৰ দাসেবাৰক পঠাই িদেল, িক ু িনমি ত সকল

আিহবৈল মন নকিৰেল। ৪ পনুৰায় তওঁ আন দাসেবাৰক এই আেদশ িদ

পঠােল, ‘িয সকলক িনম ণ কৰা হেছ তওঁেলাকক কাৱাৈগ; চাৱা,

মই ভাজ যু ত কিৰেলাঁ। মাৰ বলধ আিদ পু প মৰা হেছ,

আৰু সকেলা স ণূ হ’ল; তামােলােক িবয়াৰ ভাজৈল আহা’। ৫ িক ু

তওঁেলােক অৱেহলা কিৰ কােনােৱ িনজৰ খিতৈল আৰু কােনােৱ

িনজৰ বহা‐ বপাৰৈল ওলাই গ’ল। ৬আৰু অৱিশ েবােৰ তওঁৰ সই

দাসেবাৰক ধিৰ, অপমান কিৰ বধ কিৰেল। ৭ তােত ৰজাৰ খং উিঠ,

তওঁৰ স সকলক পিঠয়াই, সই নৰবধীেবাৰক সংহাৰ কিৰ, িসহঁতৰ

নগৰ খন পিুৰ পলােল। ৮ তিতয়া তওঁৰ দাসেবাৰক ক’ ল, ‘িবয়াৰ

ভাজ যু ত হ আেছ, িক ু িনমি ত সকল যাগ নািছল; ৯ এই কাৰেণ

তামােলােক ৰাজপথৰ চািৰআিলৈল গ িযমান মা হ পাৱা, সই আটাই

লাকেক িবয়াৰ উৎসৱৈল িনম ণ কৰাৈগ’। ১০ তিতয়া তওঁৰ দাসেবােৰ

বাটৈল ওলাই গ, ভাল‐ বয়া িযমান মা হ পােল, সই সকেলােক গাটাই

আিনেল; তােত আলহী সকলৰ িবয়া‐ঘৰ ভিৰ পিৰল। ১১ িক ু ৰজাই

আলহী সকলক চাবৈল িভতৰৈল আেহােত িবয়াৰ কােপাৰ িনিপ া এজন

মা হ দিখ িধেল, ১২ ‘ হ িম , িবয়াৰ কােপাৰ নােহাৱাৈক তুিম

আিহ ইয়াত কেনৈক সামালা’? তিতয়া তওঁ অবাক হ’ল; ১৩ তােত

ৰজাই তওঁৰ দাস সকলক মািত ক’ ল, ‘ইয়াক হাত‐ভিৰ বাি , বািহৰৰ

আ াৰত পলাই িদয়া; তােত ন আৰু দাঁত কৰচিন হ’ব’। ১৪ িকয়েনা
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িনমি ত লাক অেনক, িক ু মেনানীত লাক তাকৰ।” ১৫ তাৰ পাছত

ফৰীচী সকল গ’ল, আৰু কেনৈক যীচুক িনেজ কাৱা কথাত তওঁেলােক

ব ী কিৰব পােৰ, সই িবষেয় পিৰক না কিৰব ধিৰেল৷ ১৬ এেন ম ণা

কিৰ, তওঁেলােক হেৰাদীয়া মা হৰ সেত তওঁেলাকৰ িশষ সকলক

যীচুৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল৷ তওঁেলােক যীচুক ক’ ল, “ হ ৰ,ু আপিুন সত ,

আৰু সত ৰেূপ ঈ ৰৰ পথৰ িবষেয় িশ া িদেছ, আপিুন কােনা ব ি ৰ

মতামতক ভয় নকেৰ; এই কাৰেণ কােনা লাকৰ সেত আপিুন প পাত

নকেৰ। ১৭ গিতেক আমাক কওকেচান, ‘চীজাৰক কৰ িদয়া িবধান স ত

হয় ন নহয়’? এই িবষেয় আপিুন িক ভােৱ, চীজাৰক কৰ িদব পায় ন

নাপায়?” ১৮ যীচুেৱ তওঁেলাকৰ তা বিুজ পাই ক’ ল, “ হ কপটীয়া

সকল, িকয় মাক পৰী া কিৰেছ? ১৯ কৰ িদয়া ধন মাক দখৱুাওঁক৷”

তিতয়া তওঁেলােক তওঁৰ আগৈল আধিল এটা আিনেল। ২০ যীচুেৱ

তওঁেলাকক িধেল, “এই িতমিূত আৰু নাম কাৰ হয়?” ২১ তিতয়া

তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “চীজাৰৰ৷” তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল,

“ তেনহেল িয চীজাৰৰ, সয়া চীজাৰক িদয়ক আৰু িয ঈ ৰৰ, সয়া

ঈ ৰক িদয়ক।” ২২এই কথা িন তওঁেলােক িব য় মািনেল৷ পাছত

তওঁেলােক তওঁক এিৰ িচ গ’ল। ২৩ সইিদনা পনুৰু ান িব াস নকৰা

চ ূকী সকল যীচুৰ ওচৰৈল আিহল৷ তওঁেলােক তওঁক িধেল, ২৪

“ হ ৰু মািচেয় ক’ ল, ‘ কােনা মা হ যিদ স ান নােহাৱাৈক মেৰ,

তেনহেল ভােয়েক তওঁৰ প ীক িবয়া কৰাই ককােয়কৈল বংশ উৎপ

কিৰব’। ২৫আমাৰ ইয়াত সাত জন ভাই‐ককাই আিছল; থম জেন িবয়া

কৰােল আৰু স ান নােহাৱাৈক মিৰ, তওঁৰ িতেৰাতাক ভােয়কৈল এিৰ

গ’ল। ২৬ পাছত ি তীয়, ততৃীয় আিদ কিৰ সােতা জন ভাই এেকদেৰ

কিৰেল আৰু মিৰল। ২৭ সকেলােৰ পাছত সই িতেৰাতা জনী মিৰল।

২৮ তেনহেল পনুৰু ানত তওঁ সই সাত জনৰ িভতৰত কান জনৰ

প ী হব? িকয়েনা সকেলােৱ তওঁক িবয়া কৰাইিছল।” ২৯ যীচুেৱ উ ৰ

িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলােক ধমশা আৰু ঈ ৰৰ পৰা ম

নাজািন ভুল কিৰেছ। ৩০ িকয়েনা পনুৰু ানত িবয়া নকৰাই, িবয়া িদয়াও

নহয়; িক ু গত থকা দূতৰ িনিচনা হয়। ৩১ মতৃ সকলৰ পনুৰু ানৰ

িবষেয় িয বাক ঈ ৰৰ াৰাই আেপানােলাকক কাৱা হিছল বােল, ৩২

‘মই অ াহামৰ ঈ ৰ, ইচহাকৰ ঈ ৰ, যােকাবৰ ঈ ৰ’; তওঁ মতৃ সকলৰ

ঈ ৰ নহয়, িক ু জীিৱত সকলৰেহ ঈ ৰ।” ৩৩ ইয়ােক িন, লাক সকেল

তওঁৰ উপেদশত িব য় মািনেল। ৩৪ যিতয়া ফৰীচী সকেল িনেল য,

যীচুেৱ চ ূকী সকলক িনৰু ৰ কিৰেছ, তিতয়া তওঁেলাক একেগাট হ’ল;

৩৫ তওঁেলাকৰ মাজৰ এজন িবধান পি েত তওঁক পৰী া কিৰ িধেল‐

৩৬ “ হ ৰ,ু িবধানৰ কানেটা আ া ধান?” ৩৭ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল,

“‘তুিম সকেলা দয়, সকেলা াণ, আৰু সকেলা িচে েৰ তামাৰ ভু

পৰেম ৰক ম কৰা৷’ ৩৮ এইেটােৱই ধান আৰু থম আ া। ৩৯

এইদেৰ ি তীয়েটা আ া হ’ল‐ ‘ তামাৰ চুবৰুীয়াক তামাৰ িনিচনাৈক ম

কৰা’। ৪০ এই টাআ াই গােটইিবধান আৰু ভাৱবাদী সকলৰ কথাক

িনভৰ কেৰ।” ৪১ ফৰীচী সকল গাট খাই থােকাঁেত, যীচুেৱ তওঁেলাকক

এটা িধেল, ৪২ তওঁ িধেল, “ ী ৰ িবষেয় আেপানােলাকৰ

মেন িক ধেৰ? তওঁ কাৰ স ান?” তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “দায়দুৰ

স ান”। ৪৩ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তেনহেল দায়েুদ কেনৈক

আ াৰ াৰাই ভু বিুলেল আৰু ক’ ল, ৪৪ ভুেৱ মাৰ ভুক ক’ ল,

মই তামাৰ শ েবাৰক তামাৰ চৰণৰ অধীন নকৰাৈলেক, মাৰ সাঁ

হােত বিহ থাকা৷ ৪৫ এেতেক দায়েুদ যিদ ী ক ভু বােল, তেনহেল

তওঁ কেনৈক তওঁৰ স ান হ’ব পােৰ?” ৪৬ তিতয়া কােনও তওঁক

এেকা উ ৰ িদব নাৱািৰেল; আৰু সই িদনােৰ পৰা তওঁক কােনা কথা

িধবৈলেকা কােৰা সাহস নহ’ল।

২৩ তিতয়া যীচুেৱ লাক সকলক আৰু তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল,

২ তওঁ ক’ ল “িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচী সকল মািচৰ

আসনত বিহ আেছ৷ ৩ এই কাৰেণ তওঁেলােক তামােলাকক িয আ া

িদেয়, সই সকেলােক পালন আৰু মা কিৰবা; িক ু তওঁেলাকৰ কমৰ

দেৰ নকিৰবা; িকয়েনা তওঁেলােক িয দেৰ কয়, সইদেৰ নকেৰ। ৪

হয়, তওঁেলােক গধৰূ আৰু অসহনীয় ভাৰ বাি মা হেবাৰৰ কা ত

িদেয়, িক ু িনেজ এটা আঙুিলেৰও সই ভাৰ লৰাবৈল ই া নকেৰ। ৫

তওঁেলােক মা হক দখৱুাবৈল িনজৰ সকেলা কম কেৰ; তওঁেলােক

িনজৰ িনজৰ তািবজ ডাঙৰৈক লয়, আৰু কােপাৰৰ দিহ দীঘলৈক ৰােখ৷

৬ ভাজত ধান ঠাই, আৰু নাম‐ঘৰত ধান আসন, ৭ হাট‐বজাৰত

নম াৰ আৰু লাক সকেল ‘ৰি ’সে াধন কিৰেল তওঁেলােক ভালপায়।

৮ িক ু তামােলােক হ’ ল, ‘ৰি ’বিুল মতা নহ’বা; িকয়েনা এজন

তামােলাকৰ ৰু আেছ, আৰু তামােলাক সকেলা ভাই ভাই। ৯ পিৃথৱীত

কােকা িপতৃ বিুল নামািতবা; িকয়েনা এজন, অথাৎ গত থকা জনাই

তামােলাকৰ িপত।ৃ ১০ আৰু তামােলােক আচায বিুল মতা নহ’বা;

িকয়েনা ী ই তামােলাকৰ আচায । ১১ িক ু তামােলাকৰ মাজত

িয জন , তওঁ তামােলাকৰ পিৰচাৰক হ’ব। ১২ িয কােনােৱ

িনজেক িনেজ বৰ বিুল মািনব, তওঁক সৰু কৰা হ’ব; আৰু িয কােনােৱ

িনজেক িনেজ সৰু বিুল মািনব, তওঁক বৰ কৰা হ’ব। ১৩ িক ু হায় হায়

কপটীয়া িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলাক স াপৰ

পা ; িকয়েনা মা হেবাৰৰ আগত আেপানােলােক গৰাজ ৰ ৱাৰ ব

কিৰেছ; কাৰণ আেপানােলােক িনেজও নােসামাই, আৰু সামাবৈল ধৰা

সকলেকা সামাবৈল িনিদেয়। ১৪ হায় হায় কপটীয়া, অধ াপক আৰু

ফৰীচী সকল! আেপানােলােক বাৰী‐িবধৱা সকলৰ ঘৰ‐বাৰী াস কেৰ

আৰু দীঘল াথনােৰ ছ েবশ ধেৰ, এই হতুেক আেপানােলােক অিধক

দ পাব। ১৫ হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচী সকল!

আেপানােলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা আেপানােলােক এজনক ই দী

ধম িদবৈল, সাগৰ আৰু পিৃথৱী ঘিূৰ ফুেৰ; আৰু যেয় লয়, সই জনক

িনজতৈকেয়া ণ নৰকী কেৰ। (Geenna g1067) ১৬ হায় হায় অ পথ

দশক! আেপানােলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা আেপানােলােক কয় য,

মি ৰত ধিৰ শপত খােল এেকা নহয়; িক ু িয জেন মি ৰৰ সাণত ধিৰ

শপত খায়, তওঁেহ ধৰৱুা হয়। ১৭ হ িনে াধ আৰু অ সকল, সাণ

আৰু সাণক পিব কৰা িয মি ৰ, এই েয়ােৰা মাজত কানেটা ?

১৮আেপানােলােক কয় য, বিদত ধিৰ শপত খােল, এেকা নহয়; িক ু িয

জেন তাৰ ওপৰৰ নেবদ ত ধিৰ শপত খায়, তওঁেহ ধৰৱুা। ১৯ হ অ

সকল, নেবদ আৰু নেবদ ক পিব কৰা িয বিদ, এই েয়ােৰা মাজত

কানেটা ? ২০ এেতেক িয কােনােৱ বিদত ধিৰ শপত খায়, তওঁ

বিদত আৰু তাৰ ওপৰৰ সকেলােত ধিৰ শপত খাৱা হয়; ২১আৰু িয

কােনােৱ মি ৰত ধিৰ শপত খায়, তওঁ মি ৰ আৰু তাত বাস কৰা

জনেতা ধিৰ শপত খাৱা হয়। ২২ িয কােনােৱ গৰ নােম শপত খায়,

তওঁ ঈ ৰৰ িসংহাসন আৰু তাৰ ওপৰত বহা জনৰ নােমেৰও শপত খায়।

২৩ হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধ াপকআৰু ফৰীচী সকল! আেপানােলাক

স াপৰ পা ; িকয়েনা আেপানােলােক পিদনা, ৱামিুৰ, আৰু জীৰাৰ

দশম ভাগ দান কেৰ, িক ু িবধানৰ মাজৰ ৰু পণূ িয ভাগ, ায়‐িবচাৰ,

দয়া আৰু িব াস, এইেবাৰৰ ভাগ হেল িনিদেয়। িক ু এইেবাৰ পালন

কৰা, আৰু সইেবাৰক ত াগ নকৰা আেপানােলাকৰ উিচত আিছল। ২৪

হ অ পথদশক সকল, আেপানােলােক পাক এটােক ছিক পলাই,

িক ু উটেক িগিল খায়! ২৫ হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধ াপক আৰু

ফৰীচী সকল! আেপানােলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা আেপানােলােক বািট‐

কাঁহীৰ বািহৰফাল িচ কেৰ, িক ু িভতৰফাল অপহৰণ আৰু অিতশয েৰ

পিৰপণূ। ২৬ হ অ ফৰীচী সকল, আেপানােলােক আেগেয় বািট‐

কাঁহীৰ িভতৰফাল পিৰ াৰ কৰক, তিতয়ােহ তাৰ বািহৰ ফােলা িচ

হ’ব। ২৭ হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচী সকল!

আেপানােলাক স াপৰ পা ৷ আেপানােলাক বগাৈক িলপা মদামৰ িনিচনা;

সইেবাৰৰ বািহৰফাল দিখবৈল ৰ, িক ু িভতৰফাল মৰা মা হৰ

হাড় আৰু সকেলা কাৰ মিলেৰ পিৰপণূ৷ ২৮ সইদেৰ আেপানােলােকা

বািহৰফােল মা েহ দখাত ধািমক; িক ু িভতৰত, কপট আৰু অধেমেৰ

পৰূ হ আেছ। ২৯ হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচী

সকল। আেপানােলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা আেপানােলােক ভাববাদী

সকলৰ মদাম বাি েছ, আৰু ধািমক সকলৰ মদাম শািভত কিৰেছ৷
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৩০আেপানােলােক কয় য, ‘আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলৰ িদনত আিম থকা

হ’ ল, ভাৱবাদী সকলৰ ৰ পাতত তওঁেলাকৰ স ী নহেলােহঁেতন’।

৩১এইদেৰ, আেপানােলাক য ভাববাদী সকলক বধ কেৰাঁতা সকলৰ

স ান, এই িবষেয় আেপানােলােক িনেজই িনজৰ প ত সা িদছা। ৩২

এই হতুেক চাৱা, আেপানােলােকও িনজৰ পবূপৰুষু সকলৰ জাখৰ

পা পৰূ কৰক। ৩৩ হ সপগণ, কালসপৰ বংশ, আেপানােলােক

না কেনৈক নৰকৰ সাধ‐িবচাৰৰ পৰা সািৰব? (Geenna g1067) ৩৪

এই কাৰেণ চাওক, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ভাববাদী, ানী আৰু

িবধানৰ অধ াপক সকলক পঠাওঁ; তওঁেলাকক আেপানােলােক বধ

কিৰব, ু চত িদব; িকছুমানক আেপানােলােক নাম‐ঘৰত কাবাব, আৰু

নগেৰ নগেৰ তাড়না কিৰব। ৩৫ তােত ধািমক হবলৰ ৰ পাতৰ পৰা,

বৰিখয়াৰ পেুতক িয জখিৰয়াক আেপানােলােক মি ৰ আৰু বিদৰ

মাজত বধ কিৰিছল, তওঁৰ ৰ পাতৈলেক পিৃথৱীৰ ওপৰত সকেলা

ধািমকৰ ৰ পাতৰ দাষ আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰব। ৩৬ মই

আেপানােলাকক সঁচাৈক কওঁ, এইেবাৰ এই কালৰ লাক সকলৈল হ’ব।”

৩৭ “িযৰচূােলম, িযৰচূােলম, িয জেন ভাববাদী সকলক বধ কেৰ আৰু

তামাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সকলক িশল দিলয়াই মােৰ, িকমান বাৰ মই

তামােলাকৰ স ান সকলক একলগ কিৰবৈল য কিৰেলাঁ, ৰাই

যেনৈক িনজৰ পাৱািলেবাৰক ডউকাৰ তলত চপাই লয়, তেনৈক মেয়া

তামাৰ স ানেবাৰক চপাই লবৈল ই া কিৰিছেলাঁ, িক ু তুিম স ত

নহলা। ৩৮ চাৱা, তামাৰ ঘৰ তামাৰ বােব পিৰত হেছ; ৩৯ িকয়েনা

মই তামাক কওঁ, ভুৰ নােমেৰ িয জন আিহেছ তওঁ ধ , এই কথা

নােকাৱাৈলেক তুিম এিতয়াৰ পৰা পনুৰ মাক দিখবৈল নাপাবা।”

২৪ যীচু ধমধামৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, তওঁৰ িশষ সকেল তওঁক

মি ৰৰ গাঁথিনেবাৰ দখৱুাবৈল ওচৰৈল আিহল। ২ িক ু তওঁ

উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক এই সকেলােক নেদিখছা

ন? মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, িয িশল পেলাৱা নহব, ইয়াত এেন

এটা িশেলা আন এটা িশলৰ ওপৰত ৰখা নহ’ব।” ৩ পাছত তওঁ যিতয়া

জতুন পবতৰ ওপৰত বিহল, তিতয়া িশষ সকেল পেুত তওঁৰ ওচৰৈল

আিহ সই িবষেয় িধেল, “এইেবাৰ কিতয়া হ’ব? আেপানাৰ আগমণ

আৰু এই জগতৰ শষ হাৱাৰ িচন িক? সই িবষেয়ও আমাক কওক।”

(aiōn g165) ৪ তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “ কােনও যন

তামােলাকক ভুলায়, এই িবষেয় সাৱধান হাৱা। ৫ িকয়েনা অেনেক

মাৰ নােমেৰ আিহ, ‘মই ী ’ বিুল অেনকক ভুলাব। ৬ তামােলােক

ৰণৰ কথা আৰু যু ৰ স াৱনাৰ বাতিৰ িনবা৷ সাৱধান হাৱা, ব া ল

নহ’বা; িকয়েনা এইদেৰ ঘিটব লােগ; িক ু তিতয়াও শষ নহব। ৭

জািতৰ িবৰেু জািত, ৰাজ ৰ িবৰেু ৰাজ ৰ উিঠব, ঠােয় ঠােয় আকাল

আৰু ভূিমক হ’ব৷ ৮ এই সকেলা মােথান সৱ যাতনাৰ আৰ িণেহ। ৯

সই কালত শেভাগ কিৰবৈল মা হেবােৰ তামােলাকক শ ৰ হাতত

শাধাই িদব, বেধা কিৰব৷ মাৰ নামৰ কাৰেণ তামােলােক সকেলা

জািতৰ ঘণৃাৰ পা হ’বা। ১০ তিতয়া অেনেক িব াসত িবিঘিন পাব,

ইজেন িসজনক শ ৰ হাতত শাধাই িদব আৰু ইজেন িসজনক িঘণ

কিৰব। ১১ ব েতা িমছা‐ কাৱা ভাববাদী ওলাই অেনকক ভুলাব৷ ১২

কাৰণ অধম অিধক হাৱাত, অেনকৰ ম চঁচা হ যাব। ১৩ িক ু িয

জেন শষৈলেক সিহ থােক, সই জেনই পিৰ াণ পাব। ১৪ সকেলা

জািতৰ আগত সা হবৰ বােব গৰাজ ৰ এই ভবাতা যিতয়া গােটই

জগতত ঘাষণা কৰা হ’ব; তিতয়ােহ শষ সময় উপি ত হ’ব। ১৫

এই হতুেক িয অৱেহিলত ংসকাৰী িঘণলগীয়া ব ৰ কথা দািনেয়ল

ভাৱবাদীৰ াৰাই কাৱাৈহিছল, তাক তিতয়া পিব ঠাইত থকা দিখবা৷

এই িবষেয়িয জেন পেঢ়, তওঁ বজুক৷ ১৬ তিতয়া িয দীয়াত থকা

মা হেবাৰ পবতৈল পলাই যাওঁক; ১৭ ঘৰৰ ওপৰত থকা জেন, তওঁৰ

ঘৰৰ পৰা ব েবাৰ উিলয়াই িনবৈল নানামক; ১৮ পথাৰত থকা জেন,

তওঁৰ কােপাৰ খন লবৈল উলিট নাযাওঁক। ১৯ িক ু সই কালত গভৱতী

আৰু িনজৰ কচুৱাক িতপালন কিৰ থকা িতেৰাতা সকলৰ স াপ হ’ব।

২০ তামােলাকৰ পেলাৱা সইিদন যন জাৰকািল বা িব ামবােৰ নহয়,

ইয়াৰ কাৰেণ াথনা কৰা। ২১ িকয়েনা সই কালত মহাে শ হ’ব,

জগতৰ আিদেৰ পৰা এিতয়াৈলেক তেন শ কিতয়াও হাৱা নাই

আৰু নহবও। ২২ সই িদনৰ সংখ া কম নকৰা হ’ ল কােনা মা হৰ

ৰ া নহলেহঁেতন; িক ু মেনানীত লাকৰ কাৰেণ সই িদনৰ সংখ া কম

কৰা হ’ব। ২৩ তিতয়া যিদও তামােলাকক কােনােৱ কয়, ‘ চাৱা, ী

ইয়াত আেছ’ বা ‘তাত আেছ’! তথািপ িব াস নকিৰবা। ২৪ িকয়েনা

ভুৱা ী আৰু ভুৱা ভাৱবাদীেবাৰ ওলাই এেন মহৎ িচন আৰু অ ুত

ল ণ দখৱুাব য, সাধ হ’ ল, মেনানীত লাক সকলেকা ভুলাব। ২৫

চাৱা, এই কথা মই আেগেয় তামােলাকক কেলাঁ। ২৬ এই হতুেক

কােনা মা েহ আিহ যিদ তামােলাকক কয়, ‘ চাৱা, ী মৰু া ত

আেছ’; তেনহেল ওলাই নাযাবা; নাইবা, ‘ চাৱা, তওঁ িভতৰ‐ কাঠালীত

আেছ’ বিুলেলও িব াস নকিৰবা। ২৭ িকয়েনা িবজলুীেয় যেনৈক পবূৰ

পৰা ওলাই পি মৈল চমকিন মােৰ, তেনৈক মা হৰ পু েৰা আগমণ

হ’ব। ২৮ য’ত মৰা শ থােক, সই ঠাইত শ েনা গাট খায়। ২৯ িক ু

সই কালৰ শৰ পাছেতই সূয অ কাৰময় হ’ব, চ েয়া পাহৰ িনিদব;

আকাশৰ পৰা তৰােবাৰ খিহ পিৰব আৰু আকাশৰ পৰা মেবাৰ লেৰাৱা

হ’ব। ৩০ যিতয়া আকাশত মা হৰ পু ৰ িচন কািশত হ’ব; তিতয়া

পিৃথৱীৰ সকেলা ফেদ িহয়া ভু ৱাব৷ আকাশত মঘৰ ওপৰত মা হৰ

পু ক পৰা ম আৰু মহা তােপেৰ অহা দিখব। ৩১ তিতয়া তূৰীৰ

মহাশে েৰ তওঁ িনজৰ দূত সকলক পঠাব; তােত তওঁেলােক আকাশৰ

এক সীমাৰ পৰা আন সীমাৈলেক চািৰওফালৰ পৰা তওঁৰ মেনানীত

লাক সকলক আিন গাটাব। ৩২ িডমৰু গছৰ পৰা এটা দ ৃ া িশকা৷

যিতয়া তাৰ ঠাল কামল হ ঁিহপাত মেল, তিতয়া জহকাল ওচৰ

হেছ বিুল তামােলােক জানা। ৩৩ সইদেৰ যিতয়া এই সকেলােক

দিখবা, তিতয়া তওঁ ওচৰ চািপ ৱাৰমখু পােলিহ বিুল তামােলােক

জািনবা। ৩৪ মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, এই সকেলা নঘেট মােন

এই কালৰ মা হেবাৰ লু নহ’ব। ৩৫আকাশ আৰু পিৃথৱী লু হ’ব, িক ু

মাৰ বাক হেল কিতয়াও লু নহ’ব। ৩৬ িক ু অকল িপতৰৃ বািহেৰ

গৰ দূতেবাৰ বা পু বা আন কােনও সইিদন আৰু সময় নাজােন।

৩৭ নাহৰ িদনৰদেৰ সইিদনা মা হৰ পু ৰ আগমণ হ’ব। ৩৮ িকয়েনা

জল াৱনৰ আেগেয় নাহ জাহাজত মৱুা িদনৈলেক যেনৈক মা হেবােৰ

ভাজন‐পান কিৰ িবয়া কৰাই, িবয়া িদ আিছল, ৩৯ আৰু জল াৱন

আিহ সকেলােক উটুৱাই িনিনয়াৈলেক ান নাপােল, সইদেৰই মা হৰ

পু ৰ আগমণ হ’ব। ৪০ তিতয়া জন মা হ পথাৰত থােকাঁেত এজনক

হণ কৰা হ’ব আৰু এজনক ত াগ কৰা হ’ব। ৪১ জনী িতেৰাতাই

জাঁেতেৰ ডিল থােকােত এজনীক হণ কৰা হব আৰু এজনীক ত াগ কৰা

হ’ব। ৪২ এই হতুেক পৰ িদ থাকা; িকয়েনা তামােলাকৰ ভু কান

মু ত আিহব, সই িবষেয় তামােলােক নাজানা। ৪৩ কান পৰত চাৰ

আিহব, সই িবষেয় গহৃ জেন আেগেয় জনা হ’ ল পৰ িদ থািক িনজৰ

ঘৰত িসি িদব িনিদেলেহঁেতন; ইয়াক তামােলােক জানা। ৪৪ এেতেক

তামােলােকা যু ত হ থাকা; িকয়েনা িয সময় তামােলােক নাভাবা,

সই সয়েত মা হৰ পু আিহব। ৪৫এই কাৰেণ বিু মান আৰু িব াসী

দাস কান জন হয়, উিচত সময়ত আহাৰ িদবৈল িয জন দাসক ভুেৱ

িসহঁতৰ ওপৰত গৰাকী পািতেল সই জন নহয় ন? ৪৬ ভু অহা কালত,

িয দাসক এইদেৰ কৰা দেখ, সই দাস ধ । ৪৭ মই তামােলাকক

সঁচাৈক কওঁ, তওঁ িনজৰ স ৰ ওপৰত সই জনক ঘৰিগৰী পািতব।

৪৮ িক ু মাৰ ভুেৱ পলম কিৰেছ, এই বিুল সই দােস মনেত ক,

৪৯ যিদ তাৰ সহদাস সকলক কাবাবৈল ধেৰ আৰু মতলীয়ােবাৰৰ লগত

ভাজন‐পান কেৰ, ৫০ তেনহেল িযিদনা সই দােস অেপ া নকেৰ আৰু

িয সময়ৰ িবষেয় িস নাজােন, সই সময়েত তাৰ ভু আিহ, ৫১ তাক

েডাখৰ কিৰ কপটীয়া সকলৰ লগত তাৰ পাবলগীয়া ভাগ িনৰপূণ কিৰব;

তােত ন আৰু দাঁত কৰচিন হ’ব।

২৫ তিতয়া চািক ল, দৰাক আগবঢ়াবৈল ওলাই যাৱা দহ জনী

ক াৰ লগত গৰাজ ৰ তুলনা িদয়া হ’ব। ২ তওঁেলাকৰ মাজত



মিথ531

পাঁচ জনী িন িু আৰু পাঁচ জনী বিু আিছল। ৩ িকয়েনা িন িু

কইজনীেয় িনজৰ িনজৰ চািক লওঁেত লগত তল নল’ ল; ৪ িক ু বিু

কইজনীেয় তওঁেলাকৰ চািকৰ লগত িনজৰ িনজৰ পা ত তেলা ল’ ল।

৫ পাছত দৰা আেহােত পলম হাৱাত, সকেলােৱ কলমটীয়াই টাপিন

গ’ল। ৬ িক ু মাজিনশা যিতয়া; ‘ চাৱা, সৗৱা দৰা! তওঁক আগবঢ়াই

আিনবৈল ওেলাৱাহঁক’, এই বিুল িচঞিৰেল। ৭ তিতয়া সই আটাই

কইজনী ক াই উিঠ, তওঁেলাকৰ েলাৱা চািক সাজু কিৰ লেল। ৮

এেনেত িন িু কইজনীেয় বিু কইজনীক ক’ ল, তামােলাকৰ পৰা

অলপ মান তল আমাক িদয়া; িকয়েনা আমাৰ চািক মাওঁ মাওঁ হেছ।

৯ িক ু বিু কইজনীেয় উ ৰ িদ ক’ ল, ‘িকজািন তামােলাকক িদেল

আমাৈল জিুৰব; তাতৈক তল‐ বেচাঁতাৰ ওচৰৈল গ, তামােলাকৰ

কাৰেণ িকিন আনাৈগ’। ১০ িক ু তওঁেলােক িকিনবৈল যাওঁেতই, দৰা

আিহল আৰু সাজু হ থকা কইগৰাকীেয় তওঁৰ লগত িবয়াৰ ভাজৈল

গ’ল আৰু ৱাৰ ব কৰা হ’ল৷ ১১ পাছত আন কইজনী ক াই আিহ

ক’ ল, ‘ হ ভু, হ ভু, আমাৈল ৱাৰ মিল িদয়ক’। ১২ িক ু তওঁ

উ ৰ িদ ক’ ল, ‘মই সঁচাৈক কওঁ তামােলাকক মই িচিন নাপাও’। ১৩

এেতেক পৰ িদ থাকা; িকয়েনা সইিদন বা সময় তামােলােক নাজানা।

১৪ িকয়েনা গৰাজ এেন এজন মা হৰ িনিচনা, িয িনজৰ দাসেবাৰক

মািত আিন িনজ স ি িসহঁতৰ হাতত শাধাই িদ দূৰ দশৈল যায়। ১৫

তওঁ এজনক পাঁচ গাগিৰ, এজনক ই গাগিৰ, এজনক এক গাগিৰ,

এইদেৰ িতজনক যাগ তা অ সােৰ ধন িদ যা া কিৰেল। ১৬ তােত িয

জেন পাঁচ গাগিৰ পাইিছল, তওঁ তিতয়াই গ বপাৰ কিৰ পনুৰ পাঁচ

গাগিৰ লাভ উিলয়ােল। ১৭ সইদেৰ িয জেন ই গাগিৰ পাইিছল, তেৱাঁ

পনুৰ ই গাগিৰ লাভ উিলয়ােল। ১৮ িক ু িয জেন এক গাগিৰ পাইিছল,

িস গ মািটত গাত খাি ভুৰ ধন লকুাই থ’ ল। ১৯ ব িদনৰ পাছত

সই দাসেবাৰৰ ভু আিহল আৰু িসহঁতৰ সেত িহচাব কিৰেল। ২০

তিতয়া িয জেন পাঁচ গাগিৰ পাইিছল, িস আেকৗ পাঁচ গাগিৰ আিন ক’ ল,

‘ হ ভু আপিুন মাক পাঁচ গাগিৰ গতাই িদিছল; চাওক মই পনুৰ পাঁচ

গাগিৰ লাভ কিৰেলাঁ’। ২১ ভুেৱ তওঁক ক’ ল, ‘চাবাইচ উ ম িব াসী

দাস! অলপ িবষয়েত তুিম িব াসী আিছলা, তামাক ব িবষয়ত গৰাকী

পািতম৷ তুিম তামাৰ ভুৰ আন ৰ ভাগী হাৱা৷’ ২২ পাছত িয জেন ই

গাগিৰ পাইিছল, তওঁ আিহ ক’ ল, ‘ হ ভু, আপিুন মাক ই গাগিৰ

গতাই িদিছল; চাওক মই আৰু ই গাগিৰ লাভ কিৰেলাঁ’। ২৩ তিতয়া

ভুেৱ তওঁক ক’ ল, ‘চাবাইচ উ ম িব াসী দাস, তুিম অলপ িবষয়েত

িব াসী আিছলা, তামাক অেনক িবষয়ৰ গৰাকী পািতম৷ তুিম তামাৰ

ভুৰ আন ৰ ভাগী হাৱা’। ২৪ পাছত িয জেন এক গাগিৰ পাইিছল,

তওঁ আিহ ক’ ল, ‘ হ ভু, আপিুন কিঠন মা হ, ইয়াক মই জািনিছেলাঁ;

আপিুন িয ঠাইত বাৱা নাই তােত দায় আৰু িয ঠাইত িসঁচা নাই তােত

চপায়; ২৫ সেয়েহ ভয় লািগ, মই গ আেপানাৰ ধনৰ গাগিৰ মািটত

লকুাই থিছেলাঁ৷ চাওক, আপিুন িয িদিছল সয়া ঘৰূাই পাইেছ’। ২৬ িক ু

তওঁৰ ভুেৱ উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, ‘ হৰ আৰু এেল ৱা দাস, মই িয

ঠাইত নবওঁ তােত দাওঁ আৰু িয ঠাইত িনিসেচাঁ তােত চপাঁও, ইয়ােক

যিদ তুিম জািনিছলা; ২৭ তেনহেল ধন ভৰালীৰ ওচৰত মাৰ ধন থব

লািগিছল, তিতয়া মই আিহ েত সেত মাৰ ধন পােলােহঁেতন। ২৮ এই

কাৰেণ এওঁৰ পৰা এই গাগিৰ ল যাৰ দহ গাগিৰ আেছ, তওঁক িদয়া। ২৯

িকয়েনা যাৰ আেছ, তওঁেকই িদয়া হব, তােত তওঁৰ অিধক হ’ব; িক ু

যাৰ নাই, তওঁৰ িয আেছ, সয়া তওঁৰ পৰা িনয়া হ’ব। ৩০এই অ পযু

দাসক বািহৰৰ আ াৰত পেলাৱাৈগ; তােত ন আৰু দাঁত কৰচিন

হ’ব।’ ৩১ “ যিতয়া মা হৰ পু সকেলা দূতক লগত ল িনজৰ তােপেৰ

আিহব, তিতয়া তওঁ িনজৰ তাপৰ িসংহাসনত বিহব৷ ৩২ সকেলা

জািতৰ মা হক তওঁৰ আগৈল গাটাই অনা হ’ব আৰু ৰখীয়াই যেনৈক

ছাগলীৰ পৰা মৰেবাৰকপথৃক কেৰ, তেনৈক তওঁ তওঁেলাকৰ এজনৰ

পৰা আন জনক পথৃক কিৰ, ৩৩ মৰেবাৰক সাঁফােল আৰু ছাগলীেবাৰক

বাওঁফােল থ’ব। ৩৪ তিতয়া ৰজাই তওঁৰ সাঁফােল থকা সকলক ক’ব,

‘আহা, মাৰ িপতৰৃ আশীবাদ পাৱা সকল, জগত াপন কৰােৰ পৰা

তামােলাকৰ কাৰেণ যু ত কিৰ থাৱা ৰাজ ৰ অিধকাৰী হাৱা। ৩৫

িকয়েনা মাৰ ভাক লািগিছল, তােত তামােলােক মাক খাবৈল িদিছলা;

মাৰ িপয়াহ লািগিছল, মাক পান কিৰবৈল িদিছলা; অিতিথ হিছেলাঁ,

মাক আ য় িদিছলা: ৩৬ উদেঙ আিছেলাঁ, মাক কােপাৰ িপ াইিছলা;

নিৰয়া পিৰিছেলাঁ, মাক চাবৈল গিছলা; আৰু ব ীশালত আিছেলাঁ, তােতা

মাৰ ওচৰৈল গিছলা’। ৩৭ তিতয়া ধািমক সকেল তওঁক উ ৰ িদ ক’ব,

‘ হ ভু আিম কিতয়া আেপানাৰ ভাক লগা দিখ, খাবৈল িদিছেলাঁ?

িপয়াহ লােগােত পান কৰাইিছেলা? ৩৮আিম কিতয়া আেপানাক অিচন‐

অিতিথ হাৱা দিখ আ য় িদিছেলাঁ? নাইবা উদেঙ থকা দিখ, কােপাৰ

িপ াইিছেলা? ৩৯আিম কিতয়া আেপানাক নিৰয়া পৰা, বা ব ীশালত

থকা দিখ, আেপানাৰ ওচৰৈল গিছেলাঁ’? ৪০ তিতয়া ৰজাই উ ৰ িদ

তওঁেলাকক ক’ব, ‘মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, মাৰ ভাইেবাৰৰ

মাজত সৰু এিটৈলেকা িয কিৰিছলা, সয়া মাৈলেহ কিৰিছলা’। ৪১

তিতয়া তওঁৰ বাওঁফােল থকােবাৰক কব, ‘ হৰ মাৰ পৰা আতিৰ থকা

সকল, চয়তান আৰু তাৰ দূতেবাৰৰ কাৰেণ যু ত কিৰ থাৱা অন জইুৈল

তামােলাক িচ যাৱা। (aiōnios g166) ৪২ িকয়েনা মাৰ ভাক লািগিছল,

তামােলােক মাক খাবৈল িনিদলা; িপয়াহ লািগিছল, মাক পান কিৰবৈল

িনিদলা; ৪৩ অিতিথ হিছেলা, মাক আ য় িনিদলা; উদেঙ আিছেলাঁ,

মাক কােপাৰ িনিপ ালা; নিৰয়া আৰু ব ীশালত পিৰিছেলাঁ; মাক চাবৈল

নগ’লা’। ৪৪ তিতয়া িসহঁেত উ ৰ িদ ক’ব, ‘ হ ‘ ভু, আিম না কিতয়া

আেপানাক ভাক বা িপয়াহ লগা, অিতিথ হাৱা, উদেঙ থকা, নিৰয়াত

পৰা, ব ীশালত থকা দিখ আেপানাৰ সৱা ষা কৰা নািছেলা’? ৪৫

তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ব, ‘মই তামােলাকক সঁচাৈক

কওঁ, এইেবাৰৰ সৰু এিটৈলেকা িয নকিৰলা, সয়া মাৈলেহ নকিৰলা’।

৪৬ এই কাৰেণ িসহঁত অন দ ৈল, িক ু ধািমক সকল অন জীৱনৈল

যাব।” (aiōnios g166)

২৬ যীচুেৱ এই সকেলা কথা ক শষ কেৰাঁেত, তওঁৰ িশষ সকলক

ক’ ল, ২ “ তামােলােক জানা ন িদনৰ পাছত িন াৰ‐পব হ’ব,

মা হৰ পু ক ু চত িদবৈল শ ৰ হাতত শাধাই িদয়া হ’ব।” ৩ তিতয়া

ধান পেুৰািহত আৰু সমাজৰ পিৰচাৰক সকল কায়াফা নােমেৰ মহা‐

পেুৰািহতৰ চাতালত গাট খােল; ৪ তওঁেলােক যীচুক ছেলেৰ ধিৰ

বধ কিৰবৈল আেলাচনা কিৰেল৷ ৫ তওঁেলােক ক’ ল, ‘ ভাজৰ সময়ত

নহয়, িকয়েনা লাক সকলৰ মাজত ৰামৰুা লািগব৷’ ৬ পাছত যীচু

বথিনয়া গাঁৱত িচেমান নামৰ েৰাগীৰ ঘৰত থকা সময়ত ৭ এগৰাকী

মিহলাই ব মলুীয়া গি ভৰা এটা বগা তলৰ বটল ল যীচু ভাজনত

বিহ থােকাঁেত, তওঁৰ মৰুত বািক িদেলিহ। ৮ িশষ সকেল তােক দিখ

ু হ ক’ ল, ‘িক কাৰেণ এইদেৰ অপচয় কিৰছা? ৯ িকয়েনা ইয়াক

বিছ ধনত িব ী কিৰ দিৰ সকলক দান কিৰব পৰা গ’লেহঁেতন’। ১০

িক ু যীচুেৱ, ইয়ােক জািনবৈল পায়, তওঁেলাকক ক’ ল, “এই মিহলা

জনীক িকয় অ িবধা িদছা? কাৰণ তওঁ মাৈল উ ম কম কিৰেল। ১১

িকয়েনা দিৰ সকল তামােলাকৰ লগত সদায় আেছ; িক ু তামােলাকৰ

লগত মই সদায় নাথােকা৷ ১২ এই কাৰেণ তওঁ এই গি তল য মাৰ

শৰীৰত বািক িদেল; এয়া মাক মদামত থবৰ অেথেহ কিৰেল। ১৩

মই তামাক সঁচাৈক কওঁ, গােটই জগতৰ িয িয ঠাইত এই ভবাতা

ঘাষণা কৰা হ’ব, সই ঠাইেত এই িয কম মিহলা গৰাকীেয় কিৰেল,

তওঁক ঁৱিৰবৈল, ইয়ােকা কাৱা হ’ব।” ১৪ তিতয়া বাৰ জনৰ মাজৰ,

ঈ িৰেয়াতীয়া িযহূদা নােমেৰ এজেন ধান পেুৰািহত সকলৰ ওচৰৈল

গ’ল, ১৫আৰু ক’ ল “মই আেপানােলাকৰ হাতত তওঁক শাধাই িদেল,

মাক িক িদবৈল ই া কেৰ”? তােত তওঁেলােক তওঁক ি শ টা ৰপূৰ

মু া িদম বিুল ক’ ল৷ ১৬ তিতয়ােৰ পৰা তওঁ যীচুক শাধাই িদবৈল

েযাগ িবচািৰ থািকল। ১৭ পাছত খিমৰ নােহাৱা িপঠাৰ পবৰ থম িদনা

িশষ সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ িধেল, “িন াৰ‐পব ভাজ আেপানাৰ

কাৰেণ আিম ক’ত যু ত কৰােটা িবচােৰ”? ১৮ তওঁ ক’ ল, “নগৰৈল

গ িনিদ জনক কাৱাৈগ, ৰেুৱ কেছ, মাৰ কাল ওচৰ হেছ; মাৰ

িশষ সকেল সেত মই তামাৰ ঘৰত িন াৰ‐পবৰ ভাজ পালন কিৰম”।
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১৯ তিতয়া িশষ সকেল যীচুেৱ আেদশ িদয়াৰ দেৰ িন াৰ‐পবৰ ভাজ

যু ত কিৰেলৈগ। ২০ পাছত সি য়া হাৱা সময়ত তওঁ বাৰ জন িশষ ৰ

সেত ভাজনত বিহল; ২১ এেনেত তওঁেলােক ভাজন কেৰাঁেত, তওঁ

ক’ ল, ‘মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, তামােলাকৰ মাজৰ এজেন মাক

শাধাই িদব’। ২২ তিতয়া তওঁেলােক অিত িখত হ, িতজেন যীচুক

িধবৈল ধিৰেল, ‘ হ ভু, সই জন মই ন’? ২৩ যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল,

‘ মােৰ সেত িয জেন ভাজন‐পা ত হাত জবুিুৰয়ােল, তেৱঁই মাক

শাধাই িদব। ২৪ মা হৰ পু ৰ িবষেয় যেনৈক িলখা আেছ, তেনৈক

তওঁৰ গিত হ’ব; িক ু িয মা হৰ াৰাই মা হৰ পু ক শাধাই িদয়া হয়,

তওঁ স াপৰ পা ; সই মা হৰ জ নােহাৱা হ’ লই ভাল আিছল’। ২৫

তিতয়া তওঁক শাধাই িদয়া িযহূদাই মাত লগাই ক’ ল, ‘ৰি , সই জন

মই ন’? তওঁ তওঁক ক’ ল, “তুিম িনজেক িনেজই ক’লা”। ২৬ পাছত

তওঁেলােক ভাজন কেৰাঁেত, যীচুেৱ িপঠা ল আশীবাদ কিৰ ভািঙ িশষ

সকলক িদ ক’ ল, “ লাৱা, খাৱা এেয় মাৰ শৰীৰ”। ২৭ পাছত তওঁ

পান‐পা েকা ল িত কিৰ, তওঁেলাকক িদ ক’ ল, “ লাৱা, তামােলােক

সকেলােৱ পান কৰা; ২৮ িকয়েনা মাৰ িয তজ, এয়া িনয়মৰ তজ৷

অেনকৰ পাপ মাচনৰ কাৰেণ উিলওৱা হেছ, সেয় এই। ২৯ িক ু মই

তামােলাকক কওঁ, তামােলােক সেত মই মাৰ িপতৰৃ ৰাজ ত ন ৰস

পান নকৰা িদনৈলেক, এিতয়াৰ পৰা এই া া িটৰ ৰস পান নকেৰাঁ”।

৩০ পাছত তওঁেলােক বািহৰ ওলাই গীত গাই গাই জতুন পবতৈল গ’ল।

৩১ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “এই ৰািত তামােলাক সকেলােৱ

মাক এিৰ যাবা; িকয়েনা িলখা আেছ, ‘মই মৰৰখীয়াক আঘাত কিৰম

তােত জাকৰ মৰেবাৰ িছ ‐িভ হ যাব৷’ ৩২ িক ু মাৰ উ ানৰ পাছত

মই তামােলাকৰ আেগ আেগ গালীল েদশৈল যাম।” ৩৩ তিতয়া

িপতেৰ তওঁক ক’ ল, “সকেলােৱ আেপানাত িবিঘিন পাই আতিৰ গেলও,

মই কিতয়াও নাযাও”। ৩৪ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “মই তামাক ৰপূৈক

কওঁ, এই ৰািত ৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম মাক িতিন বাৰ

অ ীকাৰ কিৰবা”। ৩৫ িপতেৰ তওঁক ক’ ল, “যিদ আেপানাৰ লগত মই

মিৰবও লােগ, তথািপ আেপানাক অ ীকাৰ নকিৰম”। সইদেৰ সকেলা

িশষ েয়া ক’ ল। ৩৬ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকৰ সেত গৎিচমানী

নােমেৰ এখন ঠাইৈল গ, তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল, “মই সৗিখিনৈল গ

াথনা কিৰ অহাৈলেক তামােলাক ইয়ােত বিহ থাকা”। ৩৭ পাছত তওঁ

িপতৰক আৰু িচবিদয়ৰ পেুতক জনক লগত ল শাকা ল আৰু ব া ল

হ’বৈল ধিৰেল। ৩৮ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ াণ মৰণৰ

তুল শাকাতুৰ হেছ; তামােলাক ইয়ােত থািক মাৰ লগত পৰ িদয়া”।

৩৯ পাছত তওঁ অলপ আ ৱাই গ উবিুৰ হ পিৰ াথনা কিৰ ক’ ল “ হ

মাৰ িপত,ৃ যিদ স ব হয়, তেনহেল এই দূখৰ পান‐পা মাৰ পৰা ৰ

হওক; তথািপ মাৰ ই াৰ দেৰ নহয়, তামাৰ ই াৰ দেৰই হওক।” ৪০

পাছত িশষ সকলৰ ওচৰৈল আিহ, তওঁেলাকক টাপিন যাৱা দিখ,

তওঁ িপতৰক ক’ ল, “ তামােলােক মাৰ লগত এঘ াও পৰ িদ থািকব

নাৱািৰলা ন? ৪১ পৰী াত যন নপৰা, এই কাৰেণ পৰ িদ াথনা কৰা;

আ া ই ুক, িক ু শৰীৰ দূবল”। ৪২ পনুৰায় তওঁ ি তীয় বাৰ গ, াথনা

কিৰ ক’ ল, “ হ মাৰ িপত,ৃ মই পান নকৰাৈক যিদ এই দূখৰ পান‐পা

ৰ হ’ব নাৱােৰ, তেনহেল তামাৰ ই াই পৰু হওক”। ৪৩ পাছত তওঁ

পনুৰায় আিহ তওঁেলাকক টাপিন যাৱা দিখেল; িকয়েনা তওঁেলাকৰ

চ টাপিনত জাপ খাই গিছল। ৪৪ পনুৰায় তওঁ তওঁেলাকক এিৰ থ,

ততৃীয়বােৰা এেক কথােক ক াথনা কিৰেল। ৪৫ তিতয়া তওঁ িশষ

সকলৰ ওচৰৈল আিহ, তওঁেলাকক ক’ ল, “বাৰ,ু এিতয়া টাপিনত থািক

িব াম কৰা? চাৱা, সময় ওচৰ হ’ল আৰু মা হৰ পু ক পাপীেবাৰৰ

হাতত শাধাই িদয়া হেছ। ৪৬ উঠা, আিম যাওঁহক; চাৱা, মাক শাধাই

িদয়া জন ওচৰ পােলিহ।” ৪৭ যীচুেৱ কথা ক থােকােতই, চাৱা, বাৰ

জনৰ মাজৰ িযহূদা আৰু তওঁেৰ সেত ধান পেুৰািহত আৰু সমাজৰ

পিৰচাৰক সকল তেৰাৱাল আৰু টােঙান ধৰা মা হৰ ডাঙৰ দল এটা

সই ঠাইৈল আিহল। ৪৮ তওঁক শাধাই িদয়া জেন তওঁেলাকক এই

িচেনেৰ সে ত িদিছল, বােল, ‘মই িয জনক চুমা খাম, তেৱঁই সই জন;

তওঁেক ধিৰবা’। ৪৯ তিতয়াই তওঁ যীচুৰ ওচৰৈল গ, ‘ৰি ণাম’

এই বিুল, তওঁক চুমা খােল। ৫০ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ব ু , তুিম িয

কিৰবৈল আিহলা তােক কৰা”। তিতয়া তওঁেলােক ওচৰৈল আিহ, যীচুৰ

গাত হাত িদ তওঁক ধিৰেল। ৫১ চাৱা, যীচুৰ লগৰ এজেন হাত মিল,

িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই মহা‐পেুৰািহতৰ দাস এজনক আঘাত কিৰ তাৰ

কাণ এখন কািট পলােল। ৫২ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ

তেৰাৱাল পনুৰায় খাপত সামাই থাৱা; িকয়েনা িয জেন তেৰাৱাল ধেৰ,

সই জন তেৰাৱালৰ াৰাই িবন হ’ব। ৫৩ ‘ মাৰ িপতেৃয় এিতয়াই মাৈল

বাৰ বািহনীতৈকেয়াঅিধক গৰ দূত পঠাই িদয়ক’, মই এেন িনেবদন

কিৰব নাৱােৰাঁ বিুল তুিম ভািবছা ন? ৫৪ িক ু ধমশা ৰ বচনত িযেহতু

কাৱা হেছ, সেয়েহ এইদেৰ িস হ’বৈল নঘিটব ন?” ৫৫ সই সময়ত

যীচুেৱ লাক সকলক ক’ ল, “আেপানােলােক তেৰাৱাল আৰু টােঙান ল

ডকাইত ধৰাৰ িনিচনাৈক মাক ধিৰবৈল ওলাই আিহেছ য; যিতয়া মই

িনেতৗ মি ৰত বিহ উপেদশ িদ আিছেলাঁ, তিতয়া আেপানােলােক মাক

নধিৰেল, ৫৬ িক ু ভাববাদী সকলৰ শা ীয় বচন িস হ’বৈল এই সকেলা

ঘিটল।” তিতয়া সকেলা িশষ ই তওঁক এিৰ পলাই গ’ল। ৫৭ পাছত

িবধানৰ অধ াপক আৰু পিৰচাৰক সকল িয ঠাইত গাট খাই আিছল, সই

ঠাইৈলেক যীচুক ধৰা সকেল ল গ কায়াফা নােমেৰ মহা‐পেুৰািহতৰ

ওচৰৈল তওঁক আিনেল। ৫৮ িক ু িপতেৰ মহা‐পেুৰািহতৰ চাতালৈলেক

আতেৰ আতেৰ তওঁৰ পােছ পােছ গ, তাত সামাই শষত িক হয়, তােক

চাবৈল টেকলােবাৰৰ লগত বিহল। ৫৯ তিতয়া ধান পেুৰািহত সকল

আৰু গােটই মহাসভাই যীচুক বধ কিৰবৈল তওঁৰ িবৰেু িমছা সা

িবচািৰেল৷ ৬০ অেনক িমছা সা ী আ ৱাই আিহিছল, তথািপ তওঁেলােক

এজনেকা িবচািৰ নাপােল। িক ু শষত জন আ ৱাই আিহল আৰু

ক’ ল, ৬১ “এওঁ কিছল ‐ ‘মই ঈ ৰৰ এই মি ৰ ংস কিৰ, িতন িদনৰ

িভতৰেত তাক সািজব পােৰাঁ’।” ৬২ তিতয়া মহা‐পেুৰািহেত উিঠ যীচুক

ক’ ল, “তুিম এেকা উ ৰ িনিদয়া ন? তামাৰ অিহেত এওঁেলােক িক

সা িদেছ?” ৬৩ িক ু যীচুেৱ িনজম িদ থািকল। তিতয়া মহা‐পেুৰািহেত

তওঁক ক’ ল, “ তামাক জীৱনময় ঈ ৰৰ শপত িদেছাঁ, তুিম ঈ ৰৰ

পু , ী হাৱা ন নােহাৱা, আমাক কাৱা।” ৬৪ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল,

“তুিম সঁচাৈক ক’লা; তথািপ মই আেপানােলাকক কওঁ, এিতয়াৰ পৰা

আেপানােলােক মা হৰ পু ক পৰা মৰ সাঁ হােত বিহ থকা আৰু গৰ

পৰা মঘত অহা দিখব।” ৬৫ তিতয়া মহা‐পেুৰািহেত িনজৰ কােপাৰ

ফািল ক’ ল, “এওঁ ঈ ৰক িন া কিৰেল; এিতয়া আমাৰ সা ীৰ িক

েয়াজন আেছ? চাৱা, এিতয়া তামােলােক িনেজ ঈ ৰ িন া িনলা।

৬৬ গিতেক তামােলােক িক ভাবা?” তওঁেলােক উ ৰ িদ ক’ ল, “এওঁ

াণদ ৰ যাগ ”। ৬৭ তিতয়া তওঁেলােক যীচুৰ মখুত থইু পলাই

ভু ৱােল; ৬৮আৰু কতেবােৰ ঢিকয়াই িধেল, “ হ’ৰা ী , ভােবাি ৰ

াৰাই আমাক কাৱােচান, তামাক কােন মািৰেল”? ৬৯ সই সময়ত

িপতৰ বািহৰফােল চাতালত বিহ আিছল; তােত এজনী চাকৰণী তওঁৰ

ওচৰৈল আিহল আৰু ক’ ল, ‘তুিমও গালীলীয়া যীচুৰ লগত আিছলা’।

৭০ িক ু তওঁ আটাইেৰ আগেত অ ীকাৰ কিৰ ক’ ল, ‘তুিম িক কছা,

মই বজুা নাই’। ৭১ পাছত তওঁ বাট‐চ’ৰাৈল ওলাই গ’ল, তােতা আন

এজনী চাকৰনীেয় তওঁক দিখেল আৰু তাত থকা লাক সকলৰ আগত

ক’ ল, ‘এওঁ নাচৰতীয়া যীচুৰ লগত আিছল’। ৭২ তােত তওঁ শপত খাই

আেকৗ অ ীকাৰ কিৰ ক’ ল, “মই সই মা হ জনক িচিন নাপাও”। ৭৩

অলপ পাছত তাত থকা সকেল ওচৰৈল আিহ িপতৰক ক’ ল, ‘অৱেশ

তুিমও তওঁেলাকৰ মাজৰ এজন; িকয়েনা তামাৰ ভাষাই তামাৰ িচনািক

িদেছ’। ৭৪ তােত তওঁ শাও িদ আৰু শপত খাই ক’ ল, “মই সই মা হক

িচিনেয় নাপাওঁ” আৰু তিতয়াই ৰাই ডাক িদেল। ৭৫ তিতয়া যীচুেৱ

কাৱা সই কথাৈল িপতৰৰ মনত পিৰল৷ যীচুেৱ য কিছল, ‘ ৰাই

ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম মাক িতিন বাৰ অ ীকাৰ কিৰবা’, এই কথা

মনত পৰাত িপতেৰ বািহৰৈল গ অিত শােকেৰ ন কিৰেল।

২৭ পাছত ৰািত পৱুালত সকেলা ধান পেুৰািহত আৰু সমাজৰ

পিৰচাৰক সকেল যীচুক বধ কিৰবৈল তওঁৰ িবৰেু ম ণা
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কিৰেল; ২ তওঁক বাি েল আৰু পীলাত নােমেৰ দশািধপিতৰ হাতত

শাধাই িদেল। ৩ তিতয়া তওঁক শ ৰ হাতত অপণ কৰা িযহূদাই তওঁক

দাষী কিৰ দ া া িদয়া দিখ মনত খদ পাই ধান পেুৰািহত আৰু

পিৰচাৰক সকলক সই ি শ টা ৰপূৰ মু া ওেভাতাই িদেল; ৪আৰু ক’ ল,

“িনেদাষীৰ তজ শাধাই িদ মই পাপ কিৰেলাঁ”; িক ু তওঁেলােক ক’ ল,

‘তাতেনা আমাৰ িক কাম? তুিমেয়ই তামাৰ িবষেয় চাবা’। ৫ তিতয়া

তওঁ মি ৰত সই ৰপূ পলাই িদ তাৰ পৰা িচ গ িনজেক িনেজ ফাঁিচ

ল’ ল। ৬ পাছত ধান পেুৰািহত সকেল সই ৰপূ ল ক’ ল, “এই ৰপূ

তজৰ মলূ হাৱা হতুেক ভঁৰালত থাৱা িবধান স ত নহয়”। ৭ তােত

তওঁেলাক একি ত হ পৰামশ কিৰেল আৰু িবেদশী সকলক মদাম

িদবৈল সই ৰেূপেৰ মাৰৰ পথাৰ িকিনেল। ৮ এই কাৰেণ আিজৈলেক

সই পথাৰ ‘ তজৰ মািট’ বিুল জনাজাত। ৯ তিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীৰ

াৰাই িয বচন কাৱা হিছল, বােল ‘ই ােয়লৰ স ানৰ কােনা কােনােৱ

িয জনৰ মলূ িনৰপূণ কিৰেল, সই মলূ িনৰপূণ কৰা জনৰ ি শ টা

ৰপূৰ মু া িসহঁেত লেল, ১০ অ◌াৰু ভুেৱ মাক আেদশ িদয়াৰ দেৰ

মাৰৰ মািটৰ কাৰেণ িদেল’, এই বচন িস হ’ল। ১১ পাছত যীচুক সই

দশািধপিতৰ স খুত িথয় কেৰাঁৱাত, দশািধপিতেয় তওঁক িধেল,

‘তুিম ই দী সকলৰ ৰজা ন’? যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, ‘িঠক তুিমেয়ই

কছা’। ১২ িক ু ধান পেুৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকেল তওঁক অপবাদ

িদয়ােতা, তওঁ এেকা উ ৰ িনিদেল। ১৩ তিতয়া পীলােত তওঁক ক’ ল,

‘এওঁেলােক তামাৰ িবৰেু িকমান সা িদেছ, সই িবষেয় তুিম না

নাই ন’? ১৪ িক ু তওঁ এষােৰা উ ৰ িনিদয়াত দশািধপিতেয় অিতশয়

িব য় মািনেল। ১৫ সই পবৰ সময়ত লাক সকেল িয ব ীক মকুিল

কিৰ িদয়ােটা ই া কেৰ, দশািধপিতেয় তওঁেক তওঁেলাকৈল মকুিল

কিৰ িদেয়, তওঁৰ এেন দ ৰ আিছল। ১৬ সই সময়ত বাৰা া নােমেৰ

এজন খ াত কাৰাব ী আিছল। ১৭ তােত তওঁেলাক গাট খাৱাত,

পীলােত তওঁেলাকক িধেল, ‘মই তামােলাকৈল কান জনক মকুিল

কৰােটা তামােলােক ই া কৰা, বাৰা াক ন ী বালা যীচুক’? ১৮

িকয়েনা তওঁেলােক য অ য়া কিৰ যীচুক শাধাই িদিছল, সই কথা তওঁ

জািনিছল। ১৯ পাছত তওঁ িবচাৰৰ আসনত বিহ থােকাঁেত তওঁৰ ভাযাই

তওঁৈল ক পঠােল, বােল, ‘ সই ধািমক জনৰ কথাত তুিম এেকা হাত

িনিদবা; িকয়েনা তওঁৰ কাৰেণ, মই আিজ সেপানত িয দিখেলাঁ ব ত

খ পােলাঁ’। ২০ িক ু ধান পেুৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকেল বাৰা াক

মকুিল কিৰ িদবৈল আৰু যীচুক বধ কিৰবৈল লাক সকলক উচটােল। ২১

তােত দশািধপিতেয় উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, ‘এই ই জনৰ মাজত

মই কান জনক মকুিল কৰােটা তামােলাকৰ ই া’? তওঁেলােক ক’ ল,

‘বাৰা াক’। ২২ পীলােত তওঁেলাকক ক’ ল, ‘ তেন হ’ ল ী বালা

যীচুক মই িক কিৰম’? সকেলােৱ ক’ ল, ‘তাক ু চত িদয়ক’। ২৩ তােত

তওঁ ক’ ল, ‘িকয়? তওঁ িক দাষ কিৰেল’? িক ু তওঁেলােক বৰৈক

আটাহ পািৰ ক’ ল, ‘তাক ু চত িদয়ক’। ২৪ তিতয়া পীলােত দিখেল য

তওঁ এেকা কিৰব নাৱািৰব, িক ু মা হেবাৰৰ মাজত সা দািয়ক সংঘষ

আৰ হ বািঢ়বেহ ধিৰেল, ইয়ােক দিখ পীলােত লাক সকলৰ আগত

পানী ল হাত ধইু ক’ ল, ‘এই ধািমক জনৰ ৰ পাতত মই িনে াষী;

এওঁক তামােলােকই চাবা’। ২৫ তােত সকেলােৱ উ ৰ িদ ক’ ল, ‘ তওঁৰ

তেজ আমাক আৰু আমাৰ স ানেবাৰক পাওঁক’। ২৬ তিতয়া তওঁ

তওঁেলাকৈল বাৰা াক মকুিল কিৰেল। িক ু যীচুক চাবেুকেৰ কাবাই

ু চত িদবৈল শাধাই িদেল। ২৭ তিতয়া দশািধপিতৰ সনােবােৰ যীচুক

ি টিৰয়মৰ িভতৰৈল িন তওঁৰ ওচৰত গােটই স দলক গাটােল; ২৮

আৰু তওঁৰ গাৰ কােপাৰ চাই, উ ল বৰণৰ ৰাজব িপ াই িদেল৷

২৯ কাঁইেটেৰ িকৰীিট সাঁিজ তওঁৰ মৰুত িদেল আৰু সাঁ হাতত এডাল

িনেদশক দ িদ তওঁৰ আগত আঁঠু লেল আৰু তওঁক িব প কিৰ কেল‐

“ হ, ই দী সকলৰ ৰজা, জয় হওক”! ৩০ তােত তওঁেলােক যীচুৰ গাত

থইু পলােল আৰু দ ডাল ল মৰুত কাবােল। ৩১এইদেৰ তওঁক িব প

কিৰ তওঁৰ পৰা ৰাজব খিুল পলােল আৰু তওঁক িনজৰ কােপাৰ িপ াই

ু চত িদবৈল ল গ’ল। ৩২ পাছত তওঁেলাক ওলাই যাওঁেত ৰীণীৰ পৰা

অহা িচেমান নােমেৰ এজন মা হক িবচািৰ পােল, তওঁেলােক তওঁক

যীচুৰ ু চ ব িনবৈল ধিৰ িনেল। ৩৩ তওঁেলােক তিতয়া গলগথা, অথাৎ

‘মৰুৰ লাওেখালা’ নামৰ এখন ঠাই পােল। ৩৪ তােত তওঁেলােক তওঁক

িততােৰ িমহিল া াৰস পান কিৰবৈল িদেল; িক ু তওঁ তাক চিক

চাই পান কিৰবৈল ই া নকিৰেল। ৩৫ পাছত তওঁেলােক যীচুক ু চত

িদ তওঁৰ কােপাৰ িচিঠ খিল ভাগ‐বাঁিট ল’ ল; ৩৬ আৰু তােত বিহ

তওঁেলােক যীচুক পহৰা িদ থািকল। ৩৭ তওঁৰ এই অপবাদ িলিখ, মৰুত

এখন ফলক আিৰ িদেল, “এই জন ই দী সকলৰ ৰজা যীচু৷” ৩৮ সই

সময়ত তওঁৰ সাঁফােল এটা, বাওঁফােল এটা, এইদেৰ টা ডকাইতক

তওঁৰ লগত ু চত িদয়া হ’ল। ৩৯ তােত িয সকেল সই বােটিদ অহা‐

যাৱা কিৰিছল, সই বাটৰৱুােবােৰ মৰূ জাকািৰ জাকািৰ, িন া কিৰ

ক’ ল, ৪০ “ হ’ৰা মি ৰ ন কেৰাঁতা আৰু িতন িদনৰ িভতৰত সােজাঁতা,

িনজেক ৰ া কৰা৷ তুিম যিদ ঈ ৰৰ পু হাৱা, তেনহেল ু চৰ পৰা নািম

আহা”। ৪১ সইদেৰ ধান পেুৰািহত, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধ াপক

সকেল িব প কিৰ ক’ ল, ৪২ “ তওঁ আন লাকক ৰ া কিৰেল, িক ু

িনজেক ৰ া নকেৰ িকয়৷ তওঁ বােল ই ােয়লৰ ৰজা; এিতয়া ু চৰ পৰা

নামকেচান; তিতয়ােহ আিম তওঁক িব াস কিৰম। ৪৩ তওঁ ঈ ৰত

ভাৰসা কিৰেছ; ঈ েৰ যিদ তওঁক ভালপায়, তেনহেল এিতয়া তওঁক

িন াৰ কৰকেচান; িকয়েনা িনজেক কিছল ‘মেয়ই ঈ ৰৰ পু ’।” ৪৪

তিতয়া তওঁৰ লগত ু চত িদয়া সই টা ডকাইেতও তওঁক এেকদেৰই

িন া কিৰেল। ৪৫ পাছত বাৰ বজাৰ পৰা িতিন বজাৈলেক, গােটই খন

দশৰ ওপৰত আ াৰ হ’ল; ৪৬আৰু িতিন মান বজাত যীচুেৱ বৰ মােতেৰ

িৰিঙয়াই ক’ ল, “এলী, এলী, লামা চব ানী”? অথাৎ, “ হ মাৰ ঈ ৰ, হ

মাৰ ঈ ৰ; িকয় মাক পিৰত াগ কিৰলা”? ৪৭ তিতয়া তােত িথয় হ

থকা কােনা কােনােৱ ইয়ােক িন ক’ ল, “ তওঁ এিলয়াক মািতেছ”। ৪৮

তিতয়াই তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন ল’িৰ গ, এটু ৰা ল িচৰকােৰ

পৰূ কিৰ, তাক নলৰ আগত লগাই তওঁক পান কিৰবৈল িদেল। ৪৯

িক ু আনেবােৰ ক’ ল, “অকেল থিকবৈল িদয়া; এিলয়াই তওঁক ৰ া

কিৰবৈল আেহ ন নােহ তােক চাওঁ”। ৫০ তিতয়া যীচুেৱ বৰ মােতেৰ

িৰিঙয়ােল আৰু াণ ত াগ কিৰেল। ৫১ চাৱা, তিতয়াই মি ৰৰ আঁৰ‐

কােপাৰ ওপৰৰ পৰা মিজয়াৈলেক ফািট িছটা হ’ল৷ ভুিমক হ’ল;

িশলেবাৰ ফািটল; ৫২ তিতয়া মদামেবাৰ মকুিল হ গ’ল আৰু ব

িনি ত পিব লাকৰ দহ উি ত হ’ল। ৫৩ তওঁৰ পনুৰু ানৰ পাছত

তওঁেলােক মদামৰ পৰা ওলাই পিব নগৰৈল গ’ল আৰু ব ব ি ক

দখা িদেল। ৫৪ পাছত এশৰ সনাপিত আৰু তওঁৰ লগত যীচুক পহৰা

িদ থকা সকেল, এইদেৰ ভুিমক আিদ ঘটনা হাৱা দিখ বৰ ভয় পাই

ক’ ল, ‘এওঁ সঁচাৈকেয় ঈ ৰৰ পু ’। ৫৫ গালীল েদশৰ পৰা তওঁক

ষা কৰা ব মিহলা তওঁৰ পােছ পােছ আিহ আিছল, তওঁেলােক দূৰৰ

পৰা সকেলা চাই আিছল৷ ৫৬ তওঁেলাকৰ িভতৰত ম দলীনী মিৰয়ম,

যােকাব আৰু যােচফৰ মাক মিৰয়ম আৰু িচবিদয়ৰ পেুতক জনৰ মাক,

আিদ কিৰ যীচুৰ সৱা‐ ষা কিৰবৈল যীচুৰ লগত অহা মিহলা সকল

আিছল৷ ৫৭ তিতয়া গধিূল হ আিহিছল, তাৈল অিৰমািথয়া নগৰৰ পৰা

এজন ধনী মা হ অ◌ািহল, তওঁৰ নাম যােচফ, তওঁ যীচুৰ িশষ আিছল৷

৫৮ তওঁ পীলাতৰ ওচৰৈল গ, যীচুৰ দহ খিুজেল; তিতয়া পীলােত

দহ িদবৈল আ া িদেল। ৫৯ পাছত যােচেফ দহ ল, শণ সূতাৰ িমিহ

চাফা কােপােৰেৰ দহেটা মিৰয়ােল, ৬০আৰু িনজৰ বােব িশলত খাি

থাৱা িয মদাম আিছল, তাৰ িভতৰত দহেটা ৱাই থেল৷ তাৰ পাছত

এচটা ডাঙৰ িশল বগৰাই আিন মদামৰ ৱাৰত থেল আৰু তওঁেলাক

তাৰ পৰা িচ গ’ল। ৬১ িক ু ম দলীনী মিৰয়ম আৰু আন মিৰয়ম তাত

উপি ত হ, মদামৰ িবপৰীত িদশত বিহ আিছল। ৬২ পাছিদনা অথাৎ

আেয়াজন িদনৰ পাছিদনা, ধান পেুৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল পীলাতৰ

ওচৰত গাট খাই ক’ ল, ৬৩ “ হ মহাশয়, এই ব েক জীয়াই থােকাঁেত

কিছল, ‘িতন িদনৰ মৰুত মই পনুৰাই উিঠম’, এিতয়া এই কথা আমাৰ

মনত পিৰেছ। ৬৪ এই হতুেক, ততৃীয় িদনৈলেক তওঁৰ মদাম ৰািখবৈল

আ া িদয়ক; িকজািন তওঁৰ িশষ েবােৰ আিহ তওঁৰ দহ চুৰ কিৰ িনব
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আৰু মা হেবাৰক ক’ব, ‘ তওঁ মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা উিঠল’; যিদ সেয়

হয় তেনহ’ ল ই থম াি তৈকেয়া শষ াি অিধক হািনজনক হ’ব”।

৬৫ তিতয়া পীলােত তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক এদল চ ৰী

লাৱা; এিতয়া যাৱা আৰু তামােলােক যেনৈক পাৰা ৰাখাৈগ”। ৬৬

তাৰ পাছত তওঁেলােক গ িশলচটাত মাহৰ মািৰেল আৰু এদল চ ৰীক

মদাম ৰিখবৈল দািয় িদেল।

২৮ তিতয়া িব ামবাৰ পাৰ হ, স াহৰ থম িদন ওচৰ চািপল,

ম দলীনী মিৰয়ম আৰু আন মিৰয়েম মদাম চাবৈল গ’ল। ২

চাৱা, তােত বৰ ভুিমক হ’ল; িকয়েনা ভুৰ দূেত গৰ পৰা নািম

আিহ িশলচটা বগৰােল আৰু তাৰ ওপৰেত বিহল। ৩ তওঁৰ শৰীৰ

িবজলুীৰ িনিচনা আৰু ব িহমৰদেৰ আৰু তওঁৰ ভয়েত হৰী

সকল কঁিপ কঁিপ মৰাৰ িনিচনা হ’ল। ৪ িক ু সই মিহলা কইজনীক,

৫ দূেত মাত লগাই ক’ ল, “ তামােলােক ভয় নকিৰবা; িকয়েনা ু চত

হত হাৱা যীচুক তামােলােক িবচািৰছা বিুল মই জািনেছাঁ। ৬ তওঁ

ইয়াত নাই; িক ু যেনৈক তওঁ কিছল, তেনৈক তওঁ উিঠল৷ আহা,

তওঁ শয়ন কৰা ঠাই চাৱািহ। ৭ এিতয়া তামােলােক বগাই যাৱা আৰু

তওঁৰ িশষ সকলক এই কথা কাৱাৈগ য, তওঁ মতৃ লাকৰ মাজৰ

পৰা উিঠল৷ চাৱা, তামােলাকৰ আেগেয় তওঁ গালীল েদশৈল গেছ;

তামােলােক তােত তওঁক দশন পাবা; চাৱা, এই কথা মই তামােলাকক

ক’ লা”। ৮ তােত তওঁেলােক ভয় আৰু মহা‐আনে েৰ মদামৰ পৰা

ততাৈতয়াৈক িচ গ’ল আৰু তওঁৰ িশষ সকলক স াদ িদবৈল ল’িৰ

গ’ল। ৯ তােত চাৱা যীচুেৱ তওঁেলাক সা াৎ হ ক’ ল, “ তামােলাকৰ

ম ল হওক”। তােত মিহলা সকল ওচৰৈল আিহ তওঁৰ চৰণত ধিৰ

িণপাত কিৰেল। ১০ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ভয় নকিৰবা;

তামােলাক যাৱা, মাৰ ভাই সকলক গালীল েদশৈল যাবৰ বােব

স াদ িদয়াৈগ; তওঁেলােক তােত মাক দখা পাব”। ১১ পাছত মিহলা

সকল যাওঁেত, চাৱা, চ ৰীেবাৰৰ কােনা কােনােৱ নগৰৈল আিহ,

িয িয ঘিটিছল, সই সকেলাৰ স াদ ধান পেুৰািহত সকলৰ আগত

িদেলিহ। ১২ তিতয়া তওঁেলােক পিৰচাৰক সকলৰ সেত একি ত হ

আেলাচনা কিৰেল আৰু সনােবাৰক ভােলমান ধন িদ ক’ ল, ১৩ “আিম

টাপিনত থােকাঁেত, যীচুৰ িশষ েবােৰ ৰািত আিহ, তাক চুৰ কিৰ িনেল,

এই বিুল ক’বা। ১৪ এই কথা যিদ দশািধপিতেয় েন, তিতয়া আিম

তওঁক বজুাই‐বঢ়াই লম আৰু তামােলাকক এই িবষয়েতাৰ পৰা দূৰত

ৰািখম”। ১৫ তিতয়া িসহঁেত ধন লেল আৰু তওঁেলােক িশকাই িদয়াৰ

দেৰই িসহঁেত কিৰেল; এইদেৰ এই কথা ই দী সকলৰ মাজত িবয়িপ

গ’ল আৰু আিজৈলেক এই কথা, এইদেৰ চিলত হ আেছ। ১৬ পাছত

গালীল েদশৰ িয পবত যীচুেৱ িনৰপূণ কিৰ থিছল তাৈলেক তওঁৰ

এঘাৰ জন িশষ গ’ল; ১৭আৰু তওঁক দখা পাই িণপাত কিৰেল; িক ু

কােনা কােনােৱ সংশয় কিৰেল। ১৮ তিতয়া যীচুেৱ ওচৰৈল আিহ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ বােল, গত আৰু পিৃথৱীত সকেলা অিধকাৰ মাক

িদয়া হ’ল। ১৯ এই হতুেক, তামােলাক যাৱা; আৰু সকেলা জািতেক

িশষ কিৰ, িপত,ৃ পু আৰু পিব আ াৰ নােমেৰ তওঁেলাকক বা াইজ

কৰা; ২০ মই িয িয আ া তামােলাকক িদেলাঁ, সই সকেলােক পালন

কিৰবৈল তওঁেলাকক িশ া িদয়া; আৰু চাৱা, জগতৰ শষৈলেক মই

সদায় তামােলাকৰ সে সে আেছাঁ”। (aiōn g165)
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মাক
১ ঈ ৰৰ পু যীচু ী ৰ ভবাতাৰ আৰ ণ। ২ িযচয়া ভাববাদীৰ

পু কত যেনৈক িলখা আেছ, ‘ চাৱা, মই মাৰ বাতাবাহকক তামাৰ

আগত পিঠয়াইেছাঁ, তওঁ তামাৰ বাট যু ত কিৰব৷’ ৩ “মৰু া ত এজনৰ

ক ৰ না গেছ, ‘ তামােলােক ভুৰ পথ যু ত কৰা, তওঁৰ বাট

পান কৰা৷’” ৪ এইদেৰ মৰু া ত বাি কেৰাঁতা আৰু পাপ মাচনৰ

অেথ মন‐পালটনৰ বাি ৰ কথা ঘাষণা কেৰাঁতা যাহন আিহল। ৫

তােত গােটই িয দীয়া আৰু িযৰচূােলমৰ সকেলা লাক তওঁৰ ওচৰ

চািপবৈল ওলাই আিহল আৰু িনজৰ িনজৰ পাপ ীকাৰ কিৰ, তওঁৰ

াৰাই য ন নদীত বাি ল’ ল। ৬ সই যাহেন উটৰ নামৰ কােপাৰ

আৰু কঁকালত চামৰাৰ টঙািল বাি িছল৷ আৰু তওঁ কচুৱা ফিৰং আৰু

হািবৰ মৗ খাইিছল। ৭ তওঁ ঘাষণা কিৰ ক’ ল, “ মাতৈক শি মান

এজন মাৰ পাছত আিহ আেছ আৰু মই, তওঁৰ পা কাৰ িফটাৰ বা তল

মৰূ কিৰ খিুলবেৰা যাগ নহওঁ। ৮ মই আেপানােলাকক পানীত বাি

িদেলাঁ; িক ু তওঁ পিব আ াত বাি িদব।” ৯ সই সময়ত যীচু

গালীল দশৰ নাচৰতৰ পৰা আিহ, যাহনৰ াৰাই য ন নদীত বাি

ল’ ল। ১০ তওঁ পানীৰ পৰা উিঠ আেহােতই আকাশ ফাল হ যাৱা

আৰু কেপৗৰ িনিচনা তওঁৰ ওপৰৈল আ াক নমা দিখেল। ১১আৰু

এইদেৰ আকাশ‐বাণী হ’ল য, “তুিম মাৰ ি য় পু ৷ তামাত মই পৰম

স ু ।” ১২ তিতয়া পিব আ াই তওঁক মৰু া ৈল চািলত কিৰ ল

গ’ল। ১৩ সই মৰু া ত তওঁ চি শ িদনৈলেক বনৰীয়া জ ুৰ লগত

থােকােত চয়তানৰ াৰাই পৰীি ত হ’ল; আৰু গৰ দূত সকেল তওঁৰ

ষা কিৰেল। ১৪ যাহনক ব ীশালত থাৱাৰ পাছত যীচু গালীল

দশৈল গ’ল আৰু ঈ ৰৰ ভবাতা ঘাষণা কিৰেল৷ ১৫ যীচুেৱ চাৰ

কিৰেল আৰু ক’ ল, “কাল স ণূ হ’ল, আৰু ঈ ৰৰ ৰাজ ওচৰ হ’ল৷

তামােলােক মন‐পালটন কৰা আৰু ভবাতাত িব াস কৰা”। ১৬ পাছত

তওঁ গালীল সাগৰৰ তীেৰিদ গ থােকােত, িচেমান আৰু িচেমানৰ ভােয়ক

আি য়ক সাগৰত জাল বাই থকা দিখেল; িকয়েনা তওঁেলাক জােলাৱা

আিছল। ১৭ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ পাছত আহা; মই

তামােলাকক মা হ ধৰা জােলাৱা কিৰম”। ১৮ তিতয়াই তওঁেলােক

জালেবাৰ এিৰ যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল। ১৯ পাছত যীচুেৱ অলপ দূৰ

আ ৱাই গ থােকােত, িচবিদয়ৰ পেুতক যােকাব আৰু তওঁৰ ভােয়ক

যাহনক দিখেল; তওঁেলােকও নাৱত জাল মৰামিত কিৰ আিছল।

২০ তওঁ তিতয়াই তওঁেলাকক মািতেল; লেগ লেগ তওঁেলােক িনজৰ

বােপক িচবিদয় ও কাম কৰা ব ৱাৰ সকেল সেত নাও এিৰ যীচুৰ পােছ

পােছ গ’ল। ২১ পাছত তওঁেলােক কফৰনাহূমৈল গ’ল আৰু িব ামবাৰ

আিহলত নাম‐ঘৰত সামাই উপেদশ িদেল। ২২ তওঁৰ উপেদশত লাক

সকেল িব য় মািনেল, িকয়েনা তওঁ িবধানৰ অধ াপক সকেল উপেদশ

িদয়াৰ িনিচনাৈক িনিদ মতাপ ব ি ৰ দেৰ তওঁেলাকক উপেদশ

িদেল। ২৩ সই সময়ত তওঁেলাকৰ সই নাম‐ঘৰেত অ িচ আ াই

ধৰা এজন মা হ আিছল। তওঁ আটাহ পািৰ ক’ ল, ২৪ “ হ নাচৰতীয়া

যীচু, আেপানাৰ লগত আমাৰ িক কাম? আপিুন আমাক ন কিৰবৰ বােব

আিহেল ন? আপিুন কান, মই জােনা৷ আপিুন ঈ ৰৰ পিব জন”। ২৫

িক ু যীচুেৱ তাক ডিবয়াই ক’ ল, “মেন মেন থাক আৰু ইয়াৰ পৰা বািহৰ

ওলা!” ২৬ তিতয়া সই অ িচ আ াই এক ডাঙৰ মােতেৰ িচঞিৰ মা হ

জনক তলত পলাই মচুিৰ তওঁৰ পৰা বািহৰ ওলাই গ’ল। ২৭ তােত

সকেলােৱ িব য় মািন, ইজেন িসজেন সাধা‐ িধ কিৰ কেল, “এইয়া

িক? মতাপ জনৰ দেৰ এক নতুন উপেদশ! এওঁ অ িচ আ ােকা

আ া িদয়াত, িসহঁেতও দেখান এওঁক মােন”। ২৮ তিতয়া তওঁৰ খ ািত

গালীল েদশৰ চৗিদেশ আৰু সই অ লৰ সকেলা ঠাইৈল িবয়িপ গ’ল।

২৯ পাছত তওঁেলােক নাম‐ঘৰৰ পৰা ওলাই আিহ িচেমান আৰু আি য়ৰ

ঘৰত সামাল। তওঁেলাকৰ লগত যােকাব আৰু যাহেনা আিছল। ৩০

তােত িচেমানৰ শা েৱক ৰত অ হ িবচনাত পিৰ আিছল৷ তিতয়াই

তওঁেলােক তওঁৰ িবষেয় যীচুক জনােল। ৩১ তােত তওঁ ওচৰৈল আিহ

তওঁৰ হাতত ধিৰেল আৰু তওঁক তুিলেল৷ তিতয়া সই েৰ তওঁক

এিৰেল, আৰু তওঁ তওঁেলাকৰ সৱা‐ ষা কিৰবৈল ধিৰেল। ৩২

সই িদনা সি য়া বিল মাৰ গলত, লাক সকেল সকেলা ৰাগীক আৰু

ভূেত পাৱা লাক সকলক তওঁৰ ওচৰৈল আিনেল; ৩৩আৰু নগৰৰ

লাক সকল আিহ ৱাৰ‐মখুেত গাট খােল। ৩৪ তােত তওঁ নানা িবধ

ৰাগত ক পাই থকা অেনক ৰাগীক কিৰেল আৰু ভূেত পাৱা ব

লাকৰ পৰা ভূত খদােল৷ িক ু ভূতেবাৰক এেকা কথা কবৈল িনিদেল;

িকয়েনা িসহঁেত তওঁক জািনিছল৷ ৩৫অিত ৰািতপৱুা ায় আ াৰ হ

থােকােতই তওঁ উিঠ, বািহৰৈল ওলাই গ িনজন ঠাইত াথনা কিৰ

আিছল। ৩৬ পাছত িচেমান আৰু লগৰেবােৰ তওঁক িবচািৰ গ’ল৷ ৩৭

পাছত তওঁক পাই কেল, “সকেলােৱ আেপানাক িবচািৰ আেছ”। ৩৮

তােত তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ব’লা, আিম ওচৰৰ আন ঠাইেবাৰৈল

যাওঁ, সই ঠাইেবাৰেতা মই বাক ঘাষণা কিৰব লােগ; মই এই বােবই

ওলাই আিহেলাঁ”। ৩৯ পাছত তওঁ গ, গালীল েদশৰ সকেলা ঠাইেত,

তওঁেলাকৰ নাম‐ঘৰেবাৰেতা চাৰ কিৰেল আৰু ভূতেবাৰক খদােল।

৪০তােত এজন ৰাগী তওঁৰ ওচৰৈল আিহল; আৰু সিবনেয়েৰ তওঁৰ

স খুত আঁঠু ল ক’ ল, “আপিুন যিদ ই া কেৰ, তেনহেল মাক িচ

কিৰব পােৰ”। ৪১ তিতয়া তওঁৰ মৰম লািগল আৰু হাত মিল তওঁক

চুই ক’ ল, “মই ই া কিৰেছাঁ৷ িচ হাৱা”। ৪২ তিতয়া তওঁৰ শৰীৰৰ

পৰা েৰাগ আতিৰল আৰু তওঁ িচ হ’ল। ৪৩ যীচুেৱ তওঁক কেঠাৰ

আ া িদ িবদায় িদেল। ৪৪ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “সাৱধান হাৱা; কােনা

ব ি ক এেকা নকবা; িক ু যাৱা, পেুৰািহতৰ ওচৰত গ িনজেক দখওুৱা

আৰু তুিম িচ হবৰ অেথ মািচেয় িয িয উৎসগ কিৰবৈল আ া িদেল,

তওঁেলাকক সা িদবৰ বােব সইেবাৰ উৎসগ কৰাৈগ”। ৪৫ িক ু

তওঁ ওলাই গ সকেলােৰ আগত ঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল৷ আৰু এই কথা

এেন ধৰেণ কাশ হবৈল ধিৰেল য, যীচুেৱ কাশ ৰেূপ কােনা নগৰত

সামাব নাৱাৰা হ’ল৷ তওঁ গ বািহৰত িনজন ঠাইেবাৰত থািকবলগীয়া

হ’ল যােত চািৰওফালৰ পৰা লাক সকেল তওঁৰ ওচৰৈল আিহব পােৰ।

২ িকছুিদনৰ পাছত, যীচু পনুৰ কফৰনাহূমৈল আিহল৷ তিতয়া লাক

সকেল তওঁ ঘৰত আেছ বিুল িন, ২ ইমান মা হ গাট খােল য,

িভতৰত কােনা কাঠািলেত ঠাই নােহাৱা হ’ল; আনিক ৱাৰ‐মখুেতা ঠাই

নাইিকয়া হ’ল। তােত যীচুেৱ তওঁেলাকৰ আগত বাক চাৰ কিৰেল। ৩

তিতয়া লাক সকেল চািৰ জেন কিঢ়য়াই অনা এজন প াঘাত ৰাগীক

যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল। ৪ িক ু জন সমাগমৰ বােব তওঁৰ ওচৰৈল

তওঁক চপাব নাৱািৰ, িয ঠাইত তওঁ আিছল, সই ঘৰৰ ওপৰৰ চাল

চাই বাট কিৰ লেল আৰু প াঘাত ৰাগীজনক শাৱা শয ােৰ সেত

তলৈল নমাই িদেল। ৫ তােত যীচুেৱ তওঁেলাকৰ িব াস দিখ, সই

জঠৰ ৰাগীজনক ক’ ল, “ বাপা তামাৰ সকেলা পাপ মা হ’ল”। ৬

িক ু তাত বিহ থকা িবধানৰ অধ াপক সকলৰ মাজৰ কােনা কােনােৱ

মনেত ভািব ক’ ল, ৭ “এওঁ এেন কথা কেনৈক কব পােৰ? এওঁ ঈ ৰ

িন া কিৰেছ। এজন ঈ ৰত বািহৰ কােন পাপ মা কিৰব পােৰ”? ৮

তওঁেলােক িনজৰ মনত এেন কথা ভািব থকা বিুল যীচুেৱ িনজৰ আ াত

তিতয়াই জািনেল; সেয়েহ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলােক অ ৰত

িকয় এেন কথা ভািৱেছ? ৯ ‘ তামাৰ সকেলা পাপ মা হ’ল’ নাইবা ‘উঠা,

তামাৰ শয া তুিল ল খাজকািঢ় যাৱা’; এই টা কথাৰ মাজত প াঘাত

ৰাগীজনক কানেটা কবৈল উজ?ু ১০ িক ু আেপানােলােক যন জােন

য, পিৃথৱীত পাপ মা কিৰবৰ বােব মা হৰ পু ৰ মতা আেছ”, এই

বিুল তওঁ প াঘাত ৰাগীজনক ক’ ল, ১১ “মই তামাক কওঁ, উঠা,

তামাৰ শয া তুিল ল, িনজৰ ঘৰৈল যাৱা”। ১২ তােত তওঁ তিতয়াই

উিঠল, আৰু সকেলােৰ স খুত িনজৰ শয া তুিল ল ওলাই গ’ল; ইয়ােক

দিখ সকেলােৱ িব য় মািন ক’ ল, “আিম এেন ৱা কিতয়াও দখা

নাই”, এইদেৰ ঈ ৰৰ িত কিৰব ধিৰেল। ১৩ তাৰ পাছত যীচু আেকৗ

সাগৰৰ তীৰৈল ওলাই গ’ল; আৰু লাক সকল তওঁৰ ওচৰৈল অহাত,

তওঁ তওঁেলাকক উপেদশ িদেল। ১৪ পাছত তওঁ যাওঁেত আলফয়ৰ
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পেুতক লবীক কৰ লাৱা চ’ৰাত বিহ থকা দখা পােল আৰু তওঁক ক’ ল,

“ মাৰ পােছ পােছ আহা”। তিতয়া তওঁ উিঠ, তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল।

১৫ যিতয়া যীচুেৱ লবীৰ ঘৰত ভাজন কিৰ আিছল, তিতয়া অেনক কৰ

সং হকৰী আৰু পাপী লাক আৰু তওঁৰ িশষ সকেলও তওঁেৰ সেত

ভাজন কিৰবৈল বিহল; লগেত তওঁৰ পােছ পােছ অহা অেনক লাক

তাত উপি ত আিছল৷ ১৬ তােত তওঁ পাপী আৰু কৰ সং হকৰী সকলৰ

সেত ভাজন কৰা দিখ, ফৰীচী সমাজৰ িবধানৰ অধ াপক সকেল

তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল, “এওঁ িকয় কৰ সং হকৰী আৰু পাপী লাকৰ

লগত ভাজন‐পান কেৰ”? ১৭ যীচুেৱ ইয়ােক িন তওঁেলাকক ক’ ল,

“িনেৰাগী মা হৰ বােব িচিকৎসকৰ কােনা েয়াজন নাই; িক ু ৰাগীৰেহ

েয়াজন আেছ। মই ধািমক জনক নহয় িক ু পাপীকেহ িনম ণ জনাবৈল

আিহেছাঁ”। ১৮ এবাৰ যাহনৰ িশষ সকল আৰু ফৰীচী সকেল লেঘান িদ

আিছল৷ তােত তওঁেলােক আিহ যীচুক িধেল, “ যাহনৰ িশষ সকেল আৰু

ফৰীচী সকলৰ িশষ সকেলও লেঘান িদেয়, িক ু আেপানাৰ িশষ সকেল

লেঘান িনিদেয়; ইয়াৰ কাৰণ িক”? ১৯ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক

ক’ ল, “সিখ সকল দৰাৰ লগত থকা সময়ত, তওঁেলােক লেঘান িদব

পােৰ ন? তওঁেলাকৰ লগত দৰা থােক মােন তওঁেলােক লেঘান িদব

নাৱােৰ। ২০ িক ু এেন িদন আিহব, িযিদনা তওঁেলাকৰ পৰা দৰাক

িনয়া হব আৰু সই িদনত তওঁেলােকও লেঘান িদব। ২১ কােনও পৰুিণ

ব ত নতুন কােপাৰৰ টাপিল নামােৰ; তেন কিৰেল, িয ডাখেৰেৰ টাপিল

মৰা হয়, সেয় তাক ফািল িনেয়; অথাৎ নতুন ডাখেৰ পৰুিণক ফািল

িনেয় আৰু তিতয়া সৰহ ভাগেহ ফািট যায়। ২২ পৰুিণ ছালৰ মাটত

নতুন া াৰস কােনােৱ নথয় আৰু যিদ কােনাবাই থয়, তেনহেল

সই া াৰেস সই মাট ফািল পলাব, তােত া াৰস আৰু মাট,

েয়াটাই ন হব, িক ু নতুন া াৰস নতুন মাটতেহ থয়”। ২৩ তাৰ

পাছত তওঁ িব ামবােৰ শস ে ৰ মােজিদ যাওঁেত, তওঁৰ িশষ সকেল

শস ৰ থাকেবাৰ িছিঙ খাবৈল ধিৰেল। ২৪ তােত ফৰীচী সকেল যীচুক

কেল, “ চাৱা, িবধান অ সােৰ িব ামবােৰ িয কিৰব নাপায়, সইেবাৰ

ইহঁেত িকয় কিৰেছ”? ২৫ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক কেল, “দায়দু আৰু

তওঁৰ লগৰেবাৰৰ েয়াজন হাৱাত আৰু ভাক লগাত িয কম কিৰিছল,

সই িবষেয় আেপানােলােক কিতয়াও পঢ়া নাই ন? ২৬ তওঁ কেনৈক

অিবয়াথ মহা‐পেুৰািহতৰ সময়ত, ঈ ৰৰ গহৃত সামাল আৰু পেুৰািহতৰ

বািহেৰ িবধান অ সিৰ অ লােক খাব নাৱাৰা িয দশন‐িপঠা, সইেবাৰ

তওঁ খােল আৰু লগৰেবাৰেকা িদেল”? ২৭ যীচুেৱ তওঁেলাকক পনুৰ

কেল, “িব ামবাৰ মা হৰ কাৰেণ হল; িক ু মা হ িব ামবাৰৰ কাৰেণ

নহ’ল; ২৮ এই হতুেক মা হৰ পু িব াম‐বাৰেৰা অিধপিত”।

৩ তাৰ পাছত যীচু পনুৰ নাম‐ঘৰত সামাল; আৰু তাত হাত কাই

যাৱা ৰাগী এজনআিছল। ২ িব ামবােৰ সই ব ি জনক তওঁ

কিৰব ন নকেৰ, ইয়ােক লাক সকেল চাই আিছল৷ আচলেত তওঁেলােক

তওঁক অপবাদ িদবৰ বােব কাৰণ িবচািৰ আিছল। ৩ তিতয়া যীচুেৱ

সই হাত কাই যাৱা ৰগুীয়া মা হ জনক ক’ ল, “উঠা, আৰু সকেলােৰ

মাজত িথয় হাৱা”। ৪ তাৰ পাছত তওঁ লাক সকলক িধেল, “িবধানৰ

মেত িব ামবােৰ বয়া কম ন, ভাল কম কৰা উিচত? আৰু নৰ‐বধ কিৰব

পায় ন াণ ৰ া কিৰব পায়”? িক ু তওঁেলাক মেন মেন থািকল। ৫

তিতয়া তওঁেলাকৰ দয়ৰ কিঠনতা দিখ তওঁ অস ু হ খেঙেৰ

চািৰওফােল চােল আৰু সই মা হ জনক ক’ ল, “ তামাৰ হাত খন মিল

িদয়া”। তিতয়া তওঁ হাত খন মিল িদেল আৰু যীচুেৱ সই হাত খন পবূৰ

অৱ াৈল আিনেল। ৬ তিতয়া ফৰীচী সকল বািহৰৈল ওলাই গ

হেৰাদীয়া মা হ সকলৰ সেত আেলাচনা কিৰেল আৰু তওঁক িবন

কিৰবৰ বােব তওঁৰ িবৰেু ম ণা কিৰবৈল ধিৰেল। ৭ তাৰ পাছত যীচুেৱ

যিতয়া তওঁৰ িশষ সকলৰ সেত সাগৰৰ পাৰৈল গ’ল; তিতয়া গালীল

আৰু িয দীয়াৰ পৰা অহা মা হৰ দল এটাই তওঁক অ সৰণ কিৰেল;

৮আৰু িযৰচূােলম, ইেদামৰ য নৰ িসপাৰৰ পৰা, তুৰ আৰু চীেদানৰ

চািৰওফালৰ পৰা মা হৰ এটা বহৃৎ দেল তওঁ কিৰ থকা সকেলা কমৰ

কথা িনেল আৰু তওঁেলাক ওচৰ চািপ আিহল। ৯ তিতয়া লাক সকলৰ

সমাগম অিধক হাৱা দিখ, তওঁ হচা‐ ঠলাৰ মাজত নপিৰবৰ বােব

িশষ সকলক এখন নাও যু ত ৰািখবৈল আ া িদেল। ১০ িকয়েনা

তওঁ অেনক লাকক কৰা দিখ, ব ািধেয় ধৰা সকেলােৱই তওঁক

চুবৈল হঁচা‐ ঠলা কিৰ আিছল। ১১ আৰু অ িচ আ ােবােৰ তওঁক

যিতয়াই দেখ, তিতয়াই তওঁৰ আগত পেৰ আৰু কাি কাি কয়,

‘আপিুন ঈ ৰৰ পু ’। ১২ িক ু তওঁক কাশ নকিৰবৈল িসহঁতক দঢ়ৃৈক

সাৱধান কিৰ িদেল। ১৩ পােছ তওঁ পবতত উিঠ, িয সকলক তওঁ

ই া কিৰেল, তওঁেলাকক মািতেল, আৰু তওঁেলাক তওঁৰ ওচৰৈল

আিহল। ১৪ তিতয়া তওঁ বাৰ জনক িনযু কিৰেল (িয সকলক তওঁ

পাঁচিন নাম িদিছল) যােত তওঁেলাক তওঁৰ সে সে থািকব পােৰ আৰু

তওঁেলাকক যােত চাৰ কিৰবৈল পিঠয়াব পােৰ, ১৫আৰু তওঁেলােক

যন ভূত খদাবৰ বােব অিধকােৰা পাব পােৰ৷ ১৬ তওঁ িয বাৰ জনক

িনযু কিৰেল, সই কইজন হ’ল‐ িচেমান, িয জনক তওঁ িপতৰ নাম

িদিছল৷ ১৭ িচবিদয়ৰ পেুতক যােকাব আৰু যােকাবৰ ভােয়ক যাহন,

(এই জনক বেনৰগচ, অথাৎ মঘ‐গ নৰ পেুতক নাম িদেল); ১৮

আি য়, িফিলপ, বাথলময়, মিথ, থামা, আলফয়ৰ পেুতক যােকাব,

থে য়, জাতীয়তাবাদী িচেমান, ১৯আৰু তওঁক শ ৰ হাতত শাধাই

িদয়া ঈ িৰেয়াতীয়া িযহূদা। ২০ পাছত তওঁ এটা ঘৰত সামাল; আৰু

পনুৰায় তাত ইমান মা হ গাট খােল য, তওঁেলােক ভাজন কিৰব

নাৱািৰেল। ২১ তওঁৰ আ ীয় সকেল যিতয়া এই কথা িনেল, তিতয়া

তওঁেলােক তওঁক, ‘ তওঁ বলীয়া হ’ল’ বিুল ক ধিৰবৈল ওলাই গ’ল। ২২

আৰু িযৰচূােলমৰ পৰা অহা িবধানৰ অধ াপক সকেল ক’ ল, “ তওঁৰ গাত

বলচববূ আেছ; আৰু ভূতৰ সই ৰজাৰ াৰাই তওঁ ভূতেবাৰ খদায়৷”

২৩ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ওচৰৈল মািত দ ৃ াে েৰ ক’ ল, “চয়তােন

চয়তানক কেনৈক খদাব পােৰ? ২৪ যিদ কােনা ৰাজ িনজৰ িবৰেু

িনেজ ভাগ হ যায়, তেনহেল সই ৰাজ এক হ থািকব নাৱােৰ। ২৫

আৰু কােনা ঘৰ যিদ িনজৰ িবৰেু িনেজ ভাগ হয়, তেনহেল সই

ঘৰ এক হ থািকব নাৱােৰ। ২৬ চয়তােনও যিদ িনজৰ িবৰেু িনেজ

িথয় হয়, তেনহেল িস থািকব নাৱািৰব িক ু তাৰ গিত অ হব। ২৭

বলৱানজনক থেম নাবাি েল, কােনও তওঁৰ ঘৰত সামাই তওঁৰ ব

লটু কিৰব নাৱােৰ; বাি েলেহ তওঁৰ ঘৰ লটু কিৰব পািৰব৷ ২৮ মই

আেপানােলাকক ৰপূৈক কওঁ, ম ষ ‐স ান সকলৰ সকেলা িবধৰ পাপ,

আৰু ঈ ৰক িন া কৰা িয িন া, এইেবাৰ সকেলােৰ মা হয়; ২৯

িক ু িয কােনােৱ পিব আ াৰ িন া কেৰ, সই জনৰ মা কােনা

কােল নহ’ব; িস অন পাপৰ অিধকাৰী”। (aiōn g165, aiōnios g166) ৩০

যীচুেৱ এই কথা তওঁেলাকক কেল; কাৰণ তওঁেলােক কিছল, “ তওঁৰ

গাত অ িচ আ া আেছ৷” ৩১এেনেত তওঁৰ মাক আৰু ভােয়ক সকল

আিহ, বািহৰত িথয় হ তওঁক মািত পঠােল। ৩২ তিতয়া লাক সকল

তওঁৰ চািৰওকােষ বিহ আিছল; আৰু তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “চাওক,

আেপানাৰ মা, ভাই আৰু ভনী সকেল বািহৰত আেপানাক িবচািৰেছ”। ৩৩

তােত তওঁ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ আই আৰু মাৰ ভাই

সকল কান”? ৩৪ পাছত তওঁৰ চািৰওফােল বিহ থকা লাক সকলক

চাই তওঁ ক’ ল, “এওঁেলাকৈল চাৱা, এওঁেলােকই মাৰ আই আৰু মাৰ

ভাই; ৩৫ িকয়েনা িয জেন ঈ ৰৰ ই া পালন কেৰ, সই জেনই মাৰ

ভাই, ভনী, আৰু আইেয়া হয়৷”

৪ তাৰ পাছত যীচুেৱ সাগৰৰ তীৰত গ পনুৰ উপেদশ িদবৈল ধিৰেল।

তিতয়া অিধক লাক তওঁৰ ওচৰত গাট খাৱাত তওঁ সাগৰৈল গ

এখন নাৱত উিঠ বিহল; আৰু লাক সকল সাগৰৰ পাৰেত ৰ থািকল।

২ তিতয়া তওঁ দ ৃ াে েৰ তওঁেলাকক অেনক উপেদশ িদেল আৰু

উপেদশ িদওঁেত তওঁেলাকক কেল: ৩ “ নক, এজন খিতয়েক কঠীয়া

িসিচঁবৈল গ’ল। ৪ তওঁ িসেচাঁেত িসেচাঁেত, িকছুমান কঠীয়া আিলবাটৰ

কাষত পিৰল; তােত চৰাইেবােৰ আিহ সইেবাৰ খুঁিট খােল। ৫ িকছুমান

কিঠয়া অলপ মািট থকা িশলিনত পিৰল, তােত মািট ডাঠ নােহাৱাৰ বােব
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সানকােল গিজল৷ ৬ িক ু যিতয়া সূয উদয় হ’ল আৰু তাপ লািগল

তিতয়া িশপা নােহাৱা বােব, সইেবাৰ কাই গ’ল। ৭ িকছুমান কিঠয়া

কাঁইটিনত পিৰল; তােত কাঁইটীয়া বনেবাৰ বািঢ় উিঠ সইেবাৰক হিচ

ধিৰেল আৰু সইেবাৰত এেকা ফল নধিৰল৷ ৮আন িকছুমান কিঠয়া

ভাল মািটত পিৰল আৰু গজািল মিল বািঢ় উিঠল, তােত ফলউৎপ হ’ল৷

সই কিঠয়ােবাৰৰ িকছুমােন ডৰ িৰ, িতিন িৰ আৰু এশ ণৈলেক

ফল উৎপ কিৰেল।” ৯ তওঁ ক’ ল, “যাৰ িনবৈল কাণ আেছ, তওঁ

নক”। ১০ তাৰ পাছত যীচু িনজন ঠাইত থকা সময়ত তওঁৰ স ী

সকেল সই বাৰ জন িশষ ৰ সেত গ সই দ ৃ া কইটাৰ িবষেয় তওঁক

িধেল। ১১ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক কেল, “ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ িনগঢ়ূ‐

ত তামােলাকক িদয়া হেছ৷ িক ু িয সকল লাক বািহৰত আেছ,

তওঁেলাকৰ আগত সকেলা কথা দ ৃ াে েৰ কাৱা হেছ, ১২ যােত

তওঁেলােক যিতয়া চাই, হয়, তওঁেলােক চাই; িক ু দখা নাপায়, আৰু

যােত তওঁেলােক যিতয়া েন; হয়, েন, িক ু বিুজ নাপায়, অ থা

তওঁেলােক ঘিূৰ আিহেলেহঁেতন, আৰু ঈ েৰও মা িদেলেহঁেতন৷” ১৩

পাছত তওঁ কেল, “ তামােলােক এই দ ৃ া বজুা নাই ন? তেনহেল

সকেলা দ ৃ া কেনৈক বিুজবা? ১৪ সই খিতয়েক বাক িসেচঁ। ১৫ য’ত

বাক িসচাঁ হয়, সই আিলবাটৰ কাষত থকা এওঁেলাক এেন ৱা লাক,

এওঁেলােক বাক িন উঠাৰ লেগ লেগ চয়তােনআিহ তওঁেলাকৰ পৰা

িসচাঁ বাক কািঢ় িনেয়; ১৬ সইদেৰ িশলিনত িসচাঁ এওঁেলাক এেন ৱা

লাক, তওঁেলােক বাক নাৰ লেগ লেগ আনে েৰ হণ কেৰ, ১৭ িক ু

তওঁেলাকৰ িশপা নথকাত, অলপ িদন মােথান থােক; পাছত বাক ৰ

কাৰেণ শ বা তাড়না হাৱা মা েক তওঁেলােক িবিঘিন পায়। ১৮

আৰু আনেবাৰ কাঁইটিনত িসচাঁ, এওঁেলােক বাক নাৰ পাছত, ১৯

সংসাৰৰ িচ া, ধনৰ মায়া আৰু আন আন িবষয়ৰ লাভেসামাই, বাক

হঁিচ ধেৰ; তােত সই বাক িবফল হয়। (aiōn g165) ২০ আৰু ভাল

মািটত িসচাঁ এওঁেলাক এেন ৱা লাক, তওঁেলােক বাক িন হণ

কেৰ আৰু ি শ, ষািঠ আৰু এশ ণৈক ফল উৎপ কেৰ।” ২১ যীচুেৱ

তওঁেলাকক আৰু কেল, “ তামােলােক ঘৰৰ িভতৰত চািক লাই গছাৰ

ওপৰত নৈথ দাণৰ বা খাটৰ তলত থবৈল আনা ন? িক ু তাক িভতৰৈল

আিন গছাৰ ওপৰতেহ ৰখা হয়৷ ২২ িকয়েনা িয কািশত নহব এেন

কােনা ঢািক থাৱা ব নাইআৰু িয িবষয় পাহৰৈল নািহব, এেন গাপন

কিৰ ৰািখবৈলও কােনা িবষয় নাই ৷ ২৩ কােৰাবাৰ যিদ িনবৈল কাণ

আেছ, তওঁ নক।” ২৪ যীচুেৱ তওঁেলাকক পনুৰ কেল, “ তামােলােক

িক না, তাৈল মন কৰা; িয জােখেৰ তামােলােক জাখা, সই জােখেৰ

তামােলাকৈলেকা জাখা হব; আৰু তামােলাকক অিধক িদয়া হব। ২৫

িকয়েনা যাৰ আেছ, তওঁেকই িদয়া হব; িক ু যাৰ নাই, তওঁৰ িয আেছ,

সইিখিনও তওঁৰ পৰা িনয়া হব।” ২৬ যীচুেৱ কেল, “ঈ ৰৰ ৰাজ এজন

মা েহ তওঁৰ কঠীয়া মািটত িসচাঁৰ দেৰ হয়৷ ২৭ তওঁ ৰািতেয়‐িদেন,

শাওঁেত উেঠােত, সই কঠীয়া কেনৈক গেজ আৰু বােঢ়, সই িবষেয়

নাজােন। ২৮ পিৃথৱীেয় িনেজ িনেজ, থেম পাত, পাছত থাৰ, তাৰ

পাছত থাকত পৰু হাৱা িট উৎপ কেৰ। ২৯ তােত িট পকাৰ পাছত,

শস দাবৰ সময় উপি ত হল বিুল জািন, তওঁ তিতয়া কািচ লগায়৷”

৩০ যীচুেৱ পনুৰ ক’ ল, “আিম কেনৈক ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ তুলনা িদম, বা

িক দ ৃ াে েৰ এই িবষয়েটা কাশ কিৰম? ৩১ িস এিট সিৰয়হ িটৰ

িনিচনা; িয িট মািটত িসেচাঁেত, পিৃথৱীৰ আটাই কিঠয়াতৈক সৰ;ু ৩২

িক ু সই বীজ িসচাঁৰ পাছত, িস গিজ বািঢ় আটাই উি দতৈক ডাঙৰ

হয় আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডাল ধেৰ য আকাশৰ চৰাইেবােৰও আিহ

তাৰ ছাঁত বাস কিৰব পােৰ।” ৩৩ এইদেৰ অেনক দ ৃ াে েৰ, যীচুেৱ

তওঁেলাকৰ না শি অ সােৰ তওঁেলাকক বাক ক’ ল৷ ৩৪ িক ু

িবনা দ ৃ াে েৰ তওঁেলাকক এেকা নকেল; অৱেশ িনজৰ িশষ সকলক

ব ি গত ভােব সকেলা িবষয় ব াখ া কিৰ বজুাই িদেল। ৩৫ সইিদনা

গধিূল সময়ত যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “আিম িসপাৰৈল যাওঁহক৷” ৩৬

তিতয়া িশষ সকেল লাক সকলক এিৰ থ, তওঁ যেনৈক নাৱত আিছল,

তেনৈকেয় যীচুক লগত ল গ’ল; আৰু আন আন নােৱা তওঁেলাকৰ

লগত আিছল। ৩৭ পাছত বৰ ধমুহুা বতাহ ব’লাত, ঢৗৰ কাবত নাও খন

পানীেৰ পৰূ হবৈল ধিৰেল। ৩৮ সই সময়ত তওঁ নাৱৰ িৰৰফােল

গাঁৰতু মৰূ িদ টাপিন গ আিছল। তিতয়া তওঁেলােক তওঁক জগাই

ক’ ল, “ হ ৰ,ু আিম য এিতয়া মেৰাঁ, ইয়াৈল আপিুন িচ া নকেৰ ন”?

৩৯ তিতয়া তওঁ উিঠ, বতাহক ডিবয়ােল আৰু সাগৰেকা ক’ ল, “শাি েৰ

িথেৰ থাক৷” তিতয়া বতাহ আতিৰ গ’ল, আৰু অিত শা হ পিৰল। ৪০

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাক িকয় ভয়াতুৰ হছা? এিতয়াৈলেক

িব াস হাৱা নাই ন?” ৪১ তােত তওঁেলােক ভয়ত অিতশয় আতুৰ হ

ইজেন িসজেন কাৱা‐ মলা কিৰ কেল, “বতাহ আৰু সাগেৰও য এওঁৰ

কথা মােন, এওঁ না কান?”

৫ তাৰ পাছত তওঁেলাক সাগৰৰ িসেটা পােৰ থকা, গৰােচনীয়া সকলৰ

অ ল পােল। ২ যীচুেৱ নাৱৰ পৰা নমাৰ সময়েত অ িচ আ াই

ধৰা এজন মা েহ তওঁক লগ ধিৰব আিহল৷ িস মদামৰ পৰা ওলাই

আিহিছল৷ ৩ সই মা হ জেন মদামিনত িনবাস কিৰিছল৷ কােনও

তওঁক বাি ৰািখব পৰা নািছল, িশকিলেৰও বাি ৰািখব পৰা নািছল৷ ৪

তওঁক বােৰ বােৰ বৰী আৰু িশকিলেৰ বা া হিছল, িক ু তওঁ িশকিল

িছিঙ পলাই, বৰীও ডাখৰ ডাখৰ কিৰিছল৷ তওঁক দমন কিৰবৈল

কােৰা শি নািছল। ৫ িতেটা ৰািত আৰু িদনত তওঁ মদামৈল যায়

আৰু পবতত গ িচঞেৰ; আৰু িশেলেৰ িনজেক িনেজ আঘাত কেৰ।

৬ যিতয়া তওঁ দূৈৰৰ পৰা যীচুক দখা পােল, তিতয়া তওঁ দৗিৰ

আিহল আৰু যীচুক িণপাত কিৰেল৷ ৭ তাৰ পাছত তওঁ কাি কাি বৰ

মােতেৰ কেল, “ হ সে াপিৰ ঈ ৰৰ পু যীচু, আেপানাৰ লগত মাৰ

িক কাম? মই আেপানাক ঈ ৰৰ শপত িদেছাঁ, মাক যাতনা িনিদব”।

৮ িকয়েনা যীচুেৱ তওঁক কিছল, “ হৰ অ িচ আ া, এই মা হ জনৰ

পৰা বািহৰ ওলা”। ৯ পাছত যীচুেৱ তওঁক িধেল “ তাৰ নাম িক?”

তােত সই মা হ জেন তওঁক ক’ ল, “ মাৰ নাম বািহনী িকয়েনা আিম

অেনক আেছাঁ”। ১০ পাছত যীচুেৱ যন সই ঠাইৰ পৰা িসহঁতক নেখেদ,

এই কাৰেণ অেনক িবনয় কিৰ ক’ ল। ১১ সই সময়ত ওচৰৰ পবতত

এজাক গাহিৰ চিৰ আিছল। ১২ তােত সই ভূতেবােৰ যীচুক িবনয় কিৰ

কেল, “আমাক সই গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত পঠাই িদয়ক; আমাক িসহঁতৰ

িভতৰত েৱশ কিৰবৈল অ মিত িদয়ক৷” ১৩ তােত তওঁ অ মিত

িদয়াৰ পাছত সই অ িচ আ ােবাৰ বািহৰ ওলাই গাহিৰেবাৰত সামাল;

তিতয়া সই জাকত থকা ায় ই হাজাৰ গাহিৰ বৰ জােৰেৰ দৗিৰ

গ গৰাৰ পৰা সাগৰত পানীত পিৰ ডুিব মিৰল। ১৪ তিতয়া িয সকেল

সই গাহিৰৰ জাকেবাৰ ত াৱধান কিৰ আিছল, তওঁেলাক পলাই গ

নগৰ আৰু গাঁৱেবাৰত স াদ িদেল। তিতয়া ঘিট যাৱাৰ ঘটনােতাৰ কথা

িনবৈল পাৱাত লাক সকেল সই অ িচ আ াই ধৰা লাক জনক

চাবৈল আিহল; ১৫আৰু যীচুৰ ওচৰৈল আিহ, সই ভূেত পাৱা মা হ

জনক, অথাৎ বািহনীেয় পাৱা জনক কােপাৰ িপি , মেনেৰ বিহ থকা

দখা পাই লাক সকেল ভয় কিৰেল৷ ১৬ সই ঘটনা িয সকল লােক

দিখিছল তওঁেলােক লাক সকলক, কেনৈক িক ঘিটল আৰু ভূেত পাৱা

মা হ জনৰ আৰু গাহিৰেবাৰৰ িবষেয় বজুাই িদেল৷ ১৭ তিতয়া সই

ঠাইৈল অহা লাক সকেল যীচুক তওঁেলাকৰ অ লৰ পৰা আতিৰ যাবৈল

িবনয় কিৰেল৷ ১৮ পাছত যীচুেৱ যিতয়া সই ঠাই এিৰ যাবৰ বােব নাৱত

উিঠবৈল ধেৰােত, ভূতৰ িনয় ণত িয জন আিছল, সই ব ি জন ওচৰৈল

আিহ তওঁৰ সেত তওঁক ৰািখবৈল িবনয় কিৰেল৷ ১৯ িক ু তওঁ সই

ব ি ক অ মিত িনিদ ক’ ল, “তুিম ঘৰৈল গ আ ীয় সকলৰ ওচৰৈল

যাৱা আৰু ভুেৱ তামাৰ জীৱনৈল িক কিৰেল আৰু কেন দয়া পালা,

সই িবষেয় তওঁেলাকক কাৱাৈগ।” ২০ তিতয়া মা হ জেন সই ঠাই

এিৰ, যীচুেৱ তওঁৈল িয মহৎ কম কিৰেল, সই কথা িদকাপিল দশত

ঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল; তােত সকেলােৱ িব য় মািনেল। ২১ পাছত

যীচুেৱ যিতয়া নােৱেৰ আেকৗ িসপাৰৈল গ’ল, তিতয়া মা হৰ বহৃৎ দল

এটা তওঁৰ ওচৰত গাট খােল; সই সময়ত তওঁ সাগৰৰ তীৰত আিছল।

২২ এেনেত যায়ীৰ নােমেৰ নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী এজেন আিহ তওঁক
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দিখ তওঁৰ চৰণত পিৰল৷ ২৩ তওঁ বােৰ বােৰ িবনয় কিৰ যীচুক কেল,

“ মাৰ ছাৱালী জনীৰ মতুৃ ওচৰ চািপেছ; তাই যন হ জীয়াই থােক,

এই কাৰেণ আপিুন আিহ, তাইৰ গাত হাত িদয়কিহ।” ২৪ তিতয়া যীচু

তওঁৰ লগত গ’ল আৰু ব লাক তওঁৰ পােছ পােছ গ তওঁক হঁিচ‐

মিল ধিৰেল। ২৫আৰু সই সময়ত তােত বাৰ বছৰ ধিৰ তজ যাৱা

ৰাগ ভাগ কিৰ থকা িতেৰাতা এজনী আিছল৷ ২৬ অেনক বজৰ ওচৰত

িচিকৎসা কিৰ আৰু স খৰচ কিৰও তওঁ হাৱা নািছল, িক ু বিচ

ক েহ পাই আিছল৷ ২৭ তওঁ যীচুৰ িবষেয় িন, লাক সকলৰ মাজত

সামাল আৰু তওঁৰ পাছফােলিদ আিহ, তওঁৰ কােপাৰ চুেল৷ ২৮ িকয়েনা

তওঁ কিছল, ‘মই যিদ তওঁৰ কােপাৰ মােথান চুবৈল পাওঁ, তিতয়াও মই

ৰ া পাম’। ২৯ তিতয়া তওঁ যীচুক চুবৈল পাই, তওঁৰ তজ ব থকা

কাই গ’ল আৰু তওঁ শৰীৰত সই ব ািধৰ পৰা মু হাৱা গম পােল।

৩০ সই সময়ত যীচুেৱ িনজৰ পৰা শি ওলাই যাৱা গম পাই, লাক

সকলৰ মাজত মখু ঘৰূাই িধেল, “ মাৰ কােপাৰ কােন চুেল?” ৩১ তােত

তওঁৰ িশষ সকেল তওঁক কেল, “ লাক সকেল আেপানাক হঁিচ‐ মিল

ধৰা দিখও, কােন মাক চুেল বিুল কয় ন?” ৩২ িক ু সই কম কৰা

জনীক দিখবৈল তওঁ চািৰওফােল চােল। ৩৩ তিতয়া সই িতেৰাতাই

িনজৈল িয ঘিটল, সই িবষেয় জািনব পাৱাত, ভেয়েৰ কঁিপ কঁিপ আিহ

তওঁৰ আগত পিৰল আৰু সকেলা সত কথা ক’ ল৷ ৩৪ তােত যীচুেৱ

তওঁক ক’ ল, “আইিট, তামাৰ িব ােসই তামাক কিৰেল; শাি েৰ

যাৱা আৰু থািক তামাৰ সই ব ািধৰ পৰা মু হাৱা।” ৩৫ তওঁ

এই কথা কয় থােকােত, নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৰ পৰা মা হেবােৰ

আিহ ক’ ল, “ তামাৰ ছাৱালী মিৰল৷ ৰকু পনুৰ িকয় ক িদয়া?” ৩৬

িক ু যিতয়া সই বাক যীচুৰ কাণত পিৰল, তওঁ নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী

জনক কেল, “ভয় নকিৰবা; িব াস মােথান ৰাখা।” ৩৭ পাছত িপতৰ,

যােকাব আৰু যােকাবৰ ভােয়ক যাহন িক ু তওঁেলাকৰ বািহেৰ আন

কােকা তওঁৰ লগত থািকব িনিদেল। ৩৮ তওঁেলােক নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী

জনৰ ঘৰৈল আিহ তােত ন আৰু বৰ িবলাপ কৰােবাৰক দিখেল। ৩৯

পাছত যীচুেৱ িভতৰৈল সামাই, তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক িকয়

িবলাপ আৰু ন কিৰছা? ৪০ ছাৱালী জনী মৰা নাই, টাপিনতেহ

আেছ।” তােত তওঁেলােক তওঁক হাঁিহেল। িক ু তওঁ সকেলােক বািহৰ

কিৰ, ছাৱালী জনীৰ মাক‐ দউতাক আৰু তওঁৰ স ী সকলক লগত

ল, িয ঠাইত ছাৱালী জনী আিছল, সই ঠাইৈল গ’ল। ৪১ পাছত তওঁ

ছাৱালী জনীৰ হাতত ধিৰ তাইক কেল, “টািলথা মী”; অথাৎ, “আইিট,

মই তামাক কওঁ, উঠা।” ৪২ সই মু ওেত ছাৱালী জনীেয় উিঠ খাজ

কািঢ়েল, (িকয়েনা তাইৰ বয়স বাৰ বছৰ হিছল) ৷ তিতয়া তওঁেলােক

অিতশয় িব য় মািনেল। ৪৩ পাছত এই কথা যন কােনও নাজােন, তাৰ

বােব তওঁ তওঁেলাকক এেন দঢ়ৃ আ া িদেল আৰু তাইক কােনা খাৱা

ব িদবৈল ক’ ল।

৬ তাৰ পাছত যীচুেৱ সই ঠাইৰ পৰা ওলাই, িনজ নগৰৈল আিহল

আৰু তওঁৰ িশষ সকেলা তওঁৰ পােছ পােছ আিহল। ২ পাছত

যিতয়া িব ামবাৰ আিহল, তওঁ নাম‐ঘৰত উপেদশ িদবৈল ধিৰেল।

তােত ব েলােক িন, তওঁৰ কথাত িব য় মািন কেল, “ তওঁ এইেবাৰ

িশ া ক’ৰ পৰা পােল? ঈ েৰ তওঁক িদয়া এেন ান কেন ৱা? আৰু

তওঁৰ হাতৰ াৰাই য এইৰেূপ পৰা ম কাযেবাৰ সািধত হয়, এইেবাৰ

না িক? ৩ ই সই বাৈঢ় নহয় ন? মিৰয়মৰ পু আৰু যােকাব, যািচৰ,

িযহূদা আৰু িচেমানৰ ককােয়ক নহয় ন? ইয়াৰ ভনী কইজনীও আমাৰ

ইয়াত নাই ন?” এইদেৰ তওঁেলােক তওঁত িবিঘিন পােল। ৪ তিতয়া

যীচুেৱ তওঁেলাকক কেল, “আেপান দশ, আেপান ািত আৰু আেপান

ঘৰৰ বািহেৰ, আন কােনা ঠাইত এজন ভাববাদী মযদাহীন নহয়।”

৫ সই ঠাইত তওঁ কইজনমান নিৰয়াৰ গাত হাত িদ, তওঁেলাকক

কৰাৰ বািহেৰ তাত আন এেকা পৰা ম কায কিৰব নাৱািৰেল৷ ৬

তওঁেলাকৰ অিব াসত তওঁ িব য় মািনেল। পাছত তওঁ চািৰওফালৰ

গাঁৱৈল গ উপেদশ িদেল। ৭ যীচুেৱ তওঁৰ সই বাৰ জন পাঁচিনক

ওচৰৈল মািত আিনেল, আৰু জন জনৈক তওঁেলাকক পিঠয়াই িদেল৷

তওঁেলাকক অ িচ আ ােবাৰৰ ওপৰত মতা িদ, ৮ এই আেদশ

িদেল য, তওঁেলােক যন বাটত যা া কেৰাঁেত িনজৰ লাখিুট ডালত

বািহেৰ লগত আন এেকা নাৰােখ আৰু তওঁেলােক যন লগত িপঠা বা

জােলাঙা বা টঙািলত পইচা, এইেবাৰ নলয়; ৯আৰু দীঘল চালাও যন

িনিপে , িক ু তওঁেলােক ভিৰত চে ল িপ ক। ১০ যীচুেৱ তওঁেলাকক

পনুৰ কেল, “ তামােলােক যিতয়া এখন ঘৰত সােমাৱা, তিতয়া সই

ঠাইৰ পৰা ওলাই নােযাৱাৈলেক, সই ঘৰেত থািকবা। ১১ িক ু ঠাইৰ

মা েহ যিদ তামােলাকক হণ নকেৰ আৰু তামােলাকৰ কথাও েন,

তেনহেল সই ঠাইৰ পৰা ওলাই যাওঁেত সই ঠাইৰ লাক সকলৰ িবপে

মাণ ৰেূপ তামােলাকৰ ভিৰ‐তলৱুাৰ ধিুল জাকািৰ পলাবা।” ১২

পাছত তওঁেলােক ওলাই গ মা হেবাৰক মন‐পালটন কিৰবৈল চাৰ

কিৰেল; ১৩ ব ত ভূত খদােল আৰু ব ত নিৰয়া লাকৰ গাত তল

সািন, তওঁেলাকক কিৰেল। ১৪ এেনদেৰ যীচুৰ নাম চািৰওফােল

খ াত হবৈল ধিৰেল; তাৰ পাছত হেৰাদ ৰজােয়া এই কথােবাৰ িনবৈল

পােল৷ িকছুমান লােক ক’ব ধিৰেল য, “ যাহন বা াইজক মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা জীিৱত হ’ল; এই হতুেক তওঁ এইেবাৰ পৰা ম কায সাধন

কিৰব পািৰেছ”। ১৫ িক ু অ িকছুমােন ক’ ল, “ তওঁ এিলয়া”; আন

কােনাবাই কেল, “পৰুিণ কালৰ ভাববাদী সকলৰ িনিচনা তেৱাঁ এজন

ভাববাদী”। ১৬ িক ু হেৰােদ এইেবাৰ কথা িন কেল, “ যাহন, িয

জনৰ মই মৰূ ছদন কিৰেলাঁ, তওঁেহ উিঠল”। ১৭ িকয়েনা হেৰােদ

িনেজ মা হ পিঠয়াই যাহনক ধিৰ আিন ব ীশালত ব কিৰ ৰািখিছল৷

এইদেৰ তওঁক ব ী কৰাৰ কাৰণ আিছল হেৰািদয়া, িয জনী তওঁৰ

িনজ ভাই িফিলপৰ ভাযা আিছল আৰু এইজনী হেৰািদয়াৰ বােবই তওঁক

ব ী কিৰিছল; কাৰণ হেৰােদ হেৰািদয়াক িবয়া কৰাইিছল৷ ১৮আৰু

যাহেন হেৰাদক কিছল, “তুিম ভাইৰ প ীক িনজৰ লগত ীৰেূপ য

ৰািখছা, এয়া িবধান স ত নহয়”। ১৯ এই কথাৰ কাৰেণ হেৰািদয়া

তওঁৰ িবেৰাধী হিছল, আৰু তওঁক বধ কিৰবৈল ই া কিৰিছল, িক ু

বধ কিৰব পৰা নািছল। ২০ িকয়েনা হেৰােদ যাহনক ভয় কিৰিছল

আৰু জািনিছল য, যাহন এজন ধািমক আৰু পিব লাক৷ সেয়েহ

হেৰােদ তওঁক িনৰাপেদ ৰািখবৈল য কিৰিছল৷ যিতয়া তওঁ যাহনৰ

িশ া িনিছল, তিতয়া সই িশ াই তওঁক িবচিলত কিৰিছল আৰু

আনে েৰ তওঁৰ কথা িনিছল। ২১ িক ু এেন এটা িদন আিহল,

সইিদনা হেৰািদয়াই িনজৰ কাৰেণ কাম কিৰবৈল এক েযাগ পােল:

হেৰােদ িনজৰ জ িদনৰ িদনা তওঁৰ িবষয়া, সনাপিত, আৰু গালীল

েদশৰ ধান লাক সকলক নশ‐ ভাজৈল িনম ণ কিৰিছল৷ ২২ তােত

হেৰািদয়াৰ আেপান জীেয়ক িভতৰৈল আিহল আৰু নািচ নািচ, হেৰাদ

আৰু তওঁেৰ সেত ভাজনত বহা সকলক স ু কিৰেল৷ তিতয়া ৰজাই

তাইক ক’ ল, “তুিম িয ই া কৰা মাক খাজা, মই তােক তামাক

িদম”। ২৩আৰু শপত খাই তাইক ক’ ল, “ মাক িযহেক খাজা, মই

তােকই িদম, আনিক মাৰ ৰাজ ৰ আধা অংশও মই িদম৷” ২৪ তিতয়া

তাই বািহৰৈল গ িনজৰ মাকক িধেল, “মই িক খিুজম?” তওঁ ক’ ল,

“ যাহন বা াইজকৰ মৰূ।” ২৫ তিতয়া তাই বগাই ৰজাৰ ওচৰৈল আিহ

ক’ ল, “মই এিতয়াই বা াইজক যাহনৰ মৰূেটা এখন থালত আিন মাক

িদয়ােটা ই া কেৰাঁ।” ২৬ তােত ৰজা শাকাতুৰ হ’ল িক ু িনজৰ শপতৰ

কাৰেণ আৰু ভাজনত বহা সকলৰ স খূত তাইক বি ত কিৰবৈল ই া

নকিৰেল, ২৭ তােত ৰজাই যাহনৰ মৰূ আিনবৈল ৰ ক সনা এজনক

আ া িদ পিঠয়ােল। তিতয়া সই সনা গ ব ীশালত যাহনৰ মৰূ ছদন

কিৰেল, ২৮আৰু যাহনৰ মৰূেটা এখন থালত আিন ছাৱালী জনীক িদেল

আৰু তাই গ তাইৰ মাকক িদেল। ২৯ পাছত তওঁৰ িশষ সকেল এই

কথা িনবৈল পাৱাত তওঁৰ মতৃেদহেটা ল গ’ল আৰু মদাম িদেল। ৩০

পাছত পাঁচিন সকেল যীচুৰ ওচৰত গাট খােল আৰু তওঁেলােক িয িয

কিৰিছল আৰু িয িয িশকাইিছল, সই সকেলা িবষয় তওঁৰ আগত বণনা

কিৰেল। ৩১ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক কেল, “ তামােলােক অকেল

এখন িনজন ঠাইৈল যাৱা আৰু তােত িকছুকাল িব াম কৰা৷” িকয়েনা
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সই সময়ত ইমান মা হ অহা‐ যাৱা কিৰ আিছল য, তওঁেলােক অৱসৰ

লবৈল আৰু ভাজন কিৰবৈলেকা িজৰিণ পাৱা নািছল। ৩২ তিতয়া

িশষ সকল নাৱত উিঠ অকেল িনজন ঠাই এখনৈল গ’ল। ৩৩ িক ু ব

মা েহ তওঁেলাকক যাৱা দিখেল আৰু তওঁেলাকক িচিন পােল৷ সেয়েহ

তওঁেলাকক দখা লাক সকেল আটাই নগৰৰ পৰা বােমেৰ তাৈল বগাই

গ’ল, আৰু তওঁেলাকতৈক আেগ গ তাত উপি ত হ’ল। ৩৪ যিতয়া যীচু

পাৰৈল আিহল, তিতয়া তওঁ ব লাকক তাত উপি ত হ থকা দিখেল

আৰু তেখত সকলক দিখ তওঁৰ মৰম লািগল; িকয়েনা তেখত সকল

ৰখীয়া নােহাৱা মৰৰ িনিচনা আিছল৷ তওঁ তেখত সকলক অেনক

উপেদশ িদবৈল ধিৰেল। ৩৫ পাছত িদনৰ শষ ভাগত তওঁৰ িশষ

সকল ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “এই ঠাই িনজন আৰু সময় ব পলম হ

গ’ল; ৩৬ গিতেক লাক সকলক এিতয়া িবদায় িদয়ক, তিতয়া তেখত

সকেল ওচৰৰ গাঁৱৈল গ িনজৰ কাৰেণ খাৱা ব িকিনব পািৰব৷” ৩৭

িক ু যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক তেখত সকলক

খাবৈল িদয়া৷” তােত তওঁেলােক তওঁক কেল, “আিম গ শ আধিল

(দীনাৰ) ৰ িপঠা িকিন তেখত সকলক খাবৈল িদম ন”? ৩৮ িক ু তওঁ

িশষ সকলক ক’ ল, “ তামােলাকৰ লগত কইটা িপঠা আেছ”? পাছত

তওঁেলােক িবচাৰ ল কেল, “পাঁচটা িপঠা আৰু টা মাছ আেছ”। ৩৯

তিতয়া কচা বনৰ ওপৰত সকেলােক জমু জমুৈক বিহবৈল তওঁ আেদশ

িদেল। ৪০ তােত তওঁেলােক এশ এশ আৰু প াশ প াশ কিৰ গাট

বাি বিহল। ৪১ তিতয়া তওঁ সই পাঁচটা িপঠা আৰু টা মাছ ল গৈল

চাই, আশীবাদকিৰেল; আৰু লাক সকলক ভগাই িদবৈল িপঠা ভািঙ ভািঙ

িশষ সকলক িদ থািকল; আৰু মাছ টাও সকেলােক ভাগ কিৰ িদেল। ৪২

তােত সকেলােৱ খাই তৃ হ’ল। ৪৩ পাছত তওঁেলােক ডাখৰা‐ডুখিৰ

িপঠা আৰু মাছেবাৰ তুিল বাৰটা পািচ ভৰােল। ৪৪ সই িপঠা ভাজন কৰা

মা হ পাঁচ হাজাৰ আিছল। ৪৫ তাৰ পাচত যীচুেৱ লাক সকলক িবদায় িদ

থােকােত, তওঁৰ িশষ সকলক নাওত উিঠ তওঁ যাৱাৰ আগেত িসপােৰ

থকা বৎ‐ চদা নগৰৈল যাবৰ বােব আ েহেৰ আ া িদেল। ৪৬ তাৰ

পাছত তওঁ তওঁেলাকৰ পৰা িবদায় ল াথনা কিৰবৈল পবতৰ ওপৰৈল

গ’ল। ৪৭ সি য়া সময়ত সই নাও খন সাগৰৰ মাজত পাইিছল আৰু

তওঁ অকেল বামত অ◌ািছল। ৪৮ পাছত তওঁ দিখেল য, িশষ সকেল

বতাহৰ িবপৰীেত অিত কে েৰ ব’ঠা বাই নাওত গ আেছ৷ যীচুেৱ িনশা

চতুথ পৰ মানত, সাগৰৰ ওপেৰিদ খাজকািঢ় তওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহ,

তওঁেলাকক পাছ পলাই যাবৈল ই া কিৰেল। ৪৯ িক ু সাগৰৰ ওপৰত

তওঁক খাজকািঢ় অহা দিখ তওঁেলােক ভূত বিুল ভািব, িচঞিৰ উিঠল;

৫০ িকয়েনা তওঁক দিখ সকেলােৰ উ ল‐থু ল লািগিছল। তিতয়া

তওঁ তওঁেলাকৰ সেত কথা হ’ল আৰু কেল, “সাহস ৰাখা; মইেহ হয়,

ভয় নকিৰবা”। ৫১ পাছত তওঁ িশষ সকলৰ লগত নাৱত উিঠল আৰু

বতােহা নাইিকয়া হ’ব ধিৰেল। তােত তওঁেলােক মনেত অিতশয় িব য়

মািনেল; ৫২ িকয়েনা তওঁেলােক িপঠাৰ িবষেয় বিুজ নাপােল, কাৰণ বিুজ

নাপাবৈল তওঁেলাকৰ মন কিঠন কৰা হ’ল। ৫৩ তাৰ পাছত তওঁেলােক

পাৰ হ িগেনচৰৎ েদশ পােল, আৰু তােত নাও খন লগােল। ৫৪আৰু

তওঁেলােক নাৱৰ পৰা নািম আেহােত সই ঠাইৰ মা হেবােৰ যীচুক িচিন

পােল৷ ৫৫ তওঁেলােক বগাই গ সই অ লৰ চািৰওফােল থকা ৰাগী

সকলক খাটত তুিল আিনেল, আৰু তওঁ িয ঠাইত আেছ বিুল িনেল,

তাৈলেক ৰাগী সকলক িনবৈল ধিৰেল। ৫৬ তওঁ িয িয নগৰ আৰু গাঁৱৈল

গিছল, সই সকেলা ঠাইেত নিৰয়া সকলক হােট‐বজােৰ থেল, আৰু

াথনা কিৰেল যােত তওঁেলােক তওঁৰ কােপাৰৰ দিহ মােথান চুবৈল

পায়; এইদেৰ িযমােন চুেল, সকেলােৱ ৰ া পােল।

৭ তাৰ পাছত িযৰচূােলমৰ পৰা অহা কইজনমান িবধানৰ অধ াপক

ফৰীচী সকলৰ সেত আিহ যীচুৰ ওচৰত গাট খােল৷ ২ তওঁেলােক

তওঁৰ কইজনমান িশষ ক অ িচ অথাৎ হাত ধৱুাৈক ভাজন কৰা

দিখিছল। ৩ িকয়েনা ফৰীচী আৰু আন ই দী সকেল হাত ভালৈক ধেুল

ভাজন নকেৰ; এই িনয়মক তওঁেলাকৰ পিৰচাৰক সকেল পৰুেুষ পৰুেুষ

চিল অহা িবিধৰ িনিচনাৈক মািন চেল। ৪আৰু বজাৰৰ পৰা আিহ গা

নােধাৱা পয তওঁেলােক ভাজন নকেৰ৷ ইয়াৰ উপিৰ তওঁেলােক

মািন চিলবৈল হণ কৰা ব ৰীিত আেছ অথাৎ তওঁেলােক ব ৱহাৰ কৰা

বািট, লাটা, িপতলৰ পা আিদৰ লগেত ভাজন শয়ন কৰা ঠাইেবাৰ

পানীেৰ ধইু লাৱা িনয়মেবােৰা কেঠাৰ ভােব পালন কেৰ। ৫ তিতয়া

ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধ াপক সকেল তওঁক িধেল, “আেপানাৰ িশষ

সকেল পিৰচাৰক সকেল পালন কৰা পবূপৰুষুৰ িবিধৰ দেৰ আচৰণ

নকৰাৈক, অ িচ হােতেৰ িকয় ভাজন কেৰ”? ৬ তিতয়া তওঁ ক’ ল,

“আেপানােলাক কপটীয়া সকলৰ িবষেয় িযচয়াই ভালৈকেয় ভােবাি

চাৰ কিৰিছল, তওঁ িলিখিছল ‐ ‘এই মা হেবােৰ ওঁেঠেৰ মাক স ান

কেৰ, িক ু তওঁেলাকৰ মন মাৰ পৰা ৈৰত থােক। ৭ তওঁেলােক

অনথকৰেূপ মাক ভি কেৰ, আৰু মা হৰ ৰীিত নীিতেবাৰ আ া বিুল

িশকায়৷’ ৮আেপানােলােক ঈ ৰৰ আ া এিৰ, লাক সকলৰ পৰুেুষ

পৰুেুষ চিল অহা িবধান মািনেছ”। ৯ তওঁ পণুৰ ক’ ল, “আেপানােলােক

এইদেৰ আেপানােলাকৰ পৰুেুষ পৰুেুষ চিল অহা িবধান মািনবৰ বােব,

ঈ ৰৰ আ া ভালৈকেয় অ া কিৰেছ। ১০ িকয়েনা মািচেয় ক’ ল,

‘তুিম তামাৰ িপত‐ৃমাতকৃ স ান কৰা’ আৰু ‘িয কােনােৱ িপত‐ৃমাতৰৃ

অিহেত বচন বােল, তওঁ িন েয় মৰক’। ১১ িক ু আেপানােলােক

কয় ‐ ‘িয কােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতকৃ কয়, মাৰ িয িয ব েৰ

আেপানােলাকৰ সহায় হব পািৰেলাঁ হয়, সইেবাৰ ক ান (ঈ ৰক

দান)কৰা হেছ; ১২ তেনহেল তওঁ িপতৃ বা মাতকৃ পনুৰ স ান কৰাৰ

েয়াজন নাই’; ১৩এইদেৰ আেপানােলােক পৰুেুষ পৰুেুষ চিলত হ

অহা িবিধৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ বাক মলূ হীন কিৰেছ। ইয়াৰ উপিৰ এেন

ধৰণৰ ব কাম আেপানােলােক কেৰ।” ১৪ পাছত যীচুেৱ লাক সকলক

ওচৰৈল মািত আিন আেকৗ ক’ ল ‐ “আেপানােলাক সকেলােৱ মাৰ কথা

নক আৰু বিুজ লওঁক। ১৫ বািহৰৰ পৰা মা হৰ িভতৰৈল সামাই অ িচ

কিৰব পৰা কােনা ব নাই; িক ু মা হৰ িভতৰৰ পৰা িয িয বািহৰৈল

ওলাই, সইেবােৰেহ মা হক অ িচ কেৰ। ১৬ কােৰাবাৰ যিদ িনবৈল

কাণ আেছ, তওঁ নক”। ১৭ পাছত তওঁ লাক সকলৰ ওচৰৰ পৰা

গ ঘৰত সামাল, তিতয়া তওঁৰ িশষ সকেল সই দ ৃ া েটাৰ অথ

তওঁক িধেল। ১৮ তােত যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােকা

ইমান অবজু ন? বািহৰৰ পৰা মা হৰ িভতৰৈল িযেবাৰ ব সামায়,

সইেবােৰ মা হক অ িচ কিৰব নাৱােৰ, ১৯ িকয়েনা সইেবাৰ ব

দয়ত সামাই নাযায়, সইেবাৰ পটত সামাই শৗচৰ াৰা বািহৰ হ

যায়; এই কথাষােৰা তামােলােক বিুজ পাৱা নাই ন?” এইদেৰ তওঁ

খাব পৰা সকেলা ব েক িচ বিুল ক’ ল। ২০ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “মা হৰ

পৰা িয ওলায় সইেবােৰ মা হক অ িচ কেৰ। ২১ িকয়েনা িভতৰৰ

পৰা, অথাৎ মা হৰ মনৰ পৰা িচ া, ব িভচাৰ, চুৰ, নৰ‐বধ, ২২

পৰ ী গমণ, লাভ, তা, ছল, কামািভলাষ, ‐দিৃ , িন া, অহংকাৰ,

মখুতা, এইেবাৰ ওলায়। ২৩ এই সকেলা ম িভতৰৰ পৰা ওলায়; আৰু

এইেবােৰই মা হক অ িচ কেৰ।” ২৪ পাছত তওঁ তাৰ পৰা উিঠ, তুৰ

আৰু চীেদানৰ সীমাৈল আতিৰ গ’ল। তােত এটা ঘৰত সামাই, কােনও

নজনাৈক থািকবৈল ই া কিৰেল, িক ু লকুাই থািকব নাৱািৰেল। ২৫

িয গৰাকী িতেৰাতাৰ জীেয়কক অ িচ আ াই ধিৰিছল, সই গৰাকী

িতেৰাতাই যীচুৰ িবষেয় িন ওচৰৈল আিহ তওঁৰ চৰণত পিৰল। ২৬

সই িতেৰাতা গৰাকী ীক আিছল আৰু জািতত চৰৈফনীকীয়া। তাইৰ

জীেয়কৰ পৰা ভূত খদাবৈল তাই তওঁক অ েৰাধ কিৰেল। ২৭ তিতয়া

তওঁ তাইক ক’ ল, “ থেম ল’ৰাহঁত খাই তৃ হওক; িকয়েনা ল’ৰাহঁতৰ

খাৱা ব ৰৰ আগত পলাই িদয়া উিচত নহয়”। ২৮ িক ু তাই উ ৰ

িদ তওঁক ক’ ল, “হয় ভু, তথািপ মজৰ তলত থকা েৰ ল’ৰাহঁতৰ

উফিৰ পৰােবাৰ খাবৈল পায়”। ২৯ তােত তওঁ তাইক ক’ ল, “এই কথাৰ

কাৰেণ তুিম যাৱা, তামাৰ জীেয়ৰাৰ পৰা ভূত বািহৰ হ ওলাই গ’ল।”

৩০ পােছ, তাই িনজৰ ঘৰৈল গ দিখেল য, ছাৱালী জনী শয াত ই

আেছ আৰু ভূত ওলাই িচ গ’ল। ৩১আেকৗ তওঁ তুৰৰ সীমাৰ পৰা

ওলাই, চীেদান হ িদকাপিলৰ সীমাৰ মােজিদ গালীল সাগৰৈল আিহল।
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৩২ তিতয়া মা হেবােৰ কলা আৰু খানা মা হ এজনক তওঁৰ ওচৰৈল

ল আিহল আৰু মা হ জনৰ গাত হাত িদবৈল তওঁক িবনয় কিৰেল। ৩৩

তিতয়া তওঁ সই মা হ জনক িভৰৰ মাজৰ পৰা আতৰাই িনেল আৰু

মা হ জনৰ কাণ খনত আঙুিল িদ; ৩৪ থইুেৰ িজভা চুই গৈল চাই

মিুনয়াহ কািঢ় ক’ ল‐ “ইফফাথা, অথাৎ মকুিল হওক”। ৩৫ তিতয়া

তওঁৰ কাণ মকুিল হ’ল; আৰু িজভােৰা বা আতিৰল, তওঁ পান হ কথা

ক’বৈল ধিৰেল। ৩৬ পাছত এই কথা কােকা নক’বৈল তওঁ তওঁেলাকক

আ া িদেল; িক ু তওঁ িযমােনই িনেষধ কিৰেল, িসমােনই অিধকৈক

তওঁেলােক ঘাষণােহ কিৰবৈল ধিৰেল; ৩৭আৰু তওঁেলােক অিতশয়

িব য় মািন ক’ ল, “ তওঁ সকেলােবাৰ ভালদেৰই কিৰেল; তওঁ কলােকা

িনবৈল আৰু বাবােকা কথা ক’বৈল শি িদেয়”।

৮ সই সময়ত ব মা হ দেল দেল আিহ তওঁৰ ওচৰত গাট খাব

ধিৰেল, িক ু তওঁেলাকৰ খাবৈল এেকা নািছল৷ তিতয়া যীচুেৱ

িনজৰ িশষ সকলক ওচৰৈল মািত ক’ ল, ২ “এই লাক সকলৈল মাৰ

মৰম লািগেছ; িকয়েনা এওঁেলাক মাৰ লগত আিজ িতিন িদন ধিৰ আেছ

আৰু এওঁেলাকৰ লগত খাবৈল এেকা নাই। ৩ যিদ মই তওঁেলাকক িনজৰ

িনজৰ ঘৰৈল লেঘােন িবদায় িদওঁ, তেনহেল বাটত হয়েতা অেচতন হ

যাব! িকয়েনা কােনা কােনা লাক ৈৰৰ পৰা আিহেছ”। ৪ তিতয়া

তওঁৰ িশষ সকেল তওঁক ক’ ল, “এই লাক সকল তৃ হব পৰাৈক এেন

িনজন ঠাইত ইমানেবাৰ িপঠা আিম ক’ৰ পৰা যাগাৰ কিৰব পািৰম?” ৫

তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলাকৰ কইটা িপঠা আেছ?”

তওঁেলােক ক’ ল, “সােতাটা”। ৬ তিতয়া তওঁ লাক সকলক মািটত

বিহবৈল আেদশ িদেল। পাছত তওঁ সই সােতাটা িপঠা ল িত কিৰ,

ভািঙ িবলাই িদবৈল তওঁৰ িশষ সকলক িদেল; তােত তওঁেলােক লাক

সকলক িবলাই িদেল। ৭আৰু তওঁেলাকৰ লগত অলপ সৰু মােছা আিছল;

তওঁ সই মাছিখিনেকা আশীবাদ কিৰেল আৰু িবলাই িদবৈল ক’ ল। ৮

তােত লাক সকেল খাই তৃ হ’ল। তাৰ পাছত তওঁেলােক ৰ যাৱা

টু ৰােবাৰৰ সােতাটা ভৰা পািচ তুিল ল’ ল। ৯ তােত তওঁেলাক ায়

চািৰ হাজাৰ মা হ আিছল। তাৰ পাছত যীচুেৱ তওঁেলাকক িবদায় িদেল;

১০ তওঁ িশষ সকলৰ সেত নাৱত উিঠল আৰু দলম থাৰ অ লৈল গ’ল।

১১ তিতয়া ফৰীচী সকল ওলাই আিহল আৰু তওঁেৰ সেত তক‐িবতক

কিৰবৈল ধিৰেল। তওঁেলােক তওঁক পৰী া কৰাৰ উে েশ গৰ পৰা

কােনা এটা পৰা ম কাযৰ িচন িবচািৰেল। ১২ তােত তওঁ আ াত

বৰৈক মিুনয়াহ পলাই ক’ ল, “এই কালৰ লাক সকেল িকয় পৰা ম

কাযৰ িচন িবচােৰ? মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, এই কালৰ লাক

সকলক কােনা িচন িদয়া নহ’ব।” ১৩ পােছ তওঁ তওঁেলাকক এিৰ

আেকৗ নাৱত উিঠ িসপাৰৈল িচ গ’ল। ১৪ তিতয়া িশষ সকেল লগত

িপঠা ল’বৈল পাহিৰেল। তওঁেলাকৰ লগত এটা িপঠাৰ বািহেৰ নাৱত

এেকােৱই নািছল। ১৫এেনেত তওঁ সতক কিৰ তওঁেলাকক আ া িদ

ক’ ল, “চাবা, তামােলােক ফৰীচী সকলৰ খিমৰ আৰু হেৰাদৰ খিমৰৈল

সাৱধান হ’বা।” ১৬ তােত িশষ সকেল ইজেন িসজেন যিু সহকােৰ

কাৱা‐ মলা কিৰ ক’ ল, “অ! আমাৰ িপঠা নাই।” ১৭ যীচুেৱ এই িবষেয়

জািনবৈল পাৱাত তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ িপঠা নােহাৱা

হতুেক, তামােলােক িকয় যিু ‐তক কিৰছা? তামােলােক এিতয়াৈলেক

বিুজ পাৱা নাই ন? এিতয়াৈলেক তামােলাকৰ দয় কিঠন কিৰ ৰািখছা

ন? ১৮ তামােলাকৰ চ আেছ িক ু নেদখা? তামােলাকৰ কাণ

আেছ িক ু না? তামােলাকৰ মনত নপেৰ ন? ১৯ মই যিতয়া পাঁচ

হাজাৰ মা হৰ মাজত পাঁচটা িপঠা ভািঙ িদিছেলাঁ, তিতয়া তামােলােক

ৰ যাৱা টু ৰা‐টু ৰেবাৰৰ কইটা পািচ তুিল লিছলা?” তওঁেলােক

ক’ ল, “বাৰটা”। ২০ “আৰু যিতয়া চািৰ হাজাৰ মা হৰ মাজত সােতাটা

িপঠা ভািঙ িদিছেলাঁ, তিতয়া তামােলােক ৰ যাৱা টু ৰা‐টু ৰেবাৰৰ

কইটা পািচ তুিল লিছলা?” তওঁেলােক ক’ ল, “সােতাটা”। ২১ তিতয়া

তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তেনহেল তামােলােক এিতয়াৈলেক বজুা নাই

ন?” ২২ পাছত তওঁেলাক বৎ‐ চদা গাঁৱৈল আিহল৷ লাক সকেল এজন

মা হক যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু তওঁক চুই িদবৈল িবনয় কিৰেল।

২৩ তিতয়া তওঁ সই অ জনক হাতত ধিৰ গাঁৱৰ বািহৰৈল ল গ’ল।

তােত তওঁৰ চ ত থইু িদেল আৰু শৰীৰ চুই িধেল‐ “িকবা দিখছা ন?”

২৪ তিতয়া তওঁ চ তুিল চাই ক’ ল, “ লাক সকলক দখা পাইেছা; িক ু

তওঁেলাক খাজকািঢ় ফুৰা গছৰ িনিচনা।” ২৫ তিতয়া যীচুেৱ তওঁৰ চ

পনুৰ হােতেৰ শ কিৰেল আৰু তওঁ চ মিল িদয়াত, সকেলা পনুৰু াৰ

হাৱা পােল আৰু সকেলােক ৈক দিখেল। ২৬ পাছত যীচুেৱ তওঁক

িনজৰ ঘৰৈল পঠাই িদ ক’ ল, “নগৰত নােসামাবা।” ২৭ পাছত যীচু

তওঁৰ িশষ সকলৰ সেত চীজািৰয়া‐িফিলপীৰ গাওঁেবাৰৈল ওলাই গ’ল৷

বাটত তওঁ িনজৰ িশষ সকলক িধেল, “মা হেবােৰ মাক কান বিুল

কয়?” ২৮ তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল‐ “িকছুমােন ‘ যাহন বা াইজক’;

িকছুমােন ‘এিলয়া’; আৰু আন িকছুমােন ভাববাদী সকলৰ মাজৰ এজন

বিুল কয়।” ২৯ তিতয়া তওঁেলাকক িধেল, “িক ু তামােলােক না

মাক কান বিুল ভাবা?” িপতেৰ উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “আপিুন ী ,

সই অিভিষ জন।” ৩০ তিতয়া এই িবষেয় কােৰা আগত নকবৈল

যীচুেৱ তওঁেলাকক সাৱধান কিৰ িদেল। ৩১ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক

কবৈল ধিৰেল য, মা হৰ পু ই ব ক ভাগ কিৰব লািগব, তওঁ

পিৰচাৰক সকলৰ াৰা অ া হ’ব আৰু ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ

অধ াপক সকেল তওঁক বধ কিৰব; তােত িতিন িদনৰ িদনা পনুৰাই

জীয়াই উিঠব লািগব। ৩২ তওঁ এই কথা ভােৱ ক’ ল। তিতয়া

িপতেৰ তওঁক এফলীয়াৈক িন, অ েযাগ কিৰব ধিৰেল। ৩৩ িক ু তওঁ

ঘিুৰ, িনজৰ িশষ সকলক চাই িপতৰক ডিবয়াই ক’ ল, “ মাৰ ওচৰৰ পৰা

িচ যা চয়তান! তই ঈ ৰৰ কথা নাভািব, মা হৰ কথােহ ভািবছ।” ৩৪

পাছত তওঁ িনজৰ িশষ সকলৰ সেত লাক সকলক ওচৰৈল মািত আিন

ক’ ল, “ কােনােৱ যিদ মাৰ পাছত আিহবৈল ই া কেৰ, তওঁ িনজেক

িনেজ দমন কৰক, আৰু িনজৰ ু চ তুিলৈল মাৰ পােছ পােছ আহক।

৩৫ িকয়েনা িয কােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰ া কিৰব খােজ, তওঁ তাক

হৰৱুাব; িক ু িয কােনােৱ মাৰ আৰু ভবাতাৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন

হৰৱুায়, তওঁ সই জীৱন ৰ া কিৰব। ৩৬ কাৰণ কােনা এজন মা েহ

গােটই জগত খন পাৱাৰ পাছেতা যিদ িনজৰ জীৱন হৰৱুাই, তেনহেল

তওঁৰ িক লাভ? ৩৭ িকয়েনা মা েহ আেপান জীৱনৰ সলিন িক িদব

পােৰ? ৩৮ কাৰণ এই কালৰ ব িভচাৰী আৰু পাপী লাকৰ স খুত িয

কােনােৱ মাক আৰু মাৰ বাক ত লাজ পায়, মা হৰ পু যিতয়া গৰ

পিব দূত সকলৰ সেত তওঁৰ িপতৰৃ তােপেৰ আিহব, তিতয়া তেৱাঁ

সই মা হত লাজ পাব।”

৯ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, ইয়াত

উপি ত থকা লাক সকলৰ মাজৰ িকছুমােন ঈ ৰৰ ৰাজ পৰা েমেৰ

অহা নেদখাৈলেক মতুৃ ৰ সাৱাদ নাপাব৷” ২ তাৰ ছয় িদনৰ পাছত যীচুেৱ

কৱল িপতৰ, যােকাব আৰু যাহনক লগত ল এটা ওখ পবতৰ ওপৰৈল

উিঠ গ’ল; তােত তওঁেলাকৰ স খুত তওঁ ৰপূা িৰত হ’ল। ৩ তওঁৰ ব

উ ল আৰু এেন বগা হিছল য পিৃথৱীৰ কােনা ধাবাই তেন বগা কিৰব

নাৱােৰ। ৪ তিতয়া মািচৰ সেত এিলয়াই তওঁেলাকক দখা িদেল,

আৰু যীচুৰ লগত কথা‐বতৰা হ’ল। ৫ তােত িপতেৰ মাত লগাই যীচুক

ক’ ল, “ৰি , ইয়াত থকা আমাৰ ভাল; আিম আেপানাৈল এটা, মািচৈল

এটা, এিলয়াৰ বােব এটা, এইদেৰ িতিনটা পঁজা সােজাঁ।” ৬ িকয়েনা িক

কব লািগিছল, সই িবষেয় িপতেৰ নাজািনিছল; কাৰণ তওঁেলাকৰ বৰ

ভয় লািগিছল। ৭ তিতয়া এেডাখৰ মেঘ তওঁেলাকক ছাঁ কিৰ ধিৰেল;

আৰু সই মঘৰ পৰা এই বাণী না গ’ল, “এওঁ মাৰ ি য় পু , এওঁৰ

কথা না”। ৮ পাছত তওঁেলােক অক ােত চািৰওফালৈল চাই, যীচুৰ

বািহেৰ আন কােকা দখা নাপােল৷ ৯ পাছত তওঁেলাক পবতৰ পৰা নািম

আেহােত, যীচুেৱ তওঁেলাকক এই আ া িদেল, “ তামােলােক িয িয

দিখলা, মা হৰ পু মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা পনুৰায় ঠাৈলেক এই িবষেয়

কােকা নক’বা”। ১০ তােত তওঁেলােক সই কথা মািন লেল িক ু ‘মতুৃ ৰ

পৰা পনুৰু ান’ িক হয়, এই িবষেয় িনজৰ মাজেত ধা‐ িধ কিৰেল।
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১১ পাছত তওঁেলােক যীচুক িধেল, “এিলয়া থেম আিহব লােগ বিুল

িবধানৰ অধ াপক সকেল িকয় কয়?” ১২ তােত তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“এই কথা বা িৱক য এিলয়াই থেম আিহ সকেলােক পনুঃ িত া কেৰ;

তেনহ’ ল মা হৰ পু ৰ িবষেয়ও না কেনৈক িলখা আেছ য, তওঁ

অেনক খেভাগ কিৰব আৰু তওঁক অৱেহলা কৰা হ’ব? ১৩ িক ু মই

তামােলাকক কওঁ য, এিলয়া আিহল আৰু তওঁৰ িবষেয় যেনৈক িলখা

আেছ, তেনৈক মা হেবােৰ িনজ ই া অ সােৰ তওঁৈল কিৰেল।” ১৪

পাছত যিতয়া তওঁেলাক অ িশষ সকলৰ ওচৰৈল আিহল, তিতয়া

তওঁেলাকৰ চািৰওফােল অেলখ মা েহ আিহ িভৰ কিৰ থকা দিখেল

আৰু িবধানৰ অধ াপক সকেল তােত তওঁেলাকৰ সেত তক‐িবতক কিৰ

আিছল। ১৫ তিতয়া লাক সকেল যীচুক দিখ অিতশয় চমৎকৃত হ’ল

আৰু তওঁৰ ওচৰৈল বগাই গ তওঁক আদৰিণ জনােল৷ ১৬ তিতয়া

তওঁ িশষ সকলক িধেল, “ তামােলােক এওঁেলাকৰ লগত িক িবষয়ত

তক‐িবতক কিৰ আছা?” ১৭ তিতয়া লাক সকলৰ মাজৰ পৰা এজন

লােক তওঁক উ ৰ িদেল, “ হ ৰ,ু মই আেপানাৰ ওচৰৈল মাৰ পু ক

আিনেলা; অ িচ আ াই তাৰ তাত েৱশ কিৰ তাক কথা কবৈল বাধা

কেৰ৷ ১৮ সই কাৰেণ তাৰ কঁপিন উেঠ আৰু তাক তলৈল পলাই িদেয়;

তাৰ মখুৰ পৰা ফন ওলায় আৰু য’ ত তাক ধেৰ, ত’ ত তাক আছাৰ মািৰ

পলায়; তিতয়া তাৰ মেুখিদ ফন ওলায়, আৰু িস দাঁত কৰেচ। িস খীণাই

গেছ; সেয়েহ তাক খদাবৈল আেপানাৰ িশষ সকলৰ আগত িনেবদন

কিৰিছেলাঁ, িক ু তওঁেলােক নাৱািৰেল।” ১৯ তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ হ অ িব াসী বংশ, মই তামােলাকৰ লগত িকমান

কাল থািকম? িকমান কালেনা তামােলাকক সিহম? তওঁক মাৰ ওচৰৈল

আনা৷” ২০ তােত তওঁেলােক ল’ৰা জনক তওঁৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু

তােত ভূতৰ আ াই যীচুক দখাৰ লেগ লেগ লৰা জনক মচুিৰ পলােল,

আৰু তােত িস মািটত পিৰ মেুখিদ ফন উিলয়াই, ছটফটাবৈল ধিৰেল।

২১ তিতয়া যীচুেৱ ল’ৰা জনৰ দউতাকক িধেল, “ইয়াৰ এেন অৱ া

হাৱা িকমান িদন হ’ল?” তােত তওঁ ক’ ল, “িশ কালেৰ পৰা হেছ;

২২আৰু এই আ াই তাক ন কিৰবৈল বােৰ বােৰ জইু আৰু পানীেতা

পলায়; িক ু আপিুন যিদ িকবা কিৰব পােৰ তেনহেল আমাৈল কৃপা কিৰ

উপকাৰ কৰক।” ২৩ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “যিদ পােৰ বিুল

ক’লা য! িব াস কৰা জনৰ বােব সকেলা স ৱ।” ২৪ তিতয়া সই

ল’ৰা জনৰ বােপেক িৰিঙয়াই ক’ ল, “িব াস কিৰেছাঁ; মাৰ অিব াসৰ

িতকাৰ কৰক!” ২৫ তিতয়া যীচুেৱ মা হৰ দলেটাক এেকলেগ ল’িৰ

অহা দিখ, সই অ িচ আ াক ডিবয়াই ক’ ল, “ হ বাবা আৰু কলা

আ া, মই তাক আ া িদেছাঁ, তই ইয়াৰ পৰা বািহৰ ওলাই যা; পনুৰ

ইয়াত েৱশ নকিৰিব৷” ২৬ তিতয়া িস আটাহ পািৰ ল’ৰা জনক বৰৈক

মােচাৰা মািৰ বািহৰ ওলাল; আৰু ল’ৰা জন দিখবৈল মৰাৰ িনিচনা

হাৱাত, ব ত মা েহ ক’ ল, “িস মিৰল”। ২৭ িক ু যীচুেৱ হাতত ধিৰ

তাক উঠােল আৰু তিতয়া িস উিঠ বিহল। ২৮ পাছত তওঁ ঘৰৰ িভতৰত

েৱশ কেৰাঁেত তওঁৰ িশষ সকেল পেুত তওঁক িধেল, “আিম সই

আ ােটাক িকয় খদাব নাৱািৰেলাঁ?” ২৯ তােত তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “ াথনাৰ অিবহেন আন কােনা উপােয়েৰ এইিবধক খদাব

নাৱািৰ।” ৩০ পাছত তওঁেলােক সই ঠাইৰ পৰা ওলাই, গালীল েদশৰ

মােজিদ যা া কিৰেল, িক ু যীচুেৱ ই া কিৰিছল, তওঁেলাকৰ যা াৰ

কথা কােনও যন নাজােন। ৩১ িকয়েনা তওঁ িনজৰ িশষ সকলক

িশ া িদ কিছল, বােল ‘মা হৰ পু ক মা হেবাৰৰ হাতত শাধাই িদয়া

হ’ব, তওঁেলােক তওঁক বধ কিৰব আৰু বধ কৰাৰ িতন িদনৰ পাছত

তওঁ পনুৰায় উিঠব’। ৩২ িক ু তওঁেলােক সই কথা বিুজেল, আৰু

তওঁক িধবৈলেকা ভয় কিৰেল। ৩৩ এইদেৰ তওঁেলাক কফৰনাহূমৈল

আিহল। পাছত তওঁ ঘৰ সামাই তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলােক

বাটত িক কাৱা‐ মলা কিৰিছলা?” ৩৪ িক ু তওঁেলাক িনজম িদ থািকল;

িকয়েনা কান , সই িবষেয় বাটত তওঁেলােক পৰ েৰ কাৱা‐

মলা কিৰ আিহিছল। ৩৫ তােত তওঁ বিহল, আৰু বাৰ জন পাঁচিনক

মািত ক’ ল, কােনােৱ যিদ থম হ’বৈল ই া কেৰ, তওঁ সকেলােৰ

শষ আৰু সকেলােৰ পিৰচাৰক হ’ব। ৩৬ তিতয়া তওঁ িশ এজনক ল

আিহল আৰু তওঁেলাকৰ মাজত থেল৷ ৩৭ তাৰ পাছত তাক কালাত ল

তওঁেলাকক ক’ ল, “িয কােনােৱ এেন িশ এিটক মাৰ নােমেৰ হণ

কেৰ; তওঁ মােকই হণ কেৰ আৰু িয কােনােৱ মাক হণ কেৰ, তওঁ

মাক পেঠাৱা জনক হণ কেৰ।” ৩৮ তিতয়া যাহেন তওঁক ক’ ল, “ হ

ৰ,ু আেপানাৰ নােমেৰ ভূতেবাৰক খেদাৱা এজনক আিম দিখেলাঁ;

িক ু তওঁ আমাৰ পােছ পােছ নহাত, আিম তওঁক িনেষধ কিৰেলাঁ।” ৩৯

তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “ তওঁক িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা মাৰ নােমেৰ

পৰা ম কায কৰাৰ পাছত, সানকােল মাৰ িন া কিৰব পৰা কােনা

নাই। ৪০ কাৰণ িয জন আমাৰ িবপ নহয়, তওঁ আমাৰ সপ । ৪১ িয

কােনােৱ ী ৰ লাক বিুল তামােলাকক এবািট পানীেক খৱুায়, মই

তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, তওঁ িনজৰ পৰু াৰ কােনামেত নেহৰৱুাব।

৪২ িক ু িয কােনােৱ মাত িব াস কৰা এই িশ সকলৰ মাজৰ এজনেৰা

িবিঘিন জ ায়, তওঁৰ িডিঙত জাঁত আঁিৰ, সাগৰত পলাই িদয়াই তওঁৰ

বােব ভাল হ’ব। ৪৩ যিদ তামাৰ হাত, তামাৰ িবিঘিনৰ কাৰণ হয়,

তেনহেল সই হাত কািট পেলাৱা; হতীয়া হ নৰকৰ মৱুা জইুৈল

যাৱাতৈক, কাঙা হ জীৱনত সােমাৱা তামাৰ ভাল। (Geenna g1067)

৪৫ যিদ তামাৰ ভিৰ, তামাৰ িবিঘিনেবাৰৰ কাৰণ হয়, তেনহেল সই

ভিৰ কািট পেলাৱা; টা ভিৰেৰ নৰকত পেলাৱা হাৱাতৈক, খাৰা হ

জীৱনত সােমাৱা তামাৰ ভাল। (Geenna g1067) ৪৭আৰু তামাৰ চ েৱা

যিদ তামাৰ িবিঘিনৰ কাৰণ হয়, তেনহেল তােকা উিলয়াই পেলাৱা;

‐চ ৱা হ, নৰকত পেলাৱা হাৱাতৈক, এচ ৱা হ, ঈ ৰৰ ৰাজ ত

সােমাৱা তামাৰ ভাল। (Geenna g1067) ৪৮ িকয়েনা সই ঠাইত পাক

নমেৰ আৰু জইুেয়া মায়৷ ৪৯ িকয়েনা িতজনক অি ৰপূ লােণেৰ

লণুীয়া কৰা হ’ব। ৫০ লাণ উ ম; িক ু যিদ লাণৰ সাৱাদ নাইিকয়া হয়,

তেনহেল তাক িকেহেৰ লণুীয়া কৰা যাব? তামােলাকৰ অ ৰত লাণ

ৰাখা, আৰু পৰ েৰ শাি েৰ থাকা।”

১০ তাৰ পাছত যীচুেৱ সই ঠাই এিৰ য নৰ িসপােৰ থকা িয দীয়াৰ

সীমাৈল গ’ল; আৰু লাক সকল আিহ আেকৗ তওঁৰ ওচৰত গাট

খােল৷ তওঁ িনজৰ অভ াস অ যায়ী তওঁেলাকক পনুৰ উপেদশ িদব

ধিৰেল। ২ তিতয়া ফৰীচী সকল আিহ তওঁক িধেল, “পৰুেুষ িনজৰ

িতেৰাতাক ত াগ কৰােতা িবধান স ত হয় ন?” এই তওঁক পৰী া

কিৰবৰ বােব িধিছল। ৩ তিতয়া তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “ মািচেয়

আেপানােলাকক িক আ া িদেল?” ৪ তওঁেলােক ক’ ল, “এটা মাণ

প িলিখ িদ তাইক ত াগ কিৰবৈল মািচেয় পৰুষুক অ মিত িদেল।” ৫

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলাক কিঠন মনৰ লাক হাৱাৰ

কাৰেণ তওঁ এই আ া আেপানােলাকৰ বােব িলিখেল, ৬ িক ু সিৃ ৰ

আিদেত ঈ েৰ তওঁেলাকক পৰুষু আৰু ী কিৰ িজেল। ৭ ‘এই হতুেক

পৰুেুষ িনজৰ িপত‐ৃমাতকৃ এিৰ তওঁৰ ভায াত আস হব, ৮আৰু েয়া

এক দহ হ’ব।গিতেক তওঁেলাক, পনুৰ জন নহয়, িক ু এক দহ।’ ৯

এেতেক ঈ েৰ যাক যাগ কিৰ িদেল, তওঁক কােনা মা েহ িবেয়াগ

নকৰক।” ১০ পাছত তওঁেলাক যিতয়া ঘৰত আিছল, িশষ সকেল এই

িবষেয় আেকৗ তওঁক িধেল। ১১ তােত তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “িয

মা েহ িনজৰ ভাযাক ত াগ কিৰ আন এজনীক িবয়া কৰায়, তওঁ তাইৰ

িবৰেু ব িভচাৰ কেৰ৷ ১২আৰু যিদ তাই িনজৰ ামীক ত াগ কিৰ আন

লাকৰ সেত িবয়া হয়, তেনহেল তােয়া ব িভচাৰ কেৰ।” ১৩ পাছত

লাক সকেল িশ েবাৰক শ কৰাৰ আশােৰ তওঁৰ ওচৰৈল ল আিহল,

িক ু তওঁৰ িশষ সকেল তওঁেলাকক ডিবয়ােল। ১৪ তিতয়া যীচুেৱ দখা

পাই তওঁেলাকৰ ওপৰত িপত হ ক’ ল, “িশ সকলক মাৰ ওচৰৈল

আিহব িদয়া, িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা ঈ ৰৰ ৰাজ এওঁেলাকৰ িনিচনা

এজনৰ বােবেহ। ১৫ মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, িয কােনােৱ িশ ৰ

িনিচনা হ ঈ ৰৰ ৰাজ হণ নকেৰ, তওঁ কােনামেত তাত েৱশ কিৰব

নাৱািৰব।” ১৬ পাছত তওঁ িসহঁতক কালাত ল’ ল আৰু িসহঁতৰ গাত

হাত িদ আশীবাদ কিৰেল। ১৭ পাছত তওঁ যা া আৰ কেৰাঁেত, এজন
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মা েহ তওঁৰ ওচৰৈল বগাই আিহ তওঁৰ আগতআঁঠু ল িধেল, “ হ

সৎ ৰ,ু অন জীৱনৰ অিধকাৰী হ’বৈল মই িক কিৰব লািগব?” (aiōnios

g166) ১৮ যীচুেৱ ক’ ল, “ মাক সৎ িকয় বিুলছা? ঈ ৰত বািহেৰ সৎ

কােনা নাই। ১৯ তুিম এই আ ােবাৰ িন য় জানা য: নৰ‐বধ নকিৰবা,

ব িভচাৰ নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা, িমছা সা ী িনিদবা, ব না নকিৰবা

আৰু িনজৰ িপত‐ৃমাতকৃ স ান কিৰবা৷” ২০ মা হ জেন ক’ ল, “ হ ৰ,ু

ডকা কালেৰ পৰা মই এই সকেলােবাৰ আ া পালন কিৰ আিহেছাঁ।” ২১

তিতয়া যীচুেৱ তওঁৈল চােল আৰু তওঁক ম কিৰ ক’ ল, “এটা িবষয়

তামাৰ বাকী আেছ; তুিম গ তামাৰ স বিচ দিৰ সকলক দান

কৰা, তিতয়ােহ গত তামাৰ ধন হ’ব৷ তাৰ পাছত আহা, মাক অ সৰণ

কৰা।” ২২ সই কথাত তওঁৰ মখু ক’লা পিৰল, আৰু তওঁ বৰ িখত হ

িচ গ’ল, িকয়েনা তওঁ ব ধন‐স ি থকা মা হ আিছল। ২৩ পাছত

যীচুেৱ চািৰওফােল চাই িশষ সকলক ক’ ল, “ধনী লােক ঈ ৰৰ ৰাজ ত

েৱশ কৰা কেন ঃসাধ !” ২৪ তওঁৰ সই কথাত িশষ সকেল িব য়

মািনেল। িক ু যীচুেৱ পনুৰ তওঁেলাকক ক’ ল, “ হ স ান সকল, িয

সকেল ধনত ভাৰসা কেৰ, তওঁেলাক ঈ ৰৰ ৰাজ ত সােমাৱা কেন

ঃসাধ ! ২৫ ধনী লাক ঈ ৰৰ ৰাজ ত েৱশ কৰাতৈক, বজীৰ িব াইিদ

উট সৰিক যাৱাই উজ।ু” ২৬ তােত তওঁেলােক অিতশয় িব য় মািন

ইজেন িসজেন কাৱা‐ ই কিৰ তওঁক িধেল, “ তেনহেল কােন পিৰ াণ

পাব?” ২৭ যীচুেৱ তওঁেলাকৰ ফােল চাই ক’ ল, “মা হৰ বােব অসাধ

হয়; িক ু ঈ ৰৰ বােব নহয়; িকয়েনা ঈ ৰৰ বােব সকেলা সাধ ।” ২৮

িপতেৰ তওঁক ক’বৈল ধিৰেল, “চাওক, আিম সকেলােক এিৰ, আেপানাৰ

পােছ পােছ আিহেলাঁ।” ২৯ যীচুেৱ ক’ ল, “মই তামােলাকক সত ৰেূপ

কওঁ, কােনােৱ যিদ মাৰ কাৰেণ বা মাৰ ভবাতাৰ কাৰেণ ঘৰ‐বাৰী,

ভাই‐ভনী, িপত‐ৃমাত,ৃ স ান, মািট ত াগ কিৰ আিহেছ, ৩০ তেনহেল

তওঁেলােক এইেবাৰৰ সলিন এশ ণ ওেভাতাই পাব। তাড়না ভাগ কিৰ

হেলও এই জগতত এশ ণ ঘৰ‐বাৰী, ভাই, ভনী, মাত,ৃ স ান আৰু মািট

পাব; ইয়াৰ উপিৰ পৰকালত অন জীৱন পাব। (aiōn g165, aiōnios

g166) ৩১ িক ু আগ হাৱা সকলৰ অেনক লাক পাছ হ’ব আৰু পাছ

হাৱা সকল আগ হ’ব।” ৩২ তাৰ পাছত তওঁেলােক িযৰচূােলমৈল যাৱা

বােটেৰ যা া কিৰ আিছল; আৰু যীচু তওঁেলাকৰ আেগ আেগ গ আিছল৷

এেনেত িশষ সকেল িব য় মািনেল, আৰু পােছ পােছ যাৱা সকলেৰা ভয়

লািগল। তিতয়া তওঁ আেকৗ বাৰ জন পাঁচিনক চপাই ল, িনজ জীৱনত

িযেবাৰ ঘটনা অলপেত ঘিটবলগীয়া আেছ, সই িবষয়েবাৰ তওঁেলাকক

ক’বৈল ধিৰেল, ৩৩ “ চাৱা, আিম িযৰচূােলমৈল যা া কিৰেছাঁ; আৰু

মা হৰ পু ক ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক সকলৰ হাতত

শাধাই িদয়া হ’ব৷ তওঁেলােক তওঁক দাষী কিৰ াণদ ৰ আ া িদ

অনা‐ই দী সকলৰ হাতত শাধাই িদব৷ ৩৪ তওঁেলােক তওঁক িব প

কিৰব, আৰু তওঁৰ গাত থইু পলাব, তওঁক চাবেুকেৰ কাবাব আৰু বধ

কিৰব; িক ু িতন িদনৰ পাছত তওঁ পনুৰায় উিঠব।” ৩৫ পাছত িচবিদয়ৰ

পেুতক যােকাব আৰু যাহেন তওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ হ ৰ,ু আিম

আেপানাক িযহেক খােজা, তােক যন আপিুন আমাৰ বােব কিৰব আিম

এেন ই া কেৰাঁ।” ৩৬ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই তামােলাকৰ বােব

িক কৰােতা তামােলােক ই া কৰা?” ৩৭ তওঁেলােক ক’ ল, “আেপানাৰ

তাপৰ ৰাজ ত আমাৰ এজেন যন আেপানাৰ সাঁ হােত আৰু এজেন

যন বাওঁহােত বিহবৈল পায়, এেন অ মিত িদয়ক।” ৩৮ িক ু যীচুেৱ

তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “ তামােলােক িক খিুজছা, সই িবষেয়

নাজানা। মই িয পা ত পান কেৰাঁ, তামােলােক সই পা ত পান কিৰব

পািৰবা ন? নতুবা মই িয বাি েৰ বা াইিজত হওঁ, তামােলােকও

তােৰ বা াইিজত হ’ব পািৰবা ন?” ৩৯ তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “আিম

পািৰম।” তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই িয পা ত পান কেৰাঁ,

তাত তামােলােকও পান কিৰবা; আৰু মই িয বাি ে েৰ বা াইিজত হওঁ,

তামােলােকও তােৰ বা াইিজত হ’বা। ৪০ িক ু কান জন মাৰ সাঁ

হােত বা বাওঁহােত বিহব, সই িবষেয় কবৈল মাৰ মতা নাই, িক ু িয

সকলৰ বােব যু ত কৰা হেছ, তওঁেলাককেহ িদয়া হ’ব।” ৪১আন দহ

জেন এই কথা িন, যােকাব আৰু যাহনৈল িপত হ’ব ধিৰেল। ৪২

যীচুেৱ তওঁেলাকক ওচৰৈল মািত ক’ ল, “অনা‐ই দী সকলৰ শাসনকতা

ৰেূপ িয সকল গণ , তওঁেলােক তওঁেলাকৰ ওপৰত ভু কেৰ; আৰু

িবষয়া সকেল তওঁেলাকৰ ওপৰত মতা চলায়, ইয়াক তামােলােক

জানা। ৪৩ িক ু তামােলাকৰ মাজত তেন নহয়৷ তামােলাকৰ মাজত

িয কােনােৱ মহান হ’বৈল ই া কেৰ, তওঁ তামােলাকৰ পিৰচাৰক

হওক, ৪৪আৰু তামােলাকৰ মাজত িয কােনােৱ হ’বৈল ই া

কেৰ, তওঁ সকেলােৰ দাস হওক। ৪৫ িকয়েনা মা হৰ পু সৱা ষা

পাবৰ বােব নহয়, িক ু সৱা ষা কিৰবৈল আৰু অেনকৰ মিু ৰ

মলূ ৰ অেথ িনজৰ াণ িদবৈলেহ আিহল।” ৪৬ তাৰ পাছত তওঁেলাক

িযৰীেহা নগৰৈল আিহল। তওঁ িয সময়ত িনজৰ িশষ সকলৰ সেত ব

লাকৰ লগত িযিৰেহা নগৰৰ পৰা গ আিছল, সই সময়ত পথৰ দাঁিতত

তীময়ৰ পেুতক বাৰতীময় নামৰ এজন অ িভখাৰী বিহ আিছল। ৪৭ সই

বােটিদ নাচৰতীয়া যীচু আিহ থকা বিুল িন, তওঁ আটাহ পািৰ ক’বৈল

ধিৰেল, “ হ দায়দুৰ স ান যীচু, মাক দয়া কৰক!” ৪৮ তােত অ মা হ

জনক মেন মেন থািকবৈল অেনক লােক ডিবয়ােল; িক ু তওঁ অিধকৈক

আটাহ পািৰ ক’ ল, “ হ দায়দুৰ স ান, মাক দয়া কৰক!” ৪৯ তিতয়া

যীচুেৱ থমিক ৰ তওঁক মািত আিনবৈল আ া িদেল৷ তিতয়া লাক

সকেল সই অ ক ক’ ল‐ “ভয় নকিৰবা, উঠা! তওঁ তামাক মািতেছ।”

৫০ তােত তওঁ িনজৰ কােপাৰ পলাই, জাঁপ মািৰ উিঠ, যীচুৰ ওচৰৈল

আিহল। ৫১ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক উ ৰ িদ িধেল, “মই তামাৰ বােব

িক কৰােতা তামাৰ ই া?” তােত সই অ ই তওঁক ক’ ল, “ৰ িুণ, মই

যন দিখবৈল পাওঁ।” ৫২ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ যাৱা৷ তামাৰ

িব ােসই তামাক ৰ া কিৰেল।” তওঁ তিতয়াই দিৃ পােল আৰু তওঁ

গ থকা পেথেৰ তওঁক অ সৰণ কিৰ যাব ধিৰেল।

১১ যিতয়া তওঁেলাক িযৰচূােলমৰ ওচৰৰ জতুন পবতৰ কাষত থকা

বৎফগী আৰু বথিনয়া পােল, তিতয়া যীচুেৱ িনজৰ িশষ সকলৰ

মাজৰ জনক আগত পিঠয়াই িদেল; ২আৰু তওঁেলাকক এই আেদশ

িদ ক’ ল ‐ “ তামােলােক স খুৰ গাওঁখন ল যাৱা৷ তাত তামােলােক

সামাওঁেতই, কােনা মা েহ কিতয়াও ঠা এটা গাধ পাৱািল বাি

থাৱা দিখবা; সই পাৱািলেটা মাৰ বােব আনাৈগ। ৩ কােনাবাই যিদ

তামােলাকক কয়, “এইেটা িকয় মিলছা?” তিতয়া তামােলােক ক’বা,

‘ ভুৰ ইয়াক েয়াজন আেছ, আৰু তওঁ এিতয়াই ইয়াক পনুৰ ইয়াৈল

পঠাই িদব’।” ৪ তিতয়া তওঁেলােক গ, ৱাৰৰ বািহৰত মকুিল বাটত

বাি থাৱা এটা গাধ পাৱািল পাই সইেটা মিলেল। ৫ এেনেত, তাত

িথয় হ থকা লাক সকেল ক’ ল, “ তামােলােক গাধ পাৱািল মিল িক

কৰা?” ৬ তােত তওঁেলােক যীচুেৱ কাৱাৰ দেৰ লাক সকলক কাৱাত,

লাক সকেল গাধ পাৱািলেটা আিনবৈল তওঁেলাকক এিৰ িদেল। ৭

পাছত িশষ জেন সই গাধ পাৱািলেটা যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু

তাৰ ওপৰত তওঁেলাকৰ কােপাৰ পািৰ িদেল৷ পাছত তাৰ ওপৰত তওঁ

বিহল। ৮ অেনেক িনজৰ িনজৰ কােপাৰেবাৰ পথত পািৰ িদেল, আৰু

িকছুমােন পথাৰৰ পৰা ডাল‐পাত আিদ কািট আিন পথত পািৰ িদেল। ৯

িয সকল লাক তওঁৰ আেগ‐পােছ গিছল আৰু িয সকেল তওঁক অ সৰণ

কিৰিছল, তওঁেলােক িৰিঙয়াই ক’বৈল ধিৰেল, ‘জয়! জয়! িয জন ভুৰ

নােমেৰ আিহেছ, তওঁ ধ ; ১০আৰু আমাৰ ওপৰ‐িপতৃ দায়দুৰ িয ৰাজ

আিহেছ, সই জন ধ ! উ েলাকত জয় িন হওক’। ১১ এইদেৰ যীচু

িযৰচূােলমত েৱশ কিৰেল আৰু মি ৰ এেলকাত সামাল। তাৰ পাছত

তওঁ চািৰওফােল ঘিূৰ সকেলােবাৰ চােল। এইদেৰ পলম হাৱাত সি য়া

হ আিহল, পাছত তওঁ বাৰ জন িশষ ৰ সেত বথিনয়া গাওঁৈল ওলাই

গ’ল। ১২ পাছিদনা খন তওঁেলাক বথিনয়া গাওঁৰ পৰা ঘিুৰ আেহােত,

তওঁৰ ভাক লািগল। ১৩ তিতয়া তওঁ ৈৰৰ পৰা, পােত সেত এেজাপা

িডমৰু গছ দিখ, ফল পাৱাৰ আশাত তাৈল গ’ল; িক ু ওচৰ পাৱাত

পাতৰ বািহেৰ এেকা নাপােল; িকয়েনা সই সময় িডমৰৰু ফল িদয়া বতৰ

নািছল। ১৪ তিতয়া তওঁ মাত লগাই সই গছক ক’ ল, “এিতয়াৰ পৰা
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কােনও তাৰ ফল কােনা কােল নাখাওঁক।” তওঁৰ িশষ সকেল, তওঁ

িক ক’ ল িনেল। (aiōn g165) ১৫ পাছত তওঁেলাক িযৰচূােলম আিহ

পাৱাত, যীচুেৱ মি ৰৰ এেলকাত সামাই মি ৰত বচা‐িকনা কৰা

সকলক বািহৰ কিৰবৈল ধিৰেল; আৰু ধন সেলাৱা সকলৰ মজ, আৰু

কেপৗ বচােবাৰৰ আসন লিুটয়াই পলােল; ১৬ তওঁ মি ৰৰ মােজিদ

কােনা লাকক বচা‐িকনা কিৰবৈল এেকা পা ল যাব িনিদেল। ১৭

তওঁ উপেদশ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “এেনদেৰ িলখা নাই ন?, ‘ য মাৰ

ঘৰক সকেলা জািতৰ বােব াথনাৰ ঘৰ বালা যাব? িক ু তামােলােক

তাক ডকাইতৰ হাকিৰলা’।” ১৮ এই কথা িন, ধান পেুৰািহত আৰু

িবধানৰ অধ াপক সকেল তওঁক কেনৈক বধ কিৰব পােৰ, তাৰ উপায়

িবচািৰব ধিৰেল৷ িক ু তওঁেলােক তওঁৈল ভয় কিৰেল কাৰণ গােটই

লাক সমেূহ তওঁৰ উপেদশত িব য় মািনিছল। ১৯আৰু সি য়া হ’ লই

তওঁেলাক নগৰৰ বািহৰৈল ওলাই গিছল। ২০ ৰািতপৱুা তওঁেলােক

সই বােটিদ আেহােত, সই িডমৰু গছেজাপা িশপাই সেত কাই যাৱা

দিখেল। ২১ তিতয়া িপতৰৰ মনত পিৰল আৰু তওঁ যীচুক ক’ ল, “ৰি ,

চাওক! আপিুন শাও িদয়া িডমৰু গছেজাপা কাই গ’ল।” ২২ যীচুেৱ

উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক ঈ ৰত িব াস ৰাখা; ২৩ মই

তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, িয কােনােৱ এই পবতেটাক যিদ কয়, ইয়াৰ

পৰা উিঠ সাগৰত পৰ গ, আৰু মনত সে হ নকিৰ িয জেন কয় আৰু তওঁ

যিদ সেয় ঘিটব বিুল িব াস কেৰ, তেনহেল তওঁৈল ঈ েৰ সেয় িস

কিৰব। ২৪এই হতুেক মই তামােলাকক কওঁ, তােমােলােক াথনা

কিৰ িয িয খাজা, সই সকেলােক পােলাঁ বিুল িব াস কৰা; তিতয়ােহ

পাবা, ২৫আৰু গত থকা তামােলাকৰ িপতেৃয় যােত তামােলাকেৰা

অপৰাধ মাকিৰব, সই বােব তামােলােক াথনা কিৰবৈল িথয় হওেত,

যিদ কােৰাবাৰ িবৰেু তামােলাকৰ িকবা কবলগীয়া থােক, তেনহেল

তওঁক িন য় মা কৰা। ২৬ িক ু তামােলােক যিদ মা নকৰা,

তেনহেল তামােলাকৰ গত থকা িপতেৃয়ও তামােলাকৰ অপৰাধ মা

নকিৰব৷” ২৭এইদেৰ তওঁেলাক আেকৗ িযৰচূােলমৈল আিহল৷ এেনেত

যীচুেৱ তওঁ মি ৰত ফুেৰােত, ধান পেুৰািহত, িবধানৰ অধ াপক, আৰু

পিৰচাৰক সকল তওঁৰ ওচৰৈল আিহ িধেল, ২৮ “আপিুন িক মতােৰ

এইেবাৰ কিৰেছ বা এইেবাৰ কিৰবৈল কােন এই মতা আেপানাক

িদেল?” ২৯ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই আেপানােলাকক

এটা কথা সােধা, আেপানােলােক মাক উ ৰ িদয়ক; তিতয়ােহ মই

িক মতােৰ এইেবাৰ কিৰেছাঁ সই িবষেয় আেপানােলাকক ক’ম। ৩০

‘ যাহনৰ বাি গৰ পৰা ন মা হৰ পৰা হিছল’? মাক উ ৰ িদয়ক।”

৩১ তিতয়া তওঁেলােক পৰ েৰ কাৱা‐ মলা আৰু যিু ‐তক কিৰ ক’ ল,

‘ গৰ পৰা বিুল যিদ কওঁ, তেনহেল তওঁত িকয় িব াস নকিৰলা, তওঁ

এেনৈক ক’ব। ৩২ িক ু মা হৰ বিুল ক’ম ন?’ তওঁেলােক মা হেবাৰৈল

ভয় কিৰেল, িকয়েনা সকেলােৱ যাহনক ৰেূপই এজন ভাববাদী বিুল

মািনিছল। ৩৩ পােছ তওঁেলােক যীচুক উ ৰ িদ ক’ ল, “আিম নাজােনা।”

তােত যীচুেৱও তওঁেলাকক ক’ ল, “মই িক মতােৰ এইেবাৰ কেৰাঁ,

সই িবষেয় মেয়া তামােলাকক নকওঁ।”

১২ পাছত যীচুেৱ দ ৃ া েৰ ধমীয় নতা সকলক ক’বৈল ধিৰেল,

“এজন মা েহ া াবাৰী পািত, তাৰ চািৰওফােল বৰা িদেল আৰু

গাত খাি তাত আঙুৰৰ ৰস চিপ উিলয়াবৰ বােব ঘালনী থেল৷ আৰু

এখন টিঙ সািজ খিতয়ক সকলৰ হাতত গতাই িদ আন দশৈল গ’ল।

২ পাছত তওঁ বতৰৰ িদনত খিতয়ক সকলৰ পৰা সই া াবাৰীৰ

িকছুমান িটৰ অংশ পাবৈল তওঁেলাকৰ ওচৰৈল এজন দাসক পঠাই

িদেল। ৩ িক ু তওঁেলােক সই দাস জনক ধিৰ, কাবাই মিল দা‐

হােত পিঠয়াই িদেল। ৪ পাছত আন এজন দাসক পেঠাৱা হ’ল, তােত

তওঁেলােক সই দাসক মৰূত আঘাত কিৰেল আৰু অপমােনা কিৰেল। ৫

পনুৰ আন এজনক পেঠাৱাত তওঁেলােক তওঁেকা বধ কিৰেল৷ এেনদেৰ

িকছুমানক কাবােল আৰু িকছুমানক বধ কিৰেল। ৬ পাছত পিঠয়াবৈল

তওঁৰ এজন মােথান ব ি আিছল, সই জন হ’ল তওঁৰ ি য় পু ৷

অৱেশষত তওঁ, তওঁেকা তওঁেলাকৰ ওচৰৈল পঠাই িদেল৷ তওঁ ক’ ল,

‘ তওঁেলােক িন য় মাৰ পু ক স ান কিৰব৷’ ৭ িক ু সই খিতয়ক

সকেল পৰ েৰ আেলাচনা কিৰ কেল, ‘এই জেনই উ ৰািধকাৰী; আহা,

আিম এওঁক বধ কেৰাঁ; তিতয়া উ ৰািধকাৰ আমােৰই হ’ব’। ৮ তিতয়া

তওঁেলােক তওঁক ধিৰেল আৰু বধ কিৰ, া াবাৰীৰ বািহৰত পলাই

িদেল। ৯ এেতেক শষত সই া াবাৰীৰ গৰাকীেয় িক কিৰব? তওঁ

আিহ, সই খিতয়ক সকলক সংহাৰ কিৰ সই বাৰী আন লাকক িদব।

১০ এই ধমশা ৰ বচন তামােলােক পঢ়া নাই ন? ‘ঘৰ‐সেজাতা সকেল

িয িশল অ া কিৰেল, সেয় চুকৰ ধান িশল হ’ল’; ১১ এেয় ভুৰ পৰা

হ’ল আৰু আমাৰ দিৃ ত আচিৰত;” ১২ তিতয়া তেখত সকেল যীচুৰ সই

দ ৃ া েটা তেখত সকলৰ িবপে কাৱা বিুল জািনবৈল পাই তওঁক ব ী

কিৰব খিুজেল িক ু লাক সকলকৈল ভয় কিৰ তওঁক এিৰ িচ গ’ল। ১৩

পাছত যীচুক বাক ৰপূ ফা ত ধিৰবৰ আশেয়েৰ তেখত সকেল িকছুমান

ফৰীচী আৰু কইজনমান হেৰাদীয়া লাকক তওঁৰ ওচৰৈল পঠােল। ১৪

তওঁেলােক আিহ তওঁক ক’ ল, “ হ ৰ,ু আিম জােনা য আপিুন কােনা

এজনেৰ মত মািন নলয় আৰু মা হৰ মাজত প পােতা নকেৰ৷ আপিুন

সত ৰেূপ ঈ ৰৰ পথৰ িবষেয় িশ া িদেয়৷ চীজাৰক কৰ আদায় িদয়ােটা

িবধান স ত হয় ন নহয়? আিম কৰ আদায় িদম ন িনিদম?” ১৫ িক ু

তওঁেলাকৰ কপট ভাব বিুজ পাই তওঁ ক’ ল, “আেপানােলােক িকয় মাক

পৰী া কিৰেছ? মাৰ ওচৰৈল এটা আধিলআনক, মই চাওঁ৷” ১৬ তিতয়া

তওঁেলােক এটা আধিল আিন যীচুক িদেল৷ যীচুেৱ তওঁেলাকক িধেল,

“এই িতমিূত আৰু নাম কাৰ?” তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “চীজাৰৰ।” ১৭

তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “গিতেক িয চীজাৰৰ, সয়া চীজাৰক

িদয়ক; আৰু িয ঈ ৰৰ, সয়া ঈ ৰক িদয়ক।” তিতয়া তওঁেলােক তওঁত

অিতশয় িব য় মািনেল। ১৮ পাছত পনুৰু ান নাই বিুল কাৱা চ ূকী

সকল তওঁৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক িধেল, ১৯ “ হ ৰ,ু মািচেয় আমাৰ

বােব িলিখেল ‘ কােনা ভাইৰ যিদ িনজ ভাযা জীয়াই থােকােত মতুৃ হয়,

িক ু তওঁৰ স ান নাই; তেনহেল তওঁ এিৰ যাৱা ভাযাক তওঁৰ ভােয়

হন কিৰব আৰু তওঁক স ান িদব৷’ ২০ সই ঠাইত সাত জন ভাই‐

ককাই আিছল; থম জেন এগৰাকী িতেৰাতা িবয়া কিৰেল আৰু স ান

নথকাৈক তওঁৰ মতুৃ হ’ল। ২১ তােত ি তীয় জেনও তওঁক িবয়া কিৰ

স ান নথকাৈক তওঁেৰা মতুৃ হ’ল; পাছত ততৃীয় জনেৰা সইদেৰই

হ’ল। ২২ সইদেৰ সাত জেনই স ান নথকাৈক মতুৃ বৰণ কিৰেল আৰু

অৱেশষত সই িতেৰাতা গৰাকীেৰা মতুৃ হ’ল। ২৩ এিতয়া পনুৰু ানত

তাই তওঁেলাকৰ মাজৰ কান জনৰ ভাযা হ’ব? িকয়েনা তাইক সাত

জেনই িবয়া কৰাইিছল।” ২৪ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ধমশা আৰু

ঈ ৰৰ পৰা মৰ িবষেয় নজনােতােৱই হেছ আেপানােলাকৰ াি ৰ

কাৰণ, নহয় ন? ২৫ িকয়েনা তওঁেলােক মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা যিতয়া

পনুৰায় উেঠ, তিতয়া তওঁেলােক িবয়া নকৰাই বা িবয়া িদয়াও নহয়,

িক ু গত থকা দূতৰ িনিচনা হয়।” ২৬ “িক ু মতৃ লাকৰ িবষেয় অথাৎ

তওঁেলাকক য তালা হয়, এই িবষেয় তামােলােক মািচৰ পু কত

থকা জােপাহাৰ ব ৃ া েটাত ঈ েৰ য কিছল, ‘মই অ াহামৰ ঈ ৰ,

ইচহাকৰ ঈ ৰ, যােকাবৰ ঈ ৰ’ বিুল; ঈ েৰ মািচক কেনৈক কিছল,

সই িবষেয় পঢ়া নাই ন? ২৭ তওঁ মতৃ লাকৰ ঈ ৰ নহয় িক ু জীিৱত

লাক সকলৰেহ ঈ ৰ; আেপানােলােক বৰৈক ভুল বিুজ আেছ।” ২৮

তিতয়া িবধানৰ অধ াপক সকলৰ এজেন আিহ, তওঁেলােক এেন বাদ‐

িবচাৰ কৰা িন দিখেল য, যীচুেৱ তওঁেলাকক ভালদেৰই উ ৰ িদেল৷

তিতয়া তওঁ যীচুক িধেল, “ কানেটা আ া সকেলাতৈক েয়াজনীয়?”

২৯ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “ থমেটা এই, ‘ হ ই ােয়ল, না; ভুেৱই

আমাৰ ঈ ৰ আৰু তওঁ এজন, ৩০আৰু তুিম সকেলা দয়, সকেলা

াণ, সকেলা িচ আৰু সকেলা শি েৰ তামাৰ ভু পৰেম ৰক ম

কৰা’। ৩১ ি তীয়েটা এই, ‘ তামাৰ চুবৰুীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক ম

কৰা’। এই টাতৈক ধান আন আ া নাই।” ৩২ তিতয়া সই িবধানৰ

অধ াপেক তওঁক ক’ ল, “ হ সৎ ৰ!ু আপিুন সত কথাই কেছ; কৃতেত

তওঁ এজন, তওঁৰ বািহেৰ আন কােনা নাই; ৩৩আৰু সকেলা দয়,

সকেলা বিু আৰু সকেলা শি েৰ তওঁক ম কৰা আৰু িনজৰ িনিচনাৈক
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চুবৰুীয়াক ম কৰা, এেয় সকেলা হামবিল বা বিলদানতৈকেয়া অিধক।”

৩৪ তােত যীচুেৱ তওঁক ‐িবেবচনােৰ উ ৰ িদয়া দিখ ক’ ল, “তুিম

ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ পৰা দূৈৰত নাই।” তিতয়ােৰ পৰা তওঁক পনুৰ কােনা

কথা িধবৈল কােৰা সাহস নহ’ল। ৩৫ পাছত যীচুেৱ মি ৰত বিহ

উপেদশ িদওঁেত, সিমধান িদ সই লাক সকলক ক’ ল, “ ী য দায়দুৰ

স ান, এই িবষেয় িবধানৰ অধ াপক সকেল কেনৈক কব পােৰ? ৩৬

িকয়েনা দায়েুদ পিব আ ােৰ িনেজ কিছল, ‘ ভুেৱ মাৰ ভুক ক’ ল,

মাৰ সাঁ হােত বিহ থাকা, যিতয়াৈল মই তামাৰ শ েবাৰক তামাৰ

ভিৰ‐পীৰা নকৰাও৷’ ৩৭ দায়েুদ িনেজই তওঁক ‘ ভু’ বিুলিছল, তেনহেল

তওঁ কেনৈক তওঁৰ স ান হয়?” আৰু লাক সমেূহ আনে েৰ তওঁৰ

কথা িনেল। ৩৮ তিতয়া তওঁৰ উপেদশৰ মাজত ক’ ল, “িবধানৰ

অধ াপক সকলৈল আেপানােলাক সাৱধান হওক; তেখত সকেল দীঘল

ব িপি ফুিৰবৈল ৩৯আৰু হাত‐বজাৰত নম াৰ, নাম‐ঘৰত ধান

আসন, ভাজত ধান ঠাই, ৪০ এই সকেলােক ই া কেৰ আৰু বাঁৰী

মিহলা সকলৰ ঘৰ‐বাৰী াস কিৰ দীঘল াথনােৰ ছ েবশ ধেৰ৷ তেখত

সকল অিধক দ ৰ পা হব।” ৪১ পাছত যীচুেৱ ভঁৰালৰ স খুত বিহ,

লাক সকেল দান পা ত কেনৈক ধন মৱুাইিছল, তােক চাই আিছল।

তিতয়া অেনক ধনী লােক ব ধন মৱুাই িদেল। ৪২ পাছত এজনী

দিৰ বাঁৰী মিহলাই আিহ অিত কম মলূ ৰ তামৰ মু াৰ ই পাই মৱুাই

িদেল। ৪৩ তিতয়া যীচুেৱ তওঁ িনজৰ িশষ সকলক ওচৰৈল মািত ক’ ল,

“মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, দান পা ত ধন মৱুাই িদয়া লাক

সকলৰ িভতৰত এই দিৰ বাঁৰী মিহলা গৰাকীেয় সকেলাতৈক অিধক

িদেল। ৪৪ িকয়েনা সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ অিতিৰ স ি ৰ পৰা

িদেল, িক ু এই দিৰ বাঁৰীেয় ধনৰ নাটিন হাৱােতা, তওঁৰ িয আিছল

অথাৎ তওঁৰ সকেলা জীিৱকা িদেল।”

১৩ পাছত যীচু মি ৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত তওঁৰ িশষ সকলৰ

এজেন তওঁক ক’ ল, “ হ ৰ,ু চাওক, কেন আ যজনক িশল

আৰু ইয়াৰ গাঁথিন!” ২ তােত যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “তুিম এই বৰ বৰ

গাঁথিন দিখছা ন? ইয়াৰ কােনা এটা িশল আনেটা িশলৰ ওপৰত পিৰ

থকা নাপাবা িকয়েনা এই সকেলা ভািঙ পেলাৱা হব৷” ৩ পাছত তওঁ

জতুন পবতত, মি ৰৰ িবপৰীেত বিহ থােকােত িপতৰ, যােকাব, যাহন

আৰু আি য়ই পেুত তওঁক িধেল, ৪ “আমাক কওক এেন ঘটনা

কিতয়া ঘিটব? আৰু এই সকেলা িস হ’বৈল উদ ত হাৱা িচন িক

হব?” ৫ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’বৈল ধিৰেল, “ কােনও যন

তামােলাকক ভুলায়, এই কাৰেণ সাৱধান হাৱা। ৬ অেনেক মাৰ

নােমেৰ আিহ, ‘মেয়ই সই জন’, বিুল ব মা হক ভুলাব। ৭ তামােলােক

যিতয়া ৰণৰ কথা আৰু যু হাৱাৰ স াৱনাৰ বাতিৰ িনবা, তিতয়া

উি নহ’বা; কাৰণ এইেবাৰ ঘিটব লােগ; িক ু শষ সময় তিতয়াও

আিহবৈল আেছই। ৮ িকয়েনা জািতৰ িবৰেু জািত আৰু ৰাজ ৰ িবৰেু

ৰাজ উিঠব; ঠােয় ঠােয় ভুিমক আৰু আকােলা হ’ব৷ এইেবাৰ যাতনাৰ

আৰ িণেহ মােথান। ৯ িক ু তামােলােক িনজৈল সাৱধান হ’বা; িকয়েনা

মা হেবােৰ তামােলাকক িবচাৰ সভাত শাধাই িদব; ত পিৰ নাম‐ঘৰত

তামােলাকক হাৰ কিৰব৷ মাৰ কাৰেণ দশািধপিত আৰু ৰজা সকলৰ

স খুত মাৰ সা ী হবৈল তামােলাক িথয় হ’বা। ১০ িক ু থেম সকেলা

জািতৰ আগত ভবাতা চাৰ হ’ব লািগব। ১১ যিতয়া তেখত সকেল

তামােলাকক ব ী কিৰ িন শাধাই িদব, তিতয়া িক ক’ব লােগ সই

িবষেয় আেগেয় িচ া নকিৰবা৷ সই সময়ত িক কব লােগ, সই িবষয়

তিতয়াই িদয়া হ’ব; িকয়েনা তামােলাক সই কথা কওঁতা নােহাৱা,

িক ু পিব আ ােহ কওঁতা। ১২ তিতয়া ককােয়েক ভােয়কক, বােপেক

পেুতকক মৰণৈল শাধাই িদব; আৰু স ান সকেল মাক‐ বােপকৰ িবৰেু

িথয় হ তওঁেলাকক বধ কৰাব। ১৩ মাৰ নামৰ কাৰেণ তামােলাক

সকেলােৰ ঘণৃাৰ পা হ’বা; িক ু িয জেন শষৈলেক সহন কিৰ থািকব,

সই জেনই পিৰ াণ পাব। ১৪ িক ু যিতয়া পজূাৰ বােব সই ংসকাৰী

িঘণলগীয়া িতমিূতেটা থািকব নলগীয়া ঠাইত থকা দিখবা, (িয জেন

পেঢ়, তওঁ বজুক), তিতয়া িয দীয়াত থকা লাক সকল পবতৈল পলায়

যাওঁক; ১৫ ঘৰৰ ওপৰত থকা জেন, তওঁৰ ঘৰৰ িভতৰৰ পৰা কােনা ব

উিলয়াবৈল নািম নাহক আৰু িভতৰৈল নােসামাওক; ১৬আৰু পথাৰত

থকা জেন িনজৰ কােপাৰ খন ল’বৰ বােবও উলিট নাযাওঁক। ১৭ িক ু

সই কালত গভৱতী আৰু কালাত কচুৱা থকা িতেৰাতা সকলৰ স াপ

হ’ব ১৮ এইেবাৰ যন জাৰ‐কালত নঘেট, তাৰ বােব াথনা কিৰবা।

১৯ িকয়েনা সই কইটা িদনত ব মেনাক হ’ব৷ ঈ েৰ জা সিৃ ত,

আৰ িণেৰ পৰা এিতয়াৈলেক তেন ক কিতয়াও হাৱা নাই আৰু

নহ’বও। ২০ যিদ ভুেৱ সই িদনৰ সংখ া কম নকেৰ, তেনহেল কােনা

মা হেৰ ৰ া নহ’ব৷ িক ু িয সকলক তওঁ মেনানীত কিৰেল, িয সকলক

তওঁ বািছ ল’ ল; সই লাক সকলৰ কাৰেণ তওঁ এই িদনৰ সংখ া কম

কিৰেল। ২১ তিতয়া যিদও কােনােৱ তামােলাকক কয়, ‘ চাৱা, ী

ইয়াত আেছ!’ বা ‘ চাৱা, সৗ তাত আেছ!’ তথািপ িব াস নকিৰবা। ২২

িকয়েনা ভুৱা ী আৰু ভুৱা ভাববাদী সকল আিবভাৱ হব আৰু িচনৰ

সেত আ যজনক কাম কিৰব; স ৱ হ’ ল তওঁেলােক মেনানীত লাক

সকলেকা ভুলাবৈল চ া কিৰব৷ ২৩ সেয়েহ তামােলাক সাৱধান হাৱা!

িকয়েনা মই তামােলাকক সময়ৰ আগেত এই িবষেয় কেলাঁ। ২৪ িক ু

সই মেনাক ৰ িদনেবাৰৰ পাছত, য অ কাৰময় হ’ব, চ েয়া পাহৰ

িনিদব ২৫আকাশৰ পৰা তৰােবাৰ খিহ তলৈল পিৰব আৰু আকাশত

থকা পৰা মেবাৰ লেৰাৱা হ’ব। ২৬ তিতয়া তেখত সকেল মা হৰ

পু ক, পৰা ম আৰু তােপেৰ মঘৰ ওপৰত অহা দিখব। ২৭ তওঁ দূত

সকলক পিঠয়াই পিৃথৱীৰ সীমাৰ পৰা আকাশৰ সীমাৈলেক, চািৰওফালৰ

পৰা িনজৰ মেনানীত লাক সকলক আিন গাটাব৷ ২৮ িডমৰু গছেজাপাৰ

পৰা এটা দ ৃ া িশকা। যিতয়া তাৰ ঠাল কামল হ ঁিহপাত মেল

তিতয়া জহকাল ওচৰ হেছ বিুল তামােলােক জানা। ২৯ সইদেৰ

যিতয়া এইেবাৰ ঘটনা দিখবা, তিতয়া তওঁ ওচৰ চািপ ৱাৰমখু

পােলিহ বিুল তামােলােক জািনবা। ৩০ মই তামােলাকক ৰপূৈক

কওঁ, এই সকেলা নঘটাৈলেক এই কালৰ লাক লু নহ’ব। ৩১আকাশ

আৰু পিৃথৱী লু হ’ব িক ু মাৰ বাক কিতয়াও লু নহ’ব। ৩২ িক ু

িপতৰৃ বািহেৰ সই সময় বা িদনৰ সংগত কােনা এজেন নাজােন,

সয়া গৰ দূেতই হওক বা পু ই হওক৷ ৩৩ সই িবষেয় সাৱধান হাৱা!

পৰ িদ াথনা কিৰ থাকা; িকয়েনা সই সময় কিতয়া আিহব, এই

িবষেয় তামােলােক নাজানা। ৩৪ সইিদন এেনদেৰ আিহব, যেনৈক

কােনা লাক িনজৰ ঘৰ এিৰ িবেদশৈল যায় আৰু িনজৰ দাসেবাৰক তওঁ

অিধকাৰ িদ িতজনৰ কাম ভাগ কিৰ িদেয়, আৰু ঘৰৰ ৱৰীক পৰ িদ

থািকবৈল আ া িদেয়৷ ৩৫ এই হতুেক তামােলােকও পৰ িদ থাকা;

িকয়েনা ঘৰৰ গৰাকী গধিূল বা মাজিনশা বা ৰাই ডাক িদয়া পৰত বা

ৰািতপৱুা কিতয়া আিহব তামােলােক নাজানা৷ ৩৬ তওঁ অক ােত আিহ

তামােলাকক যন টাপিনত থকা নেদেখ। ৩৭ মই তামােলাকক িক িক

কব লােগ, সই সকেলােবাৰেক কেলাঁ, পৰ িদ থাকা৷”

১৪ িন াৰ‐পব আৰু খিমৰ নােহাৱা িপঠাৰ পবৈল িদন আিছল; এেন

সময়ত ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক সকেল কেনৈক

যীচুক গাপেন ধিৰ বধ কিৰব পােৰ, সই িবষেয় উপায় িবচািৰেল;

২ এেনেত তেখত সকেল ক’ ল, “পবৰ সময়ত যন নহয়, িকয়েনা

মা হৰ মাজত ল ুল দিৃ গাচৰ হব নালােগ৷” ৩ পাছত তওঁ যিতয়া

বথিনয়া গাঁৱৰ িচেমান েৰাগীৰ ঘৰত ভাজন কিৰবৈল আিহল, তােত

তওঁ ভাজনৰ মজ পনুৰ পিৰ াৰ কিৰেল; তিতয়া এজনী িতেৰাতাই

ব মলুীয়া িব জটামাংসীৰ গি তেলেৰ ভৰা এটা িটকৰ বটল ল

আিহল৷ তােত তাই সই টমােটা ভািঙ যীচুৰ মৰুত তল বাকী িদেল।

৪ সই সময়ত তাত উপি ত থকা িকছুমান লােক িপত হ ইজেন‐

িসজনক ক’ব ধিৰেল, “এেনদেৰ ন হাৱাৰ কাৰণ িক? ৫ িকয়েনা এই

গি তল িব ী কিৰ, িতিন শ আধিল তৈকেয়া অিধক পােলােহঁেতন

আৰু দিৰ সকলক দান িদব পািৰেলেহঁেতন।” তােত তওঁেলােক সই

মিহলা গৰাকীক িন া কিৰেল। ৬ িক ু যীচুেৱ ক’ ল, “ তওঁক এিৰ িদয়া;

তওঁক িকয় অশাি কিৰ আছা? তওঁ মাৈল উ ম কমেক কিৰেল। ৭
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দিৰ সকল তামােলাকৰ লগত সদায় থািকব আৰু যিতয়া তামােলাকৰ

ই া হয়, তিতয়াই তওঁেলাকৰ উপকাৰ কিৰব পাৰা; িক ু তামােলােক

মাক সদায় তামােলাকৰ লগত নাপাবা। ৮ তওঁ িয পািৰেল তােক

কিৰেল; মাক মদামত থাৱা কাযৰ কাৰেণ আেগেয় মাৰ শৰীৰত

তল সািনেল। ৯ মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, গােটই জগতৰ িয

িয ঠাইত এই ভবাতা ঘাষণা কৰা হ’ব, সই সকেলা ঠাইত তওঁক

ঁৱিৰবৰ অেথ, তওঁ িয কম কিৰেল, এই কমেকা ঘাষণা কৰা হ’ব।”

১০ পাছত ঈ িৰেয়াতীয়া িযহূদা সই বাৰ জনৰ এজন, তওঁ যীচুক

ধান পেুৰািহত সকলৰ হাতত শাধাই িদবৈল তেখত সকলৰ ওচৰৈল

গ’ল। ১১ তেখত সকেল তওঁৰ কথা িন আনি ত হ তওঁক ধন

িদবৈল িত া কিৰেল। তােত তওঁ যীচুক িবধা অ সিৰ শাধাই িদবৈল

উপায় িবচািৰেল। ১২ খিমৰ নােহাৱা িপঠাৰ পবৰ থম িদনা অথাৎ

িন াৰপবৰ মৰ পাৱািল বিল িদয়াৰ িদনা তওঁৰ িশষ সকেল তওঁক

িধেল, “আেপানাৰ বােব িন াৰ‐পবৰ ভাজ কান ঠাইত যু ত কিৰবৈল

আপিুন ই া কেৰ?” ১৩ তিতয়া যীচুেৱ িনজৰ জন িশষ ক পিঠয়ােল

আৰু ক’ ল, “ তামােলাক নগৰৈল যাৱা; তােত একলহ পানী ল অহা

এজন মা েহ তামােলাকক লগ ধিৰব; তওঁৰ পােছ পােছ যাবা; ১৪আৰু

তওঁ িয ঘৰত সামায়, সই ঘৰৰ গৰাকীক ক’বা, ‘ ৰেুৱ কেছ, মই িয

ঠাইত মাৰ িশষ সকলৰ সেত িন াৰ‐পবৰ ভাজ খাম, সই আলহী‐

কাঠা ক’ত’?” ১৫ তিতয়া তওঁ আচ‐বােবেৰ সেজাৱা ওপৰ‐মহলৰ এটা

কাঠািল দখৱুাই িদব; তােত আমাৰ বােব ভাজন যু ত কৰাৈগ। ১৬

তিতয়া িশষ জন ওলাই নগৰৈল গ’ল আৰু যীচুেৱ যেনৈক কিছল,

তেনৈকেয় তওঁেলােক সকেলােবাৰ পােল৷ পাছত তওঁেলােক তােত

িন াৰ‐পবৰ ভাজ যু ত কিৰেল। ১৭ পাছত সি য়া সময়ত তওঁ বাৰ

জন িশষ ৰ লগত সই ঠাইৈল আিহল। ১৮ তােত তওঁেলােক যিতয়া

ভাজনৰ মজত বিহল আৰু খাব ধিৰেল, তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “মই

তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, তামােলাকৰ মাজৰ এজেন অথাৎ মাৰ লগত

ভাজন কৰা জেনই মাৰ িব াসঘাতক হব।” ১৯ তিতয়া তওঁেলাক

সকেলােৱ খ কিৰেল, আৰু এজন এজনৈক তওঁক ক’ ল, “ সই জন

িন য় মই নহয়?” ২০ তােত তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “এই বাৰ জনৰ

মাজৰ িয জেন মােৰ সেত ভাজন‐পা ত িপঠা জবুিুৰয়ায়, তেৱঁই সই

জন। ২১ িকয়েনা মা হৰ পু ৰ িবষেয় যেনৈক িলখা আেছ, তেনৈক

তওঁৰ গিত হ’ব; িক ু িয জন মা হৰ াৰাই মা হৰ পু ক শাধাই িদয়া

হ’ল, তওঁ স াপৰ পা ; সই মা হ জনৰ জ নােহাৱা হ’ লই তওঁৰ

ভাল আিছল।” ২২ তওঁেলােক ভাজন কেৰাঁেত, তওঁ িপঠা ল, আশীবাদ

কিৰেল আৰু ভািঙ তওঁেলাকক িদ ক’ ল, “ লাৱা; এেয় মাৰ শৰীৰ।”

২৩ পাছত তওঁ পান পা েটা ল িত কিৰ তওঁেলাকক িদেল৷ তােত

সকেলােৱ তাক পান কিৰেল। ২৪ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “িবধানৰ

মেত মাৰ িয তজ অেনকৰ কাৰেণ উিলওৱা হেছ, সেয় এই িনয়মৰ

তজ। ২৫ মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, ঈ ৰৰ ৰাজ ত ৰস পান

নকৰা িদনৈলেক এিতয়াৰ পৰা া া িটৰ ৰস পনুৰ পান নকেৰাঁ।” ২৬

পাছত তওঁেলােক গীত গাই গাই বািহৰৈল ওলাই আিহ জতুন পবতৈল

গ’ল। ২৭ তােত যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাক সকেলােৱ মাৰ

কাৰেণ িবিঘিন পাবা; িকয়েনা এেন িলখা আেছ য, ‘মই মৰৰখীয়াক

আঘাত কিৰম, তােত মৰেবাৰ িসচঁৰিত হ যাব।’ ২৮ িক ু মাৰ উ ানৰ

পাছত মই তামােলাকৰ আেগ আেগ গালীল েদশৈল যাম।” ২৯ তিতয়া

িপতেৰ যীচুক ক’ ল, “যিদও সকেলােৱ িবিঘিন পায়, তথািপ মই নাপাম।”

৩০ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “মই তামাক ৰপূৈক কওঁ, আিজ এই

ৰািত ৰাই বাৰ ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম মাক িতিন বাৰ অ ীকাৰ

কিৰবা৷” ৩১ িক ু িপতেৰ অিত দঢ়ৃৈক ক’ ল, “যিদ আেপানাৰ লগত মই

মিৰবও লােগ, তথািপ আেপানাক অ ীকাৰ নকিৰম।” এইদেৰ সকেলােৱ

িত া কিৰ ক’ ল৷ ৩২ পাছত তওঁেলােক গৎিচমানী নামৰ এখন ঠাইত

আিহ, যীচুেৱ িনজৰ িশষ সকলক ক’ ল, “মই াথনা কিৰ অহাৈলেক

তামােলাক ইয়ােত বিহ থাকা।” ৩৩ পাছত তওঁ িপতৰ, যােকাব আৰু

যাহনক িনজৰ লগত িনেল আৰু তওঁ অিতশয় চমৎকৃত আৰু ব া ল

হ’ব ধিৰেল। ৩৪ তােত তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ াণ মৰণৰ তুল

শাকাতুৰ হেছ; তামােলােক ইয়ােত থািক পৰ িদয়া৷” ৩৫ পাছত তওঁ

অলপ আ ৱাই গ, মািটত পিৰ, যিদ হ’ব পােৰ, তেনহেল সই ঃসময়

তওঁৰ পৰা ৰ হ’বৈল াথনা কিৰ ক’ ল, ৩৬ “আ া, িপত,ৃ সকেলা

তামাৰ সাধ ; মাৰ পৰা এই দূখৰ পান‐পা ৰ কৰা; িক ু মাৰ ই া

নহয়, তামাৰ ই ােৰ।” ৩৭ পাছত তওঁ আিহ, িতিন জন িশষ েকা

টাপিনয়াই থকা দিখ, িপতৰক ক’ ল, “ হ, িচেমান, তুিমও টাপিন গ’লা

ন? ৩৮ এঘ াও পৰ িদ থািকব নাৱািৰলা ন? পৰী াত যন নপৰা,

এই কাৰেণ তামােলােক পৰ িদ াথনা কৰা; আ া ই ুক িক ু শৰীৰ

দূবল।” ৩৯ তিতয়া তওঁ আেকৗ আতিৰ গ, এেক কথােক ক াথনা

কিৰেল। ৪০ পাছত আেকৗ আিহ, তওঁেলাকক টাপিনত থকা পােল;

িকয়েনা তওঁেলাকৰ চ টাপিনেয় জাপ খৱুাই িনিছল আৰু সই সময়ত

তওঁক িক উ ৰ িদব লািগিছল, সই িবষেয় তওঁেলােক নাজািনেল।

৪১ পাছত ততৃীয় বাৰ আিহ, তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক

এিতয়াও টাপিনয়াই আছা আৰু িব াম কিৰছা৷ হ’ব! সই সময় আিহল;

চাৱা, মা হৰ পু ক পাপী লাকৰ হাতত শাধাই িদয়া হেছ। ৪২ উঠা,

আিম এিতয়া যাব লােগ; চাৱা, মাক শাধাই িদয়া জন ওচৰ পােলিহ।”

৪৩ তিতয়া যীচুেৱ এই কথা ক থােকােতই, বাৰ জনৰ মাজৰ িযহূদা

আৰু তওঁেৰ সেত, ধান পেুৰািহত, িবধানৰ অধ াপক আৰু পিৰচাৰক

সকলৰ লগত তেৰাৱাল আৰু টােঙান ল থকা মা হৰ এটা দল ওচৰ

চািপ আিহল৷ ৪৪ তওঁক শাধাই িদয়া জেন সই লাক সকলক এই

সংেকত িদিছল য, “মই িয জনক চুমা খাম, তেৱঁই সই জন; তওঁেকই

আব কিৰ সাৱধােন তওঁক ল যাবা।” ৪৫ পাছত তওঁ যীচুৰ ওচৰৈল

গ কেল “ৰি ” আৰু তওঁক চুমা খােল। ৪৬ তিতয়া তওঁেলােক যীচুৰ

গাত হাত িদ তওঁক আৱ কিৰেল। ৪৭ তােত তওঁৰ ওচৰত িথয় হ

লাক সকলৰ মাজৰ এজেন তেৰাৱাল উিলয়াই মহা‐পেুৰািহতৰ এজন

দাসক ঘাপ মািৰ, তওঁৰ কাণ এখন কািট পলােল। ৪৮ তিতয়া যীচুেৱ

মাত লগাই তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক তেৰাৱাল আৰু টােঙান ল

ডকাইতক ধৰাৰ িনিচনাৈক মাক ধিৰবৈল ওলাই আিহছা ন? ৪৯ যিতয়া

মই তামােলাকৰ সেত আিছেলাঁ আৰু মি ৰত িনেতৗ উপেদশ িদিছেলাঁ,

তিতয়া তামােলােক মাক নধিৰলা; িক ু সই সকেলােবাৰ ধমশা ৰ

বচন িস হাৱাৰ বােবেহ এইদেৰ ঘিটল।” ৫০ পাছত যীচুৰ সেত থকা

সকেলােৱ তওঁক ত াগ কিৰেল আৰু পলাল৷ ৫১ তিতয়া কােনা এজন

ডকাই উদং গাত শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ এখন ল, যীচুৰ পােছ পােছ

গিছল; তিতয়া তওঁেলােক তাক আব কিৰেল; ৫২ িক ু িস কােপাৰ

খন এিৰ উল হ পলাই গ’ল। ৫৩ পাছত তওঁেলােক যীচুক মহা‐

পেুৰািহতৰ ওচৰৈল ল গ’ল। তিতয়া সকেলা ধান পেুৰািহত, পিৰচাৰক

আৰু িবধানৰ অধ াপক সকল তওঁৰ লগত আিহ গাট খােল। ৫৪আৰু

তিতয়াই িপতেৰ আতেৰ আতেৰ যীচুৰ পােছ পােছ মহা‐পেুৰািহতৰ

চাতালৰ িভতৰৈলেক সামাল৷ তােত িনজেক উম িদবৈল পহৰা িদ থকা

টেকলা সকলৰ মাজত বিহ, জইু পৱুাই আিছল। ৫৫ তিতয়া ধান

পেুৰািহত সকলআৰু গােটই মহাসভাই যীচুক বধ কিৰবৈল তওঁৰ িবৰেু

সা িবচািৰেল; িক ু তওঁেলােক এেকা নাপােল। ৫৬ িকয়েনা অেনেক

তওঁৰ িবৰেু িমছা সা িদেল তথািপ তওঁেলাকৰ সা িনিমিলল।

৫৭ পাছত কইজনমােন উিঠ, তওঁৰ িবৰেু িমছা সা িদ ক’ ল, ৫৮

“হােত সজা এই মি ৰ মই ন কিৰ, িতন িদনৰ িভতৰত হােত নকৰা

আন এটা সািজম৷” আিম তওঁক এেন কথা কাৱা িনেলাঁ! ৫৯ িক ু

ইয়ােতা তওঁেলাকৰ সা িনিমিলল। ৬০ তিতয়া মহা‐পেুৰািহেত মাজত

িথয় হ, যীচুক িধেল, বােল, “ তামাৰ এেকা উ ৰ নাই ন? তামাৰ

অিহেত এওঁেলােকেনা িক সা িদেছ?” ৬১ িক ু তওঁ এেকা উ ৰ

িনিদেল আৰু িনজেম থািকল। পনুৰ মহা‐পেুৰািহেত তওঁক িধেল,

“তুিম পৰমধ জনৰ পু ী হয় ন?” ৬২ তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “মই

হওঁ, আৰু তামােলােক মা হৰ পু ক পৰা মৰেসাঁ হােত বিহ থকা আৰু

আকাশত মেঘেৰ অহা দিখবা।” ৬৩ তিতয়া মহা‐পেুৰািহেত িনজৰ

চালা ফািল ক’ ল, “সা ীত আমাৰ িক েয়াজন আেছ? ৬৪ তামােলােক
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ঈ ৰক িন া কৰা িনলা; এিতয়া তামােলােক িক িস া লছা?”

তােত সকেলােৱ তওঁক াণদ ৰ যাগ বিুল দাষী কিৰেল। ৬৫ পাছত

কােনা কােনােৱ তওঁৰ গাত থইু পলাবৈল ধিৰেল আৰু তওঁৰ মখু

ঢািক, তওঁক ভু ৱাই ক’ ল, “ভােবাি চাৰ কেৰাঁতা!” আৰু সনাপিত

সকেল তওঁক ল গ হাৰ কিৰেল। ৬৬ তিতয়া িপতৰ তলৰ চাতালত

থােকাঁেত মহা‐পেুৰািহতৰ বনকৰা ছাৱালী এজনী তওঁৰ ওচৰৈল আিহল,

৬৭আৰু িপতৰক জইু পৱুাই থকা দখা পাই তওঁৈল চাই ক’ ল, “তুিমও

সই নাচৰতীয়া যীচুৰ লগত আিছলা।” ৬৮ িক ু তওঁ এই িবষয়েটা

অ ীকাৰ কিৰ ক’ ল, “তুিম িয কছা সই িবষেয় মই নাজােনা আৰু বিুজও

পাৱা নাই।” তিতয়া তওঁ বাট‐চ’ৰাৈল ওলাই গ’ল আৰু ৰাই ডাক

িদেল৷ ৬৯ িক ু সই বটীেয় তওঁক তােত দিখ, ওচৰত িথয় িদ থকা

সকলক পনুৰ ক’বৈল ধিৰেল, “এই লাক জন িসহঁতৰ মাজৰ এজন!” ৭০

িক ু তওঁ আেকৗ অ ীকাৰ কিৰেল। অলপ সময়ৰ পাছত সই ঠাইত

িথয় হ থকা লাক সকেল িপতৰক ক’ ল, “তুিম অৱেশ িসহঁতৰ মাজৰ

এজন িকয়েনা তুিমও গালীলীয়া মা হ।” ৭১ িক ু তওঁ শাও িদেল আৰু

শপত খাই ক’ ল, “ তামােলােক িয জন মা হৰ কথা ক আছা, সই জন

মা হক মই িচিনেয় নাপাও।” ৭২ তিতয়া ৰাই ি তীয় বাৰ ডাক

িদেল। তিতয়া যীচুেৱ কাৱা কথা িপতৰৰ মনত পিৰল “ ৰাই বাৰ

ডাক িদয়াৰ আেগেয় মাক িতিন বাৰ অ ীকাৰ কিৰবা৷” তােত তওঁ খত

ভািগ পিৰল আৰু কাি ব ধিৰেল৷

১৫ পাছত ৰািতপৱুা ধান পেুৰািহত, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ

অধ াপক সকলৰ সেত গােটই মহাসভাই ম ণা কিৰেল৷ তিতয়া

তেখত সকেল যীচুক বাি েল আৰু পীলাতৰ হাতত শাধাই িদেল। ২

তিতয়া পীলােত তওঁক িধেল, “তুিম ই দী সকলৰ ৰজা হয় ন?”

তােত তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “তুিমেয়ই কছা।” ৩ এেনেত ধান পেুৰািহত

সকেল তওঁক ব ত অপবাদ িদেল। ৪ তিতয়া পীলােত আেকৗ তওঁক

িধেল, “তুিম এেকা উ ৰ িনিদয়া ন? চাৱা, এওঁেলােক তামাৰ িবৰেু

িকমান অপবাদ িদেছ!” ৫ িক ু যীচুেৱ কােনা িদঘলীয়া উ ৰ িনিদেল আৰু

তােত তওঁ িব য় মািনেল। ৬ সই পবৰ সময়ত মা হেবােৰ িবচািৰেল িয

কােনা এজন ব ীক পীলােত মকুিল কিৰ িদেয়। ৭ সই সময়ত িবে াহী

লাক সকলৰ সেত কাৰাগাৰত, িকছুমান হত াকাৰীৰ লগত িতি ত

ব ৱ াৰ িবৰেু যাৱা ৰাজে াহী এজন আিছল; তওঁৰ নাম আিছল

বাৰা া ৷ ৮ তিতয়া লাক সকেল পীলাতৰ ওচৰৈল আিহল আৰু আগেত

কিৰ অহা িনয়ম অ সিৰ কিৰবৈল তওঁক অ েৰাধ কিৰেল৷ ৯ পীলােত

তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “ তামােলাকৰ বােব মই ই দী সকলৰ

ৰজাক যন মকুিল কেৰাঁ, তামােলােক এেন ই া কৰা ন?” ১০ িকয়েনা

তওঁ জািনিছল য ধান পেুৰািহত সকেল ইষা কিৰ যীচুক তওঁৰ ওচৰত

শাধাই িদিছল৷ ১১ িক ু ধান পেুৰািহত সকেল যীচুৰ সলিন বাৰা াক

মকুিল কিৰবৰ বােব দাবী কিৰবৈল লাক সকলক উচটােল৷ ১২ পাছত

পীলােত আেকৗ উ ৰ িদ তওঁেলাকক িধেল, “ তেনহেল তামােলােক

িয জনক ই দী সকলৰ ৰজা বিুল কাৱা তওঁক মই িক কিৰম?” ১৩

তিতয়া তওঁেলােক আেকৗ আটাহ পািৰ ক’ ল, “তাক ু চত িদয়ক।” ১৪

তিতয়া পীলােত তওঁেলাকক িধেল, “িক ু তওঁেনা িক দাষ কিৰেল?”

তােত তওঁেলােক অিধকৈক আটাহ পািৰ ক’ ল, “তাক ু চত িদয়ক।” ১৫

তিতয়া পীলােত লাক সকলক স ু কিৰবৈল তওঁেলাকৈল বাৰা াক

মকুিল কিৰ িদেল আৰু যীচুক চাবেুকেৰ কােবাৱাই, ু চত িদবৈল শাধাই

িদেল। ১৬ তিতয়া সনােবােৰ চাতালৈল অথাৎ ি টিৰয়মৰ িভতৰৈল

তওঁক ল গ’ল, আৰু গােটই স দলক মািত গাট খৱুােল। ১৭ পাছত

তওঁেলােক যীচুক উ ল বৰণীয়া কােপাৰ িপ ােল, আৰু কাঁইটৰ িকৰীিট

সািজ মৰুত িপ াই িদেল; ১৮ মা হেবােৰ তওঁক নম াৰ জনাই ক’ ল

“ হ ই দী সকলৰ ৰজা, জয় হওক!” ১৯ তিতয়া নেলেৰ তওঁৰ মৰুত

কাবােল আৰু থইু পলােল৷ তাৰ পাছত তওঁৰ আগত আঁঠুকািঢ় া

জনােল। ২০ এইদেৰ তওঁক ঠা া‐িব প কিৰ উিঠ, সই উ ল বৰণীয়া

কােপাৰ সােলাকাই তওঁক িনজৰ কােপাৰ িপ ােল আৰু তওঁক ু চত

িদবৰ বােব বািহৰৈল ল গ’ল। ২১ সই সময়ত মা হেবােৰ ৰীণীয়া

দশৰ পৰা অহা িচেমান নামৰ (এই জন আেলকেজ াৰ আৰু ৰফুৰ

বােপক) লাক এজনক জবৰদি েৰ যীচুৰ ু চেটা কিঢ়য়াই িনবৈল ধিৰ

আিনেল৷ ২২ এইদেৰ স সকেল গলগথা বিুল কাৱা ঠাই খন ল যীচুক

ল আিহল; (এই নামৰ অথ ‘মৰুৰ লাওেখালা’) ৷ ২৩ তােত তওঁেলােক

যীচুক গ ৰেসেৰ িমহিল হাৱা া াৰস যািচেল িক ু তওঁ তাক হণ

নকিৰেল। ২৪ পাছত তওঁক ু চত িদ উিঠ, তওঁৰ কােপাৰৰ কােন িক

পাব, সেয় িন য় কিৰবৈল, তওঁেলােক িচিঠ খিল সই কােপাৰ ভগাই

ল’ ল। ২৫ তিতয়া ন মান বজাত তওঁেলােক যীচুক ু চত িদেল। ২৬

আৰু “ই দী সকলৰ ৰজা৷” এই বিুল তওঁৰ অপৰাধৰ জাননী ওপৰত

িলিখ িদেল। ২৭ তওঁৰ লগত আন জন ডকাইতৰ সাঁফােল এজনক

আৰু বাওঁফােল আন এজনক, এেনদেৰ ু চতিদেল। ২৯ পাছত অহা‐

যাৱা কৰা বাটৰৱুা সকেল মৰু জাকািৰ িন া কিৰ কবৈল ধিৰেল, “ হেৰৗ

মি ৰ ন কেৰাঁতা আৰু িতন িদনৰ িভতৰত সােজাঁতা, ৩০ িনজেক ৰ া

কৰ আৰু ু চৰ পৰা নাম৷” ৩১ সইদেৰ ধান পেুৰািহত সকেল িবধানৰ

অধ াপক সকলৰ সেত ঠা া‐িব প কিৰ পৰ ৰৰ মাজত ক’ ল, “িস

আন লাকক ৰ া কিৰিছল িক ু িনজেকই ৰ া কিৰব নাৱােৰ। ৩২ হ

ী , ই ােয়লৰ ৰজা, এিতয়াই ু চৰ পৰা নািম আহা; তােত আিম যন

দখা পাওঁ আৰু িব াস কেৰাঁ৷” তিতয়া িয জনক তওঁৰ লগত ু চত

িদয়া হ’ল, সই জেনও তওঁক িন া কিৰেল। ৩৩ পাছত বাৰ মান

বজাৰ পৰা িতিন বজাৈলেক গােটই দশ আ াৰ হ’ল। ৩৪আৰু িঠক

িতিন বজাৰ সময়ত যীচুেৱ বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’ ল, “এেলাই, এেলাই,

লামা চব ানী?” অথাৎ “ হ মাৰ ঈ ৰ, হ মাৰ ঈ ৰ, িক কাৰণত মাক

তুিম পিৰত াগ কিৰলা?” ৩৫ তিতয়া ওচৰত িথয় িদ থকা লাক সকলৰ

মাজৰ কােনা কােনােৱ ইয়ােক িন ক’ ল, “ চাৱা, ই এিলয়াক মািতেছ।”

৩৬ তােত কােনা এজেন বগাই গ, এটা িচৰকােৰ পৰু কিৰ,

তাক নলৰ আগত লগাই তওঁক পান কিৰবৈল িদ ক’ ল, “ৰবা, এিলয়াই

ইয়াক নমাই িদবৈল আেহ ন নােহ, তােক আিম চাওঁ আহা৷” ৩৭ তিতয়া

যীচুেৱ বৰৈক আটাহ পািৰ, াণ ত াগ কিৰেল। ৩৮ তােত মি ৰৰ আঁৰ‐

কােপাৰ খন ওপৰৰ পৰা তলৈলেক ফািল ভাগ হ’ল। ৩৯ তওঁ এইদেৰ

াণ ত াগ কৰা দিখ, তওঁৰ ওচৰেত িথয় িদ থকা এশৰ সনাপিতেয়

ক’ ল, “সঁচাৈক এই মা হ জন ঈ ৰৰ পু আিছল৷” ৪০ সই সময়ত

ব মিহলাই আতৰৰ পৰা চাই আিছল৷ তওঁেলাকৰ িভতৰত ম দলীনী

মিৰয়ম, সৰু যােকাব আৰু যািচৰ মাক মিৰয়ম আৰু চােলামীও আিছল ৷

৪১ যীচু যিতয়া গালীল েদশত আিছল, তিতয়া এই মিহলা সকেল

তওঁৰ পােছ পােছ গ তওঁক সৱা ষা কিৰিছল৷ ইয়াৰ ওপিৰও ব

মিহলা তওঁৰ লগত িযৰচূােলমৈল আিহিছল৷ ৪২ এই িদনেটা আিছল

আেয়াজনিদন; িব াম িদনৰ আগিদনা৷ সেয়েহ তিতয়া আেবিল ওচৰ

চািপ অহাত, ৪৩ অিৰমািথয়াৰ যােচফ সই ঠাইৈল আিহল৷ তওঁ পিৰষদ

ম লীৰ এজন স ানীয় সদস আিছল৷ তওঁ ঈ ৰৰ ৰাজ ৈল অেপ া কিৰ

আিছল৷ তওঁ সাহেসেৰ পীলাতৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু যীচুৰ দহ িবচািৰেল।

৪৪ ইিতমেধ পীলােত যীচুৰ মতুৃ হাৱা বিুল জািনবৈল পাৱাত, পীলাত

আচিৰত হ’ল; তওঁ এশৰ সনাপিতক মািত আিনেল আৰু যীচুৰ মতুৃ ৰ

িবষেয় িধেল৷ ৪৫ যিতয়া তওঁ এশৰ সনাপিতৰ পৰা যীচুৰ মতুৃ

জািনেল, তিতয়া তওঁ যােচফক যীচুৰ দহেটা িনবৈল অ মিত দান

কিৰেল৷ ৪৬ যােচেফ শণ তাৰ কােপাৰ লগত ল আিহিছল৷ তওঁ যীচুক

ু চৰ পৰা নমােল আৰু লগত অনা শণ তাৰ কােপােৰেৰ মিৰয়াই িশলত

খাি উিলওৱা মদাম এটাত ৱাই থ’ ল৷ তাৰ পাছত এচটা ডাঙৰ িশল

বগৰাই আিন মদামৰ েৱশ াৰ ব কিৰ িদেল৷ ৪৭ ম দলীনী মিৰয়ম

আৰু যািচৰ মাক মিৰয়েম যীচুক মদাম িদয়া ঠাইেটা দখা পােল৷

১৬ তাৰ পাছত িব ামবাৰ শষ হাৱাত, ম দলীনী মিৰয়ম, যােকাবৰ

মাতৃ মিৰয়ম আৰু চােলামীেয় আিহ যীচুৰ গাত সািনবৈল গি

ব িকিনেল। ২আৰু স াহৰ থম িদনা অিত ৰািতপৱুা, য উদয়

হওেতই, তওঁেলােক মদামৈল গ’ল৷ ৩ তওঁেলােক িনজৰ মাজত কাৱা‐

ই কিৰ ক’ ল, “ মদামৰ েৱশ াৰত থকা িশলেটা কােন আমাৰ বােব
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বগৰাই িদব?” ৪ িকয়েনা সই িশলচতা অিত ডাঙৰ আিছল; এেনেত চ

তুিল চাওেত তওঁেলােক দিখেল য, িশলচটা বগৰাই থাৱা আেছ৷ ৫

তওঁেলােক তিতয়া মদামৰ িভতৰৈল সামাই গ’ল আৰু বগা কােপাৰ

িপ া ডকা এজনক সাঁফােল বিহ থকা দিখেল, তােত তওঁেলাক অিত

আচিৰত হ’ল। ৬ িক ু তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক ভয়

নকিৰবা; তামােলােক ু চত হত হাৱা নাচৰতীয়া যীচুক িবচািৰছা; তওঁ

উিঠল! তওঁ ইয়াত নাই; চাৱা, এেয় তওঁক ৱাই থাৱা ঠাই। ৭ িক ু

তামােলােক গ, তওঁৰ আন িশষ সকলৰ লগেত িপতৰক কাৱাৈগ

য, ‘ তওঁ তামােলাকৰ আেগেয় গালীল েদশৈল যাব আৰু তােত তওঁ

যেনৈক তামােলাকক কিছল, তেনৈক তামােলােক তওঁক দখা

পাবা’।” ৮ তিতয়া তওঁেলােক মদামৰ পৰা ওলাই পলাল; িকয়েনা সই

সময়ত তওঁেলাক সঁচাৈক ক ন আৰু িব য়ত হ আিছল; তওঁেলােক

কােনা ব ি ক নক’ ল, িকয়েনা তওঁেলােক অিত ভয় খাইিছল। ৯ (note:

The most reliable and earliest manuscripts do not include Mark 16:9-

20.) স াহৰ থম িদনৰ ৰািতপৱুা, যীচু পনুৰিু ত হাৱাৰ পাছত; িয

গৰাকীৰ পৰা তওঁ সােতাটা ভূত খদাইিছল, সই ম দলীনী মিৰয়মক

তওঁ থমেত দখা িদেল। ১০ তিতয়া তওঁ গ শাক আৰু ন

কিৰ থকা যীচুৰ পবূৰ স ী সকলক বাতা িদেল; ১১ তিতয়া তওঁেলােক

যীচু য জীয়াই উিঠল আৰু ম দলীনী মিৰয়মক য দশন িদেল, সই

কথা তওঁেলােক িনেল িক ু িব াস নকিৰেল। ১২এই সকেলা ঘটনা

ঘটাৰ পাছত, যীচুেৱ অ জন লাকক গাঁৱৈল যা া কিৰ থােকােত তওঁ

অ ৰপূ ধিৰ, তওঁেলাকক দখা িদেল। ১৩ তােত তওঁেলােক গ অ

িশষ সকলক স াদ িদেল; িক ু তওঁেলােক সই কথা িব াস নকিৰেল।

১৪ পাছত এঘাৰ জেন ভাজনত বিহ থােকাঁেত, যীচুেৱ তওঁেলাকক দখা

িদেল আৰু তওঁৰ উ ানৰ পাছত, তওঁক দখা পাৱা সকলক িব াস

নকৰাৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ অিব াস আৰু কিঠন মনক গিৰহণা কিৰেল।

১৫আৰু যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক জগতৰ সকেলা ঠাইৈল

গ সমদুায় সিৃ ৰ আগত ভবাতা চাৰ কৰা। ১৬ তােত িয জেন িব াস

কিৰ বা াইিজত হয়, তওঁ পিৰ াণ পাব িক ু িয জেন অিব াস কেৰ,

তওঁক দ া া কৰা হ’ব৷ ১৭ এইেবাৰ পৰা ম কাযৰ িচন, িব াস কৰা

সকলৰ অ গামী হ’ব। তওঁেলােক মাৰ নােমেৰ ভূত খদাব, নতুন নতুন

ভাষােৰ কথা ক’ব; সাপক হােতেৰ তুিল ল’ব; ১৮আৰু াণনাশক কােনা

ব পান কিৰেলও তওঁেলাকৰ এেকা হািন নহব আৰু নিৰয়াৰ গাত হাত

িদ, তওঁেলাকক কিৰব৷” ১৯ এইদেৰ তওঁেলাকৰ সেত কথা হাৱাৰ

পাছত ভু যীচুক গৈল িনয়া হ’ল আৰু তওঁ ঈ ৰৰ সাঁ হােত বিহল।

২০ পাছত তওঁেলােক ওলাই গ সকেলা ঠাইেত ঘাষণা কিৰব ধিৰেল;

আৰু ভুেৱ লেগ লেগ কায কিৰ সই অ গামী সকলৰ পৰা ম কাযৰ

িচনৰ াৰাই বাক স মাণ কিৰেল। আেমন।
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লকূ
১আমাৰ মাজত িযেবাৰ ঘটনা ঘিটল, সইেবাৰ ঘটনাৰ িবৱৰণ িলিপব

কিৰবৈল অেনক ব ি েয় চ া কিৰেছ। ২আিদেৰ পৰা িয সকেল

িনজৰ চ েৰ দিখিছল আৰু িয সকল দােস বাক ঘাষণা কিৰিছল,

তওঁেলােকই আমাক এইেবাৰ জনােল। ৩ এই হতুেক, হ মহামিহম

িথয়িফল, এই স ে মই থমেৰ পৰা ভালদেৰ অ স ান কিৰেলাঁ আৰু

সেয় আেপানাৈল একািদ েম িলখা উিচত হব যন দিখেলাঁ। ৪ মই ই া

কেৰাঁ, আপিুনও যন এই িবষয়েবাৰৰ িশ া পায়, আৰু সইেবাৰৰ সত তা

জািনব পােৰ। ৫ িয দীয়াৰ ৰজা হেৰাদৰ িদনত পেুৰািহত অিবয়ৰ দলত

জখিৰয়া নােমেৰ এজন পেুৰািহত আিছল; জখিৰয়াৰ ভাযা এলীচােবৎ

হােৰাণৰ বংশৰ আিছল। ৬ এওঁেলাক েয়া ঈ ৰৰ দিৃ ত ধািমক, পিব

আিছল। ভুৰ সকেলা আ া আৰু িবধানত উভেয় িনখুঁত ৰেূপ জীৱন‐

যাপন কিৰিছল। ৭ িক ু এলীচােবৎ ব া হাৱা কাৰেণ, তওঁেলাকৰ

কােনা স ান নািছল। তওঁেলাক েয়া বয়সেতা অিত ব ৃ আিছল। ৮

এিদন িনজৰ দলৰ পাল েম পেুৰািহতৰ দািয় পাৱাত, জখিৰয়াই

পেুৰািহত িহচােপ ঈ ৰৰ স খুত কায কিৰ আিছল; ৯ িকয়েনা পেুৰািহত

সকলৰ কায‐ ণালী অ যায়ী ভুৰ মি ৰত সামাই ধপূ লাবৈল তওঁৰ

ওপৰত পাল পিৰল। ১০ ধপূ েলাৱাৰ সময়ত তাত গাট খাৱা সকেলা

লােক বািহৰত াথনা কিৰ আিছল। ১১ এেন সময়েত ভুৰ এজন দূত

আিহ জখিৰয়াৰ স খুত উপি ত হ ধপূ বিদৰ সাঁফােল িথয় হ’ল।

১২ গৰ দূতক দিখ জখিৰয়া চমিক উিঠল আৰু তওঁৰ ভয় লািগল।

১৩ িক ু সই দূেত তওঁক ক’ ল, “ হ জখিৰয়া, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা

তামাৰ াথনা না গল, আৰু তামাৰ ভাযা এলীচােবেত এজন পু সৱ

কিৰব আৰু তুিম তওঁৰ নাম যাহন থবা।” ১৪ তওঁৰ কাৰেণ তামাৰ

আন আৰু উ াস হব, আৰু তওঁৰ জ ত অেনেক আন কিৰব।

১৫ িকয়েনা ভুৰ দিৃ ত তওঁ মহান হব; তওঁ া াৰস বা ৰা পান

নকিৰব; আৰু ওপজােৰ পৰা পিব আ ােৰ পণূ হব। ১৬ ই ােয়লৰ

স ান সকলৰ অেনকক তওঁ তওঁেলাকৰ ভু ঈ ৰৈল ঘৰূাব। ১৭ তওঁ

এিলয়াৰ আ া আৰু শি েৰ সেত ভুৰ আেগ আেগ যাব। তওঁ িপতৃ

সকলৰ মন তওঁেলাকৰ স ানৈল ঘৰূাব আৰু অবাধ সকলক ধািমকতাৰ

ানৈল ঘৰূাব। এইদেৰ তওঁ ভুৰ কাৰেণ যু েতাৱা লাক সকলক

ত কিৰব। ১৮ তিতয়া জখিৰয়াই সই দূতক ক’ ল, “ইয়াক মই

কেনৈক জািনম? িকয়েনা মই ব ৃ হেছাঁ আৰু মাৰ ভায াও অিত ব ৃ া

হেছ।” ১৯ তােত দূেত উ ৰ িদ ক’ ল, “মই গাি েয়ল; ঈ ৰৰ সা ােত

মই িথয় হ থােকাঁ; তামাৰ সেত কথা হবৈল আৰু তামাৰ আগত এই

ভবাতা ঘাষণা কিৰবৰ বােব মাক পেঠাৱা হ’ল। ২০ চাৱা, এইেবাৰ

ঘটনা নঘটা পয তুিম বাবা হ থািকবা; কােনা কথা কব নাৱািৰবা;

কাৰণ তুিম মাৰ কথা িব াস নকিৰলা। িক ু এই সকেলা কথা িনৰিূপত

সময়ত পণূ হব।” ২১আনিপেন, মা হেবােৰ জখিৰয়াৰ বােব অেপ া

কিৰ আিছল আৰু মি ৰৰ িভতৰত তওঁৰ পলম হাৱা দিখ িচি ত হ’ল।

২২ পাছত তওঁ যিতয়া বািহৰৈল আিহল, লাক সকলৰ লগত এেকা

কথা কব নাৱািৰেল; তিতয়া লাক সকেল বিুজব পািৰেল য মি ৰৰ

িভতৰত তওঁ কােনা দশন পাইেছ। িক ু তওঁ লাক সকলৰ সেত

ইংিগেতেৰেহ কথা পািতেল, মেুখেৰ কােনা কথা কব নাৱািৰেল। ২৩

ইয়াৰ পাছত তওঁৰ সৱা কাযৰ পাল স ণূ হাৱাত, তওঁ িনজৰ ঘৰৈল

গ’ল। ২৪ িকছুিদনৰ পাছত তওঁৰ ভাযা এলীচােবৎ গভৱতী হ’ল; আৰু

পাঁচ মাহৈলেক ঘৰৰ পৰা বািহৰ নালাল। তওঁ ক’ ল ২৫ “এই কায মাৰ

বােব ভুেৱ কিৰেল। মা হৰ মাজত মাৰ ল া দূৰ কিৰবৈল তওঁ মাৰ

ফােল দয়াৰ দিৃ কিৰেল।” ২৬ এলীচােবৎ যিতয়া ছয় মাহৰ গভৱতী,

তিতয়া ঈ েৰ গাি েয়ল দূতক গালীল েদশৰ নাচৰত নগৰৰ মিৰয়ম

নােমেৰ এক মাৰীৰ ওচৰৈল পঠােল। ২৭ এই মাৰী ৰজা দায়দুৰ

বংশৰ যােচফ নােমেৰ এজন ব ি ৈল বা দান কৰা আিছল। ২৮ তােত

সই দূেত তওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ হ মহা অ হ পাৱা ক া,

তামাৰ ম ল হওক! ভু তামাৰ লগত আেছ।” ২৯ িক ু এই কথা

িন মিৰয়মৰ উ ল‐থু ল লািগল আৰু আচিৰত হ ভািবেল “ই কেন

ম লবাদ!” ৩০ গৰ দূেত তওঁক ক’ ল, “ হ মিৰয়ম, ভয় নকিৰবা;

িকয়েনা তুিম ঈ ৰৰ াৰা অ হ পালা। ৩১ চাৱা, তুিম গভৱতী হ এিট

পু সৱ কিৰবা আৰু তওঁৰ নাম যীচু থবা। ৩২ তওঁ মহান হব, আৰু

সেবাপিৰ জনৰ পু বিুল খ াত হব। ভু পৰেম েৰ তওঁৰ পবূপৰুষু

দায়দুৰ িসংহাসন তওঁক িদব; ৩৩ যােকাবৰ বংশৰ ওপৰত তওঁ িচৰকাল

ৰাজ কিৰব, আৰু তওঁৰ ৰাজ ৰ কিতয়াও অ নহব।” (aiōn g165) ৩৪

তিতয়া মিৰয়েম গৰ দূতক ক’ ল, “ই কেনৈক স ৱ হব পােৰ? কাৰণ

মই এজনী মাৰী।” ৩৫ তিতয়া গৰ দূেত উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল,

“পিব আ া তামাৰ ওপৰৈল আিহব, আৰু সেবাপিৰ ঈ ৰৰ শি েয়

তামাক ছাঁ িদ ধিৰব। এই হতুেক সই পিব গভফলৰ নাম ঈ ৰৰ

পু বিুল খ াত হব, ৩৬ আৰু চাৱা, তামাৰ আ ীয় এলীচােবেত

ব ৃ াকালেতা গভত পু স ান ধাৰণ কিৰেছ; যিদও তওঁক লােক বাঁজী

বিুলিছল, িক ু তওঁ এিতয়া ছয় মাহৰ গভৱতী। ৩৭ িকয়েনা ঈ ৰৰ

বােব কােনা িবষয় অসাধ নহয়।” ৩৮ মিৰয়েম ক’ ল, “ ভুৰ দাসী

িয মই, মাৈল আপিুন কাৱাৰ দেৰ হওক।” ইয়াৰ পাছেত গৰ দূত

মিৰয়মৰ ওচৰৰ পৰা িচ গ’ল। ৩৯ তিতয়া মিৰয়েম উিঠ বগােবিগৈক

িয দীয়াৰ পাবত অ লৰ এখন নগৰৈল গ’ল ৪০ তাত জখিৰয়াৰ ঘৰত

সামাই মিৰয়েম এলীচােবতক অিভবাদন জনােল। ৪১ তােত মিৰয়মৰ

সই ম লবাদ না মাে ই, এলীচােবতৰ গভৰ িশ িট নািচ উিঠল; আৰু

এলীচােবত পিব আ ােৰ পণূ হ’ল। ৪২ তাৰ পাছত এলীচােবেত বৰ

ডাঙৰ মােতেৰ কবৈল ধিৰেল, “িতেৰাতা সকলৰ মাজত তুিম ধ া; আৰু

তামাৰ গভফেলা ধ । ৪৩ মাৰ ভুৰ মাতৃ য মাৰ ওচৰৈল আিহেছ,

মাৰ এেন সৗভাগ কেনৈক হ’ল? ৪৪ িকয়েনা তামাৰ ম লবাদৰ ৰ

মাৰ কাণত পৰাৰ লেগ লেগ, মাৰ গভৰ িশ িট উ াসত নািচ উিঠল।

৪৫ তুিম ধ া; িকয়েনা ভুেৱ তামাক িয িয কথা কিছল, সই সকেলা

িস হব বিুল তুিম িব াস কিৰলা।” ৪৬ তিতয়া মিৰয়েম ক’ ল, “ মাৰ

ােণ ভুৰ মিহমা বণাইেছ, ৪৭ মাৰ আ াই মাৰ াণকতা ঈ ৰত

উ াস কেৰ। ৪৮ িকয়েনা তওঁ তওঁৰ দাসীৰ নীহ অৱ াৈল চােল; আৰু

এিতয়াৰ পৰা পৰুষুা েম সকেলােৱ মাক ধ া বিুলব। ৪৯ িকয়েনা

পৰা মী জেন মাৰ কাৰেণ মহৎ কম কিৰেল; আৰু তওঁৰ নাম পিব ।

৫০ িয সকেল তওঁৈল ভয় কেৰ, পৰুেুষ পৰুেুষ তওঁেলাকৰ ওপৰত তওঁৰ

দয়া থােক। ৫১ তওঁ িনজ বা ৰ াৰাই পৰা মী কম কিৰেল। িনজ

িনজ অ ৰত অহংকাৰ কৰা সকলক তওঁ িছ ‐িভ কিৰেল। ৫২ তওঁ

শাসক সকলক িসংহাসনৰ পৰা নমাই িদেল, িক ু নীহ লাকক তুিল

ধিৰেল। ৫৩ তওঁ ু ধাতুৰ লাকক উ ম ব িদেল আৰু ধনৱ ক দা‐

হােত পঠাই িদেল। ৫৪ তওঁ িনজৰ দাস ই ােয়লক সাহায কিৰেল,

তওঁ দয়াল;ু ৫৫ অ াহাম আৰু তওঁৰ বংশৈল িচৰকাল দয়া কিৰবৰ

কাৰেণ, যেনৈক তওঁ আমাৰ পবূপৰুষু সকলৰ ওচৰত িত া কিৰিছল,

সই িবষয় তওঁ সাঁৱৰণ কিৰেল।” (aiōn g165) ৫৬ পাছত এলীচােবতৰ

লগত মিৰয়ম িতিন মাহ মান থািক িনজৰ ঘৰৈল উলিট আিহল। ৫৭

পাছত এলীচােবতৰ সৱৰ কাল পণূ হাৱাত, তওঁ এিট পু সৱ

কিৰেল। ৫৮ তােত ওচৰ চুবৰুীয়া আৰু আ ীয় জেন যিতয়া িনেল

য ভুেৱ তওঁৰ িত দয়া কিৰেল, তিতয়া সকেলােৱ তওঁেৰ সেত

আন কিৰেল। ৫৯ তাৰ পাছত আঠ িদনৰ িদনা তওঁেলােক িশ িটক

ল চু ৎ কিৰবৈল আিহল আৰু সকেলােৱ বােপকৰ নাম অ সােৰ িশ ৰ

নাম জখিৰয়া থব খিুজিছল; ৬০ িক ু মােক উ ৰ িদ ক’ ল, “নহয় ইয়াৰ

নাম যাহন হব।” ৬১ তিতয়া তওঁেলােক এলীচােবতক ক’ ল, “ তামাৰ

বংশৰ মাজত এই নাম কােৰা নাই।” ৬২ পাছত তওঁেলােক সংেকত িদ

ল’ৰাৰ বােপকৰ পৰা জািনব িবচািৰেল য, তওঁ িক নাম িদব ই া কেৰ।

৬৩ তিতয়া তওঁ ফিল খিুজ তাত িলিখেল, “ইয়াৰ নাম ‘ যাহন’।” তােত

সকেলােৱ িব য় মািনেল। ৬৪ তিতয়াই জখিৰয়াৰ মখু আৰু িজভাৰ বা

মকুিল হ গ’ল আৰু তওঁ ঈ ৰৰ শংসা কিৰবৈল ধিৰেল। ৬৫ তিতয়া

আেশ‐পােশ থকা লাক সকল আচিৰত হ’ল আৰু িয দীয়াৰ গােটই
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পাবত অ লৰ লাক সকেল িয ঘিটল সই িবষেয় কাৱা‐ ই কিৰবৈল

ধিৰেল। ৬৬ িয সকেল এই কথা িনেল, তওঁেলােক মেন মেন িবষয়েটা

ভািৱ কবৈল ধিৰেল, “ভিৱষ েত এই ল’ৰা তেনহেল িক হব?” িকয়েনা

তওঁেলােক বিুজিছল য ভুৰ হাত তওঁৰ লগত আেছ। ৬৭ পাছত ল’ৰা

জনৰ িপতৃ জখিৰয়াই পিব আ ােৰ পিৰপণূ হ, এই ভােবাি চাৰ

কিৰেল। ৬৮ ‘ই ােয়লৰ ভু ঈ ৰৰ শংসা হওক; িকয়েনা তওঁ িনজৰ

মা হেবাৰক সহায় কিৰবৈল আৰু তওঁেলাকক মু কিৰবৈল আিহেছ।

৬৯ তওঁ আমাৰ কাৰেণ তওঁৰ দাস দায়দুৰ বংশত এজন শি শালী

াণকতাক িদেল। ৭০ এই িবষেয় ঈ েৰ পিব ভাৱবাদী সকলৰ াৰা

পবূেত কিছল। (aiōn g165) ৭১ তওঁ শ সকলৰ হাতৰ পৰা আৰু িয

সকেল আমাক ঘণৃা কেৰ, সই সকেলােৰ হাতৰ পৰা আমাক ৰ া কৰাৰ

িত িত িদেল। ৭২ তওঁ আমাৰ পবূপৰুষু সকলৰ িত দয়া দখৱুাব

আৰু তওঁৰ পিব িবধান সাঁৱৰণ কৰাব; ৭৩ এই িবধান হেছ িত া,

িয আমাৰ পবূপৰুষু অ াহামক তওঁ িদিছল। ৭৪ শ েবাৰৰ হাতৰ পৰা

আমাক মু কিৰম বিুল তওঁ িত িত িদেল, যােত আিম িনভেয় তওঁৰ

আগত সৱা কিৰব পােৰাঁ, ৭৫আৰু আমাৰ জীৱনৰ আয়সুৰ কালত পিব

আৰু ধািমকতােৰ সৱা কিৰ থািকব পােৰাঁ। ৭৬ হ মাৰ স ান, তামাক

সেবাপিৰ জনৰ ভাৱবাদী বিুল কাৱা হব; িকয়েনা তুিম ভুৰ আগমণৰ

কাৰেণ লাক সকলক যু ত কিৰবৈল তওঁৰ আেগ আেগ যাবা। ৭৭ লাক

সকলক পাপৰ মা লাভৰ াৰা পিৰ াণ পাৱাত সহায় পাবৈল িশ া

িদবা। ৭৮ ঈ েৰ আমাক মা কিৰব, কাৰণ তওঁ কামল িচ ৰ আৰু

দয়াল।ু তওঁ কৰণুােৰ পৱুাৰ অৰণুৰ দেৰ াণকতাই গৰ পৰা আমাক

সহায় কিৰবৈল আিহব। ৭৯ তওঁ অ কাৰ আৰু মতুৃ ছায়াত বিহ থকা

লাক সকলক পাহৰ িদব। তওঁ আমাৰ ভিৰ শাি ৰ পথত গমন কৰাব’।

৮০ এেনদেৰ যাহন বা াইজক বািঢ়বৈল ধিৰেল আৰু আ াত শি শালী

হ উিঠল; ই ােয়ল জািতৰ আগত মকুিলৈক কাশ হাৱাৰ আগৈলেক

তওঁ মৰু া ত বাস কিৰিছল।

২ সই সময়ত চীজাৰআগ েচ িনেদশ জািৰ কিৰেল য, ৰাম সা াজ ত

বাস কৰা সকেলা লাকৰ নাম িলখাই গণনা কৰা হওক। ২ িচিৰয়াৰ

ৰাজ পাল ৰীণীয়ৰ সময়ত এেয় থম লাক িপয়ল হিছল। ৩ সেয়,

নাম িলখাবৰ বােব েত েক িনজৰ িনজৰ নগৰৈল গ’ল। ৪ ৰজা দায়দুৰ

বংশধৰ হাৱা হতুেক যােচেফও গালীল েদশৰ নাচৰত নগৰৰ পৰা

দায়দুৰ নগৰ নােমেৰ খ াত িযহূদাৰ বৎেলহম নগৰৈল গ’ল। ৫ যােচেফ

তওঁৈল বা দান কৰা মিৰয়মেকা লগত ল নাম িলখাবৰ বােব গ’ল। সই

সময়ত মিৰয়ম গভৱতী আিছল। ৬ পাছত তওঁেলাক তােত থােকােত,

মিৰয়মৰ সৱৰ কাল পণূ হ’ল। ৭ তওঁ িনজৰ থম পু স ান সৱ

কিৰেল আৰু তওঁক কােপােৰেৰ মিৰয়াই দানা পা ত ৱাই থেল; কাৰণ

অিতিথশালাত তওঁেলাকৰ কাৰেণ থকা ঠাই নািছল। ৮ সই অ লত

িকছুমান মষৰখীয়াই ৰািত পথাৰত িনজৰ িনজৰ জাকেবাৰ পহৰা িদ

আিছল। ৯ হঠােত ভুৰ দূত এজন আিহ তওঁেলাকৰ ওচৰত উপি ত

হ’ল আৰু তিতয়াই ভুৰ মিহমা তওঁেলাকৰ চািৰওফােল উ ল হ

কািশত হ’ল; তােত তওঁেলাকৰ অিতশয় ভয় লািগল। ১০ তিতয়া

দূেত তওঁেলাকক কেল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা চাৱা, িয ভবাতা

সকেলা লাকৰ কাৰেণ হব, সই মহা আন ৰ ভবাতা মই তামােলাকৰ

আগত ঘাষণা কেৰাঁ য, ১১আিজ দায়দুৰ নগৰত তামােলাকৰ কাৰেণ

াণকতা জি ল; তওঁ অিভিষ ভু ী । ১২ তামােলাকৈল এেয়

িচন হব য, ল’ৰা জনক কােপােৰেৰ মিৰয়াই দানা পা ত ৱাই থাৱা

দখা পাবা।” ১৩ তিতয়া অক ােত গবািহনীৰ এক বহৃৎ দেল সই

দূতৰ লগ ল’ ল আৰু ঈ ৰৰ শংসা কিৰ কবৈল ধিৰেল, ১৪ “উ েলাকত

ঈ ৰৰ মিহমা, আৰু পিৃথৱীত তওঁৰ ীিতৰ পা মা হেবাৰৰ মাজত

শাি ।” ১৫ পাছত গৰ দূত সকল তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা গৈল

উলিট যাৱাত মষৰখীয়ােবােৰ পৰ েৰ কাৱা‐ ই কিৰেল, “ব’লা,

এিতয়া আিম বৎেলহমৈল যাওঁহক; িয ঘটনাৰ কথা ভুেৱ আমাৰ আগত

ঘাষণা কিৰেল, তােক চাবৈল যাওঁ ব’লা।” ১৬ তাৰ পাছত তওঁেলােক

বগাই িবচািৰ গ’ল, তােত িবচািৰ যাৱাত মিৰয়ম, যােচফ, আৰু দানা

পা ত ৱাই থাৱা ল’ৰা জনক দখা পােল। ১৭ এইদেৰ দখাৰ পাছত

িশ িটৰ িবষেয় তওঁেলাকক িয িয কথা দূেত কিছল, সই সকেলা কথা

তওঁেলােক লাক সকলক জনােল। ১৮ তােত মষৰখীয়া সকলৰ কথা

িন সকেলােৱ িব য় মািনেল। ১৯ িক ু মিৰয়েম হেল সইেবাৰ কথা

মনেত সাঁিচ থেল আৰু সই িবষেয় িচ া কিৰবৈল ধিৰেল। ২০ ইয়াৰ

পাছত মষৰখীয়ােবােৰ তওঁেলাকক িয দেৰ কাৱা হিছল, সই অ সােৰ

সকেলা দিখ আৰু িন তওঁেলােক ঈ ৰৰ শংসা িত কিৰ ঘৰৈল উলিট

গ’ল। ২১ পােছ আঠ িদনৰ পাছত, যিতয়া তওঁৰ চু ৎ কিৰবৰ সময়

হ’ল, তিতয়া তওঁেলােক িশ িটৰ নাম যীচু ৰািখেল; তওঁ মাতগৃভত

ি িত হাৱাৰ আেগেয় গৰ দূেত এই নাম িদিছল। ২২ মািচৰ িবধান

অ সােৰ িচকৰণৰ িদন উপি ত হাৱাত যােচফ আৰু মিৰয়েম িশ

যীচুক ভুৰ ওচৰত উপি ত কিৰবৰ কাৰেণ তওঁেলাক িযৰচূােলমত

থকা মি ৰৈল আিনেল। ২৩ কাৰণ ভুৰ িবধান‐শা ত িলখা আেছ য

“ থেম জ া িতজন পু স ানক ভুৰ উে েশ ‘পিব ’ বিুল কাৱা

হব।” ২৪আৰু “এেযাৰ কেপৗ বা টা পাৰ পাৱািল” বিলদান কৰাৰ

কথা িয দেৰ ভুৰ িবধান‐শা ত িলখা আেছ, তাক উৎসগ কিৰবৈলেকা

তওঁেলাক িযৰচূােলমৈল আিহল। ২৫ তিতয়া িযৰচূােলমত িচিমেয়ান

নােমেৰ এজন ধািমক আৰু ঈ ৰভ লাক আিছল আৰু তওঁ ই ােয়লৰ

সা নাৰ কাৰেণ অেপ া কিৰ আিছল। পিব আ া তওঁৰ সেত আিছল।

২৬ ভুৰ অিভিষ জনক দখা নাপায় মােন, তওঁ মতুৃ েভাগ নকিৰব,

এই কথা পিব আ াৰ াৰাই তওঁৈল কাশ কৰা হিছল। ২৭ সইিদনা

পিব আ াৰ াৰা চািলত হ িচিমেয়ান মি ৰৈল আিহিছল। িবধানৰ

িবধান পালন কিৰবৈল মাক‐বােপেক িশ যীচুক িভতৰৈল আিনেল। ২৮

তিতয়া িচিমেয়ােন যীচুক কালাত ল ঈ ৰৰ শংসা কিৰ ক’ ল, ২৯

“ হ ভু, এিতয়া আপিুন িনজৰ িত িত অ সােৰ আেপানাৰ দাসক

শাি েৰ িবদায় িদয়ক। ৩০ িকয়েনা মাৰ চ েৱ আেপানাৰ পিৰ াণ

দখা পােল, ৩১ িয পিৰ াণ আপিুন সকেলা লাকৰ সা ােত ত

কিৰেল। ৩২ তওঁ অনা‐ই দী সকলৰ আগত সত কাশ কৰাৰ এক

পাহৰ হব আৰু তেৱঁই আেপানাৰ জা ই ােয়ল লাকৰ গৗৰৱ হব।”

৩৩ িশ িটৰ িবষেয় িচিমেয়ােন িয সকেলা কথা ক’ ল, সই িবষয় িন

মাক‐বােপক িবি ত হ গ’ল। ৩৪ তাৰ পাছত িচিমেয়ােন তওঁেলাকক

আশীবাদ কিৰ যীচুৰ মাক মিৰয়মক ক’ ল, “মেনােযােগেৰ না! এই

িশ িটেয়ই ই ােয়লৰ মাজত অেনকৰ পতন আৰু উ ানৰ কাৰণ হব আৰু

তওঁ এেন এক িচন হ’ব যাৰ িবৰেু অেনেকই কথা কব; ৩৫ তােত ব

লাকৰ মনৰ ভাৱনা কাশ হ পিৰব আৰু তামাৰ িনজৰ দয় শেূল

িবি ব।” ৩৬ সই ঠাইেত হা া নামৰ এগৰাকী ভাববািদনী আিছল। তওঁ

আেচৰ ফদৰ প েৱলৰ জীেয়ক। তওঁৰ অেনক বয়স হিছল। িববাহৰ

পাছত তওঁ ামীৰ সেত সাত বছৰ থািকল ৩৭আৰু পাছত চৗৰাশী

বছৰ বয়সৈলেক তওঁ িবধৱাৰ জীৱন কটােল। তওঁ মি ৰ এিৰ কৈলেকা

যাৱা নািছল; িদেন ৰািতেয় উপবাস আৰু াথনােৰ ঈ ৰৰ আৰাধনা

কিৰিছল। ৩৮ িঠক সই সময়েত, তওঁ তওঁেলাকৰ ফােল আগবািঢ়

আিহ ঈ ৰক ধ বাদ িদবৈল আৰ কিৰেল আৰু িযৰচূােলমৰ মিু ৰ

অেপ াত থকা সকেলােক সই িশ িটৰ িবষেয় ক’বৈল ধিৰেল। ৩৯

ভুৰ িবধানৰ মেত কিৰবলগীয়া সকেলা িনয়ম স ণূ কিৰ যােচফ আৰু

মিৰয়ম িনজৰ নগৰ গালীল েদশৰ নাচৰতৈল উলিট আিহল। ৪০ পােছ

িশ িট েম েম বিৃ পাই শি মান হব ধিৰেল আৰু ােনেৰও পণূ হব

ধিৰেল; ঈ ৰৰ অ হ তওঁৰ ওপৰত আিছল। ৪১ িন াৰ‐পব পালন

কিৰবৈল েত ক বছেৰ যীচুৰ মাক আৰু বােপক িযৰচূােলমৈল যায়। ৪২

যীচুৰ বয়স যিতয়া বাৰ বছৰ, তিতয়া তওঁেলােক যথা ৰীিত মেত সই

পবৈল গিছল। ৪৩ পবৰ সকেলা ৰীিত শষ কিৰ তওঁেলাক যিতয়া

ঘৰৈল উলিট আিহিছল, তিতয়া ল’ৰা যীচু িযৰচূােলমেত ৰ গ’ল; িক ু

তওঁৰ মাক‐বােপেক এই কথা জনা নািছল। ৪৪ তওঁেলাকৰ সেত

যা া কৰা দলৰ লগেত যীচু আেছ বিুল ভািব, তওঁেলাক এিদনৰ বাট

গ’ল। পাছত তওঁেলােক আ ীয়‐ জন আৰু ব ু ‐বা ৱৰ মাজত তওঁক
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িবচািৰবৈল ধিৰেল। ৪৫ িক ু মা হৰ মাজত িবচািৰ নাপায় িযৰচূােলমৈল

পণুৰ ঘিূৰ আিহ তওঁেলােক যীচুক তাত িবচািৰ ফুিৰব ধিৰেল। ৪৬ িতিন

িদনৰ পাছত তওঁেলােক যীচুক মি ৰত পােল। তওঁ অধ াপক সকলৰ

মাজত বিহ তওঁেলাকৰ কথা িন আিছল আৰু নানা িধ আিছল। ৪৭

আৰু িয সকেল তওঁৰ কথা িনেল, তওঁেলাক সকেলােৱ তওঁৰ বিু

আৰু উ ৰত িব য় মািনেল। ৪৮ মাক‐বােপেকও তওঁক দিখ আচিৰত

হ’ল৷ মােক তওঁক ক’ ল, “ বাপা, তুিম আমাৈল িকয় এইদেৰ কিৰলা?

তামাৰ দউতাৰা আৰু মই তামাক িবচািৰ হাবাথিুৰ খাই ফুিৰেছাঁ।”

৪৯ তিতয়া তওঁেলাকক তওঁ ক’ ল, “ তামােলােক িক কাৰেণ মাক

িবচািৰ ফুিৰছা? মই মাৰ িপতৰৃ ঘৰত থকা য উিচত, ইয়াক জােনা

তামােলােক নাজানা?” ৫০ িক ু তওঁ িক কথা কব িবচািৰিছল, সই

কথাৰ অথ তওঁেলােক বিুজ নাপােল। ৫১ তাৰ পাছত তওঁেলাকৰ লগত

তওঁ নাচৰতৈল উভিট গ’ল আৰু তওঁেলাকৰ বাধ হ থািকল। তওঁৰ

মােক এই সকেলা কথা মনত ৰািখেল। ৫২ িক ু এইদেৰ যীচু ান আৰু

বয়সত বিৃ পাব ধিৰেল; আৰু ঈ ৰৰ অ হ সেত, মা হৰ মত

অিধকৈক বািঢ় যাব ধিৰেল।

৩ িতিবিৰয়া চীজাৰৰ ৰাজ ৰ পা ৰ বছৰত িযহূদীয়াৰ ৰাজ পাল

আিছল প ীয় পীলাত। সই সময়ত হেৰাদ আিছল গালীল েদশৰ

ৰজা; আৰু তওঁৰ ভােয়ক িফিলপ আিছল িযতূিৰয়া আৰু ােখানীিতয়া

েদশৰ ৰজা; লচুািণয় আিছল অিবলীনী েদশৰ ৰজা। ২ হানন আৰু

কায়াফা আিছল ই দী সকলৰ মহা‐পেুৰািহত। সই সময়েত অৰণ ত

জখিৰয়াৰ পেুতক যাহনৈল ঈ ৰৰ বাক আিহল। ৩ তিতয়া যাহেন

য ন নদীৰ চৗিদশৰ সকেলা া ৈল গ চাৰ কিৰবৈল ধিৰেল, যােত

লাক সকেল পাপৰ পৰা মা লাভ পাবৰ কাৰেণ মন‐পালটন কেৰ

আৰু বাি লয়। ৪ ভাৱবাদী িযচয়াৰ পু কত যেনৈক িলখা আেছ:

“মৰু া ত এজনৰ ক ঠ ৰ না গেছ, তামােলােক ভুৰ পথ যু ত

কৰা, তওঁৰ বাট পান কৰা। ৫আটাই উপত কা পৰূ কৰা হব, িতেটা

পবত আৰু পাহাৰ সমান কৰা হব, একা‐ বকা পথেবাৰ পান হব, খলা‐

বমা পথেবাৰ সমান কৰা হব। ৬ সকেলা ম ই ঈ ৰৰ পিৰ াণ দিখব।”

৭ তােত বাি লবৰ কাৰেণ অেনক লাক যাহনৰ ওচৰৈল আিহব

ধিৰেল। তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ হ সপৰ বংশধৰ! ঈ ৰৰ িয াধ

আিহ আেছ তাৰ পৰা পলাবৰ বােব কােন আেপানােলাকক সতক কিৰ

িদেল? ৮আেপানােলােক য মন‐পালটন কিৰেছ, তাৰ উপযু ফেলেৰ

ফলবান হওক। িনজৰ মনেত নাভািৱব য ‘অ াহাম আমাৰ িপতপৃৰুষু’।

িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ য, এই িশলেবাৰৰ পৰাও ঈ েৰ

অ াহামৰ কাৰেণ স ান উৎপ কিৰব পােৰ। ৯ গছৰ িৰত ইিতমেধ

ঠাৰ লািগেয়ই আেছ; িয গেছ ভাল ফল িনিদেয়, তাক কািট জইুত

পেলাৱা হব।” ১০ তিতয়া লাক সকেল যাহনক িধেল, “ তেনহেল

আিম এিতয়া িক কিৰব লািগব?” ১১ তওঁ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল,

“যিদ কােৰাবাৰ টা চালা আেছ, তেনহেল যাৰ নাই তওঁক এটা

চালা িদয়ক আৰু যাৰ খাৱা ব আেছ, তেৱাঁ সইদেৰ কৰক।” ১২

তিতয়া কইজনমান কৰ সং হকাৰীেয়া বাি লবৰ বােব আিহল।

তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ হ ৰ,ু আিম িক কিৰব লােগ?” ১৩ তওঁ

সই লাক সকলক ক’ ল, “িযমান কৰ আদায় কিৰব লােগ তাতৈক

অিধক ধন নলব।” ১৪ কইজনমান সিনেকও তওঁক িধেল, “আৰু

আমাৰ িবষেয়েনা িক হ’ব? আিম িক কিৰম?” তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“বেলেৰ কােৰা পৰা ধন নলব। কােকা িমছাৈক দাষােৰাপ নকিৰব।

আেপানােলাকৰ িয বতন তােত স ু হ থািকব।” ১৫ লাক সকেল

িযেহতু অিত আ েহেৰ ী ৰ আগমণৈল অেপ া কিৰ আিছল, সেয় এই

যাহেনই তওঁেলাকৰ সই ত ািশত অিভিষ ী জন হয় ন নহয়

সই িবষেয় তওঁেলােক মেন মেন িবেবচনা কিৰ আিছল। ১৬ যাহেন

উ ৰ িদ সকেলােক কেল, “মই আেপানােলাকক পানীতেহ বাি িদওঁ,

িক ু মাতৈক অিধক শি মান এজন আিহেছ; মই তওঁৰ পা কাৰ িফটাৰ

বা খিুলবেৰা যাগ নহওঁ; তেৱঁই আেপানােলাকক পিব আ াত আৰু

জইুত বাি িদব। ১৭ শস ৰ মৰণা মৰা চাতাল ভালৈক পিৰ াৰ

কিৰবৈল আৰু ধান িনজৰ ভঁৰালত চপাই থবৈল তওঁৰ লা তওঁৰ হাতত

আেছ আৰু িয জইু কিতয়াও মায়, তাত তওঁ ঘলুা পিুৰ পলাব।” ১৮

এইদেৰ আন ব েতা উপেদশ িদ যাহেন লাক সকলৰ আগত ভবাতা

চাৰ কিৰেল। ১৯ ৰজা হেৰােদ িনজৰ ভােয়কৰ ভাযা হেৰািদয়াক িবয়া

কেৰাঁৱা আৰু তওঁ কৰা অ া ‐কমেবাৰৰ কাৰেণ যাহেন হেৰাদেকা

িতৰ াৰ কিৰেল। ২০ তিতয়া হেৰােদ পণূৰ আন এক ম কিৰেল;

তওঁ যাহনক ব ী কিৰ ব ীশালত থেল। ২১ সকেলা মা েহ যিতয়া

যাহনৰ াৰা বাি ল আিছল, যীচুেয়ও বাি লেল। পাছত তওঁ

যিতয়া াথনা কিৰেল, তিতয়া আকাশৰ ৱাৰ মকুিল হ’ল। ২২ সই

সময়ত পিব আ া এক কেপৗৰ আকৃিতেৰ তওঁৰ ওপৰৈল নািম আিহল

আৰু গৰ পৰা এই মাত না গ’ল, “তুিম মাৰ ি য় পু , তামাত মই

পৰম স ু ।” ২৩ ায় ি শ বছৰ বয়সত যীচুেৱ িনজৰ কায আৰ

কিৰেল। লাক সকলৰ ধাৰণাত তওঁ যােচফৰ পু ; যােচফ এিলৰ

পু ; ২৪ এিল ম তৰ পু ; ম ৎ লবীৰ, লবী মি ৰ; মি যা ায়ৰ;

যা ায় যােচফৰ পু ; ২৫ যােচফ ম িথয়ৰ পু ; ম িথয় আেমাচৰ;

আেমাচ নহূমৰ; নহূম ইচিলৰ; ইচিল নিগৰ পু ; ২৬ নিগ মাটৰ পু ; মাট

ম িথয়ৰ; ম িথয় িচিমিয়নৰ; িচিমিয়ন যােচফৰ; যােচফ যাদাৰ পু ;

২৭ যাদা যাহাননৰ পু ; যাহানন ৰীচাৰ; ৰীচা, জৰু ািবলৰ; জৰু ািবল

চ ীেয়লৰ; চ ীেয়ল নিৰৰ; ২৮ নিৰ মি ৰ পু ; মি অ ীৰ; অ ী

কাচমৰ; কাচম ইলমাদমৰ; ইলমাদম এৰৰ; ২৯এৰ িযেহাচুৱাৰ পু ;

িযেহাচুৱা ইলীেয়চৰৰ; ইলীেয়চৰ যাৰীমৰ; যাৰীম ম তৰ; ম ত লবীৰ;

৩০ লবী িচিমেয়ানৰ পু ; িচিমেয়ান যদুাৰ; যদুা যােচফৰ; যােচফ

যানমৰ; যানম ইলীয়াকীমৰ; ৩১ ইলীয়াকীম িমেলয়াৰ পু ; িমেলয়া

িম াৰ; িম া ম থৰ; ম থ নাথনৰ; নাথন দায়দুৰ; ৩২ দায়দু িযচয়ৰ পু ;

িযচয় ওেবদৰ; ওেবদ বাৱজৰ; বাৱজ চালেমান; চলেমান নহেচানৰ;

৩৩ নহেচান অ ীনাদবৰ পু ; অ ীনাদব অদমীন; অদমীন অণীৰ পু ;

অণী িহেষাণৰ; িহেষাণ পৰচৰ; পৰচ িযহূদাৰ পু ; ৩৪ িযহূদা যােকাবৰ

পু ; যােকাব ইচহাকৰ; ইচহাক অ াহামৰ; অ াহাম তৰহৰ; তৰহ

নােহাৰৰ পু ; ৩৫ নােহাৰ চৰগূৰ পু ; চৰগূ িৰয়ৰূ; িৰয়ূ পলগৰ; পলগ

এবৰৰ; এবৰ চলহৰ পু ; ৩৬ চলহ কননৰ পু ; কনন অফকচদৰ;

অফকচদ চমৰ; চম নাহৰ; নাহ লমকৰ পু ; ৩৭ লমক মথেূচলহৰ

পু ; মথেূচলহ হেনাকৰ; হেনাক যৰদৰ; যৰদ মহলােললৰ; মহলােলল

কননৰ পু ; ৩৮ কনন ইেনাচৰ পু ; ইেনাচ চথৰ; চথ আদমৰ পু ;

আদম ঈ ৰৰ পু ।

৪ ইয়াৰ পাছত যীচু পিব আ ােৰ পিৰপণূ হ য ন নদীৰ পৰা উলিট

আিহল আৰু আ াৰ াৰা পিৰচািলত হ মৰু া ৈল গ’ল।। ২ তাত

চি শ িদন ধিৰ চয়তােন তওঁক েলাভনত পলাব িবচািৰেল। এই চি শ

িদন যীচুেৱ এেকােক নাখােল; সেয়, এই সময় পাৰ হাৱাৰ পাছত তওঁৰ

ভাক লািগল। ৩ তিতয়া চয়তােন যীচুক ক’ ল, “আপিুন যিদ ঈ ৰৰ

পু হয়, তেনহেল এই িশলেবাৰ িপঠা হবৈল িদয়ক।” ৪ যীচুেৱ তাক

উ ৰ িদেল, “শা ত িলখা আেছ, মা হ কৱল িপঠােৰ জীয়াই নাথােক।”

৫ তাৰ পাছত চয়তােন যীচুক এক ওখ ঠাইৈল ল গ’ল আৰু মহূুতেত

জগতৰ সকেলা ৰাজ তওঁক দখৱুােল। ৬ চয়তােন তওঁক ক’ ল, “এই

সকেলা ৰাজ ৰ মতা আৰু সইেবাৰৰ ঐ য মই আেপানাক িদম, কাৰণ

এই সকেলা মাক িদয়া হেছ আৰু মই িয জনেক ই া কেৰাঁ, তওঁেক

এইেবাৰ িদব পােৰাঁ। ৭এই হতুেক আপিুন যিদ মাৰ আগত িণপাত

কিৰ মাৰ আৰাধনা কেৰ, তেনহেল এই সকেলা আেপানােৰই হব।” ৮

তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ তাক ক’ ল, “শা ত িলখা আেছ: ‘তুিম কৱল

তামাৰ ভু পৰেম ৰক িণপাত কিৰবা, আৰু তওঁেৰই কৱল সৱা

কিৰবা।’” ৯ তাৰ পাছত চয়তােন যীচুক িযৰচূােলমৈল ল গ’ল আৰু

মি ৰৰ উ চূড়াৰ ওপৰত িথয় কৰাই ক’ ল, “আপিুন যিদ ঈ ৰৰ পু

হয়, তেনহেল ইয়াৰ পৰা তলৈল িনজক পলাই িদয়ক। ১০ িকয়েনা

শা ত এেনদেৰ িলখা আেছ: ‘ তামাক ৰ া কিৰবৈল তওঁ িনজৰ দূত

সকলক তামাৰ অেথ আ া িদব’ আৰু ১১ ‘ তামাৰ ভিৰ যন িশলত

খু া নাখায়, এই কাৰেণ তওঁেলােক তামাক হােতেৰ দািঙ ধিৰব’।”
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১২ তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “‘ তামাৰ ভু পৰেম ৰক পৰী া

নকিৰবা’ এেনৈকেয়া িলখা আেছ।” ১৩এইদেৰ চয়তােন যীচুক পৰী া

কৰাৰ পাছত আন সময়ত েযাগ পাৱাৰ অেপ ােৰ যীচুক এিৰ থ

আতিৰ গ’ল। ১৪ তাৰ পাছত যীচু আ াৰ শি েৰ গালীল েদশৈল উলিট

গ’ল আৰু এই সংবাদ সই অ লৰ চািৰওিদেশ িবয়িপ পিৰল। ১৫ তওঁ

তওঁেলাকৰ নাম‐ঘৰেবাৰত িশ া িদব ধিৰেল, আৰু সকেলােৱ তওঁৰ

শংসা কিৰেল। ১৬ এিদন যীচু নাচৰতৈল গ’ল। এই ঠাইেত তওঁ ডাঙৰ‐

দীঘল হিছল। তওঁ িনজৰ িনয়ম অ সােৰ িব ামবােৰ নাম‐ঘৰত সামাই

শা পাঠ কিৰবৈল িথয় হ’ল। ১৭ তওঁৰ হাতত ভাৱবাদী িযচয়াই িলখা

পু ক খন িদয়া হ’ল। তওঁ সই পু ক মেলােত এই অংশেটা পােল, য’ত

িলখা আেছ: ১৮ “ ভুৰ আ া মাৰ ওপৰত আেছ, িকয়েনা দিৰ সকলৰ

আগত ভবাতা চাৰ কিৰবৈল, তওঁ মাক অিভিষ কিৰেল। তওঁ

মাক ব ীয়াৰ সকলৰ আগত মিু ৰ কথা আৰু অ ৰ আগত পনুৰায়

দিৃ পাৱাৰ কথা ঘাষণা কিৰবৈল পঠােল। চপা খাৱা সকলক মকুিল

কিৰবৈল পঠােল। ১৯ ইয়াৰ উপিৰ ভুৰ া বছৰ ঘাষণা কিৰবৈল

মাক পঠােল।” ২০ পাছত যীচুেৱ পু ক খন জপাই পিৰচাৰকৰ হাতত

িদেল আৰু তওঁ বিহল। সই সময়ত নাম‐ঘৰত উপি ত থকা লাক

সকলৰ দিৃ তওঁৰ ওপৰত আিছল। ২১ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক

কবৈল ধিৰেল, “ধমশা ৰ এই িয বচন আেপানােলােক িনেল, সয়া

আিজ পণূ হ’ল।” ২২ তওঁ কাৱা কথাৰ পে সকেলােৱ সা িদেল আৰু

তওঁৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা অ হৰ কথাত িবি ত হ’ল। তওঁেলােক

ক’ ল, “এওঁ যােচফৰ পেুতক নহয় জােনা?” ২৩ যীচুেৱ তওঁেলাকক

ক’ ল, “অৱেশ ই আেপানােলােক চিলত এই দ ৃ া েটা মাক কব, ‘ বজ,

আেগেয় িনজেক কৰা’। কফৰনাহূমত তুিম িয িয কায কিৰছা বিুল

আিম িনেছা, সই সকেলা ইয়াত িনজৰ গাওঁেটা কৰা।” ২৪ তওঁ পনুৰ

ক’ ল, “মই সিঠক ভােব আেপানােলাকক কওঁ, কােনা ভাৱবাদী তওঁৰ

িনজৰ গাৱঁত া নহয়। ২৫ মই সত তােৰ আেপানােলাকক কওঁ য,

এিলয়াৰ িদনত যিতয়া চােৰ িতিন বছৰ ধিৰ বৰষণু নােহাৱাৈক আকাশ

ব আিছল আৰু গােটই দশত বৰ আকাল হিছল, সই সময়ত ই ােয়ল

দশত অেনক িবধৱা আিছল; ২৬ িক ু তওঁেলাকৰ কােনা এজনীৰ

ওচৰৈলেক এিলয়াক পেঠাৱা হাৱা নািছল, কৱল চীেদান এেলকাৰ

চািৰফতত বাস কৰা অনা‐ই দী িবধৱা এগৰাকীৰ কাষৈলেহ পেঠাৱা

হিছল। ২৭ পণুৰ ইলীচা ভাববাদীৰ িদনত ই ােয়লৰ মাজত অেনক

ৰাগী আিছল, িক ু তওঁেলাকৰ কােনা এজনেক কৰা হাৱা নািছল,

কৱল িচিৰয়া দশৰ নামানকেহ কিৰ িচ কৰা হিছল।” ২৮এইেবাৰ

কথা িন নাম‐ঘৰৰ লাক সকল খঙত িল‐পিক উিঠল। ২৯ তওঁেলােক

উিঠ যীচুক বেলেৰ নগৰৰ বািহৰৈল ল গ’ল আৰু তওঁেলােক পাহাৰৰ

চূড়াৰ পৰা তওঁক ঠিল তলৈল পলাই িদয়াৰ মেনাভােবেৰ তওঁেলাকৰ

নগৰ খন িয পাহাৰৰ ওপৰত আিছল, সই পাহাৰ খনৰ শষ া ৈলেক

তওঁক ল গ’ল। ৩০ িক ু তওঁ সই লাক সকলৰ মােজিদেয়ই ওলাই

আিহল আৰু তওঁৰ পথত িচ গ’ল। ৩১ তাৰ পাছত যীচু গালীল েদশৰ

কফৰনাহূম চহৰৈল গ’ল। তাত এিদন িব ামবােৰ তওঁ লাক সকলক

নাম‐ঘৰত উপেদশ িদ আিছল। ৩২ তওঁৰ উপেদশত তওঁেলােক িব য়

মািনেল; িকয়েনা তওঁ মতােৰ সেত িশ া িদিছল। ৩৩ নাম‐ঘৰত

সইিদনা অ িচ আ াৰ ভূেত পাৱা এজন মা হ আিছল। তওঁ বৰ

মােতেৰ িচঞিৰ কিছল, ৩৪ “ হ, নাচৰতীয়া যীচু! আেপানাৰ লগত

আমাৰ িক েয়াজন? আপিুন আমাক ংস কিৰবৈল আিহেছ নিক?

মই জােনা আপিুন কান, আপিুন ঈ ৰৰ পিব জন।” ৩৫ যীচুেৱ তাক

ডিবয়াই কেল, “মেন মেন থাক আৰু তাৰ পৰা বািহৰ ওলা!” তিতয়া

সই ভূতৰ আ াই মা হ জনক সকেলােৰ মাজেত আচািৰ পলােল আৰু

তওঁৰ এেকা িত নকৰাৈক তওঁৰ িভতৰৰ পৰা বািহৰ ওলাই গ’ল। ৩৬

ইয়ােক দিখ সকেলােৱ অবাক হ িনজৰ মাজেত কাৱা‐ ই কিৰবৈল

ধিৰেল, “ই কেন ৱা কথা? মতা আৰু পৰা েমেৰ এওঁ দেখান অ িচ

আ ােবাৰেকা আ া িদেয় আৰু িসহঁত বািহৰ ওলাই যায়?” ৩৭ পাছত

তওঁৰ িবষেয় সকেলা কথা সই অ লৰ চািৰওফােল থকা সকেলা ঠাইেত

িবয়িপ গ’ল। ৩৮ যীচু নাম‐ঘৰৰ পৰা ওলাই িচেমানৰ ঘৰৈল গ’ল। তােত

িচেমানৰ শা েয়ক ভীষণ ৰত ক পাই আিছল। তওঁক কিৰবৰ

কাৰেণ তওঁেলােক যীচুক অ েৰাধ কিৰেল। ৩৯ তিতয়া যীচুেৱ িচেমানৰ

শা েয়কৰ ওচৰত িথয় হ ৰক ডিবয়ােল। তিতয়া তওঁৰ পৰা ৰ

এিৰেল আৰু তওঁ উিঠ তওঁেলাকৰ সৱা ষা কিৰব ধিৰেল। ৪০ সূয

অ যাৱাৰ সময়ত লাক সকেল নানা ধৰণৰ ৰাগত আ া সকেলা

ৰাগীেক যীচুৰ ওচৰৈল ল আিনেল। তওঁ তওঁেলাকৰ েত কেৰ ওপৰত

হাত ৰািখ কিৰেল। ৪১ তওঁেলাকৰ মাজৰ অেনকৰ পৰা ভূতেবাৰ

ওলাই আিহল। িসহঁেত আটাহ পািৰ কবৈল ধিৰেল, “আপিুন ঈ ৰৰ পু !”

িক ু তওঁ িসহঁতক ডিবয়াই মখু ব কিৰ িদেল; কাৰণ িসহঁেত জািনিছল

য, তেৱঁই ী । ৪২ যিতয়া ৰািতপৱুা হ’ল, যীচু ওলাই আিহ এক িনজন

ঠাইৈল গ’ল। তােত জনতাৰ এটা বহৃৎ দেল তওঁক িবচািৰ আিহ তওঁৰ

ওচৰ পােল আৰু তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা তওঁ আতিৰ নাযাবৰ বােব

তওঁক ধিৰ ৰািখবৈল চ া কিৰেল। ৪৩ িক ু তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“মই আন নগৰেতা ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ িবষেয় ভবাতা ঘাষণা কিৰব লােগ,

কাৰণ এই বােবই মাক পেঠাৱা হেছ।” ৪৪ তাৰ পাছত তওঁ সম

িযহূদা ৰাজ ৰ নাম‐ঘৰেবাৰত চাৰ কিৰ ফুিৰেল।

৫ এিদন যীচু িগেনচৰৎ দৰ পাৰত িথয় হ আিছল আৰু ব েলােক

তওঁক চািৰওকােষ বিৰ ধিৰ ঈ ৰৰ বাক িন আিছল। ২এেন

সময়েত তওঁ দিখেল দৰ দাঁিতত খন নাও ৰ আেছ আৰু মাছমৰীয়া

সকেল নাও খনৰ পৰা নািম জাল ধইু আেছ। ৩ তােৰ এখন নাৱত যীচু

উিঠল, সই নাও খন িচেমানৰ আিছল। যীচুেৱ তওঁক নাও খন বামৰ

পৰা অলপ দূৈৰত ল যাবৰ বােব ক’ ল; তাৰ পাছত তওঁ নাৱত বিহল

আৰু তাৰ পৰাই লাক সকলক িশ া িদব ধিৰেল। ৪ তওঁৰ কথা শষ

হাৱাত িচেমানক ক’ ল, “এিতয়া দ পানী ল নাও খন ল ব’লা আৰু তাত

মাছ ধৰাৰ কাৰেণ তামােলাকৰ জাল পেলাৱা।” ৫ িচেমােন উ ৰ িদ

ক’ ল, “ হ মহাশয়, আিম ওেৰ ৰািত পিৰ ম কিৰ এেকা নাপােলাঁ; তথািপ

আেপানাৰ কথাত মই জাল পলাম।” ৬ পাছত তওঁেলােক তাত জাল

পলাওেত, চুৰ মাছ জালত লািগল আৰু তওঁেলাকৰ জাল ফািটবৈল

ধিৰেল। ৭ তিতয়া তওঁেলােক সহায়ৰ কাৰেণ আন নাৱত থকা স ী

সকলক হাত বাউল িদ মািতেল আৰু স ী সকেল আিহ েয়াখন নাৱত

ইমান মাছ ভৰােল য, নাও ডুেবা ডুেবা হ’ল। ৮ ইয়ােক দিখ িচেমান

িপতেৰ যীচুৰ চৰণত পিৰ ক’ ল, “ ভু মই এজন পাপী মা হ, আপিুন

মাৰ ওচৰৰ পৰা আতিৰ যাওক।” ৯ ইমানেবাৰ মাছ দিখ িচেমান আৰু

তওঁৰ লগত মাছ ধেৰােত এেকলেগ থকা লাক সকল অবাক হ গ’ল।

১০ িচেমানৰ ব ৱসায়ৰ স ী িচবিদয়ৰ পেুতক যােকাব আৰু যাহনও

আচিৰত হ’ল। তিতয়া যীচুেৱ িচেমানক ক’ ল, “ভয় নকিৰবা, এিতয়াৰ

পৰা তুিম ম ষ ধিৰবা।” ১১ পােছ তওঁেলােক নাও কইখন বামৈল

আিন সকেলা ত াগ কিৰ যীচুৰ অ গামী হ’ল। ১২ এবাৰ যীচু অ এখন

নগৰত আিছল। তাত সব শৰীৰ ৰােগেৰ ভৰা এজন মা েহ যীচুক

দিখ উবিুৰ হ পিৰল আৰু িমনিত কিৰ তওঁক ক’ ল, “ ভু, আপিুন যিদ

ই া কেৰ, তেনহেল মাক িচ কিৰব পােৰ।” ১৩ তিতয়া যীচুেৱ হাত

মিল তওঁক চুই ক’ ল, “মই এিতয়াই ই া কিৰেছাঁ, তুিম িচ হাৱা।”

আৰু তিতয়াই তওঁৰ শৰীৰৰ পৰা েৰাগ আতিৰল। ১৪ তাৰ পাছত

যীচুেৱ তওঁক এই আেদশ িদেল “এই কথা কােকা নকবা। িক ু যাৱা,

পেুৰািহতৰ ওচৰত িনজেক দখওুৱাৈগ আৰু লাক সকলৰ আগত সা

হবৈল িচ হাৱাৰ কাৰেণ মািচৰ িনেদশ অ সিৰ বিল উৎসগ কৰাৈগ।”

১৫ তথািপ যীচুৰ িবষেয় নানা খবৰ অিধক ৰপূত িবয়িপ গ’ল আৰু তওঁৰ

কথা িনবৈল আৰু ৰাগৰ পৰা হবৰ বােব ব েলােক তওঁৰ ওচৰৈল

আিহ িভৰ কিৰব ধিৰেল। ১৬ িক ু যীচুেৱ ােয় আতিৰ গ িনজন ঠাইত

াথনা কিৰ আিছল। ১৭ এিদন তওঁ িশ া িদ থকা সময়ত কইজনমান

ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধ াপক তাত বিহ আিছল। তওঁেলাক গালীল আৰু

িযহূদা অ লৰ িবিভ গাওঁ আৰু িযৰচূােলম নগৰৰ পৰাও আিহিছল।

ৰাগী কিৰবৈল ভুৰ শি যীচুৰ লগত আিছল। ১৮ তেন সময়েত
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কইজনমান মা েহ এজন প াঘাত ব ি ক শয ােৰ সেত কিঢ়য়াই

আিনেল; তওঁেলােক ৰাগীজনক যীচুৰ স খুত থবৈল ই া কিৰ িভতৰত

আিনবৰ বােব চ া কিৰিছল। ১৯ িক ু লাক সকলৰ িভৰৰ কাৰেণ

িভতৰৈল যাবৰ বােব বাট নাপােল। সই কাৰেণ তওঁেলােক ঘৰৰ ওপৰত

উিঠ চািল আতৰাই শয াৰ সেত ৰাগীজনক লাক সকলৰ মাজত থকা

যীচুৰ স খুেত এেকবােৰ নমাই িদেল। ২০ তওঁেলাকৰ িব াস দিখ

যীচুেৱ ক’ ল, “ভাই, তামাৰ পাপ মা কৰা হ’ল।” ২১ তােত িবধানৰ

অধ াপক আৰু ফৰীচী সকেল এই আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল, “ঈ ৰক

িন া কিৰ কথা কাৱা এই জন কান হয়? একমা ঈ ৰৰ বািহেৰ আন

কােন পাপ মা কিৰব পােৰ?” ২২ িক ু যীচুেৱ তওঁেলাকৰ মনৰ

িচ া বিুজ পাই ক’ ল, “আেপানােলােক মনৈল িকয় এই আিনেছ?

২৩ কানেটা কবৈল সহজ, ‘ তামাৰ পাপ মা কৰা হল’ ন ‘তুিম উিঠ

খাজকািঢ় ফুৰা’? ২৪ িক ু আেপানােলােক যন জািনব পােৰ য পিৃথৱীত

পাপ মা কিৰবৈল মা হৰ পু ৰ মতা আেছ।” সেয় তওঁ প াঘাত

ৰাগীজনক ক’ ল, “মই তামাক কওঁ, উঠা, তামাৰ শয া তুিল ল িনজৰ

ঘৰৈল যাৱা।” ২৫ লেগ লেগ সকেলােৰ স খুত মা হ জন িথয় হ’ল আৰু

িয শয াৰ ওপৰত তওঁ ই আিছল, সই শয া তুিল ল ঈ ৰৰ শংসা

কিৰ কিৰ িনজৰ ঘৰৈল উলিট গ’ল। ২৬ তােত সকেলা লাক আচিৰত

হ’ল আৰু ভেয়েৰ ঈ ৰৰ িত কিৰ ক’ ল, “আিজ আিম আ যজনক ঘটনা

দিখেলাঁ।” ২৭ এই ঘটনাৰ পাছত, যীচু তাৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই গ’ল

আৰু কৰ আদায় কৰা ঠাইত লবী নামৰ এজন কৰ‐সং হক বিহ থকা

দিখ তওঁক ক’ ল, “ মাৰ পােছ পােছ আহা।” ২৮ তােত লবী উিঠল

আৰু সকেলা এিৰ যীচুৰ অ গামী হ’ল। ২৯ তাৰ পাছত লবীেয় িনজৰ

ঘৰত যীচুৰ কাৰেণ এক বৰ ভাজ পািতেল; তওঁেলাকৰ লগত অেনক

কৰ‐সং হক আৰু আন আন িকছুমান লােকা ভাজ মজত বিহিছল আৰু

খাই আিছল। ৩০ তিতয়া ফৰীচী আৰু তওঁেলাকৰ িবধানৰ অধ াপক

সকেল যীচুৰ িশষ সকলৰ ওচৰত অিভেযাগ কিৰ ক’ ল, “ তামােলােক

িকয় কৰ‐সং হক আৰু পাপী লাকৰ সেত ভাজন‐পান কৰা?” ৩১

তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “িনেৰাগী মা হৰ বজত সকাম নাই;

িক ু ৰাগীৰেহ আেছ। ৩২ মই ধািমক জনক নহয়; িক ু মন‐পালটন

কিৰবৈল পাপীকেহ িনম ণ কিৰবৈল আিহেছাঁ।” ৩৩ তওঁেলােক যীচুক

ক’ ল, “ যাহনৰ িশষ সকেল ােয় াথনা কেৰ আৰু লেঘান িদেয়, ফৰীচী

সকলৰ অ গামী সকেলও সইদেৰ কেৰ; িক ু আেপানাৰ িশষ সকেল

সকেলা সময়েত ভাজন‐পান কেৰ।” ৩৪ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক

ক’ ল, “দৰা লগত থােকােত বৰযা ী সকলক জােনা কােনােৱ উপবােস

ৰািখব পােৰ? ৩৫ িক ু এেন িদন আিহব, তিতয়া তওঁেলাকৰ ওচৰৰ

পৰা দৰাক ল যাৱা হব আৰু সই িদনেবাৰত তওঁেলােকও লেঘান

িদব।” ৩৬ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক এটা দ ৃ া িদ ক’ ল, “নতুন

ব ৰ পৰা এেডাখৰ ফািল ল কােনও পৰুিণ ব ত টাপিল নামােৰ; যিদ

কােনাবাই সইদেৰ কেৰ, তেনহেল তওঁ নতুন ব খন ফািলব; তাৰ

উপিৰ নতুন ব ৰ পৰা লাৱা কােপাৰৰ টু ৰা ডাখৰ পৰুিণ ব ৰ কােপাৰ

খনৰ লগত িনিমিলব। ৩৭ পৰুিণ ছালৰ মাটত কােনও নতুন া াৰস

নথয়; থেল নতুন ৰেস সই মাট ফািল পলাব; তােত ৰসও পিৰ যাব আৰু

মােটা ন হব। ৩৮ নতুন া াৰস নতুন ছালৰ মাটত ৰখা উিচত।

৩৯ পৰুিণ া াৰস পান কৰাৰ পাছত কােনও নতুন ৰস পান কিৰবৈল

িনিবচােৰ; িকয়েনা তওঁ কয়, ‘পৰুিণেটােৱ ভাল’।”

৬ এিদন িব ামবােৰ যীচু শস ে ৰ মােজেৰ গ আিছল। তােত

তওঁৰ িশষ সকেল শস ৰ থাক িছিঙ, হােতেৰ মাহািৰ মাহািৰ

খাই গিছল। ২ ইয়ােক দিখ কইজনমান ফৰীচীেয় ক’ ল, “িবধানৰ

মেত িব ামবােৰ িয কাম আচলেত কিৰব নাপায়, সই কাম তামােলােক

িকয় কিৰছা?” ৩ তাৰ উ ৰত যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “দায়দু আৰু

তওঁৰ লগৰেবাৰৰ যিতয়া ভাক লািগিছল, তিতয়া তওঁেলােক িক

কিৰিছল সই কথা আেপানােলােক জােনা পঢ়া নাই? ৪ তওঁেতা ঈ ৰৰ

গহৃত সামাই ঈ ৰৰ দশন িপঠা ল খাইিছল আৰু তওঁৰ স ী সকলেকা

খাবৈল িদিছল, িক ু সই িপঠা পেুৰািহত সকলৰ বািহেৰ আেন খাৱা

িবধান স ত নািছল।” ৫ যীচুেৱ তওঁেলাকক পনুৰ ক’ ল, “মা হৰ পু ই

িব ামবাৰৰ ভু।” ৬আন এিদন িব ামবাৰত যীচুেৱ নাম‐ঘৰত সামাই

িশ া িদ আিছল; তাত এেন এজন লাক আিছল িয জনৰ সাঁ হাত খন

কাই গিছল। ৭ িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচী সকেল যীচুক দাষ িদবৰ

বােব এক অজহুাত িবচািৰ আিছল। সেয় িব ামবােৰ তওঁ কােৰাবাক

কেৰ ন নকেৰ তােক চাবৈল যীচুক ওচৰৰ পৰা ল কিৰ থািকল। ৮

যীচুেৱ তওঁেলাকৰ মনৰ ভাব জািনিছল আৰু সেয় কানহতীয়া মা হ

জনক তওঁ ক’ ল, “তুিম উিঠ সকেলােৰ মাজত িথয় হাৱা।” তিতয়া

মা হ জেন সকেলােৰ আগত িথয় হ’ল। ৯ তিতয়া যীচুেৱ অধ াপক

আৰু ফৰীচী সকলক ক’ ল, “মই আেপানােলাকক এটা েধা, ‘িবধান

অ সােৰ িব ামবােৰ কেন ধৰণৰ কম কৰা উিচত, ভাল কম কৰা ন

বয়া কৰা? এজনৰ াণ বেচাঁৱা ন ংস কৰা উিচত’?” ১০ তাৰ পাছত

চািৰওফােল বিহ থকা লাক সকলক চাই যীচুেৱ মা হ জনক ক’ ল,

“ তামাৰ হাত খন মিল িদয়া।” তওঁ সই কথা িন হাত খন মিল

িদওঁেত, তওঁৰ হাত খন এেকবােৰ ভাল হ গ’ল। ১১ তােত ফৰীচী আৰু

অধ াপক সকলৰ ভীষণ খং উিঠল আৰু যীচুক ল িক কিৰব পৰা যায় সই

িবষেয় পৰ েৰ আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল। ১২ সই সময়েত যীচুেৱ

এবাৰ াথনা কিৰবৰ কাৰেণ পবতৰ ওপৰৈল গ’ল। ওেৰ ৰািত তওঁ

ঈ ৰৰ ওচৰত াথনা কিৰ থািকল। ১৩ পাছত পাহৰ হাৱাৰ সময়ত,

তওঁ তওঁৰ িশষ সকলক িনজৰ ওচৰৈল মািতেল আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ

পৰা বাৰ জনক মেনানীত কিৰ তওঁেলাকক ‘পাঁচিন’ পদ িদেল। ১৪ সই

পাঁচিন সকলৰ নাম হ’ল‐ িচেমান, এই জনক তওঁ িপতৰ নাম িদিছল, আৰু

তওঁৰ ভােয়ক আি য়; যােকাব, যাহন, িফিলপ, বাথলময়, ১৫ মিথ,

থামা, আলফয়ৰ পেুতক যােকাব, িচেমান, এই জন উেদ াগী দলৰ লাক

আিছল, ১৬ যােকাবৰ পেুতক িয দা আৰু িযহূদা ঈ িৰেয়াতীয়া, এই জেন

শষত িব াসঘাতক হ’ল। ১৭ তাৰ পাছত যীচুেৱ তওঁৰ পাঁচিন সকলৰ

লগত পবতৰ পৰা নািম আিহ এেডাখৰ সমতল ভুিমত িথয় হ’ল। তাত

তওঁৰ িশষ সকলৰ এক িবশাল দল আিছল। সম িযহূদা, িযৰচূােলম,

তুৰ আৰু চীেদানৰ সমু ৰ উপ লবতী অ লৰ পৰা অেনক লাক আিহ

তাত উপি ত হিছল। ১৮ তওঁেলােক যীচুৰ কথা িনবৈল আৰু নিৰয়াৰ

পৰা হবৰ বােব তওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল। িয সকেল অ িচ আ াৰ

াৰা ক পাই আিছল তওঁেলােকা হ’ল। ১৯ তিতয়া সকেলােৱ

তওঁক শ কৰাৰ চ া কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ তওঁৰ পৰা ওলাই অহা

শি েয় সকেলােক আেৰাগ কিৰিছল। ২০ পাছত তওঁ িশষ সকলৰ

ফােল চাই ক’ ল, “ধ তামােলাক দিৰ সকল, িকয়েনা ঈ ৰৰ ৰাজ

তামােলাকৰ। ২১ ধ তামােলাক, িয জন এিতয়া ভাকাতুৰ, িকয়েনা

তামােলাক তৃ হ’বা। ধ তামােলাক, িয সকেল এিতয়া কাি আছা,

িকয়েনা তামােলােক হাঁিহবা। ২২ ধ তামােলাক, যিতয়া লাক সকেল

মা হৰ পু ৰ কাৰেণ তামােলাকক িঘণ কেৰ, সমাজচু ত কেৰ, িন া

কেৰ, আৰু তামােলাকৰ নাম িনেল পািপ বিুল বািহৰ কেৰ। ২৩ সই

সময়ত তামােলােক আন কিৰবা, আন ত নািচ উিঠবা; িকয়েনা চাৱা,

গত তামােলাকৰ বােব পৰু াৰ সি ত আেছ; কাৰণ তওঁেলাকৰ পবূ‐

পৰুষু সকেলও ভাৱবাদী সকলক এেন ধৰণৰ ব ৱহােৰ কিৰিছল। ২৪ িক ু

হায় ধনৱ লাক, তামােলাক স াপৰ পা ! িকয়েনা তামােলােক িনজৰ

খ পাইছা। ২৫ হায় হায় িয সকল এিতয়া তৃ , তামােলাক স াপৰ

পা ! িকয়েনা তামােলােক পাছত ু ধাত হবা। হায় হায় িয সকেল এিতয়া

হাঁিহছা, তামােলাক স াপৰ পা ! িকয়েনা তামােলােক শাকআৰু ন

কিৰবা। ২৬ যিতয়া সকেলা মা েহ তামােলাকক শলািগব, তামােলাক

স াপৰ পা ! িকয়েনা তওঁেলাকৰ পবূপৰুষু সকেল ভাঁিৰেকাৱা ভাববাদী

সকলৈলও এেন ধৰণৰ ব ৱহাৰ কিৰিছল। ২৭ িক ু িয সকেল িন আছা,

মই তামােলাকক কওঁ, তামােলােক িনজৰ শ েবাৰক ম কিৰবা আৰু

িয সকেল তামােলাকক িঘণ কেৰ, তওঁেলাকৈল ম ল কিৰবা। ২৮

িয সকেল তামােলাকক শাও িদেয়, তওঁেলাকক আশীবাদ কিৰবা। িয

সকেল তামােলাকক ব ৱহাৰ কেৰ, তওঁেলাকৰ কাৰেণ াথনা কিৰবা।
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২৯ কােনােৱ যিদ তামাৰ এখন গালত চৰ মােৰ, তওঁক আন খন গােলা

পািত িদবা; আৰু কােনােৱ যিদ তামাৰ চাদৰ খন কািঢ় লয়; তওঁক

তামাৰ চালাও ল’বৈল বাধা িনিদবা। ৩০ িয জেন তামাক খােজ,

তওঁক িদয়া; তামাৰ কােনা ব যিদ কােনাবাই লয়, তেনহেল সই

ব ওেভাতাই িনিবচািৰবা। ৩১ লােক তামােলাকক যেন ব ৱহাৰ

কিৰেল তামােলােক ভাল পাৱা, তামােলােকও তওঁেলাকক তেন

ব ৱহাৰ কৰা। ৩২ তামােলাকক ম কৰা সকলকেহ যিদ তামােলােক

ম কৰা, তেনহেল িক শংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও তওঁেলাকক

ম কৰা সকলক ম কেৰ। ৩৩ তামােলাকক উপকাৰ কৰা সকলেক

যিদ তামােলােক কৱল উপকাৰ কৰা, তেনহেল িক শংসা পাবা?

িকয়েনা পাপীেয়ও সইদেৰ কম কেৰ। ৩৪ ধাৰ পিৰেশাধৰ আশা কিৰব

পৰা লাকেক যিদ তামােলােক কৱল ধাৰ িদয়া, তেনহেল তামােলােক

িক শংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও পাপীক ধাৰ িদেয় আৰু সই ধাৰ

পণুৰ ঘৰূাই পাৱাৰ আশা কেৰ। ৩৫ িক ু তামােলােক িনজৰ শ েবাৰক

ম কিৰবা আৰু উপকাৰ কিৰবা। কিতয়াও কােনা ব ঘৰূাই পাবৈল

আশা নকিৰ ধাৰ িদবা; এইদেৰ উিচত কম কিৰেল তামােলাকৰ পৰু াৰ

অিধক হ’ব আৰু তামােলাক সেবাপিৰ জনাৰ স ান হ’বা। িকয়েনা

তওঁ অকৃত আৰু সকলৰ িতও দয়াৱান হয়। ৩৬ তামােলাকৰ

িপতৃ যেন দয়াল,ু তামােলােকা তেন দয়ালু হাৱা। ৩৭ তামােলােক

পৰৰ সাধ‐িবচাৰ নকিৰবা, তিতয়া তামােলাকেৰা িবচাৰ কৰা নহ’ব।

আনৰ দাষ নধিৰবা, তিতয়া তামােলাকেৰা দাষ ধৰা নহ’ব। আন

লাকক মা কৰা, তিতয়া তামােলাকেকা মা কৰা হ’ব। ৩৮ দান

কৰা, তােত তামােলাকেকা দান িদয়া হ’ব; লােক িঠক জাখত হঁিচ,

জাকািৰ, উপচাই, তামােলাকৰ কাঁচত বািক িদব; িকয়েনা িয জােখেৰ

তামােলােক জাখা, সই জােখেৰ তামােলাকেকা জাখা হ’ব। ৩৯

পাছত যীচুেৱ তওঁেলাকক এটা দ ৃ া িদ ক’ ল, এজন অ ই জােনা

আন এজন অ ক বাট দখৱুাই িনব পােৰ? ৪০ েয়া খাৈৱত নপিৰব

ন? ৰতুৈক িশষ উ ত নহয়; িক ু িশ া স ণূ হেল িতজন িশষ

িনজৰ ৰৰু দেৰ হ উেঠ। ৪১ িনজৰ চ ত থকা চিত ডালৈল মন নকিৰ,

ভােয়ৰাৰ চ ত থকা সৰু টা ডালৈল িকয় চাইছা? ৪২ তুিম িনজৰ চ ত

থকা চিত ডালৈল নাচাই, কেনৈক তামাৰ ভাইক ক’ব পাৰা য, ‘ভাই,

তামাৰ চ ত িয টা আেছ, আহা সই ডাল উিলয়াই িদওঁ’। হ কপটীয়া,

থমেত িনজৰ চ ৰ পৰা চিত ডাল উিলয়াই পেলাৱা, তিতয়া তামাৰ

ভােয়ৰাৰ চ ত থকা টা ডাল উিলয়াবৈল ভালদেৰ দখা পাবা।” ৪৩

“এেন কােনা ভাল গছ নাই, য’ত বয়া ফল ধেৰ; এেন কােনা বয়া গছ

নাই, য’ত ভাল ফল ধেৰ। ৪৪ কাৰণ েত ক গছেক তাৰ ফলৰ াৰাই

িচনা যায়। িকয়েনা মা েহ কাঁইটীয়া জােপাহাৰ পৰা িডমৰু ফল সং হ

নকেৰ। পিুল কাঁইটৰ পৰাও আঙুৰ নাপােৰ। ৪৫ ভাল মা েহ িনজৰ

দয়ৰ ভাল ভঁৰালৰ পৰা ভাল ব উিলয়ায় আৰু লােক ম দয়ৰ

পৰা ম িবষয় উিলয়ায়। িকয়েনা মা হৰ দয়ত িয থােক, তওঁৰ মেুখ

তােক কয়। ৪৬ তামােলােক িকয় মাক ‘ ভু, ভু’ বিুল মাতা, অথচ

মই িয কওঁ তাক পালন নকৰা? ৪৭ িয কােনােৱ মাৰ ওচৰৈল আিহ

মাৰ বাক িন পালন কেৰ, তওঁ কাৰ িনিচনা হয়, সই িবষেয় মই

তামােলাকক জনাওঁ‐ ৪৮ তওঁ এেন এজন মা হৰ িনিচনা, িয মা েহ

ঘৰ সােজাঁেত দৈক খাি িশলৰ ওপৰত ভঁিট াপন কিৰেল। পাছত

যিতয়া বান আিহল, তিতয়া পানীৰ সাঁত আিহ সই ঘৰত জােৰেৰ

আঘাত কিৰেল, িক ু তাক লৰাব নাৱািৰেল। িকয়েনা তাক ভালৈক সজা

হিছল। ৪৯ িক ু িয কােনােৱ মাৰ বাক িন পালন নকেৰ, তওঁ এেন

এজন মা হৰ িনিচনা িয মা েহ ভঁিট াপন নকৰাৈক মািটৰ ওপৰত ঘৰ

সােজ। পাছত যিতয়া বান আিহল, তিতয়া পানীৰ সাঁত আিহ সই ঘৰত

জােৰেৰ আঘাত কিৰেল আৰু তিতয়াই ঘৰেটা ভািঙ গ’ল; তােত ঘৰেটা

স ণূৈক ংস হ’ল।”

৭ যীচুেৱ ক’ব িবচৰা সকেলা কথা মা হেবােৰ িনব পৰাৈক কাৱাৰ

পাছত তওঁ কফৰনাহূম চহৰত সামাল৷ ২ সই ঠাইত এজন

এশৰ সনাপিতৰ ি য় দাস অ হ মেৰাঁ মেৰাঁ অৱ াত আিছল৷ ৩

িক ু সনাপিতেয় যিতয়া যীচুৰ িবষেয় িনবৈল পােল, তিতয়া অ

দাস জনক ৰ া কিৰবৰ বােব যীচুক অ েৰাধ কিৰবৈল ই দী সকলৰ

কইজনমান পিৰচাৰকক পিঠয়াই িদেল৷ ৪ তিতয়া তওঁেলােক যীচুৰ

ওচৰৈল আিহল আৰু অিতশয় িবনয় কিৰ ক’ ল, “যাৰ বােব আেপানাৰ

ওচৰত আিহেছাঁ, তওঁৈল আপিুন যন অ হ কিৰব; তওঁ এেন অ হ

পাবৰ যাগ ব ি ৷ ৫ িকয়েনা তওঁ আমাৰ দশীয় লাকক ম কেৰ

আৰু নাম‐ঘৰেটাও তেৱঁই আমাৰ বােব সািজ িদেল৷” ৬ তিতয়া যীচুেৱ

তওঁেলাকৰ লগত গ ঘৰৰ ওচৰ পাওঁেত, সই সনাপিতেয় ব ু েবাৰক

তওঁৰ ওচৰত কবৈল পঠােল য, “ হ ভু, িনজেক খ িনিদব; িকয়েনা

আপিুন য আিহ মাৰ ঘৰৰ িভতৰত সামাব, মই এেন যাগ নহওঁ;

৭ সই কাৰেণ মেয়া আেপানাৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব যাগ হেছাঁ বিুল

নাভািবেলাঁ; িক ু মা এষাৰ বাক কওক, তােত মাৰ দাস যন হ’ব।

৮ িকয়েনা মই পৰৰ মতাৰ অধীন মা হ, মাৰ অধীনেতা সনােবাৰ

আেছ; মই এজনক যাৱা বিুলেল, িস যায় আৰু আন এজনক আহা বিুলেল,

িস আেহ৷ মাৰ দাসক এইেটা কৰ বিুলেল, িস কেৰ।” ৯ যীচুেৱ এই কথা

িন অিত িব য় মািনেল আৰু মখু ঘৰূাই তওঁৰ পােছ পােছ িভৰ কিৰ

অহা লাক সকলক ক’ ল, “মই তামােলাকক কওঁ, ই ােয়লৰ মাজেতা

মই ইমান িব াস কােনা এজনৰ পৰা পাৱা নাই।” ১০ পাছত িয সকলক

পেঠাৱা হিছল, তওঁেলােক ঘৰৈল উভিত আিহ, সই দাসক হাৱা

দখা পােল। ১১ ইয়াৰ িকছুিদনৰ পাছত, যীচু নািয়ন নােমেৰ এখন

নগৰৈল গ আিছল৷ তােত তওঁৰ িশষ সকল আৰু এজাক মা হৰ এটা

দল তওঁৰ লগত গ আিছল। ১২ যিতয়া তওঁ গ নগৰৰ ৱাৰৰ ওচৰ

পােল, তিতয়া এজন মতৃ লাকক িকছুমান মা েহ বািহৰৈল কিঢ়য়াই ল

আিহ থকা দিখেল৷ সই মতৃ লাক জন আিছল এজনী িবধৱাৰ একমা

স ান৷ সই নগৰৰ ব ত লােক তওঁৰ সংেগ সংেগ আিহ আিছল। ১৩

তিতয়া ভুেৱ তওঁক দিখ গভীৰ মৰমত তওঁৰ ফােল চােল আৰু ক’ ল,

“তুিম নাকাি বা।” ১৪ পাছত তওঁ ওচৰৈল গ মৰা লাক জনক কিঢ়য়াই

িনয়া চাং খন চুেল; তােত চাং খন কিঢ়য়াই িনয়া লাক সকল ি ৰ হ

পিৰল। তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ হ ডকা, মই তামাক ইয়ােক কেছাঁ,

তুিম উঠা।” ১৫ তিতয়াই সই মতৃ লাক জন উিঠ বিহল আৰু কথা

কবৈল আৰ কিৰেল। তিতয়া যীচুেৱ তওঁক িন, তওঁৰ মাতৰৃ হাতত

তুিল িদেল। ১৬ ইয়ােক দিখ সকেলােৰ ভয় লািগল আৰু ঈ ৰৰ িত

কিৰ তওঁেলােক কবৈল ধিৰেল, “আমাৰ মাজত এজন মহান ভাৱবাদী

ওলাল, আৰু ঈ েৰ তওঁৰ মা হেবাৰৈল দিৃ কিৰেল৷” ১৭ পাছত গােটই

িয দীয়াত আৰু ইয়াৰ চািৰওফােল থকা অ ল সমহূত তওঁৰ িবষেয় এই

কথা িবয়িপ গ’ল। ১৮ পাছত যাহনৰ িশষ েবােৰ এই সকেলােবাৰ ঘটনাৰ

িবষেয় যাহনৰ ওচৰত গ স াদ িদেল। ১৯ তিতয়া যাহেন তওঁৰ জন

িশষ ক মািত আিন ভুৰ ওচৰত িধবৰ বােব পিঠয়ােল য, “আিহব

লগা জন আপিুনেয় ন? ন আিম আন কােনা এজনৰ বােব অেপ া

কিৰ থািকম?” ২০ তিতয়া সই লাক জন যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু

ক’ ল, “বা াইজক যাহেন আমাক আেপানাৰ ওচৰৈল পিঠয়াইেছ আৰু

িধেছ য, ‘আিহবলগীয়া জন আপিুনেয়ই ন? ন আন কােনা এজনৰ

বােব আিম অেপ া কিৰ থািকম’?” ২১ সই সময়ত যীচুেৱ অেনক

লাকক ৰাগ, মহাব ািধৰ পৰা আেৰাগ কিৰিছল আৰু ভূতৰ আ াৰ

পৰা অেনকক মু কিৰিছল আৰু অেনক অ ক দিৃ পাবৈল অ মিত

িদিছল। ২২ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “ তামােলােক

যাৱা, আৰু িয দিখলা, িনলা, সই িবষয়ৰ স াদ যাহনক িদয়াৈগ;

আৰু ক’বা, ‘অ ই চ পনুৰায় পাইেছ, লেঙৰাই খাজ কািঢ়েছ,

ৰাগীক িচ কৰা হেছ, কলাই িনেছ, মতৃ লাকক জীৱন িদয়া হেছ,

দিৰ সকলৰ আগত ভবাতা ঘাষণা কৰা হেছ, ২৩আৰু িয জেন

মাত িবিঘিন নাপায়, তওঁ ধ ৷’” ২৪ পাছত যাহেন পেঠাৱা বাতাবাহক

জন যিতয়া ঘিূৰ গ’ল, তিতয়া যীচুেৱ লাক সকলৰ আগত যাহনৰ

িবষেয় কবৈল ধিৰেল, “আেপানােলােক িক চাবৰ বােব মৰু া ৈল ওলাই

গিছল, বতােহ লেৰাৱা নল ন? ২৫ তেনহেল িক চাবৈল গিছল, এজন
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কামল কােপাৰ িপ া মা হ ন? চাওক, িয সকেল উ ল ব িপি

খেভােগেৰ জীয়াই থােক, এেন মা ৱ লাক ৰাজভৱনতেহ থােক। ২৬

তেনহেল িক চাবৈল গিছল, ভাববাদীক ন? হয়, মই আেপানােলাকক

কওঁ, ভাৱবাদীতৈকেয়া ব জনক। ২৭ এই জেনই সই লাক,

যাৰ িবষেয় িলখা হিছল‐ ‘ চাৱা, মই মাৰ বাতাবাহকক তামাৰ আগত

পিঠয়াইেছাঁ, তওঁ তামাৰ আেগ আেগ গ তামাৰ বাট যু ত কিৰব৷’

২৮ মই আেপানােলাকক কওঁ, ‘নাৰীৰ পৰা জ পাৱা কােনা লাকৰ

মাজত, যাহনতৈক মহান কােনা নাই, িক ু ঈ ৰৰ ৰাজ ত সৰতুৈকেয়া

সৰু জেনই তওঁতৈক মহান’।” ২৯ সকেলা মা েহ আৰু কৰ সং হকৰী

সকেলও যীচুৰ কথা িন, যাহনৰ বাি ে েৰ বা াইিজত হ’ল আৰু

ঈ ৰক ধািমক বিুল ীকাৰ কিৰেল; ৩০ িক ু ফৰীচী আৰু পি ত সকেল

তওঁৰ াৰাই বা াইিজত নােহাৱাত ঈ ৰৰ অিভ ায় িনজৰ অেথ িবফল

কিৰেল৷ ৩১ “এেতেক এেন ধৰণৰ মা হেবাৰক মই এই যগুৰ কাৰ লগত

তুলনা কিৰম? আৰু তওঁেলাক কাৰ ৩২ িযেবাৰ ল’ৰা বজাৰত বিহ থািক,

ইজেন িসজনক মািত কয়, ‘আিম তামােলাকৰ আগত বাঁহী বজােলা,

িক ু তামােলােক নানািচলা; আিম িবলাপ কিৰেলাঁ, িক ু তামােলােক

নাকাি লা’; তওঁেলাক এই ল’ৰােবাৰৰ িনিচনা। ৩৩ িকয়েনা বা াইজক

যাহেন আিহ িপঠা খাৱা নাই আৰু া াৰেসা পান কৰা নাই; তথািপ

আেপানােলােক কয়, ‘ তওঁ ভূেত পাৱা’। ৩৪ মা হৰ পু ই আিহ, ভাজন‐

পান কেৰ; তিতয়াও আেপানােলােক কয়, ‘ চাৱা, ই খ ৱা; মদপী, কৰ

সং হকৰী আৰু পাপীেবাৰৰ ব ু ’। ৩৫ িক ু ান, িনজৰ সকেলা স ানৰ

াৰাই অিন নীয় বিুল মািণত হেছ।” ৩৬ এিদন ফৰীচী সকলৰ এজন

লােক যীচুক তওঁৰ ঘৰত ভাজন কিৰবৈল অ েৰাধ কিৰেল৷ সেয়েহ

তওঁ সই ফৰীচীৰ ঘৰত সামাই ভাজনত বিহল। ৩৭ সই সময়ত

নগৰত থকা এজনী পাতকী িতেৰাতাই ফৰীচীৰ ঘৰত তওঁ ভাজনত

বিহ থকা বিুল জািনবৈল পায়, গি তেলেৰ ভৰা এটা িটকৰ বটল

আিনেল; ৩৮ তাৰ পাছত তওঁ যীচুৰ পাছফােল চৰণৰ ওচৰত িথয় হ

কাি কাি চ েলােৰ তওঁৰ চৰণ িতয়াই মৰুৰ চুিলেৰ মিচেল আৰু

তওঁৰ চৰণত চুমা খাই, গি তল সািনেল। ৩৯ তওঁক িনম ণ কৰা

ফৰীচীেয় ইয়ােক দিখ িনজৰ মনেত ক’ ল, ‘এওঁ ভাববাদী হাৱা হেল,

এওঁক শ কৰা এইজনী িতেৰাতা কান আৰু এওঁ কেন িতেৰাতা, অথাৎ

তওঁ য পাতকী, ইয়াক তওঁ জািনেলেহঁেতন’। ৪০ তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ

িদ তওঁক ক’ ল, “ হ িচেমান, তামাক মাৰ িকছু কথা কবৈল আেছ।”

তােত তওঁ ক’ ল, “ হ ৰ,ু কওক।” ৪১ যীচুেৱ ক’ ল “এজন মহাজনৰ

জন ধৰৱুা আিছল; তাৰ মাজৰ এজনৰ পাঁচ শ দীনাৰী, এজনৰ প াশ

দীনাৰী ৰপূ ধাৰ আিছল; ৪২ পাছত ধাৰ িজবৈল তওঁেলাকৰ এেকা

নথকাত, তওঁ েয়ােকা মা কিৰেল৷ তাৰ পাছত তওঁেলাকৰ মাজত

কান জেন তওঁক অিধক ম কিৰব?” ৪৩ তিতয়া িচেমােন উ ৰ িদ

ক’ ল, “ বাধ কেৰাঁ, িয জনক অিধক মা কিৰেল, তেৱঁই।” তিতয়া

যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “তুিম সঁচাৈক ৰেূপ িবচাৰ কিৰলা।” ৪৪ তিতয়া

তওঁ সই িতেৰাতাৰ ফালৈল মখু ঘৰূাই িচেমানক ক’ ল, “এই িতেৰাতা

জনীক দিখছা ন? মই তামাৰ ঘৰৈল আিহেলাঁ, তুিম মাক ভিৰ ধবুৈল

পানী িনিদলা; িক ু তওঁ চ েলােৰ মাৰ ভিৰ িতয়াই, চুিলেৰ মিচেল। ৪৫

তুিম মাক চুমা নাখালা; িক ু মই আিহবেৰ পৰা তওঁ মাৰ ভিৰত চুমা

খাবৈল নিৰেল। ৪৬ তুিম মাৰ মৰূত তল নাসািনলা; িক ু তওঁ মাৰ

ভিৰত গি তল সািনেল; ৪৭এই হতুেক মই তামাক কওঁ, তওঁৰ

পাপ ব ত হাৱােতা মা কৰা হ’ল, িকয়েনা তওঁ অিধক ম কিৰেল;

িক ু িয জনৰ অলপ মা হয়, তওঁক অলপ ম কেৰ।” ৪৮ পাছত তওঁ

সই িতেৰাতাক ক’ ল, “ তামাৰ পাপ মা হ’ল।” ৪৯ তিতয়া তওঁৰ

সেত ভাজনত বিহ থকা সকেল িনজৰ িনজৰ মাজত কবৈল ধিৰেল,

“পাপ মা কিৰব পৰা এওঁ না কান?” ৫০ িক ু যীচুেৱ সই িতেৰাতাক

ক’ ল, “ তামাৰ িব ােসই তামাক পিৰ াণ কিৰেল; শাি েৰ যাৱা।”

৮ তাৰ অলপ সময়ৰ পাছত, তওঁ নগেৰ নগেৰ আৰু গােৱঁ গােৱঁ যা া

কিৰ ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ ভবাতা ঘাষণা আৰু চাৰ কিৰব ধিৰেল;

তওঁৰ সেত সই বাৰ জন পাঁচিনও আিছল৷ ২ ইয়াৰ উপিৰ ভূতৰ আ া

আৰু নিৰয়াৰ পৰা মু হাৱা কইজনীমান িতেৰাতা, লগেত সাতটা

ভূতৰ কবলৰ পৰা উ াৰ হাৱা ম দলীনী বিুল মতা সই মিৰয়ম; ৩

আৰু হেৰাদ ৰজাৰ ঘৰিগৰী চৰ ভাযা, যাহানা, আৰু চাচ া, আৰু

আন আন অেনক মিহলা তওঁৰ লগত আিছল৷ এই িতেৰাতা সকেল িনজ

িনজ স ি ৰ পৰা তওঁেলাকৰ সৱা ষা কিৰিছল। ৪ সই সময়ত

িবিভ চহৰৰ পৰা দেল দেল মা হেবাৰ আিহ যীচুৰ ওচৰত একেগাট

হিছল৷ তিতয়া তওঁ উপেদশ িদব ধেৰােত, এই দ ৃ া িদ ক’ ল, “এজন

খিতয়েক বীজ িসিচঁবৈল গ’ল; ৫ তােত বীজ িসচাঁৰ সময়ত, িকছুমান

বীজ বাটৰ কাষত পিৰল; তিতয়া ভিৰেৰ গচকা হ’ল আৰু আকাশৰ

চৰাইেবােৰ সইেবাৰ খুঁিট খােল। ৬ িকছুমান িশলিনত পিৰল; তােত

গজািল মিল গছৰ পিুল হ বািঢ়ল, িক ু সই ঠাই জীপাল নােহাৱা বােব

পিুলেবাৰ কাই গ’ল। ৭ িকছুমান বীজ কাঁইটৰ মাজত পিৰল; তােত

কাঁইটীয়া বন তাৰ লগত বািঢ়, হিচ ধিৰ মািৰেল। ৮ িক ু িকছুমান বীজ

ভাল মািটত পিৰল, তােত সইেবাৰ গজািল মিল গছ হ বািঢ় এশ ণ

িট ধিৰেল৷” এইেবাৰ কথা কাৱাৰ পাছত, তওঁ বৰ মােতেৰ ক’ ল, “িয

জনৰ িনবৈল কাণ আেছ, তওঁ নক৷” ৯ পাছত তওঁৰ িশষ েবােৰ

আিহ িধেল, “এই দ ৃ া ৰ অথ িক হব পােৰ?” ১০ তােত তওঁ ক’ ল,

“ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ গাপন ৰহস েবাৰ জািনবৈল তামােলাকক অ ািধকাৰ

িদয়া হেছ, িক ু আন লাক সকলক দ ৃ া েৰেহ কৱল িশ া িদয়া হব,

কাৰণ তওঁেলােক দিখও নেদেখ আৰু িনও তওঁেলােক বেুজ৷ ১১

দ ৃ া েটাৰ অথ এই; বীেজই ঈ ৰৰ বাক । ১২ বাটৰ কাষত িয বীজেবাৰ

পিৰিছল, সইেবাৰ না লাক সকল; তােত চয়তােন আিহ তওঁেলাকৰ

মনৰ পৰা বাক েবাৰ কািঢ় ল যায়, যােত তওঁেলােক িব াস নকেৰ

আৰু পিৰ ােণা নাপায়৷। ১৩আৰু িশলিনত িয পিৰল, সইেবাৰ বাক

িন আনে েৰ হণ কৰা মা হ; এওঁেলাকৰ িশপা নথকাত, এওঁেলােক

অলপ সময় িব াসত থােক, পাছত পৰী াৰ সময় আিহেল খিহ পেৰ।

১৪আৰু িযেবাৰ বীজ কাঁইটিনত পিৰল, সেয় হেছ, িয সকলৰ নাৰ

পাছত আয়সুৰ কাল িনয়াঁওেত, জীৱনৰ িচ া, ধন, স ি আৰু খত

ম হাৱাত, এওঁেলাকৰ এেকা ফল িস নহয়। ১৫ িক ু ভাল মািটত

পৰা বীজেবাৰ হ’ল এেন ৱা মা হ, তওঁেলােক বাক িন সৰল আৰু

ৰেূপ মনত ৰােখ আৰু সই বাক ত ি ৰ হৈধযেৰ ফল উৎপ কেৰ।

১৬ কােনও চািক লগাই পাে েৰ ঢািক নথয় বা িবচনাৰ তলত নথয়;

িক ু িভতৰৈল অহা সকেল পাহৰ দিখবৈল গছাৰ ওপৰতেহ থয়। ১৭

িকয়েনা িয কািশত নহ’ব, এেন কােনা লু ৱাই থাৱা ব নাই; আৰু

িযহক জনা নহ’ব, আৰু িয অ কািশত হ থািকব, এেন কােনা পতু

ব নাই। ১৮ এেতেক আেপানােলােক িকদেৰ িনেছ সয়া িবেবচনা

কিৰব; িকয়েনা িযেয় িনেছ, তেখতক পণুৰ িদয়া হ’ব; িক ু িযেয়

না নাই, তেখেত িয আেছ বিুল িনেজ ভােব, সয়াও তেখতৰ পৰা

িনয়া হ’ব।” ১৯ সই সময়ত যীচুৰ মাক আৰু ভােয়ক সকল তওঁৰ

ওচৰৈল আিহিছল; িক ু লাক সকলৰ কাৰেণ তওঁৰ সেত সা াৎ কিৰব

নাৱািৰেল। ২০ তিতয়া তওঁক এই স াদ িদয়া হ’ল য, “আেপানাৰ

আই আৰু ভাই সকেল আেপানাক দখা পাৱাৰ ই ােৰ বািহৰত িথয় হ

আেছ।” ২১ িক ু তওঁ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “িয সকেল ঈ ৰৰ

বাক িন পালন কেৰ, তওঁেলােকই মাৰ আই আৰু মাৰ ভাই।” ২২

পাছত এিদন যীচুেৱ িশষ েবাৰৰ সেত এখন নাৱত উিঠ, তওঁেলাকক

ক’ ল, “আহা, আিম সেৰাবৰৰ িসপাৰৈল যাওঁ।” তিতয়া তওঁেলােক

নাও মিল িসপাৰৈল গ’ল। ২৩ িক ু যাওঁেত যাওঁেত, তওঁৰ টাপিন

আিহল; আৰু সই সময়েত সেৰাবৰত ধমুহুা বতাহ বিলবৈল ধিৰেল,

তােত ঢৗত পানী সামাই থকাত, তওঁেলাক স টত পিৰল। ২৪ তিতয়া

তওঁেলােক যীচুৰ ওচৰৈল গ তওঁক জগাই ক’ ল “ হ নাথ, হ নাথ,

আিম এিতয়া মেৰাঁেহ।” তিতয়া তওঁ সাৰ পাই, বতাহ আৰু পানীৰ ঢৗক

ডিবয়ােল; লেগ লেগ বতাহ আৰু ঢৗ া হ’ল আৰু সকেলােবাৰ শা হ

পিৰল। ২৫ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ িব াস

ক’ত?” তিতয়া তওঁেলােক ভয়াতুৰ হ, িব য় মািন ইজেন িসজনক
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ক’ ল, “এওঁ না কান? বতাহ আৰু পানীেকা আ া িদয়াত সইেবােৰও

এওঁৰ কথা মােন!” ২৬ পাছত তওঁেলােক গালীল েদশৰ স খুত থকা

গৰােচনীয়া সকলৰ দশ পােলৈগ। ২৭ তােত যীচুেৱ বামত উেঠােত,

নগৰৰ এটা ভূেত পাৱা মা হ তওঁৰ আগত উপি ত হ’ল৷ িস ব িদনৰ

পৰা কােপাৰ িপ া নািছল আৰু ঘৰেতা থকা নািছল িক ু মদামেবাৰতেহ

থািকিছল। ২৮ িস যীচুক দখাৰ লেগ লেগ কাি ব ধিৰেল আৰু তওঁৰ

স খূেত পিৰল৷ পাছত বৰ মােতেৰ ক’ব ধিৰেল, “ হ সে াপিৰ ঈ ৰৰ

পু যীচু, আেপানাৰ লগত মাৰ িক কাম? মই িমনিত কিৰেছাঁ, মাক

যাতনা িনিদব।” ২৯ িকয়েনা সই মা হৰ পৰা ওলাই যাবৈল তওঁ অ িচ

আ াক আেদশ িদিছল; িকয়েনা সই অ িচ আ াই মা হ জনক ব

িদনৰ পৰা ধিৰ আিছল৷ মা হ জনক িশকিল আৰু বৰীেৰ বাি ৰািখিছল

আৰু পহৰাও িদ থকা হিছল; িক ু িস বা িছিগ, ভূতৰ াৰাই চািলত হ

িনজন ঠাইৈল আিহ আিছল। ৩০ তিতয়া যীচুেৱ তাক িধেল, “ তাৰ নাম

িক?” তিতয়া িস ক’ ল, “বািহনী”; িকয়েনা তাৰ িভতৰত অেনক ভূত

সামাই আিছল। ৩১ পাছত সই ভূতহঁতক অগাধ ঠাইৈল যাবৰ বােব

আ া িনিদবৈল ভূতেবােৰ তওঁক িবনয় কিৰেল। (Abyssos g12) ৩২

সই সময়ত পবতত এজাক গাহিৰ চিৰ আিছল৷ তিতয়া ভূতেবােৰ সই

গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত সামাবৈল অ মিত িবচািৰ যীচুক িমনিত কিৰেল৷

তিতয়া যীচুেৱ তেনদেৰই িসহঁতক অ মিত িদেল৷ ৩৩ সই সময়েতই

মা হ জনৰ পৰা ভূতেবাৰ ওলাই, গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত সামাল আৰু

লেগ লেগ গাহিৰ জাক লিৰ গ, গৰাৰ পৰা সেৰাবৰত পিৰ মিৰল। ৩৪

এই ঘটনা দিখ ৰখীয়ােবােৰ পলাই গ নগৰ আৰু গােৱঁ‐ভুেয় স াদ

িদেল। ৩৫ তিতয়া মা হেবােৰ এই ঘটনা চাবৈল ওলাই আিহল আৰু

যীচুৰ ওচৰৈল আিহ দিখেল য, িয মা হ জনৰ পৰা ভূত ওলাই গিছল,

িস কােপাৰ িপি সেচতন আৰু ান পাৱা হ যীচুৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ

আেছ৷ ইয়ােক দিখ আটাইেলােক ভয় কিৰেল। ৩৬আৰু সই ভূেত পাৱা

লাক জেন কেনৈক ৰ া পােল, দখােবােৰ সই িবষেয় আনেবাৰ লাকৰ

আগত ক’ ল। ৩৭ তিতয়া গৰােচনীয়া সকলৰ দশৰ চািৰওফালৰ

মা েহ আিহ তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা আতিৰ যাবৈল যীচুক অ েৰাধ

কিৰেল; িকয়েনা তওঁেলাকৰ বৰ ভয় লািগিছল। ৩৮ সেয়েহ তওঁ নাৱত

উিঠ, উলিট গ’ল। তিতয়া িয মা হৰ পৰা ভূত ওলাই গ’ল, িস তওঁৰ

লগত থািকবৈল িমনিত কিৰেল; িক ু তওঁ তাক পিঠয়াই িদ ক’ ল, ৩৯

“ তামাৰ ঘৰৈল যাৱা, ঈ েৰ তামাৰ জীৱনৈল কেন মহৎ কম কিৰেল,

সই িবষেয় বণনা কৰাৈগ।” তিতয়া িস তাৰ পৰা গ, যীচুেৱ তাৈল

িয মহৎ কম কিৰেল, সই িবষেয় গােটই খন নগৰত ঘাষণা কিৰব

ধিৰেল। ৪০ পাছত যীচু ঘিূৰ আেহােত, লাক সকেল তওঁক আদেৰেৰ

হণ কিৰেল; িকয়েনা তওঁৈল সকেলােৱ অেপ া কিৰ আিছল। ৪১

আৰু সই ঠাইৰ নাম‐ঘৰৰ যায়ীৰ নােমেৰ এজন অিধকাৰীেয় আিহ যীচুৰ

চৰণত পিৰল আৰু তওঁৰ ঘৰৈল যাবৰ বােব তওঁক িবনয় কিৰেল; ৪২

িকয়েনা তওঁৰ মােথান এজনী বাৰ বছৰীয়া জীেয়ক আিছল আৰু তােয়া

মেৰাঁ মেৰাঁ হ আিছল। তােত তওঁ আেহােত, লাক সকল তওঁৰ ওচৰত

িভৰ লািগ আিছল৷ ৪৩ সই িভৰৰ মাজত বাৰ বছৰ ধিৰ তজ যাৱা ৰাগ

ভাগ কিৰ থকা এজনী িতেৰাতা আিছল৷ তওঁ িচিকৎসকৰ ওচৰত গ,

স ধন, স ি ব য় কিৰও হাৱা নািছল৷ ৪৪ সই জনী িতেৰাতাই

যীচুৰ পাছফােলিদ আিহ, তওঁৰ কােপাৰৰ দিহ চুই িদেল আৰু তওঁৰ

তজ যাৱা তিতয়াই ব হ গ’ল। ৪৫ তােত যীচুেৱ ক’ ল, “ মাক কােন

চুেল?” তিতয়া সকেলােৱ শ নকৰা বিুল কাৱাত িপতৰ আৰু তওঁৰ

লগত যাৱা সকেল ক’ ল, “ হ নাথ, লাক সকেল আেপানাক বিৰ ধিৰ,

হিচ‐ মিল িভৰ কিৰ ৰািখেছ।” ৪৬ িক ু যীচুেৱ ক’ ল, “ কােনাবাই মাক

চুেল; িকয়েনা মাৰ পৰা শি ওলাই যাৱা মই গম পােলাঁ।” ৪৭ তােত

সই িতেৰাতা জনীেয় দিখেল য, তওঁৈল ঘিট যাৱা ঘটনােটা কােনা

কাৰণত পতু কিৰ ৰািখব নাৱািৰব৷ তিতয়া তওঁ কঁিপ কঁিপ আিহ যীচুৰ

স খুত উবিুৰ হ পিৰল আৰু িকয় তওঁক চুইিছল আৰু কেনৈক মু ওেত

হ’ল; সই িবষেয় সকেলাৰ আগত ক’ ল। ৪৮ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক

ক’ ল, “আইিট, তামাৰ িব ােসই তামাক কিৰেল; শাি েৰ যাৱা।”

৪৯ তওঁ এই কথা ক থােকােতই, নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৰ পৰা

কােনা এজেন আিহ তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ জীেয়ৰা মিৰল; ৰকু পনুৰ

খ িনিদবা।” ৫০ িক ু যীচুেৱ সই কথা িন তওঁক উ ৰ িদেল, “ভয়

নকিৰবা; িব াস মােথান কৰা আৰতুােতই তাই ৰ া পিৰব।” ৫১ পাছত

ঘৰৈল আিহ, িপতৰ, যাহন, যােকাব, আৰু ছাৱালীৰ মাক‐ দউতাকৰ

বািহেৰ, কােনা এজনেক তওঁৰ লগত সামাবৈল িনিদেল। ৫২আৰু

সকেলােৱ সই সময়ত তাইৰ কাৰেণ কাি কাি িহয়া ভু ৱাই আিছল।

িক ু তওঁ ক’ ল, “ তামােলােক নাকাি বা; তাই মৰা নাই, তাই মা

টাপিনতেহ আেছ।” ৫৩ িক ু তাই মিৰল বিুল তওঁেলােক জািন তওঁক

হাঁিহেল। ৫৪ িক ু তওঁ তাইৰ হাতত ধিৰ, মািত ক’ ল, “আইিট, উঠা।”

৫৫ তিতয়াই তাইৰ াণ উভিত আিহল আৰু তাই উিঠ বিহল৷ তিতয়া

তাইক খাবৈল িদবৰ বােব যীচুেৱ আেদশ িদেল৷ ৫৬ তােত তাইৰ মাক‐

দউতােক িব য় মািনেল; িক ু এই ঘটনাৰ কথা কােকা নকবৈল তওঁ

তওঁেলাকক আেদশ িদেল।

৯ পাছত যীচুেৱ তওঁৰ বাৰ জন পাঁচিনক এেকলেগ মািত সকেলা ভূতৰ

ওপৰত মতা আৰু ৰাগ কিৰবৈলেকা শি আৰু মতা িদেল৷

২ ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ কথা ঘাষণা কিৰবৈল আৰু অ লাক সকলক

কিৰবৈল তওঁেলাকক পিঠয়ােল৷ ৩ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “যা াৰ

কাৰেণ কােনা ব নলবা; লাখিুট বা মানা, বা িপঠা বা ধন; বা টাৈক

চালাও নলবা; ৪আৰু তামােলােক িয ঘৰত সােমাৱা, তােত থািকবা

আৰু তাৰ পৰাই ওলাই যাবা। ৫আৰু িযেবাৰ মা েহ তামােলাকক হণ

নকেৰ, তওঁেলাকৰ নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, সই লাকেবাৰৰ িবপে

মাণ ৰেূপ তামােলােক ভিৰৰ ধিূল জাকািৰ পলাবা।” ৬ পাছত

তওঁেলােক ওলাই গ গােৱঁ গােৱঁ ভবাতা ঘাষণা কিৰেল আৰু সকেলা

ঠাইেত ৰাগী সকলক কিৰ গ’ল। ৭ সই সময়ত হেৰাদ ৰজাই এই

ঘটনােবাৰৰ বাতা পাই িনজ মনত অশাি পােল; িকয়েনা িকছুেলােক

কিছল য যাহন মতৃ সকলৰ মাজৰ পৰা জীিৱত হ’ল, ৮আৰু আন

িকছুমান লােক কব ধিৰেল য, “এিলয়া পণুৰ আিবভুত হেছ” আৰু

িকছুমােন ক’ ল য, “পবূকালৰ ভাববাদী সকলৰ মাজৰ কােনা এজন

পনুৰাই জীয়াই উিঠেছ৷” ৯ হেৰােদ ক’ ল “মই যাহনৰ মু ে দ কিৰেলাঁ;

িক ু এওঁ না কান যাৰ িবষেয় এেন কথা িন আেছাঁ?” তােত তওঁ

যীচুক চাবৈল এটা উপায় িবচািৰেল। ১০ পাছত িয পাঁচিন সকলক পেঠাৱা

হিছল তওঁেলােক ঘিূৰ আিহ, িয িয কম কিৰিছল সই সকেলােবাৰ কথা

যীচুৰ আগত বণনা কিৰেল। তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক লগত ল বৎ‐

চদা নােমেৰ এখন নগৰৰ ফােল কােনােৱ নজনাৈক আতিৰ গ’ল। ১১

িক ু লাক সকেল সই কথা জািন, তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল৷ তিতয়া

যীচুেৱও তওঁেলাকক আনে েৰ হণ কিৰ, ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ িবষেয় চাৰ

কিৰেল আৰু িয সকল লাকৰ হবৈল েয়াজন আিছল, তওঁেলাকক

কিৰেল। ১২ িদনৰ ায় শষ ভাগত বাৰ জন পাঁচিন তওঁৰ ওচৰৈল

আিহ ক’ ল, “আিম িয ঠাইত আিহ আেছাঁ সয়া অিত িনজন ঠাই৷ সেয়েহ

লাক সকলক িবদায় িদয়ক, তিতয়া তওঁেলােক ওচৰৰ গাওঁত গ

িনজৰ বােব থকা ঠাই আৰু খাৱা ব যাগাৰ কিৰ লব পািৰব৷” ১৩

িক ু যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােকই তওঁেলাকক খাবৈল

িদয়া।” তিতয়া তওঁেলােক ক’ ল, “আিম গ খাৱা ব িকিন নািনেল,

আমাৰ ওচৰত পাঁচটা িপঠা আৰু টা মাছতৈক অিধক এেকােৱ নাই৷” ১৪

িকয়েনা তওঁেলাক ায় পাঁচ হাজাৰ মা হ আিছল। তিতয়া তওঁ িশষ

সকলক ক’ ল, “ তওঁেলাকক গাট গাট কিৰ প াশ জন প াশ জনৈক

বিহবৈল িদয়া।” ১৫ তিতয়া তওঁেলােক আতাইেক তেনদেৰই বিহবৈল

িদেল। ১৬ যীচুেৱ সই পাঁচটা িপঠা আৰু টা মাছ হাতত ল, গৈল চাই

সইেবাৰক আশীবাদ কিৰেল আৰু লাক সকলৰ আগত িবলাই িদবৈল,

তওঁ ভািঙ ভািঙ িশষ সকলক িদেল। ১৭ তােত তওঁেলাক সকেলােৱ

খাই তৃ হ’ল। পাছত সকেলােৰ খাৱা শষ হাৱাত ব েবাৰৰ ৰ যাৱা

টু ৰা বাৰটা পািচত ভেৰাৱা হ’ল। ১৮ এিদন যীচুেৱ িনজন ঠাইত াথনা

কৰা সময়ত িশষ সকেলা তওঁৰ লগত আিছল, সই সময়ত তওঁ িশষ
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সকলক িধেল, “ লাক সকেল মাক কান বিুল কয়?” ১৯ তিতয়া

তওঁেলােক উ ৰ িদ ক’ ল, “ যাহন বা াইজক, িক ু আন িকছুমােন

এিলয়া বিুল ভােৱ, আন িকছুমােন পবূকালৰ ভাববাদী সকলৰ কােনা

এজন পনুৰায় জীিৱত হ উঠা লাক বিুল ভােব।” ২০ তিতয়া যীচুেৱ

তওঁেলাকক িধেল, “িক ু তামােলােক না মাক কান বিুল ভাবা?”

তােত িপতেৰ উ ৰ িদ ক’ ল, “ঈ ৰৰ অিভিষ , ী ।” ২১ তিতয়া এই

কথা কােকা নকবৈল তওঁ তওঁেলাকক সাৱধান কিৰ আেদশ িদেল; ২২

আৰু তওঁ ক’ ল, “মা হৰ পু ই অেনক খ ভাগ কিৰব লািগব আৰু

পিৰচাৰক, ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক সকলৰ াৰাই তওঁ

অ া আৰু হত হ ততৃীয় িদনা উি ত হব লািগব।” ২৩ যীচুেৱ সকেলােৰ

আগত ক’ ল, “ কােনােৱ যিদ মাৰ পাছত আিহবৈল ই া কেৰ, তেনহেল

তওঁ িনেজই িনজেক অ ীকাৰ কিৰব লািগবআৰু িদেন িদেন িনজৰ ু চ

তুিল ল, মাৰ পােছ পােছ আিহব লািগব। ২৪ িকয়েনা িয কােনােৱ

িনজৰ জীৱন ৰ া কিৰব খােজ, তওঁ তাক হৰৱুাব; িক ু িয কােনােৱ

মাৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন হৰৱুায়, তওঁেহ তাক ৰ া কিৰব। ২৫ কাৰণ

কােনা মা েহ গােটই খন জগত পােয়া িনজেক িনেজ যিদ হৰৱুায় বা

হািন কেৰ তেনহেল তওঁৰ িক লাভ? ২৬ িকয়েনা িয কােনােৱ মাক

আৰু মাৰ বাক ত লাজ পায়, মা হৰ পু ই যিতয়া িনজৰ িপতৃ আৰু পিব

দূতৰ তােপেৰ আিহব, তিতয়া তওঁ সই লাকক লাজ িদব। ২৭ িক ু

মই তামােলাকক সত ৈক কওঁ, ইয়ােত িথয় হ থকা লাক সকলৰ মাজেত

িকছুমান লাক আেছ, িয সকেল ঈ ৰৰ ৰাজ নেদখাৈল মতুৃ ৰ সাৱাদ

নাপাব৷” ২৮এই কথা কাৱাৰ আঠ িদন মানৰ পাছত, তওঁ িপতৰ, যাহন

আৰু যােকাবক লগত ল, াথনা কিৰবৈল পবতৰ ওপৰৈল গ’ল। ২৯

তােত াথনা কেৰাঁেত তওঁৰ মখুম লৰ সৗ য ই অ ৰপূ লেল আৰু

তওঁৰ কােপাৰেবাৰ বগা আৰু চ মকীয়া হ’ল। ৩০ সই সময়ত জন

মা েহ তওঁৰ সেত কথা‐বা া কিৰ থকা তওঁেলােক দিখেল, তওঁেলাক

মািচ আৰু এিলয়া আিছল; ৩১ তওঁেলাকক তাপযু দখা গিছল৷

তওঁেলােক ঈ ৰৰ পিৰক না অ সােৰ যীচুেৱ কেনদেৰ িযৰচূােলমত

মতুৃ বৰণ কিৰব, সই িবষেয় কথা পািত আিছল। ৩২ তিতয়া িপতৰ

আৰু তওঁৰ লগত যাৱা কইজনৰ বৰ টাপিন ধিৰিছল; তথািপ জািগ

থািক, তওঁৰ মিহমা আৰু তওঁৰ ওচৰত থকা সই জন মা হক দখা

পােল। ৩৩ তােত তওঁেলাক তওঁৰ ওচৰৰ পৰা যাবৈল ধেৰােত, িপতেৰ

যীচুক ক’ ল, “ হ নাথ, ইয়াত থকা আমাৰ ভাল; আৰু আিম আেপানাৈল

এটা, মািচৈল এটা, আৰু এিলয়াৈল এটা, এেনদেৰ িতিনটা পঁজা সােজাঁ৷”

িপতেৰ িয কথা কিছল সই িবষেয় তওঁৰ কােনা ান নািছল৷ ৩৪ এই

কথা কওঁেতই, এচমকা মঘ আিহ তওঁেলাকক ছাঁ কিৰ ধিৰেল; তােত

মঘ চািৰওফােলিদ সামাওঁেত, তওঁেলাকৰ ভয় লািগল। ৩৫ তিতয়া

সই মঘৰ পৰা এই বাণী িনেল, “এওঁ মাৰ ি য় পু , মাৰ মেনানীত

জন, এওঁৰ কথা না।” ৩৬ সই বাণী হাৱা মাে , যীচুক অকেল দখা

গ’ল আৰু তওঁেলােক সই সময়ত িয িয দিখিছল, নীৰেৱ থািক কােকা

এেকা কথা কাৱা নািছল৷ ৩৭ তাৰ পাছিদনা তওঁেলাক পবতৰ পৰা

নমাৰ পাছত ব মা হৰ এটা দল তওঁৰ আগত উপি ত হ’ল। ৩৮ সই

সময়ত মা হেবাৰৰ মাজৰ পৰা এজেন িৰিঙয়াই ক’ ল, “ হ ৰ,ু মই

িমনিত কেৰাঁ, মাৰ ল’ৰাৈল দিৃ কৰক; িকয়েনা িস মাৰ এেকিট ল’ৰা।

৩৯আৰু চাওক, ভূতৰ আ াই তাক ধেৰােত িস অক ােত আটাহ পােৰ

আৰু তাক মচুিৰেল মখুৰ পৰা ফন ওলায় আৰু তাক আঘাত কিৰ বৰ

কে েৰ এিৰ যায়। ৪০ মই সই অ িচ আ াক খদাবৈল আেপানাৰ িশষ

সকলক িমনিত কিৰেলাঁ, িক ু তওঁেলােক নাৱািৰেল।” ৪১ তিতয়া

যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ অিব াসী আৰু অপেথ যাৱা বংশ, মই িকমান

কাল তামােলাকৰ লগত থািক তামােলাকক সিহম? তামাৰ ল’ৰা জনক

ইয়াৈল আনা।” ৪২ তােত িস আেহােতই ভূেত তাক আছাৰ মািৰ পলাই

বৰৈক মচুিৰেল। িক ু যীচুেৱ সই অ িচ আ াক ডিবয়াই খিদেল আৰু

ল’ৰা জনক কিৰ বােপকৰ হাতত শাধাই িদেল। ৪৩ তােত ঈ ৰৰ

মাহা দিখ সকেলােৱ িব য় মািনেল; িক ু তওঁ কৰা কমেবাৰত লাক

সকেল িব য় মািন থােকাঁেত, তওঁ িশষ সকলক ক’ ল, ৪৪ “এই সকেলা

কথা তামােলােক মনত ৰািখবা; িকয়েনা মা হৰ পু ক মা হেবাৰৰ হাতত

শাধাই িদয়া হ’ব।” ৪৫ িক ু তওঁেলােক সই কথা বিুজেল আৰু বিুজ

নাপাবৈল সই িবষয়ক তওঁেলাকৰ পৰা পেুত ৰখা হ’ল৷ তওঁেলােক

সই কথাৰ িবষেয় যীচুক িধবৈলও ভয় কিৰেল। ৪৬ পাছত তওঁেলাকৰ

মাজত কান এই কথাক ল তওঁেলাকৰ বাদ‐িবচাৰ হিছল। ৪৭

িক ু যীচুেৱ তওঁেলাকৰ মনৰ িবেবচনা বিুজ পাৱাত সৰু ল’ৰা এজনক

িনজৰ কাষত ব ৱাই ল’ ল৷ ৪৮ তাৰ পাছত তওঁেলাকক ক’ ল, “িয

কােনােৱ এই ল’ৰা জনক মাৰ নােমেৰ হণ কেৰ, তওঁ মােক হণ

কেৰ আৰু িয কােনােৱ মাক হণ কেৰ, তওঁ মাক পেঠাৱা জনেকা

হণ কেৰ৷ িকয়েনা তামােলাকৰ সকেলােৰ মাজত িয জন আটাইতৈক

সৰু সই জেনই মহান।” ৪৯ পাছত যাহেন মাত লগাই ক’ ল, “ হ নাথ,

আিম এজনকআেপানাৰ নােমেৰ ভূতেবাৰক খেদাৱা দিখেলাঁ; িক ু

তওঁ আমাৰ লগত আেপানাৰ পােছ পােছ অহা নাই কাৰেণ আিম তওঁক

িনেষধ কিৰেলাঁ।” ৫০ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ তওঁক িনেষধ

নকিৰবা; িকয়েনা িয জন তামােলাকৰ িবপ নহয়, তওঁ তামােলাকৰ

সপ ।” ৫১ পাছত যীচুৰ গৈল যাৱাৰ সময় ায় পণূ হাৱাৰ অৱ াত,

তওঁ িযৰচূােলমৈল যাবৰ বােব মন কিৰেল৷ ৫২ তওঁ সই ঠাই গ

পাৱাৰ আেগেয় িকছুমান বাতাবাহকক পঠােল, তওঁেলােক যীচুৰ কাৰেণ

সকেলােবাৰ যু ত কিৰবৈল চমৰীয়া সকলৰ এখন গাঁৱত সামাল। ৫৩

িক ু তওঁ িযৰচূােলমৈল যাবৰ বােব মন ি ৰ কৰাত, সই ঠাইৰ লাক

সকেল তওঁক হণ নকিৰেল। ৫৪ ইয়ােক দিখ যােকাব আৰু যাহন

নামৰ এই জন িশষ ই কেল, “ হ ভু, গৰ পৰা জইু ওলাই আিহ

িসহঁতক যন ভ কেৰ, আিম এেন আ া িদবৈল আপিুন ই া কেৰ

ন?” ৫৫ িক ু তওঁ মখু ঘৰূােল আৰু তওঁেলাকক ডিবয়াই িদেল। ৫৬

তাৰ পাছত তওঁেলাক আন এখন গাঁৱৈল গ’ল। ৫৭ তওঁেলােক বাটত

যাওঁেত, এজন মা েহ যীচুক ক’ ল, “আপিুন য’ লেক যায় ত’ লেক মেয়া

আেপানাৰ পােছ পােছ যাম।” ৫৮ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “িশয়ালৰ গাত

আেছ আৰু আকাশৰ চৰাইেৰা বাহ আেছ িক ু মা হৰ পু ৰ মৰূ থবৈল

কােনা ঠাই নাই।” ৫৯ পাছত যীচুেৱ আন এজনক ক’ ল, “তুিম মাৰ

পােছ পােছ আহা।” িক ু তওঁ ক’ ল, “ হ ভু, থমেত গ মাৰ িপতকৃ

মদাম িদবৈল অ মিত িদয়ক৷” ৬০ তিতয়া তওঁ সই মা হ জনক

কেল, “মতৃেবােৰ িনজৰ িনজৰ মতৃেবাৰক মদাম িদয়ক িক ু তুিম গ

ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ কথা ঘাষণা কৰা।” ৬১আন এজেন ক’ ল, “ হ ভু,

মেয়া আেপানাৰ পােছ পােছ যাম িক ু থমেত মাৰ ঘৰৰ মা হেবাৰৰ

পৰা িবদায় লবৈল মাক অ মিত িদয়ক।” ৬২ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “িয

কােনােৱ নাঙলত হাত থ পাছফালৈল ঘিূৰ চায় তওঁ ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ

উপযু নহয়।”

১০ এইেবাৰ কথা কাৱাৰ পাছত ভু যীচুেৱ আন স ৰ জনক িনযিু

কিৰেল৷ তাৰ পাছত তওঁ িনেজ িয িয নগৰ আৰু ঠাইত যাব

িবচািৰিছল, সইেবাৰ ঠাইৈল জন জনৈক পিঠয়াই িদেল। ২আৰু

তওঁেলাকক ক’ ল, “শস সৰহ, িক ু ব ৱা তাকৰ; সই কাৰেণ িনজৰ

শস ে ৈল ব ৱা সকলক পিঠয়াই িদবৈল, শস ৰ গৰাকীক াথনা কৰা।

৩ তামােলাক যাৱা; চাৱা, ৰাং ৰৰ মাজত মই তামােলাকক মৰ‐

পাৱািল ৰেূপ পিঠয়াইেছাঁ। ৪ তামােলােক কােনা ধনৰ মানা বা

জােলাঙা বা পা কা নলবা; আৰু বাটত যাওঁেত কােকা স াষণনজনাবা।

৫ তামােলােক িয ঘৰত সােমাৱা, তাত থেম ক’বা, ‘এই ঘৰৰ শল

হওক৷’ ৬ যিদ তাত শলৰ পা থােক, তেনহেল তামােলাকৰ শল

সই লাকৰ ওপৰত থািকব িক ু যিদ তাত শলৰ পা নাই, তেনহেল

তামােলাকৈল ঘিূৰ আিহব। ৭ আৰু তামােলােক িয ঘৰত থািকবা,

তেত তওঁেলােক িয খাৱা ব িদেয় সইেবাৰেক ভাজন‐পান কিৰবা;

িকয়েনা ব ৱা জন তওঁৰ বচৰ যাগ । এঘৰৰ পৰা এঘৰৈল নাযাবা।

৮ তামােলােক যিতয়া এখন নগৰত সােমাৱা আৰু তাত থকা লাক

সকেল তামােলাকক হণ কিৰেল, তওঁেলােক তামােলাকৰ আগত িয

খাবৈল িদেয় সইেবাৰেক ভাজন কিৰবা; ৯ সই ঠাইত থকা ৰাগী

সকলক কিৰবা আৰু ‘ঈ ৰৰ ৰাজ তামােলাকৰ ওচৰ আিহ পােল’
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বিুল তওঁেলাকক ক’বা। ১০ িক ু কােনা নগৰত সামােল, মা হেবােৰ

যিদ তামােলাকক হণ নকেৰ, সই নগৰৰ আিলবাটৈল যাবা আৰু

এই কথা ক’বা, ১১ তামােলাকৰ নগৰৰ িয ধিুল আমাৰ ভিৰত লািগ

আেছ সই ধিুলও তামােলাকৰ িবৰেু জাকািৰ পলােলা, তথািপ এই

কথা জািন লাৱা য ‘ঈ ৰৰ ৰাজ তামােলাকৰ ওচৰ আিহ পােল৷’ ১২

মই তামােলাকক কওঁ, সই মহা‐িবচাৰৰ িদনা এই নগৰতৈক চেদামৰ

অৱ া বিছ সহনীয় হ’ব। ১৩ হায় হায় কাৰাচীন! হায় হায় বৎ‐ চদা!

তামােলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা তামােলাকৰ মাজত িযেবাৰ পৰা ম

কায কৰা হিছল, সইেবাৰ কায তুৰ আৰু চীেদানত যিদ কিৰেলাঁ হয়,

তিতয়া তাৰ িনবাসী সকেল ব িদনৰ আেগেয় চট িপি , ছাইত বিহ

অ তাপ কিৰেলেহঁেতন। ১৪ িক ু মহা‐িবচাৰৰ িদনা তামােলাকৰ

দশাতৈক তুৰ আৰু চীেদানৰ দশা সিহবৈল বিছ সহনীয় হ’ব। ১৫ হ

কফৰনাহূম, তুিম ভাবা ন, তুিম গৈল তালা হ’বা বিুল? তুিম নৰকৈলেহ

পেলাৱা হ’বা। (Hadēs g86) ১৬ িয কােনােৱ তামােলাকৰ কথা েন,

তওঁ মােৰা কথা েন৷ িয কােনােৱ তামােলাকক অ া কেৰ, তওঁ

মােকা অ া কেৰ আৰু িয কােনােৱ মাক অ া কেৰ, তওঁ মাক

পেঠাৱা জনেকা অ া কেৰ।” ১৭ পাছত সই স ৰ জেন আনে েৰ ঘিূৰ

আিহ ক’ ল, “ হ ভু, আেপানাৰ নামৰ াৰাই ভূতেবােৰা আমাৰ বশীভূত

হ’ল।” ১৮ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ গৰ পৰা িবজলুীৰ িনিচনাৈক, মই

চয়তানক পৰা দিখেলাঁ। ১৯ চাৱা, সাপ আৰু কঁেকাৰা‐িবছা গচিকবৈল

আৰু শ ৰ সকেলা পৰা মৰ ওপৰত তামােলাকক মতা িদেলাঁ; তােত

এেকােৱ তামােলাকৰ কােনা কােৰ অ ায় কিৰব নাৱািৰব। ২০

তথািপ ভূতৰ আ ােবাৰ য তামােলাকৰ বশীভূত হ’ল, সই কথাত

আন নকিৰ, তামােলাকৰ নাম য গত িলখাৈহেছ, সই বােবেহ অিধক

আন কৰা।” ২১ সই ণেত তওঁ পিব আ াত উ ািসত হ ক’ ল,

“ হ িপত,ৃ গ আৰু পিৃথৱীৰ ভু, তুিম ানী আৰু িবদ াৱ লাকৰ পৰা

এইেবাৰ কথা পেুত ৰািখ, িশ সকলৰ আগত কাশ কিৰলা, এই বােব

তামাক ধ বাদ িদওঁ৷ হয় িপত,ৃ সইদেৰ তামাৰ দিৃ ত সে াষজনক

হাৱা কাৰেণ তামাক ধ বাদ িদওঁ।” ২২ “ মাৰ িপতেৃয় তামােলাকক

মাৰ ওপৰত সমপন কিৰেছআৰু পু না কান, িপতৰৃ বািহেৰ কােনও

এই িবষেয় নাজােন; আৰু িপতৃ না কান, সই িবষেয় পু ৰ বািহেৰ আন

কােনও নাজােন আৰু িয জনৰ আগত পু ই তওঁক কাশ কিৰবৈল ই া

কেৰ, তওঁৰ বািহেৰ আন কােনও জািনব নাৱােৰ।” ২৩ ইয়াৰ পাছত

যীচুেৱ িশষ সকলৰ ফােল ঘিূৰ পেুত ক’ ল, “ তামােলােক িয িয দিখছা

সইেবাৰ দখা চ েবাৰ ধ ; ২৪ িকয়েনা মই তামােলাকক কওঁ য,

তামােলােক িয িয দিখছা, তাক অেনক ভাৱবাদী আৰু ৰজাই দিখবৈল

ই া কিৰও দিখবৈল নাপােল আৰু তামােলােক িয িয িনছা, সই

িবষেয় অেনেক িনবৈল ই া কিৰও, িনবৈল নাপােল।” ২৫ ইয়াৰ

পাছত এজন িবধান পি েত উিঠ যীচুক পৰী া কিৰ চাৱাৰ ছেলেৰ

িধেল, “ হ ৰ,ু মই িক কিৰ অন জীৱনৰ অিধকাৰী হম?” (aiōnios

g166) ২৬ তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “িবধানত িক িলখা আেছ? তুিম কেনৈক

িবধান‐শা পিঢ়ছা?” ২৭ তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “তুিম সকেলা দয়,

সকেলা াণ, সকেলা শি আৰু সকেলা িচে েৰ তামাৰ ভু পৰেম ৰক

ম কৰা, আৰু তামাৰ চুবৰুীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক ম কৰা।” ২৮

তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “তুিম সিঠক উ ৰ িদলা; ইয়ােক কৰা

তিতয়া তুিম অন জীৱন পাবা৷” ২৯ িক ু তওঁ িনজেক িনে াষী বিুল

মািণত কিৰবৈল ই া কিৰ যীচুক ক’ ল, “ মাৰ চুবৰুীয়া না কান?”

৩০ তিতয়া যীচুেৱ সিমধান িদ ক’ ল, “এজন মা হ িযৰচূােলমৰ পৰা

িযৰীেহা নগৰৈল গ আিছল; যাওঁেত বাটেত তওঁ ডকাইতৰ হাতত পিৰল;

তিতয়া িসহঁেত তওঁক িবব কিৰ মিৰয়াই, ব ‐বাহািন ল আধামৰাৈক

মািৰ এিৰ থ িচ গ’ল। ৩১ এেনেত কােনা এজন পেুৰািহত সই বােটিদ

গিছল; পাছত তওঁ সই মা হ জনক দিখ, এফলীয়া হ গ’ল। ৩২

সইদেৰ এজন লবীেয়ও সই ঠাই পাৱাত মা হ জনক দিখ এফলীয়া

হ গ’ল। ৩৩ িক ু এজন চমৰীয়াই যা া কিৰ গ থােকােত, সই মা হ

জন পিৰ থকা ঠাই পােল; তােত মা হ জনক দিখ তওঁৰ মৰম উপিজল

আৰু তওঁ মা হ জনৰ ওচৰৈল আিহল৷ ৩৪ তওঁ মা হ জনৰ গাত তল

আৰু া াৰস বািক িদ ঘাঁেবাৰ বাি েল; পাছত িনজৰ বাহনৰ ওপৰত

ব ৱাই আলহী‐ঘৰৈল ল গ’ল আৰু তওঁক ষা কিৰেল। ৩৫ পাছিদনা

তওঁ টা দীনাৰীউিলয়াই আলহী‐ঘৰৰ গৰাকীক িদ ক’ ল, ‘এওঁক ষা

কিৰবা আৰু িয অিধক খৰচ হয়, সয়া মই উভিত আিহেল পিৰেশাধ

কিৰম’। ৩৬ এই িতিন জনৰ মাজত, ডকাইতৰ হাতত পৰা সই মা হ

জনৰ কান জনক চুবৰুীয়া বিুল ভািবছা?” ৩৭ তিতয়া িবধান পি ত জেন

ক’ ল, “িয জেন তওঁক দয়া কিৰেল, তেৱঁই।” তিতয়া যীচুেৱ তওঁক

ক’ ল, “তুিমও সইদেৰ কৰা।” ৩৮ পাছত তওঁেলােক আগবািঢ় যাওঁেত,

যীচুেৱ এখন গাৱঁত সামাল; সই গাঁৱত মাথা নােমেৰ এজনী মিহলাই

তওঁক আদৰিণ জনাই িনজৰ ঘৰত আলহী কিৰ ৰািখেল; ৩৯আৰু তওঁৰ

ভনীেয়ক মিৰয়েম ভু যীচুৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ তওঁৰ বাক িন থািকল।

৪০ িক ু মাথাই আহাৰ যাগাৰৰ বােব ব ত ব আিছল৷ তওঁ যীচুৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল “ হ ভু, মাৰ ভনীেয় মাক য অকলশেৰ কাম

কিৰবৈল এিৰ িদেছ এয়া আপিুন মন নকেৰ ন? সেয়েহ সহায় কিৰবৈল

তাইক আ া িদয়ক।” ৪১ িক ু ভুেৱ উ ৰত তওঁক ক’ ল, “মাথা,

মাথা, তুিম ব িবষয়ত িচি ত আৰু ব হ আছা, িক ু মা এটা িবষয়েহ

েয়াজনীয়৷ ৪২ মিৰয়েম সই উ ম িবষয়েটা মেনানীত কিৰেল, তওঁৰ

পৰা সইেটা িনয়া নহব।”

১১ এিদন যীচুেৱ এঠাইত াথনা কিৰ আিছল৷ াথনা শষ হাৱাৰ

পাছত তওঁৰ এজন িশষ ই ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ হ ভু, যাহেন

যেনৈক তওঁৰ িশষ সকলক াথনা কিৰবৈল িশকােল; তেনৈকআপিুনও

আমাক িশকাওঁক।” ২ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক

াথনা কৰা সময়ত এইদেৰ ক’বা, ‘ হ িপত,ৃ তামাৰ নাম পজূনীয়

হওক; তামাৰ ৰাজ হওক; ৩আমাৰ েয়াজনীয় দিনক আহাৰ আমাক

িতিদেন িদয়া। ৪আমাৰ পাপ মা কৰা িকয়েনা আিমও িনজৰ িনজৰ

ধৰৱুাক মা কিৰেলাঁ।আৰু আমাক পৰী াৈল িনিনবা’।” ৫ ইয়াৰ পাছত

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ধৰা হওক, তামােলাকৰ মাজৰ কােনা

এজনৰ ব ু আেছ৷ তুিম যিদ মাজিনশা ব ু জনৰ ওচৰত গ কাৱা, ‘ হ

ব ু , মাক িতিনটা িপঠা ধােৰ িদয়া; ৬ িকয়েনা এইমা মাৰ ঘৰৈল

এজন পিঠক ব ু আিহেছ৷ তওঁক আহাৰ িদবৈল মাৰ এেকা আহাৰ নাই৷’

৭ তিতয়া সই ব ু জেন িভতৰৰ পৰা উ ৰ িদ কব পােৰ ‘ মাক িবৰ

নকিৰবা৷ এিতয়া ৱাৰ ব আৰু মাৰ স ান সকল ই আেছ৷ তামাক

িপঠা িদবৈল উিঠব নাৱােৰা৷’ ৮ িক ু মই তামােলাকক কওঁ, ব ু হাৱা

হতুেক তওঁ উিঠ আিহ িনিদেলও তুিম বােৰ বােৰ খিুজ থকাত, এটা

সময়ত তওঁ উিঠ আিহ তামাৰ িযমান েয়াজন িসমােনই িপঠা তামাক

িদব। ৯ মই তামােলাকক পনুৰ কওঁ, খাজােতিতয়া তামােলাকক িদয়া

হ’ব, িবচাৰা তিতয়া পাবা, টু িৰওৱা তিতয়া তামােলাকৰ বােব ৱাৰ

মকুিল কৰা হ’ব। ১০ িকয়েনা খাজা লােক পায়, িবচৰা জেন দেখ আৰু

িয জেন টু িৰয়াই, তওঁৈল ৱাৰ মকুিল কৰা হয়। ১১ তামােলাকৰ

মাজত কান জন িপতেৃয় পু ই িপঠা খিুজেল, িশল িদব? বা মাছ খিুজেল,

মাছৰ সলিন সাপ িদব? ১২ নাইবা কণী খিুজেল তাক কঁেকাৰা‐িবছা

িদব? ১৩ এেতেক তামােলাক জন হেয়া িনজ িনজ স ান সকলক

যিদ ভাল ব িদব জানা তেনহেল তাতৈকেয়া তামােলাকৰ গত থকা

িপতেৃয় তওঁৰ ওচৰত খাজা লাক সকলক পিব আ া িনিদব ন?” ১৪

এক সময়ত যীচুেৱ এজন বাবা মা হৰ পৰা এটা ভূত খদাইিছল আৰু

ভূতেটা বািহৰ হ যাৱাত, সই বাবা মা হ জেন কথা ক’বৈল ধিৰেল৷

তােক দিখ লাক সকেল িব য় মািনেল। ১৫ িক ু িকছুমান লােক কেল,

“ভূতৰ ৰজা বলচববূ ৰ সহায়তেহ এওঁ ভূতেবাৰক এেনদেৰ খদায়।” ১৬

আন িকছুমােন তওঁক পৰী া কিৰবৈল গৰ পৰা কােনা পৰা ম কাযৰ

িচন িবচািৰেল। ১৭ িক ু যীচুেৱ তওঁেলাকৰ মনৰ ভাব বিুজ পায় ক’ ল,

“যিদ কােনা ৰাজ িনজৰ িবৰেু িভন িভন হয়, তেনহেল সই ৰাজ

উছ হয় আৰু এখন ঘৰত যিদ িনজৰ িভতৰেত িবেভদ জে , সই ঘৰ

খেনা িবন হয়৷ ১৮ চয়তান যিদ িনজৰ িবৰেু িভন িভন হয়, তেনহেল
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তাৰ ৰাজ কেনৈক থািকব? কাৰণ তামােলােক কছা য, মই বলচববূ

ৰ াৰাই ভূতেবাৰক খদাও৷ ১৯ যিদ মই বলচববূ ৰ াৰাই ভূতেবাৰক

খদাও, তেনহেল তামােলাকৰ অ গামী সকেল কাৰ াৰাই খদায়?

এই কাৰেণ তওঁেলাক তামােলাকৰ িবচাৰক হব। ২০ িক ু মই যিদ

ঈ ৰৰ আঙুিলেৰ ভূতেবাৰক খদাও, তেনহেল ঈ ৰৰ ৰাজ অৱেশ

তামােলাকৰ মাজৈল আিহল। ২১ যিতয়া এজন বলৱান লােক অ ‐

শ েৰ ভালৈক সি ত হ িনজৰ ঘৰ খন পহৰা িদেয়, তিতয়া তওঁৰ

স ি ৰি ত হ থােক; ২২ িক ু যিতয়া তওঁতৈক আন এজন বলৱান

লাক আিহ তওঁক পৰাজয় কেৰ, তিতয়া সই বলৱান লাক জেন তওঁৰ

পৰা অ ‐শ েবাৰৰ সেত তওঁৰ সকেলা স ি লু ন কেৰ। ২৩ িয

ব ি মাৰ ফলীয়া নহয়, তওঁ মাৰ িবপ আৰু িয কােনােৱ মােৰ

সেত নচপায়, তওঁ িসিচঁ পলায়। ২৪ যিতয়া এটা অ িচ আ া কােনা

মা হৰ পৰা ওলাই যায়, তিতয়া িস পানী নথকা ঠাইেবাৰত ঘিূৰ ফুিৰ

িজৰিণ িবচােৰ আৰু এেন কােনা ঠাই িবচািৰ নাপােল িস কয়, ‘মই িয

ঘৰৰ পৰা ওলাই আিহেলাঁ সই ঘৰৈলেক উভিত যাম’। ২৫ পাছত উভিত

আিহ িস যিতয়া সই ঘৰ খন সৰা পাচা আৰু সেজাৱা‐পেৰাৱা দেখ, ২৬

তিতয়া িস গ িনজতৈক আন সােতাটা ভূতৰ আ া লগত ল আেহ,

আৰু তােত সামাই িনবাস কেৰ আৰু সই মা হ জনৰ শষ অৱ া থম

অৱ াতৈকও বয়াৈহ যায়।” ২৭ এই কথা ক থােকােত এজনী িতেৰাতাই

লাক সকলৰ মাজৰ পৰা বৰ মােতেৰ তওঁক ক’ ল, “আেপানাক িয

গভই ধাৰণ কিৰেল আৰু যাৰ ন আপিুন পান কিৰেল তওঁ ধ ।” ২৮

িক ু তওঁ ক’ ল, “হয়, তথািপ িয সকেল ঈ ৰৰ বাক িন পালন কেৰ

তওঁেলাকেহ ধ ।” ২৯ এেনদেৰ অেনক লাক তওঁৰ ওচৰত গাট

খাৱাত, তওঁ ক’বৈল ধিৰেল, “এই কালৰ মা হ, জন মা হ৷ ইহেত

পৰা ম কাযৰ িচন িবচােৰ িক ু যানাৰিচনৰ বািহেৰ আন কােনা িচন

ইহতক িদয়া নহব। ৩০ িকয়েনা যানা যেনৈক নীনিবৰ লাকৈল িচন

হিছল, তেনৈক এই কালৰ লাকৰ ওচৰত মা হৰ পু ই িচন হব। ৩১

দি ণ দশৰ ৰাণীেয়মহা‐িবচাৰত এই কালৰ মা হেবাৰৰ সেত উিঠ

তওঁেলাকক দাষী কিৰব িকয়েনা তওঁ চেলামনৰ ানৰ কথা িনবৈল

পিৃথৱীৰ সীমাৰ পৰা আিহিছল৷ িক ু চাৱা, চেলামনতৈকেয়া মহান এজন

ইয়ােত আেছ। ৩২ মহা‐িবচাৰত নীনিব নগৰৰ লাক সকল এই কালৰ

লাক সকলৰ সেত িথয় হ ইহতক দাষী কিৰব; িকয়েনা তওঁেলােক

যানাৰ ঘাষণাত মন‐পালটন কিৰেল, িক ু চাৱা যানাতৈকেয়া মহান

এজন ইয়াত আেছ। ৩৩ কােনা লােক চািক লাই কােনও পতু ঠাইত

বা দাণৰ তলত নথয় িক ু িভতৰৈল সােমাৱাই অহা সকলক পাহৰ

িদবৈল গছাৰ ওপৰতেহ থয়। ৩৪ তামাৰ চ েৱই শৰীৰৰ দীপ; যিতয়া

তামাৰ চ ভােল থােক, তিতয়া তামাৰ গােটই শৰীৰ িদ ীময় হয়৷

িক ু যিতয়া বয়া থােক, তিতয়া তামাৰ শৰীৰ অ কাৰময় হয়। ৩৫

এেতেক তামাৰ িভতৰত থকা পাহৰেটা যন অ কাৰ হ নপেৰ, সই

িবষেয় মন কিৰবা। ৩৬ এেতেক যিদ তামাৰ গােটই শৰীৰ িদ ীময়

আৰু তাৰ কােনা ভাগ অ কাৰময় নহয়, তেনহেল দীপৰ উ ল ৰি

তামাক িদেল িয ৰপূ হয়, সই ৰেূপই তামাৰ সকেলা শৰীেৰ ধাৰণ

কিৰব৷” ৩৭ এই কথা কাৱাৰ পাছত এজন ফৰীচীেয় তওঁৰ লগত

ভাজন কিৰবৈল তওঁক অ েৰাধ কিৰেল; তােত তওঁ িভতৰৈল সামাই

ভাজনত বিহল; ৩৮আৰু তওঁক ভাজনৰ আেগেয় িনজেক ধইু লাৱা

নেদিখ, সই ফৰীচীেয় িব য় মািনেল। ৩৯ তিতয়া ভুেৱ তওঁক

ক’ ল, “আেপানােলাক ফৰীচী সকেল বািট কাঁিহৰ বািহৰফাল পিৰ াৰ

কেৰ, িক ু আেপানােলাকৰ িভতৰফাল অপহৰণ আৰু তােৰ পিৰপণূ।

৪০ হ িনে াধ সকল! িয জেন বািহৰফাল িনমাণ কিৰেল সই জেন

িভতৰফােলা িনমাণ নকিৰেল ন? ৪১ িভতৰত িয আেছ, সইিখিনেক

দান কৰা; তিতয়া সকেলা ব তামােলাকৈল িচ হব। ৪২ িক ু হায়

হায় ফৰীচী সকল! আেপানােলাক স াপৰ পা ৷ আেপানােলােক পিদনা,

আৰদুআৰু বািগছাত হাৱা শাক‐পাচিলৰ দশম ভাগ দান কেৰ িক ু ায়‐

িবচাৰ আৰু ঈ ৰৰ ম ত াগ কেৰ৷ আচলেত অ া িবষয় সমহূৰ লগেত

ায়‐িবচাৰ আৰু ঈ ৰৰ মেকা পালন কৰা আেপানােলাকৰ েয়াজন

আিছল৷ ৪৩ হায় হায় ফৰীচী সকল! আেপানােলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা

আেপানােলােক নাম‐ঘৰত ধান আসন আৰু হাট‐বজাৰত স ানপণূ

স াষণেবাৰক ম কেৰ। ৪৪ হায় হায়! আেপানােলাক স াপৰ পা

িকয়েনা িয অদশৃ মদামৰ ওপৰত মা হেবােৰ নজনাৈক খাজ িদেয়,

এেন মদামৰ িনিচনা আেপানােলাক।” ৪৫ সই সময়ত িবধান পি ত

এজেন উ ৰ িদ যীচুক ক’ ল, “ হ ৰু আপিুন িযেবাৰ কথা কেছ সই

কথােবােৰ আমাক অপমান কেৰ।” ৪৬ তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “হায় হায়

িবধান পি ত সকল! আেপানােলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা আেপানােলােক

মা হৰ ওপৰত অসহনীয় ভাৰৰ বাজা িদেয়, িক ু িনজৰ এটা আঙুিলেৰও

সই ভাৰ চুেৱ। ৪৭ হায় হায়! আেপানােলাক স াপৰ পা , িকয়েনা

আেপানােলােক ভাববাদী সকলৰ িৃতৰ বােব মদাম িনমাণ কিৰেছ িক ু

আেপানােলাকৰ পবূপৰুষু সকেল তওঁেলাকক বধ কিৰিছল। ৪৮ সেয়েহ

ইয়াত আেপানােলাক সা ী হেছ আৰু িনজ পবূপৰুষু সকলৰ কমত

স িতও জনাইেছ, িকয়েনা তেখত সকেল কৃতেত ভাববাদী সকলক

বধ কিৰিছল, সই কাৰেণ এিতয়া আেপানােলােক মদাম সািজেছ। ৪৯

ইয়াৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ ােনও কেল, “মই তওঁেলাকৈল ভাববাদী আৰু

পাঁচিন সকলক পিঠয়াম আৰু তওঁেলােক মই পিঠেয়াৱা সকলৰ কােনা

জনক তাড়না কিৰব আৰু কােনা জনক বধ কিৰব৷ ৫০ সই কাৰেণ

জগত সিৃ ৰ আৰ িণেৰ পৰা আিজৈলেক িযমান ভাববাদী হত া কৰা

হেছ, তেখত সকলৰ ৰ পাতৰ কাৰেণ এই সময়ৰ লাক সকল দায়ী৷

৫১ হয়, মই আেপানােলাকক কওঁ‐ হবলৰ ৰ পাতৰ পৰা আৰ কিৰ িয

জখিৰয়াক য েবিদ আৰু মি ৰৰ মধ ানত হত া কৰা হিছল, সই

জখিৰয়াৰহত া পয সম ৰ পাতৰ বােব এই কালৰ লাক সকল

দায়ী হব৷ ৫২ হায় হায় িবধানৰ অধ াপক সকল! আেপানােলাক স াপৰ

পা ৷ িকয়েনা আেপানােলােক ানৰ চািব ধিৰ আেছ, িক ু তােত েৱশ

নকিৰেল আৰু েৱশ কিৰবৈল ধৰা সকলেকা বাধা িদেছ।” ৫৩ যীচুেৱ

সই ঠাই এিৰ যাৱাৰ পাছত, িবধানৰ অধ াপক আৰু ফৰীচী সকেল

তওঁৰ কথাত িতেৰাধ কিৰেল আৰু তওঁক ল ব কথাত িবতক কিৰ,

৫৪ তওঁ কাৱা কথােৰই তওঁক ফা ত পলাব িবচািৰেল৷

১২ এেনেত অসংখ লাক গাট খাৱাত, লাক সকলৰ মাজত গচকা‐

গচিক হ’ল৷ তিতয়া যীচুেৱ থেম তওঁৰ িশষ সকলক কবৈল

ধিৰেল, “িয কপট, সই ফৰীচী সকলৰ খিমৰৈল সাৱধান হবা।” ২ “িক ু

িয কািশত নহব এেন কােনা ঢািক থাৱা ব নাই আৰু িয জািনব পৰা

নহব, এেন লু ৱা ব নাই। ৩ এেতেক তামােলােক আ াৰত িয িয কথা

ক’লা, সইেবাৰ পাহৰত না যাব আৰু িভতৰৰ কাঠািলত তামােলােক

কােণ কােণ িয কথা কছা, সয়া ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা ঘাষণা কৰা হ’ব। ৪ হ

মাৰ ব ু সকল, মই তামােলাকক কওঁ, িয সকেল শৰীৰক বধ কেৰ আৰু

তাৰ পাছত এেকা কিৰব নাৱােৰ, তওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা। ৫ িক ু

কান জনক ভয় কিৰব লােগ সই িবষেয় মই তামােলাকক জনাওঁ৷ ভয়

সই জনক কিৰবা, িয জনৰ বধ কৰাৰ পাছত নৰকেতা পলাবৰ মতা

আেছ৷ হয়, মই তামােলাকক কওঁ; তওঁৈলেক ভয় কৰা। (Geenna g1067)

৬ পাঁেচাটা ঘৰ‐িচিৰকা ু পইচাৈল িব ী নকেৰ ন? তথািপ সইেবাৰৰ

এটােকা ঈ ৰৰ আগত পাহৰা নাযায়। ৭ িক ু তামােলাকৰ মৰূৰ সকেলা

চুিলও গণনা কৰা হেছ। ভয় নকিৰবা; িকয়েনা তামােলাক অেনক ঘৰ‐

িচিৰকাতৈক ব মলূীয়া। ৮ মই তামােলাকক পনুৰ কওঁ, মা হেবাৰৰ

আগত িয জেন মাক ীকাৰ কেৰ, মা হৰ পু েয়া ঈ ৰৰ দূতেবাৰৰ

আগত তওঁক ীকাৰ কিৰব। ৯ িক ু মা হেবাৰৰ আগত িয জেন মাক

অ ীকাৰ কেৰ, ঈ ৰৰ দূতেবাৰৰ আগত তওঁেকা অ ীকাৰ কৰা হব। ১০

িয কােনােৱ মা হৰ পু ৰ অিহেত কথা কয়, তওঁক মা কৰা হব। িক ু

পিব আ াৰ অিহেত িন া কৰা জনক মা কৰা নহব। ১১ যিতয়া

তওঁেলােক নাম‐ঘৰেবাৰত আৰু মতা পাৱা আৰু শাসনকতা সকলৰ

স খুত তামােলাকক হািজৰ কৰাব, তিতয়া কেনৈক িক উ ৰ িদব

লােগ বা িক কথা কব লােগ, সই িবষেয় িচ া নকিৰবা৷ ১২ িকয়েনা িয িয

কথা সই সময়ত কবলগীয়া হব, সয়া পিব আ াই সই মু্ েতই

তামােলাকক িশকাই িদব।” ১৩ তাৰ পাছত লাক সকলৰ মাজৰ পৰা
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এজেন তওঁক ক’ ল, “ হ ৰ,ু পতকৃ স ি মাৰ সেত ভাগ কিৰবৈল,

মাৰ ককাইক আ া িদয়ক।” ১৪ িক ু যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ হ ভাই,

মাক কােন তামােলাকৰ ওপৰত িবচাৰক বা ভাগ কেৰাঁতা পািতেল?”

১৫ তওঁ তওঁেলাকক পনুৰ ক’ ল, “সকেলা লাভৰ পৰা িনজেক ৰত

ৰািখ সাৱধােন থািকবা; িকয়েনা উপিচ পিৰেলও মা হৰ জীৱন তওঁৰ

স ি ৰ ওপৰত িনভৰ নহয়।” ১৬ পাছত যীচুেৱ তওঁেলাকক এটা দ ৃ া

িদ ক’ ল, “এজন ধনী মা হৰ মািটত ব শস উৎপ হিছল। ১৭ তােত

তওঁ মনেত ভািব ক’ ল, ‘ মাৰ শস সামিৰবৈল ঠাই নাই; মই এিতয়া িক

কিৰম?’ ১৮ পাছত তওঁ িনজেক কেল, ‘মই ইয়ােক কিৰম য, আগৰ

ভঁৰালেবাৰ ভািঙম আৰু এটা ডাঙৰ ভঁৰাল সািজম৷ সই ভঁৰালত মাৰ

সকেলা শস আৰু ভাল ব সামিৰ থম’। ১৯ তাৰ পাছত মই মাৰ াণক

কম, ‘ হ াণ, অেনক বছৰৈল তামাৰ ব ত ভাল ব সাঁিচ থাৱা হেছ৷

িজৰাই‐সতাই থাকা আৰু ভাজন‐পান কিৰ আন কৰা’। ২০ িক ু ঈ েৰ

তওঁক ক’ ল, ‘ হ িনে াধ লাক, আিজ ৰািত তামাৰ াণ িনয়া হব৷তােত

িযেবাৰ ব যু ত কিৰ থলা, সইেবাৰ কাৰ হ’ব? ২১ িঠক এইদেৰ িয

জেন ঈ ৰৈল ধনৱান নহয়, কৱল িনজৈল ধন সাঁিচ থয়, তওঁ তেন ৱা

লাক।” ২২ পাছত যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল, “ সই বােব মই

তামােলাকক কওঁ, তামােলােক িক খাম বিুল াণৰ কাৰেণ আৰু িক

িপি ম বিুল শৰীৰৰ কাৰেণ িচ া নকিৰবা। ২৩ িকয়েনা আহাৰতৈক াণ

আৰু ব তৈক শৰীৰ । ২৪ ঢাঁৰা কাউৰীেবাৰৈল চাৱা, িসহঁেত নবয়

বা নাদায়; িসহঁতৰ ভঁৰালত বা মৰত নাই; তথািপ ঈ েৰ িসহঁতক আহাৰ

িদেয়। তামােলাক চৰাইতৈক িকমান ব মলূীয়া! ২৫আৰু তামােলাকৰ

মাজত কােন িচ া কিৰ িনজৰ আয়সু এহাতেক বঢ়াব পােৰ? ২৬

এেতেক তামােলােক যিদ আটাইতৈক সৰেুটােৱ কিৰব নাৱাৰা তেনহেল

আনেবাৰ িবষয় িকয় িচ া কৰা? ২৭ পথাৰৰ কনািৰফুল কেনৈক

বােঢ়, সই িবষেয় িচ া কিৰ চাৱা; সইেবােৰ ম নকেৰ আৰু সূতাও

নাকােট৷ মই তামােলাকক কওঁ, চেলামন তওঁৰ সকেলা ঐ যৰ সেতও

সইেবাৰৰ এটাৰ িনিচনাও িবভূিষত নািছল। ২৮ িক ু পথাৰত থকা িয বন

আিজ আেছ কাইৈল জইুশালত পেলাৱা হ’ব, তােকা যিদ ঈ েৰ এইদেৰ

ভূিষত কেৰ, তেনহেল হ অ িব াসী সকল, তামােলাকক তাতৈকেয়া

বিছ ভূিষত নকিৰব ন! ২৯ তামােলােক িক খাবা, িক পান কিৰবা

এইেবাৰ তামােলােক িনিবচািৰবা আৰু অি ৰ নহবা। ৩০ িকয়েনা জগতৰ

সকেলা জািতেয় এইেবাৰ িবচােৰ; আৰু এইেবাৰ তামােলাকেৰা েয়াজন

আেছ বিুল তামাৰ িপতেৃয় জােন। ৩১ িক ু তামােলােক ঈ ৰৰ ৰাজ

িবচাৰা; তােত এইেবাৰ তামােলাকক িদয়া হ’ব। ৩২ হ তাকৰ জাকিট,

ভয় নকিৰবা, িকয়েনা তামােলাকক ৰাজ িদবৈল, তামােলাকৰ িপতৃ

স হেছ। ৩৩ তামােলাকৰ িয িয স ি আেছ, সইেবাৰ িব ী কিৰ

দিৰ সকলক দান কৰা আৰু িয ঠাইত চাৰ নাযায়, পােকও ন নকেৰ;

এেন গত িনজৰ কাৰেণ পৰুিণ হ নােযাৱা মানা যু ত কিৰ অ য় ধন

সাঁিচ থাৱা৷ ৩৪ িকয়েনা য’ ত তামােলাকৰ ধন, ত’ ত তামােলাকৰ

মেনা হব।” ৩৫ “ তামােলােক কঁকাল বা া আৰেুতামােলাকৰ চািক িল

থাকক, ৩৬আৰু িবয়াৰ পৰা আিহ ৱাৰত টু িৰয়ােলই ৱাৰ মিল

িদবৈল িনজ িনজ ভুৈল বাট চাই থকা মা হেবাৰৰ িনিচনা তামােলােকা

হাৱা৷ ৩৭ ভু অহাৰ পাছত িয দাস সকলক তওঁ পৰ িদ থকা দেখ,

তওঁেলাক ধ ৷ মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, তওঁ িনজৰ কঁকাল

বাি , তওঁেলাকক ভাজনত ব ৱাই, িনেজই তওঁেলাকক ষা কিৰব

আৰু আহাৰ বািঢ় িদব। ৩৮ তওঁ মাজৰািত বা শষৰািতও আিহ যিদ

তওঁেলাকক সইদেৰই দেখ তেনহেল তওঁেলাক ধ । ৩৯ কান

সময়ত চাৰআিহব, সই িবষেয় ঘৰৰ গৰাকীেয় জনা হেল, পৰ িদ থািক

িসি িদবৈল িনজৰ ঘৰ এিৰ িনিদেলেহঁেতন; ইয়াক তামােলােক জানা।

৪০ তামােলােকা যু ত হ থাকা; িকয়েনা িয ণত তামােলােক নাভাবা,

সই ণেত মা হৰ পু আিহব।” ৪১ তিতয়া িপতেৰ ক’ ল, “ হ ভু,

এই দ ৃ া অকল আমাৰ বােব ক’ ল ন, নাইবা সকেলােক কেছ?” ৪২

তােত ভুেৱ ক’ ল, “িনজৰ ভৃত সকলক উিচত সময়ত িনৰিূপত আহাৰ

িদবৈল, ভুেৱ িসহঁতৰ ওপৰত যাক গৰাকী পািতব এেন িব াসী আৰু

বিু মান ঘৰিগৰী কান? ৪৩ ভু অহা সময়ত যাক এেন কৰা দেখ

সই দাস ধ । ৪৪ মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, তওঁ িনজৰ স ৰ

ওপৰত তাক ঘৰিগৰী পািতব। ৪৫ িক ু সই দাস জেন যিদ িনজৰ মনেত

কয়, ‘ মাৰ ভু অহাত পলম হ’ব’, আৰু এেনদেৰ আন ব ী বটীক

যিদ কাবাবৈল ধেৰ, আৰু ভাজন‐পান কিৰ তওঁ মতলীয়া হয়। ৪৬

তেনহেল িয িদন আৰু সময়ৰ কথা তওঁ অলেপা িচ া নকেৰ, সইিদন

আৰু সময়েত তওঁৰ ভু আিহ হািজৰ হ’ব৷ তােত ভুেৱ দাসক কািট

টু ৰা‐টু ৰ কিৰব আৰু অিব াসী সকলৰ কাৰেণ িয ঠাই যু ত কৰা

হেছ, তওঁৰ ান তােতই হ’ব৷ ৪৭ িয দােস তাৰ ভুৰ ই া জািনও

যু ত হ নাথােক আৰু তওঁৰ ই াৰ দেৰ নকেৰ, সই দােস ভােলমান

কাব খাব। ৪৮ িক ু িয জেন নাজািনেকাবৰ যাগ কম কেৰ িস তাকৰ

কাব খাব৷ িয জনক অিধক িদয়া হিছল, তওঁৰ পৰা অিধক িবচৰা হব;

লাক সকেল িয জনক সৰহৈক গাটাই িদেল, তওঁৰ পৰা অিধকৈক

খিুজব। ৪৯ মই পিৃথৱীত জইু পলাবৈল আিহেলাঁ আৰু অহ! যিদ এই

আশা পণূ হ আগেতই িলত হলেহেতন। ৫০ িক ু মই এটা বাি েৰ

বা াইিজত হ’ব লােগ, আৰু সয়া স নােহাৱাৈল মই ব ত ক

পাই আেছাঁ! ৫১ মই পিৃথৱীত শাি িদবৈল আিহেছাঁ বিুল ভািবছা ন?

মই তামােলাকক কওঁ, তেন নহয়, িক ু িবেভদেহ িদবৈল আিহেলাঁ।

৫২ এিতয়াৰ পৰা ঘৰৰ পাঁচ জন িভন িভন হ, জনৰ িবপে িতিন

জন, িতিন জনৰ িবপে জনেহ হব। ৫৩ পেুতকৰ িবপে বােপক;

বােপকৰ িবপে পেুতক; জীেয়কৰ িবপে মাক, মাকৰ িবপে জীেয়ক;

বাৱাৰীৰ িবপে শা েৱক, শা েৱকৰ িবপে বাৱাৰী িভন িভন হ

যাব।” ৫৪ ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ লাক সকলৰ ফােল চাই ক’ ল, “পি ম

িদশত ডাৱৰ এচটা উঠা দিখেলই, আেপানােলােক কয় ‘বৰষণু আিহব’

আৰু পাছত সইদেৰ হয়। ৫৫ দি ণ ফালৰ বতাহ বিুলেল কয় ‘বৰ

জহ হব’; পাছত সই জেনা সইদেৰ ঘেট। ৫৬ হ কপটীয়া সকল,

আেপানােলােক পিৃথৱীৰ আৰু আকাশৰ ৰপূ িনণয় কিৰব জােন; িক ু এই

কালৰ িবষেয় িকয় আেপানােলােক িবচাৰ কিৰব নাজােন? ৫৭ িনজৰ

িবষেয় উিচত িবচাৰ িক কাৰণত কিৰব নাৱােৰ? ৫৮ িকয়েনা আেপানাৰ

চিৰয়াৰ সেত আপিুন যিতয়া িবচাৰকৰ ওচৰৈল যায়, তিতয়া বাটেতই

তওঁৰ পৰা মু হবৈল চ া কেৰ যােত তওঁ আেপানাক িবচাৰকতাৰ

স খুৈল বেলেৰ টািন িনিনেয় আৰু িবচাৰকতাই দােৰাগাৰ হাতত শাধাই

িনিদেয়; তিতয়া দােৰাগােয়া ব ীশালত সামাই থব নাৱািৰব। ৫৯ মই

আেপানােলাকক কওঁ, শষ পইচােটাও পিৰেশাধ নকৰাৈলেক কােনা

কােৰ আপিুন কাৰাগাৰৰ পৰা মু হব নাৱািৰব৷”

১৩ সই সময়ত তাত উপি ত থকা কইজনমান লােক যীচুক

গালীলীয়া লাকৰ িবষেয়এইস াদ িদেল য, পীলােত তওঁেলাকৰ

বিলৰ উৎসগৰ তজৰ সেত গালীলীয়া সকলৰ তজ িমহিল কিৰিছল। ২

যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলােক ভািবেছ ন য,

এই গালীলীয়া সকেল খেভাগ কৰাৰ কাৰেণ আন গালীলীয়া সকলতৈক

অিধক পাপী আিছল? ৩ মই অ◌ােপানােলাকক কওঁ তেন নহয়; িক ু

মন‐পালটন নকিৰেল, অ◌ােপানােলাক সকেলােৱ সইদেৰ িবন হব।

৪ চীেলাহত এটা ওখ গৰ পতনত িয ওঠৰ জন মা হৰ মতুৃ হিছল,

আেপানােলােক ভােব নিক য িযৰচূােলমৰ বাকী মা হতৈক তওঁেলাক

বিছ পাপী আিছল? ৫ মই অ◌ােপানােলাকক কওঁ তেন নহয়; িক ু মন‐

পালটন নকিৰেল, আেপানােলােকা িবন হব।” ৬ তাৰ পাছত যীচুেৱ এই

দ ৃ া িদ ক’ ল, “ কােনা এজন মা হৰ া াবাৰীত এেজাপা িডমৰু গছ

ৰাৱা হিছল৷ এবাৰ গৰাকীেয় আিহ তাৰ ফল িবচািৰেল, িক ু এটাও

ফল নাপােল। ৭ তিতয়া গৰাকীেয় বাৰীেচাৱাক ক’ ল, ‘ চাৱা, মই িতিন

বছৰ ধিৰ এই িডমৰু গছৰ ফল িবচািৰ আেছাঁ, িক ু এেকােৱ নাপাও;

সেয়েহ ইয়াক কািট পেলাৱা। িকয় ইয়াক অযথা মািট ডৰা ন কিৰব

িদওঁ?’ ৮ তােত বাৰীেচাৱাই তওঁক উ ৰ িদ ক’ ল, ‘ হ ভু এই বছেৰা

থািকবৈল িদয়ক। মই ইয়াৰ চািৰওফােল খাি সাৰ িদম৷ ৯ পাছত যিদ

ফল ধেৰ, তেনহেল ভােলই; নহেল ইয়াক কািট পলাব’।” ১০এিদন
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িব ামবােৰ এটা নাম‐ঘৰত যীচুেৱ উপেদশ িদ আিছল। ১১ তাত এেন

এগৰাকী মিহলা আিছল, িয মিহলা গৰাকীেয় এটা শি হীন কৰা অ িচ

আ াৰ অধীনত ওঁঠৰ বছৰ ধিৰ ক ভাগ কিৰ আিছল আৰু তাই ঁজী হ

গিছল, এেকবােৰ পান হব পৰা নািছল। ১২ যীচুেৱ তাইক দিখ মািতেল

আৰু ক’ ল, “ হ নাৰী তামাৰ শি হীন অৱ াৰ পৰা তুিম মু হাৱা।”

১৩ তাৰ পাছত যীচুেৱ তাইৰ ওপৰত হাত ৰািখেল আৰু লেগ লেগ তাই

পান হ ঈ ৰৰ িত কিৰেল। ১৪ িক ু যীচুেৱ িব ামবােৰ কৰাৰ

কাৰেণ, নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী জেন ািধত হ লাক সকলক ক’ ল, “কাম

কৰাৰ কাৰেণ ছয় িদন আেছ৷ গিতেক সই ছয় িদনত আিহবা আৰু হ

হবা, িব ামবাৰত নহয়।” ১৫ ভুেৱ তওঁক উ ৰ িদ ক’ ল, “কপটীয়া

সকল! িব ামবােৰ আেপানােলাক সকেলােৱ জােনা িনজৰ গাধ বা গৰু

গাহািলৰ পৰা মিল পানী খাৱাবৈল িনিনেয়? ১৬ তেনহেল দীঘ ওঠৰ

বছৰ ধিৰ চয়তানৰ ব নত থকা অ াহামৰ বংশৰ এই মিহলা গৰাকীক

িব ামবাৰৰ িদনা এই ব নৰ পৰা মকুিল কৰা উিচত নহয় ন?” ১৭ তওঁ

এইেবাৰ কথা কাৱাৰ পাছত, তওঁৰ িবৰেু িয সকল লাক আিছল: সই

লাক সকেল লাজ পােল৷ িক ু তওঁ কৰা সকেলা গৗৰৱময় কাযেবাৰ

দিখ লাক সকেল আন কিৰেল৷ ১৮ তাৰ পাছত যীচুেৱ ক’ ল, “ঈ ৰৰ

ৰাজ িকহৰ িনিচনা? আৰু িকহৰ লগত মই ইয়াৰ তুলনা িদম? ১৯ ই

হল এটা সৰু সিৰয়হৰ বীজৰদেৰ; এজন লােক সইেবাৰ আিন িনজৰ

বািগছাত িসঁিচেল আৰু তাৰ পৰা গজািল ওলাই বািঢ় এেজাপা ডাঙৰ

গছ হ উিঠল; তােত আকাশৰ চৰাইেবােৰ আিহ তাৰ ডালেবাৰত বাহ

সািজেল।” ২০ তওঁ আেকৗ কেল, “ঈ ৰৰ ৰাজ ক মই িকহৰ লগত তুলনা

কিৰম? ২১ ঈ ৰৰ ৰাজ খমীৰৰদেৰ৷ এগৰাকী মিহলাই তােক ল ায়

িতিন দাণ ময়দাৰ সেত িমহলায় আৰু আটাইিখিন ময়দা ফুলাৈলেক

ঢািক থয়৷” ২২এইদেৰ তওঁ নগেৰ নগেৰ গাঁেৱ গাঁেৱ উপেদশ িদ িদ

িযৰচূােলমৈল গ’ল। ২৩ তিতয়া কােনা এজেন িধেল, “ ভু, তাকৰ

লােকেহ উ াৰ পাব ন?” তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল ২৪ “ ঠক

ৱােৰিদ সামাবৈল ব ত ক , াণপেণ চ া কৰা; মই তামােলাকক

কওঁ, অেনক লােক তাত সামাবৰ বােব য কিৰব, িক ু নাৱািৰব৷

২৫ কাৰণ ঘৰৰ গৰাকীেয় উিঠ ৱাৰ ব কিৰব, তিতয়া তামােলােক

বািহৰত িথয় হ ৱাৰত টু িৰয়াই ক’বা, ভু আমাৈল ৱাৰ মিল িদয়ক,

তওঁ উ ৰ িদ আেপানােলাকক ক’ব, ‘ তামােলাক কান ঠাইৰ মা হ,

সই িবষেয় মই নাজােনা৷’; ২৬ তিতয়া তামােলােক ক’বা, আেপানাৰ

সা ােত আিম ভাজন‐পান কিৰেলাঁ আৰু আমাৰ আিল বাটেত আপিুন

উপেদশ িদেল। ২৭ িক ু তওঁ উ ৰ িদ কব, মই তামােলাকক কওঁ,

‘এই সকল কৰ মা হ, সই িবষেয় মই নাজােনা; হ ৰাচাৰীেবাৰ মাৰ

ওচৰৰ পৰা দূৰ হ!’ ২৮ তিতয়া ন আৰু দাঁত কৰচিন হ’ব! তােত

তামােলােক অ াহাম, ইচহাক, যােকাব আৰু ভাববাদী সকলক ঈ ৰৰ

ৰাজ ত দখা পাবা, িক ু তামােলাকক বািহৰত পেলাৱা হ’ব৷ ২৯

তেত পবূ, পি ম, উ ৰ, দি ণৰ পৰা মা হেবাৰ আিহ ঈ ৰৰ ৰাজ ত

ভাজনত বিহব, ৩০আৰু চাৱা িয সকল আগ হব, সই সকেলােবাৰ

পাছ পিৰব; আৰু িয সকল পাছ পিৰব তওঁেলাক আগবািঢ়ব৷” ৩১ িকছু

সময়ৰ পাছত কইজনমান ফৰীচীেয় আিহ তওঁক ক’ ল, “তুিম ইয়াৰ পৰা

অ◌াতিৰ যাৱা; কাৰণ হেৰােদ তামাক বধ কিৰবৈল িবচািৰ আেছ।”

৩২ যীচুেয় তওঁেলাকক ক’ ল, “ যাৱা তামােলােক গ সই িশয়ালক

এই কথা কাৱাৈগ, মই আিজ আৰু কাইৈল ভূত খদাম নিৰয়াক

কিৰম, ততৃীয় িদনা মই মাৰ কায িস কিৰম। ৩৩ িয িক নহওক

আিজ, কাইৈল আৰু পৰিহৈল মই যা াত আগবািঢ় থািকব লািগব; কােনা

কাৰণেতই এজেনা ভাৱবাদী িযৰচূােলমৰ পৰা ৈৰত মতুৃ হব নাৱােৰ৷

৩৪ হ িযৰচূােলম! িযৰচূােলম! িয জেন ভাববাদী সকলক বধ কেৰ আৰু

তামাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সকলৰ ওপৰত িশল দিলয়াই ৷ ব বাৰ মই

তামাৰ এই ল’ৰা ছাৱালীেবাৰক বচাব খিুজিছেলাঁ, ৰাই যেনৈক

িনজ পাৱািলেবাৰক ডউকাৰ তলত ৰ া িদ ৰােখ তেনৈক ৰািখব

খিুজিছেলাঁ: িক ু আপিুন স ত নহ’ল৷ ৩৫ চাৱা, তামােলাকৰ ঘৰ

ংস হ গেছ; মই তামােলাকক কওঁ‐ যিতয়াৈলেক তামােলােক এই

কথা নােকাৱা ‘ ভুৰ নােমেৰ িয জন আিহেছ তওঁ ধ ’ তিতয়াৈলেক

তামােলােক মাক দিখবৈল নাপাবা।”

১৪ এিদন িব ামবােৰ এইদেৰ হিছল, যীচুেৱ ফৰীচী সকলৰ এজন

ধান অিধকাৰীেয় ঘৰত িপঠা খাবৈল সামাল, তােত লাক সকেল

তওঁক ভালদেৰ চাবৈল ধিৰেল। ২ সই ঠাইত তওঁৰ আগত এজন

জেলাদৰী বমাৰত আ া লাক আিছল। ৩ তােত যীচুেৱ মাত লগাই

িবধান পি ত আৰু ফৰীচী সকলক িধেল, “িব ামবােৰ কিৰব পাই ন

নাপায়?” ৪ িক ু তওঁেলাক িনজম িদ থািকল। তিতয়া তওঁ মা হ জনক

ধিৰ আিনেল আৰু কিৰ পিঠয়াই িদেল। ৫আৰু তওঁেলাকক ক’ ল,

“অ◌ােপানােলাকৰ কােৰাবাৰ বলধ বা গাধ নাদত পিৰেল, তৎ ণাত

তুিলব ন?” ৬ তিতয়া তওঁেলােক সই কথাৰ উ ৰ িদব নাৱািৰেল।

৭ তিতয়া লাক সকেল ধান ঠাই মেনানীত কিৰ লাৱা দিখ, যীচুেৱ

তওঁেলাকক দ ৃ া িদ ক’ ল, ৮ “ কােনাবাই তামাক িবয়াৰ ভাজৈল

িনম ণ কিৰেল, ধান ঠাইত নবিহবা; িকজািন তামাতৈক মা ৱ

কােনা মা হ িনম ণ হেছ; ৯ পাছত তেন কিৰেল, িয জেন তামােলাক

েয়ােক িনম ণ কিৰেছ; তওঁ আিহ তামাক ক’ব, ‘এওঁক তামাৰ ঠাইেতা

এিৰ িদয়া’। তিতয়া তুিম লাজত পিৰবা, কাৰণ তুিম গ সকেলাতৈক

চাপৰ ঠাইত বিহব লািগব। ১০ িক ু যিতয়া িনমি ত হও চাপৰ ঠাইত

বিহবা; তিতয়া তামাক িনম ণ কৰা জন আিহ দিখেল ক’ব, ‘ হ ব ু ,

ওখ ঠাইৈল যাৱা’; তিতয়া তামাৰ সেত ভাজনত বহা সকেলােৰ

আগত তুিম মযদা পাবা। ১১ িকয়েনা িয কােনােৱ িনজেক বৰ বিুল মােন,

তওঁক সৰু কৰা হ’ব; আৰু িয কােনােৱ িনজেক সৰু বিুল মােন, তওঁক

বৰ কৰা হ’ব। ১২ তিতয়া তওঁক িনম ণ কৰা জেন ক’ ল, “ পৰ বা

িনশাৰ ভাজ পািতেল, তুিম িনজৰ ব ু বা ভাই সকলক বা ািত‐ টু বা

ধনৱ চুবৰুীয়া সকলক নামািতবা; তওঁেলােক তামাক িনম ণ কিৰব,

আৰু তামাৰ িতদান ঘৰূাই িদব। ১৩ িক ু যিতয়া ভাজ পাতা, তিতয়া

দিৰ , কাঙা, খাৰা, অ এেন লাকক মািতবা। ১৪ তােত তামাক

িতদান ৰেূপ ঘৰুাবৈল তওঁেলাকৰ এেকা নােহাৱাত, তুিম ধ হবা।

িকয়েনা ধািমক সকলৰ পনুৰু ানত তামাক িতদান িদয়া হব।” ১৫ িয

সকেল যীচুৰ সেত ভাজনত বিহিছল, তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন এই

কথা িন, তওঁক ক’ ল, “িয কােনােৱ ঈ ৰৰ ৰাজ ত ভাজন কিৰব

তওঁ ধ ”। ১৬ িক ু যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “এজন মা েহ িনশা বৰ

ভাজ পািত, অেনক লাকক িনম ণ কিৰেল। ১৭ পাছত ভাজনৰ সময়

হাৱাত, তওঁ িনজৰ এজন দাসক পঠাই িনমি ত সকলক ক’ ল, ‘আহক,

এিতয়া ভাজন যু ত হেছ’। ১৮ তােত সকেলা লােক এেকভােবেৰ মা

িবচািৰ তওঁক ক’বৈল ধিৰেল; থম জেন তওঁক ক’ ল, ‘মই এডৰা

মািট িকিনেলাঁ; মই তামাক অ েৰাধ কিৰেছাঁ; মই সই মািট চাবৈল

যাব লােগ’। ১৯আন এজেন ক’ ল, ‘মই পাঁচ হাল বলধ িকিনেলাঁ; সই

বােব মেয়া তামাক অ েৰাধ কিৰেছাঁ, মই পথাৰত তাক মাণ কিৰ

চাবৈল যাওঁ’। ২০আন এজেন ক’ ল, ‘মই এগৰাকীক িবয়া কৰােলা, এই

কাৰেণ যাব নাৱােৰা’। ২১ তিতয়া সই দােস মহাশয়ৰ আগত লাক

সকেল কাৱাৰ দেৰ আিহ স াদ িদেল। তিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় ু হ

তওঁৰ দাসক কেল, তুিম নগৰৰ আিল আৰু সৰু বাটৈল বগাই ওলাই

দিৰ , কাঙা, অ , খাৰা এেন লাক সকলক ইয়াৈল মািত আনাৈগ।

২২ পাছত সই দােস ক’ ল, হ মহাশয় আেপানাৰ আ াৰ দেৰ হেছ;

তথািপ এিতয়াও ঠাই আেছ। ২৩ তিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় দাসক ক’ ল,

ৰাজবাট আৰু আিলবাটৈল ওলাই যাৱা আৰু মাৰ ঘৰ ভৰাবৈল লাক

সকলক উচতাই আনাৈগ। ২৪ িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ, ‘ সই

িনমি ত লাক সকলৰ এজেনও মাৰ ভাজনৰ আ াদ নাপাব’।” ২৫

তিতয়া যীচুৰ সে সে এদল মা হ গ আিছল, যাওঁেত তওঁ মখু ঘৰূাই

সই লাক সকলৰ ফােল চাই ক’ ল, ২৬ “ কােনােৱ মাৰ ওচৰৈল আিহ

িনজৰ মাক, বােপক, িতেৰাতা, স ান, ভােয়ক, ভনীেয়ক আনিক িনজৰ

জীৱনেকা অি য় বিুল নামােন, তেনহেল তওঁ মাৰ িশষ হ’ব নাৱােৰ।

২৭ িয কােনােৱ িনজৰ ু চ ল মাৰ পাছত আিহব নাৱােৰ, তেৱাঁ
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মাৰ িশষ হব নাৱােৰ। ২৮ িকয়েনা গড় কােৰং বাি বৈল মন কিৰেল,

থমেত বিহ তাৰ িকমান খৰচ আৰু ইয়াক স ণূ কিৰবৈল সমথ আেছ ন

নাই, এই িবষেয় গণনা নকৰা আেপানােলাকৰ মাজত কান আেছ? ২৯

তওঁ ভিট তুিল যিদ স ণূ কিৰব নাৱােৰ, তেনহেল এই কম চাই

থকা লাক সকেল তওঁক িব প কিৰ ক’ব ধিৰব, ৩০ ‘এই মা হ জেন

সািজবৈল আৰ কিৰেল িক ু স ণূ কিৰব নাৱািৰেল’। ৩১ অথবা অ

এজন ৰজাৰ িবৰেু যু কিৰবৈল যাওঁেত থমেত বিহ িচ া নকিৰব ন,

য তওঁৰ দহ হাজাৰ স ই িবপ ৰ িবশ হাজাৰ স ৰ িবৰেু যিুজব

পািৰব ন নাৱািৰব? ৩২ যিদ নাৱােৰ তেনহেল িস জন ৰজা দূৈৰত

থােকােতই, কটকী পিঠয়াই শাি ৰ বােব সি ৰ কথা িধব। ৩৩ এেতেক

আেপানােলাকৰ িয কােনােৱ িনজৰ সব ত াগ নকেৰ, তওঁ মাৰ িশষ

হ’ব নাৱােৰ। ৩৪ লাণ হেল উ ম; িক ু যিদ লাণেৰা সাৱাদ নাইিকয়া

হয়, তেনহেল ইয়াক িকেহেৰ পণুৰাই সাৱাদ কৰা হ’ব? ৩৫ িস মািটৰ

বা সাৰৰ ভিটৰ কাৰেণও উপযু নহব; তােত মা েহ সইেবাৰ বািহৰৈল

পলাই িদব। িয জনৰ িনবৈল কাণ আেছ, তওঁ নক।”

১৫ সই সময়ত কৰ সং হকৰী আৰু পাপী লাক সকেল যীচুৰ কথা

িনবৰ বােব আিহিছল। ২ তিতয়া ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধ াপক

সকেল গিৰহণা কিৰ ক’ ল, “এই লাক জেন পাপী লাক সকলক হণ

কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ সেত ভাজন‐পােনা কেৰ।” ৩ তিতয়া তেখত

সকলক এই দ ৃ া িদ তওঁ ক’ ল, “এশ মষ থকা কােনা মা হৰ যিদ

এটা হৰায়, ৪ তেনহেল তওঁ সই িনৰানৈ টা মৰক হািবৰ মাজেত

এিৰ হৰৱুােটাক িবচািৰ নাযাব ন? ৫আৰু যিতয়া হৰৱুােটাক িবচািৰ

পায়, তিতয়া আনি ত হয় আৰু িনজৰ কা ত তুিল ঘৰৈল আেন। ৬

এইদেৰ যিতয়া তওঁ ঘৰ আিহ পায়, তিতয়া ব ু আৰু চুবৰুীয়া সকলক

মািত একি ত কিৰ তওঁেলাকক কয়, ‘ মাৰ সেত আন কৰা; িকয়েনা

মই হেৰাৱা মৰ‐ পাৱািলেটা পােলাঁ’। ৭ মই আেপানােলাকক কওঁ,

সইদেৰ মন‐পালটন নকৰা িনৰান ই জন ধািমক লাকৰ অেথ িযমান

আন , মন পালেটাৱা এজন পাপীৰ অেথ, গত তাতৈক অিধক আন

হব। ৮ অথবা কােনা এজনী মিহলাৰ দেহাটা আধিলৰ যিদ এটা হৰাই,

তওঁ চািক লাই ঘৰ সািৰ তাক নােপাৱাৈলেক িনিবচািৰব ন? ৯

আৰু হৰৱুােতা িবচািৰ পােল, তওঁ িনজৰ ব ু আৰু চুবৰুীয়া সকলক

একলেগ গাটায় কয়, ‘ মাৰ সেত আন কৰা; িকয়েনা িয আধিলেটা

হৰৱুাইিছেলা সইেটা পােলাঁ’। ১০ সইদেৰ মই আেপানােলাকক কওঁ,

মন পালেটাৱা এজন পাপীৰ অেথ, ঈ ৰৰ দূতেবাৰৰ সা ােত আন

হয়।” ১১ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “ কােনা এজন মা হৰ জন পেুতক আিছল;

১২ সৰেুটােৱ বােপকক ক’ ল, ‘ দউতা ধন, স ি ৰ িয ভাগ মই পাওঁ,

সই ভাগ মাক িদয়ক’। তিতয়া তওঁ িনজৰ স ি িসহঁতক ভগাই

িদেল। ১৩ অলপ িদনৰ পাছত, সই জন সৰু পেুতেক সকেলা গাটাই দূৰ

দশৈল যা া কিৰ তাত ল ট আচৰণ কিৰ সকেলা স ি অপব য়

কিৰেল। ১৪ তােত সকেলা ধন ব য় হাৱাত, সই দশত তওঁৰ বৰ

আকাল হ’ল আৰু তােত সৰু পেুতক জেন ক পাবৈল ধিৰেল। ১৫ তিতয়া

তওঁ গ সই দশৰ এজন মা হৰ আ য়ত কাম কিৰবৈল ল’ ল। তােত

সই মা হ জেন তওঁক গাহিৰ চৰাবৈল িনজৰ পথাৰৈল পিঠয়াই িদেল।

১৬ তওঁ গাহিৰেয় খাৱা দানােৰ তৃ হবৈল বৰ হপাঁহ কিৰেল, কাৰণ

তােত তওঁক কােনও এেকা খাবৈল িদয়া নািছল। ১৭ শষত তওঁ চতনা

পাই ক’ ল, ‘ মাৰ িপতৰৃ ওচৰত ব ত চাকেৰ পত ভৰাই খাবৈল পাই

িক ু ইয়াত মই ভাকৰ ালাত মিৰেছাঁ। ১৮ মই এিতয়া দউতাৰ ঘৰৈল

গ এই কথা কম, গৰ অিহেত আৰু আেপানাৰ দখাত পাপ কিৰেলাঁ; ১৯

আেপানাৰ পু বিুল মতাৰ যাগ নহওঁ; মাক আেপানাৰ এটা চাকৰৰ

িনিচনাৈক হেলও ৰাখক’। ২০ পাছত তওঁ তেন ভােবেৰই দউতাকৰ

ওচৰৈল আিহল। িক ু তওঁ ঘৰৰ পৰা দূৈৰত থােকােতই, দউতােক

দিখেল আৰু তওঁক চাই মৰম লগাত চুমা খােল। ২১ তিতয়া পেুতেক

ক’ ল, ‘ দউতা গৰ অিহেত আৰু আেপানাৰ দখাত, মই পাপ কিৰেলাঁ।

আেপানাৰ পু বিুল মাক মািতবৈলও মই এিতয়া যাগ নহওঁ’। ২২

িক ু বােপেক দাসেবাৰক ক’ ল, ‘আটাইতৈক উ ম ব বগাই আিন

এওঁক িপ াই দ; এওঁৰ হাতত আঙিঠ, ভিৰত জাতা দ; ২৩ পাহনীয়া

দামিুৰেটা আিন মাৰ৷ আহা, আিম ভাজন কিৰ, ৰং কেৰাঁহক; ২৪ িকয়েনা

মাৰ এই লৰা মিৰ গিছল আৰু এিতয়া এওঁ জীৱন পাইেছ। এওঁ হৰাই

গিছল িক ু এিতয়া িবচািৰ পাইেছাঁ’। এেনদেৰ ক তওঁ আন কিৰবৈল

ধিৰেল। ২৫ সই সময়ত বৰ পেুতক পথাৰত আিছল। পাছত তওঁ আিহ

ঘৰৰ ওচৰ পাই, বাজনা আৰু নচাৰ শ িনেল। ২৬ তিতয়া দাসেবাৰৰ

এটাক মািত িধেল, ‘এইেবাৰ না িক হেছ’? ২৭ তিতয়া দাস জেন

ক’ ল, ‘ তামাৰ ভােয়ৰা আিহল; আৰু তামাৰ িপতেৃয় তওঁক শৰীেৰ

পাৱা হতুেক, পাহনীয়া দামিুৰেটা মািৰব িদেল’। ২৮ তিতয়া তওঁৰ

খং উিঠল আৰু িভতৰৈল যাবৈল ই া নকিৰেল; পাছত দউতাক ওলাই

আিহল আৰু তওঁক িবনেয়েৰ বজুােল, ২৯ তিতয়া বৰ পু ই বােপকক

উ ৰ িদ ক’ ল, ‘চাওক, ইমান বছেৰ মই আেপানাৰ সৱা কিৰেলাঁ,

কিতয়াও মই আেপানাৰ আ া উল ন কৰা নাই; তথািপ মাৰ ব ু

সকলৰ লগত ীিত ভাজ কিৰবৈল এিট ছাগলী পাৱািলও আপিুন মাক

িদয়া নাই। ৩০ িক ু আেপানাৰ সৰু লৰা বশ াৰ লগত সকেলা ধন‐

স ি খৰছ এিতয়া ঘিূৰ আিহেছ আৰু আপিুন িস ঘিুৰ অ◌ােহােতই

তাৰ কাৰেণ পাহনীয়া দামিুৰেটা মািৰেল’। ৩১ তিতয়া বােপেক সই

ল’ৰাক ক’ ল, ‘ বাপা তুিম সদায় মাৰ লগত আছা আৰু মাৰ িয িয আেছ,

সকেলা তামােৰই। ৩২ িক ু তামাৰ এই ভােয়ৰা মৰা হেয়া আেকৗ

জীয়াই উিঠল; হেৰাৱা হেয়া পােলাঁ; এই কাৰেণ আিম ীিত ভাজ পািত

আন কিৰব লােগ৷’”

১৬ যীচুেৱ িশষ সকলক ক’ ল, “এজন ধনী মা হৰ এজন

ঘৰিগৰীআিছল, এই ঘৰিগৰীেয় ধনী মা হ জনৰ স দ ন

কিৰেছ বিুল অিভেযাগ আিনেল৷ ২ তিতয়া সই ধনী ব ি জেন ঘৰিগৰী

দািয় ত থকা ব ি জনক মািত ক’ ল, ‘এইেবাৰ তামাৰ িবষেয় মই

িক িনেছা? তামাৰ কামৰ িহচাব মাক িদয়া, তুিম আৰু মাৰ ঘৰিগৰী

দািয় ত থািকব নাৱাৰা৷’ ৩ তিতয়া সই ঘৰিগৰী দািয় ত থকা ব ি

জেন মনেত ভািবেল, ‘এিতয়া মই িক কিৰম, যিদ মাক এই কমৰ পৰা

অ◌াতৰাই িদেয়, মই িদন হািজৰা কিৰ খাবৈল মাৰ শি নাই আৰু িভ া

কিৰবৈলও মাৰ লাজ লােগ৷ ৪ মাক ঘৰিগৰী দািয় ৰ পৰা অ◌াতৰােলও

লাক সকেল যােত তওঁেলাকৰ ঘৰৈল মাক িনম ণ কেৰ, সই কাৰেণ

িক কিৰব লািগব তাক মই জািনেছাঁ৷’ ৫ তাৰ পাছত তওঁ ধনী মা হ

জনৰ িতজন ধৰৱুাক মািতেল আৰু তওঁ থম জনক িধেল, ‘আমাৰ

গৰাকীক িকমান ঋণ পিৰেশাধ কিৰবৈল আেছ?’ ৬ তওঁ ক’ ল, ‘এশ

মান তল৷’ ঘৰিগৰীেয় তওঁক ক’ ল, ‘ তামাৰ তািলকা প খন লাৱা

আৰু ইয়ােত সানকােল প াশ িলখা৷’ ৭ তাৰ পাছত আন জনক িধেল,

‘ তামাৰ িকমান িদবলগীয়া ঋণ আেছ?’ তওঁ ক’ ল, ‘এশ মান ঘ ঁ৷’

তিতয়া তওঁক ক’ ল, ‘ তামাৰ তািলকা প খন লাৱা আৰু আশী িলখা৷’

৮ তওঁ সকেলা কাম আগ‐পাছ িবচাৰ কিৰ বিু মান লাকৰ দেৰ কিৰিছল৷

এই হতুেক ধনী লাক জেন ঘৰিগৰীক শলািগেল, িকয়েনা পাহৰৰ

স ানতৈক এই জগতৰ স ানেবাৰ িনজ জািতৈল অিধক বিু ৱ ৷ (aiōn

g165) ৯ মই তামােলাকক কওঁ, অযথাথ ধেনেৰ অ◌ােপানােলােক িনজৈল

ব ু লাভ কেৰ, িক ু যিতয়া স দৰ অ পিৰব, তিতয়া তওঁেলােক

অ◌ােপানােলাকক অন িনবাসত হণ কিৰব৷ (aiōnios g166) ১০ িযজন

অলপ কথাত িব াসী তওঁ অিধক কথােতা িব াসী; িযজন সৰতুৈক

সৰতু অধিম, তওঁ অিধকেতা অধিম৷ ১১এই কাৰেণ পািথৱ ধনত যিদ

অিব াসী হাৱা, তেনহেল কৃত ধনত আেপানাক কােন িব াস কিৰব?

১২ যিদ অ লাকৰ িবষয়ত িব াসী নেহাৱা, তেনহেল িয অ◌ােপানাৰ

িনজৰ তাক কেনৈক অ◌ােপানাক িদব৷ ১৩ কােনা চাকেৰ জন গৰাকীৰ

ওচৰত সৱাকম কিৰব নাৱােৰ, িকয়েনা তিতয়া তওঁ এজনক িঘণ কিৰ

আন জনক ম কিৰব, নাইবা এজনত আস হ আন জনক হয় ান

কিৰব৷ আেপানােলােক ঈ ৰ আৰু ধন এই েয়াটা িবষয়েত এেকলেগ কম

কিৰব নাৱাৰা৷” ১৪ এই কথােবাৰ িন, ধন লভুীয়া ফৰীচী সকেল তওঁক
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উপলঙুা কিৰেল৷ ১৫ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলােক

মা হৰ আগত িনজেক িনেজ ধািমক মািণত কেৰাঁতা, িক ু ঈ েৰ

আেপানােলাকৰ দয় জােন; এেতেক মা হৰ মাজত িয উ ম, ঈ েৰ

দখাত সেয় িঘণলগীয়া৷ ১৬ যাহন অহাৈলেক িবধান আৰু ভাববাদী

সকলৰ বাক আিছল; তিতয়াৰ পৰা ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ ভবাতা ঘাষণা কৰা

হেছ, িতজেন অিতআ েহেৰ সই ৰাজ ত েৱশ কিৰবৈল আ াণ চ া

কিৰেছ৷ ১৭ িক ু িবধানৰ এক িব লু হাৱাতৈক আকাশ আৰু পিৃথৱী

লু হাৱা সহজ৷ ১৮ িয কােনােৱ িনজৰ পি ক িববাহ িবে দ কিৰ

অ মিহলাক িববাহ কৰায়, তওঁ ব িভচাৰ কেৰ; যিদ সই পিৰত া

মিহলা গৰাকীক আন কােনা লােক িবয়া পােত তেৱাঁ ব িভচাৰ কেৰ৷

১৯ কােনা এজন ধনী মা হ আিছল৷ তওঁ বেঙনা বৰণীয়া শণ সূতাৰ

কােপাৰ িপি , িতিদেন িনজৰ ব ত স ি ত উ াস কিৰ আিছল৷ ২০

লাজাৰ নােমেৰ গােটই শৰীৰত ঘা লগা এজন মগনীয়া সই ধনী ব ি

জনৰ ৱাৰত থাৱা হিছল৷ ২১ সই ধনী ব ি জনৰ টবলুৰ তলত

পৰা খাৱা ব েৰ পট পৰুাবৈল মগনীয়া জেন আশা কিৰ ৰ থািকিছল৷

তােত ৰেবােৰও আিহ তাৰ ঘাঁেবাৰ চেলিক থােক৷ ২২ কাল েম সই

মগনীয়া জন মিৰল, গৰ দূত সকেল আিহ অ াহামৰ কালাৈল তওঁক

ল গ’ল৷ পাছত ধনী ব ি জেনা মিৰল তােত তওঁক মদাম িদয়া হ’ল৷

২৩ ধনী ব ি জেন নৰকত অিত যাতনা পাই ওপৰৈল চ তুিল চাই ব

ৰত অ াহাম আৰু তওঁৰ কালাত লাজাৰক দখা পােল৷ (Hadēs g86)

২৪ তিতয়া ধনী ব ি জেন িচঞিৰ ক’ ল, ‘িপতৃ অ াহাম, মাৰ িত দয়া

কৰক আৰু লাজাৰক ইয়াৈল পঠাই িদয়ক৷ তওঁ আঙুিলৰ আগ পানীত

জবুিুৰয়াই, মাৰ িজভা চঁচা কিৰবৈল তওঁক পিঠয়াই িদয়ক৷’ ২৫ িক ু

অ াহােম তওঁক ক’ ল, ‘ বাপা, তুিম জীৱনৰ আয়সু কালত যেনদেৰ

িনজক খত ৰািখবৰ বােব ভাল ব পাইিছলা, সইদেৰ লাজােৰ তাত

খ পাইিছল, এিতয়া সই কথা সাঁৱৰণ কৰা; িক ু এিতয়া তওঁ ইয়াত

শাি ত আেছ আৰু তুিম হেল যাতনা পাই আছা৷ ২৬ এিতয়া তামাৰ

আৰু আমাৰ মাজত এক মহাশূ াপন কৰা আেছ৷ আিম ই া কিৰেলও

ইয়াৰ পৰা তুিম থকা ঠাইৈল যাব নাৱােৰা আৰু তামাৰ তাৰ পৰা ই া

কিৰেলও কােনা ইয়াৈল আিহব নাৱাৰা’। ২৭ ধনী ব ি জেন ক’ ল,

“ হ িপত,ৃ তেনহেল দয়া কিৰ লাজাৰক মাৰ দউতাৰ ঘৰৈল পিঠয়াই

িদয়ক৷ ২৮ তােত মাৰ পাঁচ জন ভাই আেছ, িসহঁতক যন তওঁ গ,

আিহবলগীয়া এই যাতনাৰ ঠাইৰ িবষেয় সা িদ সাৱধান কিৰ িদেয়৷ ২৯

িক ু অ াহােম তওঁক ক’ ল, ‘ তওঁেলাকৰ বােব মািচ আৰু ভাববাদী

সকল আেছ; তওঁেলাকৰ কথা নক৷’ ৩০ তিতয়া সই ধনী ব ি

জেন ক’ ল, ‘ তেন নহওক িপতৃ অ াহাম, িক ু মতৃ সকলৰ মাজৰ পৰা

যিদ কােনা এজন তওঁেলাকৰ ওচৰৈল যায়, তেনহেল তওঁেলােক মন

পালটাব৷’ ৩১ তিতয়া তওঁক অ াহােম ক’ ল, ‘যিদ তওঁেলােক মািচ

আৰু ভাববাদী সকলৰ বাক েন, তেনহেল মতৃ সকলৰ মাজৰ পৰা

কােনা এজন উিঠ গ কেলও তওঁেলােক িনব৷’”

১৭ যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল, “িযহৰ াৰা পাপ হয়, সয়া

আিহবই; িক ু যাৰ াৰা আেহ, তওঁ স াপৰ পা । ২ সৰু সকলৰ

মাজৰ এজনেকা যিদ কােনােৱ পাপৰ পথত ল যায়, তেনহেল তওঁৰ

িডিঙত জাঁত আিৰ সাগৰত পলাই িদয়া ভাল। ৩ তামােলােক িনজৰ

িবষয়ত সাৱধান হাৱা। তামাৰ ভােয় যিদ পাপ কেৰ, তওঁক িতৰ াৰ

কৰা আৰু তওঁ যিদ অ তাপ কেৰ, তেনহেল তওঁক মা কৰা। ৪

তওঁ যিদ এিদনৰ িভতৰত তামাৰ িবৰেু সাত বাৰ পাপ কেৰ আৰু

সাত বােৰই যিদ উভিত আিহ কয়, ‘মই মন‐পালটন কিৰেছাঁ’; তিতয়াও

তওঁক মা কিৰবা।” ৫ তিতয়া পাঁচিন সকেল ভুক ক’ ল, “আমাৰ

িব াস বঢ়াই িদয়ক।” ৬ তিতয়া ভুেৱ ক’ ল, “এিট সিৰয়হ িটৰ সমান

যিদ তামােলাকৰ িব াস হয়, তেনহেল তুিম এই িন গছক ক’ব পািৰবা

‘উভািল যা আৰু সাগৰত ৰাৱা হ’; তিতয়া দিখবা িস তামাৰ কথা

িনেছ। ৭ তামােলাকৰ মাজত কােৰাবাৰ দােস যিতয়া হাল বাই, বা মষ

পালন কিৰ পথাৰৰ পৰা আেহ, তিতয়া তওঁক ক’বা ন, ‘তুিম এিতয়াই

আহা, ভাজনত বহা৷’ ৮ তাতৈক তওঁক নকবা ন, ‘ মাৰ খাৱা ব

যু ত কৰা আৰু মই খাই ব আজিৰ নহওঁ মােন, কঁকালত গােমাচা বাি

মাৰ আলৈপচান ধৰা; পাছত তুিমও খাৱা‐ বাৱা কিৰবা৷’ ৯ সই দােস

তওঁৰ আ া িদয়া অ সােৰ কায কৰা কাৰেণ তওঁক িক ধ বাদ িদব?

১০ তামােলাকৰ বােবও সই এেকই কথাৰ েযাজ । তামােলাকক িয

কায কিৰবৈল আ া িদয়া হেছ, সইদেৰ সকেলােবাৰ কায কৰাৰ পাছত

ক’বা, ‘আিম অেযাগ দাস, আমাৰ কতব েহ আিম কিৰেলাঁ’।” ১১ যীচুেৱ

িযৰচূােলমৈল যাওঁেত, চমৰীয়া আৰু গালীল েদশৰ ওচেৰিদ গ আিছল।

১২ সই সময়ত এখন গাঁৱত সামাওঁেত দহ জন ৰাগীেয় দূৰত িথয়

হ তওঁক দখা িদ, ১৩ বৰ মােতেৰ ক’ ল, “ হ যীচু, মহাশয়, আমাক দয়া

কৰক।” ১৪ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক দিখ ক’ ল, “ তামােলােক গ

পেুৰািহত সকলৰ আগত িনজেক িনেজ দখওুৱাৈগ।” পাছত তওঁেলাক

গ থােকােত হ’ল। ১৫ তােত তওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন, িনজেক

হাৱা দিখ, বৰ মােতেৰ ঈ ৰৰ শংসা কিৰ উলিট আিহল; ১৬আৰু

যীচুৰ চৰণত উবিুৰ হ পিৰ তওঁৰ িত কিৰবৈল ধিৰেল; সই লাক জন,

চমৰীয়া আিছল। ১৭ ইয়ােক দিখ যীচুেৱ ক’ ল, “ তামােলাক দহ জেনই

নহলা ন? তেনহেল আন ন জন ক’ত? ১৮ এই অ জািতৰ মা হ

জনৰ বািহেৰ আন কােনা এজেনা িকয় ঈ ৰৰ মিহমাক িত কিৰবৈল

উলিট নািহল?” ১৯ পাছত যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “উঠা আৰু যাৱা; তামাৰ

িব ােসই তামাক কিৰেল৷” ২০ ঈ ৰৰ ৰাজ কিতয়া আিহব বিুল

ফৰীচী সকেল এই কথা সাধাত, তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, ২১ “ঈ ৰৰ

ৰাজ দশৃ ৰেূপ নােহ; ইয়ােত বা সইিখিনেত চাৱা, এেন কথা কােনােৱ

নকব; কাৰণ চাওক, ঈ ৰৰ ৰাজ আেপানােলাকৰ িভতৰেত আেছ।” ২২

পাছত যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল, “িয কালত তামােলােক মা হৰ

পু ৰ এটা িদন দিখবৈল ই া কিৰবা, িক ু দিখবৈল নাপাবা, সই

কাল আিহব। ২৩ মা হেবােৰ তিতয়া চাৱা, সৗ তাত আেছ; চাৱা,

ইয়াত আেছ, এই বিুল তামােলাকক ক’ব; িক ু তামােলাক নাযাবা

আৰু তওঁেলাকৰ পােছ পােছ নচিলবা। ২৪ িকয়েনা িবজলুীেয় যেনৈক

আকাশৰ এফােল ওলােল, আকাশৰ আন ফালৈলেক পাহৰ কেৰ, মা হৰ

পু ৰ িদনেতা সইদেৰই হ’ব। ২৫ িক ু থমেত তওঁ অেনক খ

ভাগ কিৰ, এই কালৰ মা হৰ াৰাই অ া হ’ব লািগব। ২৬ নাহৰ

সময়ত যেন ৱা হিছল, মা হৰ পু ৰ সময়েতা তেন ৱাই হ’ব। ২৭

নাহ জাহাজত উঠা িদনৈলেক লাক সকেল ভাজন‐পান কিৰিছল, িবয়া

কিৰিছল আৰু িবয়াও িদিছল। ২৮ সইদেৰ লাটৰ সময়েতা লাক সকেল

ভাজন‐পান কিৰিছল, িকনা‐ বচা, ৰৱুা‐ পাতা আৰু ঘৰ সািজিছল। ২৯

িক ু িযিদনা লাট চেদামৰ পৰা ওলাই আিহল, সই িদনাই আকাশৰ

পৰা জইু আৰু গ ক বৰিষল আৰু সই ঠাইৰ সকেলােক ংস কিৰেল।

৩০ সইদেৰ মা হৰ পু কািশত হাৱা িদনেতা হ’ব। ৩১ সইিদনা

কােনাবা যিদ ঘৰৰ ওপৰত আেছ িক ু তওঁৰ িনজৰ ব েবাৰ যিদ ঘৰৰ

িভতৰত আেছ, তেনহেল তওঁ ব েবাৰ আিনবৈল নানামক। তেনদেৰ

কােনাবা যিদ পথাৰত আেছ, তেৱাঁ কােনা ব লবৈল উলিট নাহক।

৩২ লাটৰ িতেৰাতাক সাঁৱৰা। ৩৩ িয কােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰ া

কিৰবৈল িবচােৰ, তওঁ তাক হৰৱুাব। িক ু িয কােনােৱ জীৱন হৰৱুায়,

তওঁ জীয়াই থািকব। ৩৪ মই তামােলাকক কওঁ, সই ৰািত জন মা হ

এেক শয ােত থােকাঁেত, এজনক হণ কৰা হ’ব, আন জনক ত াগ কৰা

হ’ব। ৩৫ জনী িতেৰাতাই এেকলেগ জাঁেতেৰ ডিল থােকাঁেত এজনীক

হণ কৰা হ’ব। ৩৬ জন মা হ পথাৰত থােকাঁেত এজনক হণ কৰা

হ’ব, এজনক ত াগ কৰা হ’ব।” ৩৭ তিতয়া তওঁেলােক উ ৰ িদ তওঁক

িধেল, “ক’ত ভু?” তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “য’ত মৰা শ

থােক, তােত শ েনা গাট খায়।”

১৮ িনৰাশ নােহাৱাৈক তওঁেলােক যন সকেলা সময়েত াথনা

কৰা উিচত, এই িবষেয় বিুজ পাবৰ কাৰেণ যীচুেৱ তওঁেলাকক

এই দ ৃ া িদ ক’ ল, ২ “এখন নগৰত ঈ ৰৈল ভয় নকৰা, মা হেকা

নমনা, এেন এজন িবচাৰক আিছল। ৩ সই নগৰত এজনী বাৰী মিহলাও

আিছল; তওঁ সই িবচাৰকৰ ওচৰৈল আিহ িনেবদন কিৰেল য, ‘অ ায়ৰ
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িতকাৰ কিৰ মাৰ িবপ ৰ পৰা মাক উ াৰ কৰক’। ৪ তােত তওঁ

িকছু িদনৈল স ত নহ’ল; িক ু পাছত িনজৰ মনেত ক’ ল, ‘মই যিদও

ঈ ৰক ভয় নকেৰাঁ, আৰু মা হেকা নামােনা, ৫ তথািপ এই িবধৱা

গৰাকীেয় মাক বােৰ বােৰ আমিন িদয়াৰ কাৰেণ, অ ায়ৰ িতকাৰ কিৰ

উ াৰ কিৰম; নহেল তওঁ পণুৰ আিহ মাক আমিন িদব’।” ৬ পাছত

ভুেৱ ক’ ল, “ সই অধািমক িবচাৰেক িক কয়, ‘ না। ৭ তেনহেল

ঈ ৰৈল িদেন‐ৰািতেয় কা িত কৰা তওঁৰ িয মেনানীত লাকৰ ভালৰ

অেথ তওঁ শ ক শাি িদবৈল পলম কেৰ, তওঁ অ ায়ৰ িতকাৰ

কিৰ সই লাকক উ াৰ নকিৰব ন?’ ৮ মই তামােলাকক কওঁ, তওঁ

সানকােল আিহব আৰু অ ায়ৰ িতকাৰ কিৰ তওঁেলাকক উ াৰ কিৰব।

তথািপ যিতয়া মা হৰ পু আিহব, তিতয়া পিৃথৱীত িব াস পাব ন?”

৯ ইয়াৰ পাছত, িনজেক ধািমক বিুল ভবা আৰু আন লাকক হয় ান

কৰা, এেন িকছুমান লাকৰ উে েশ তওঁ এই দ ৃ া িদেল। ১০ “ জন

মা েহ মি ৰত াথনা কিৰবৈল গ’ল; তওঁেলাকৰ এজন ফৰীচী, আন

জন কৰ সং হকৰী। ১১ ফৰীচীেয় িথয় হ িনজৰ মেত এইদেৰ াথনা

কিৰেল, ‘ হ ঈ ৰ, মই আন মা হৰ িনিচনা অপহাৰক, অ ায়কাৰী,

ব িভচাৰী, নাইবা এই কৰ সং হকাৰী জনৰ িনিচনাও নহওঁ, এই কাৰেণ

মই তামাৰ িত কেৰাঁ। ১২ মই স াহত বাৰ লেঘান িদওঁ; আৰু মাৰ

সকেলা আয়ৰ দশম ভাগ দান কেৰাঁ’। ১৩ িক ু কৰ সং হকাৰী সকেল

আতৰত িথয় হ, গৰ ফােল চ তুিলবৈল সাহস নকিৰেল, িক ু িনজৰ

িহয়া ভু ৱাই ভু ৱাই ক’ ল, ‘ হ ঈ ৰ, মই এজন পাপী; মাৈল স

হ দয়া কৰক’। ১৪ মই তামােলাকক কওঁ, সই ব ি জন ধািমক

বিুল মািণত নহব, িক ু এই জনেহ মািণত হ িনজৰ ঘৰৈল গ’ল;

িকয়েনা িয কােনােৱ িনজেক িনেজ বৰ বিুল মােন, তওঁক সৰু কৰা

হ’ব; িক ু িয কােনােৱ িনজেক িনেজ সৰু বিুল মােন, তওঁক বৰ কৰা

হ’ব।” ১৫ এিদন লাক সকেল িনজ িনজ িশ েবাৰক যীচুেৱ চুই আশীবাদ

কিৰবৰ কাৰেণ তওঁৰ ওচৰৈল আিনেল; িক ু িশষ সকেল এইেবাৰ

দিখ তওঁেলাকক ডিবয়ােল। ১৬ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ওচৰৈল

মািত ক’ ল, “িশ েবাৰক মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল িদয়া, িনেষধ নকিৰবা:

িকয়েনা ঈ ৰৰ ৰাজ এেন ৱা লাকৰ বােব।” ১৭ এই দ ৃ া েটা িদয়াৰ

পাছত তওঁ ক’ ল, “ তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, িয কােনােৱ িশ েবাৰৰ

িনিচনা হ ঈ ৰৰ ৰাজ হণ নকেৰ, তওঁ তাত কােনামেত সামাবৈল

নাপাব।” ১৮ এজন ধনী শাসনকতাই িধেল, “ হ সৎ ৰ,ু মই িক কিৰ

অন জীৱনৰ অিধকাৰী হ’ম?” (aiōnios g166) ১৯ যীচুেৱ ক’ ল, “িকয়

মাক সৎ বিুল কছা? ঈ ৰৰ বািহেৰ সৎ কােনা নাই। ২০ তুিম ঈ ৰৰ

আ ােবাৰ জানা ন, ব িভচাৰ নকিৰবা, নৰ‐বধ নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা,

িমছা সা িনিদবা, তামাৰ িপত‐ৃমাতকৃ স ান কিৰবা।” ২১ তােত

শাসনকতাই ক’ ল, “ ডকা কালেৰ পৰা মই এই সকেলােবাৰ পালন কিৰ

আেছাঁ।” ২২ যীচুেৱ এই কথা িন তওঁক ক’ ল, “এিতয়াও এটা িবষয়ত

তামাৰ িট আেছ; তামাৰ িয িয আেছ, আটাইেবাৰ বিছ দিৰ সকলক

িবলাই িদয়া, তিতয়ােহ গত তামাৰ ধন হব; তাৰ পাছত মাৰ পােছ

পােছ আহা৷” ২৩ তওঁ যিতয়া এই কথা িনেল, তিতয়া তওঁ শাকাতুৰ

হ’ল, িকয়েনা তওঁ বৰ ধনী আিছল। ২৪ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক দিখ

ক’ ল, “ধনৱ লাক সকল ঈ ৰৰ ৰাজ ত সােমাৱা কেন ঃসাধ ! ২৫

িকয়েনা ধনী লাক ‘ঈ ৰৰ ৰাজ ত’ সােমাৱাতৈক, বজীৰ িব ােৰ উট

সৰিক যাৱাই সহজ।” ২৬ িয সকল লােক এই কথা িনেল তওঁেলােক

ক’ ল, “ তেনহেল কােন পিৰ াণ পাব?” ২৭ যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল,

“িযেবাৰ কথা মা হৰ দখাত অসাধ , সইেবাৰ কম ঈ ৰৰ দিৃ ত সাধ ।”

২৮ তিতয়া িপতেৰ ক’ ল, “চাওক, আিম িনজৰ সকেলা এিৰ আেপানাৰ

পােছ পােছ আিহেলাঁ।” ২৯ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই

তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ কাৰেণ িয কােনােৱ ঘৰ,

িতেৰাতা, ভােয়ক, মাক‐বােপক, বা স ান সকলক ত াগ কেৰ, ৩০

এই পিৃথৱীত তওঁৰ অিধক ণ, আৰু পৰকালত ‘অন জীৱন’ নাপাব,

এেন কােনা নাই।” (aiōn g165, aiōnios g166) ৩১ পাছত তওঁ বাৰ জন

পাঁচিনক লগত ল তওঁেলাকক ক’ ল, “ চাৱা, আিম িযৰচূােলমৈল যা া

কিৰেছাঁ; তােত ভাববাদী সকলৰ াৰাই িয িয িলখা আেছ, সই সকেলা

কথা মা হৰ পু ত িস হ’ব। ৩২ িকয়েনা অনা‐ই দী লাকৰ হাতত

তওঁক শাধাই িদয়া হ’ব; তােত মা েহ তওঁক িব প কিৰব, অপমান

কিৰব, তওঁৰ গাত থইু পলাব, ৩৩আৰু চাবেুকেৰ কাবাই তওঁক বধ

কিৰব; পাছত িতিন িদনৰ িদনা তওঁ আেকৗ উিঠব।” ৩৪ িক ু এই কথা

তওঁ িকয় ক’ ল, সই িবষেয় তওঁেলােক এেকা বিুজেল; তওঁেলাকৰ

পৰা এই বাক গাপন কিৰ ৰখাৰ বােব, িয বাক কাৱা হ’ল; সই বাক ৰ

িবষেয় তওঁেলােক এেকা নাজািনেল। ৩৫ পাছত তওঁ িযৰীেহাৰ ওচৰ

পাৱাত, এজন অ ই বাটৰ কাষত বিহ িভ া কিৰ অ◌ািছল। ৩৬ তােত

মা হৰ দল এটাই সই বােটিদ যাৱা িন, তওঁ তাৰ কাৰণ িধেল।

৩৭ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, “নাচৰতীয়া যীচু এই বােটিদ গ

আেছ।” ৩৮ তিতয়া তওঁ িৰিঙয়াই ক’ ল, “ হ যীচু, দায়দুৰ স ান, মাক

দয়া কৰক।” ৩৯ তােত তওঁক মেন মেন থািকবৰ বােব আেগ আেগ

যাৱা মা হেবােৰ আিহ তওঁক ডিবয়ােল; িক ু তওঁ তিতয়া বিচৈক

আটাহ পািৰ ক’ ল, “ হ দায়দুৰ স ান, মাক দয়া কৰক।” ৪০ তিতয়া

যীচু থমিক ৰ’ল আৰু তওঁৰ ওচৰৈল মা হ জনক আিনবৈল আ া িদেল।

৪১ পাছত তওঁ ওচৰৈল অহাত, যীচুেৱ তওঁক িধেল, “মই িক কৰােটা

তামাৰ ই া?” তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ হ ভু, মই যন দিখবৈল পাওঁ।”

৪২ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “তুিম দিৃ পাৱা; তামাৰ িব ােসই

তামাক ৰ া কিৰেল।” ৪৩ সই সময়ত তওঁ দিৃ পােল আৰু ঈ ৰৰ

শংসা কিৰ তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল; মা হেবােৰ এই কায দখা পাই

ঈ ৰৰ িত কিৰব ধিৰেল।

১৯ পাছত যীচু িযৰীেহা নগৰত সামাই সই নগৰৰ মােজিদ যাবৈল

ধিৰেল। ২ সই নগৰত চে য় নামৰ এজন মা হ আিছল৷ তওঁ

কৰ সং হক সকলৰ ধান আৰু ধনী আিছল। ৩ তওঁ যীচুক চাবৈল অথাৎ

যীচু না কান হয় জািনবৰ বােব, তওঁক চাবৈল ব ত চ া কিৰেল, িক ু

মা হৰ িভৰ বিছ হাৱা বােব যীচুক দখা নাপােল, কাৰণ তওঁ চুিট‐

চাপৰ লাক আিছল। ৪ সেয়েহ তওঁ সকেলােৰ আগত বগাই গ’ল

আৰু িয পেথেৰ যীচু আিহ আিছল, সই পথৰ কাষত থকা িডমৰু গছ

এেজাপাত উিঠ যীচুক চাবৈল ধিৰেল। ৫ পাছত যীচুেৱ সই ঠাই পাওঁেত,

ওপৰৈল চাই তওঁক দিখ ক’ ল, “ হ চে য়, বগাই নািম আহা, িকয়েনা

মই আিজ তামাৰ ঘৰত থািকব লােগ৷” ৬ তিতয়া তওঁ বগাই নািম

আিহ, আনে েৰ তওঁক আলহী কিৰ ৰািখবৈল ল গ’ল। ৭ তােক দিখ

সকেলােৱই ভাৰেভাৰাই কবৈল ধিৰেল, “এওঁ এজন পাপী মা হৰ ঘৰত

আলহী হ’বৈল গেছ।” ৮ তিতয়া চে য়ই ভুৰ আগত িথয় হ ক’ ল,

“ হ ভু, চাওক মাৰ িয স ি আেছ, তাৰ আধািখিন দিৰ লাকক

দান কেৰাঁ আৰু িমছা অপবাদ িদ, কােনা মা হৰ পৰা যিদ িকবা লেছাঁ,

তেনহেল তাৰ চািৰ ণ ওেভাতাই িদওঁ।” ৯ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক

ক’ ল, “আিজ এই ঘৰৈল পিৰ াণ আিহল; িকয়েনা এেৱাঁ অ াহামেৰই

স ান। ১০ কাৰণ, িয হৰাল, তাক িবচািৰ ৰ া কিৰবৈল মা হৰ পু

আিহল।” ১১ যিতয়া লাক সকেল এইেবাৰ কথা িন আিছল, তিতয়া

তওঁ িযৰচূােলমৰ ওচৰ পাৱাত আৰু ঈ ৰৰ ৰাজ এিতয়াই কািশত

হ’ব বিুল তওঁেলােক ভািব থকাত, তওঁ পনুৰ এটা কথা দ ৃ া িদ ক’বৈল

ধিৰেল, ১২ “এজন ভ বংশীয় লােক তওঁৰ িনজৰ বােব ৰাজপদ ল

উলিট আিহবৰ বােব দূৰ ৰাজ ৈল যা া কিৰেল। ১৩ তওঁ যাৱা সময়েত

তওঁৰ দহ জন দাসক মািত আিন, তওঁেলাকক দহ িমনা ৰপূ িদ ক’ ল,

‘মই আিহ নােপাৱাৈলেক বপাৰ কিৰবা’ ১৪ িক ু তওঁৰ েদশীয় সকেল

তওঁক িঘণ কিৰ, তওঁৰ পাছত দূত পঠাই কাৱােল, বােল, ‘আমাৰ

ওপৰত ৰাজ কিৰবৈল, সই জন মা হ আমাক নালােগ’। ১৫তাৰ পাছত

তওঁ দূৰ ৰাজ ৰ পৰা ৰাজপদ ল উলিত আিহল আৰু িয সকল দাসক

তওঁ ধন িদ গিছল, তওঁেলাকক মািত পঠােল৷ তাৰ পাছত তওঁেলােক

িক ব ৱসায় কিৰেল; সই িবষেয় জািনবৰ বােব তওঁেলাকক িধব

ধিৰেল৷ ১৬ তিতয়া থম জন দােস আিহ ক’ ল, ‘ হ ভু, আেপানাৰ

িমনাৰ াৰাই দহ িমনা লাভ পাৱা হ’ল’। ১৭ তােত তওঁ তাক ক’ ল,
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‘চাবাইচ, উ ম দাস; তুিম অিত অলপ িবষয়েত িব াসী হ’লা; তুিম দহ

খন নগৰৰ ওপৰত অিধকাৰী হাৱা’। ১৮ পাছত ি তীয় জন দােস আিহ

ক’ ল, ‘ হ ভু, আেপানাৰ িমনাৰ াৰাই পাঁচ িমনা হ’ল’। ১৯ তােত

ভ বংশীয় লাক জেন তওঁক ক’ ল, ‘তুিমও পাঁচ খন নগৰৰ ওপৰত

মতা া হাৱা’। ২০আৰু আন এজন দােস আিহ ক’ ল, ‘ হ ভু, মই

আেপানাৰ িমনা গােমাচােত বাি ৰািখেছাঁ, এয়া চাওক, ২১ িকয়েনা

আপিুন কিঠন মা হ, িযহক থ যাৱা নাই, তােক তােল আৰু িযহক

বাৱা নাই, তােক দায়; এই হতুেক মই আেপানাৈল ভয় কিৰেলাঁ’। ২২

ভ বংশীয় লাক জেন তওঁক ক’ ল, ‘ হৰ দাস, তাৰ িনজৰ মখুৰ

কথােৰই তাৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰম; মই কিঠন মা হ, িযহেক থাৱা নাই,

তােক তােলাঁ, িযহেক বাৱা নাই, তােক দাওঁ, ইয়ােক তই জািনিছিল;

২৩ তেনহেল িক কাৰেণ মাৰ ধন মহাজনৰ হাতত নথিল? মহাজনৰ

তাত থাৱা হ’ ল, মই আিহ েত সেত তাক উিলয়াই লেলােহঁেতন’? ২৪

পাছত ওচৰত িথয় হ থকা সকলক তওঁ ক’ ল, ‘ইয়াৰ পৰা সই িমনা

ল, যাৰ দহ িমনা আেছ, তাক িদয়া’। ২৫ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক

ক’ ল, ‘ হ ভু, তাৰ দহ িমনা আেছই’। ২৬ ‘মই তামােলাকক কওঁ,

যাৰ আেছ, তওঁেকই িদয়া হ’ব; িক ু যাৰ নাই, তওঁৰ িয আেছ, তােকা

তওঁৰ পৰা িনয়া হ’ব। ২৭ িক ু মাৰ সই িয শ েবােৰ, িসহঁতৰ ওপৰত

মই ৰাজ কৰােতা িনিবচািৰেল, িসহঁতক ইয়াৈল আিন মাৰ আগেত বধ

কৰাহঁক’।” ২৮ এই সকেলা কথা কাৱাৰ পাছত তওঁ তওঁেলাকৰ আেগ

আেগ িযৰচূােলম অিভমেুখ যা া কিৰেল। ২৯ পাছত তওঁ জতুন পবতৰ

কাষৰ বৎফগী আৰু বথিনয়া গাৱঁৰ ওচৰ পাৱাত, তওঁ জন িশষ ক

এই আেদশ িদ পিঠয়াই ৩০ ক’ ল, “স খুৰ গাওঁখন ল তামােলাক

যাৱা; তাত সামাওঁেত, কােনা মা েহ কিতয়াও ঠা এটা গাধ পাৱািল

বাি থাৱা দিখবা; সই পাৱািলেটা মকুিল কিৰ মাৰ ওচৰৈল আনাৈগ;

৩১আৰু তাক িকয় মিলছা বিুল যিদ কােনাবাই তামােলাকক েধ,

তেনহেল এইদেৰ ক’বা, ‘ ভুৰ ইয়াৰ েয়াজন আেছ’।” ৩২ তিতয়া

িয সকলক পেঠাৱা হ’ল, তওঁেলােক যীচুেৱ কাৱাৰ দেৰই সকেলােক

পােল। ৩৩ তওঁেলােক গ গাধ পাৱািলেটা মেলােতই তাৰ গৰাকী

সকেল িধেল, “গাধ পাৱািলেটা িকয় মিলছা?” ৩৪ তিতয়া তওঁেলােক

ক’ ল, “ ভুক ইয়াৰ েয়াজন আেছ।” ৩৫ পাছত যীচুৰ ওচৰৈল সই গাধ

পাৱািলেটা আিনেল আৰু তওঁেলােক িনজ িনজ কােপাৰ তাৰ িপিঠত পািৰ

িদ, তাৰ ওপৰত যীচুক ব ৱােল; ৩৬আৰু তওঁ গ থােকােত মা হেবােৰ

তওঁেলাকৰ কােপাৰেবাৰ বাটত পািৰ িদেল। ৩৭ পাছত তওঁ িযৰচূােলমৰ

ওচৰ আিহ পাওঁেত জতুন পবতৰ পৰা নািম যাৱা ঠাইত, গােটই িশষ

সকেল, িয িয পৰা ম কায দিখিছল, তাৰ কাৰেণ বৰ মােতেৰ ঈ ৰৰ

িত কিৰ আন কিৰবৈল ধিৰেল, ৩৮আৰু ক’ ল, “ ভুৰ নােমেৰ িয জন

ৰজা আিহেছ, তওঁ ধ ! গত শাি , আৰু উ েলাকত মিহমা হওক!”

৩৯ তিতয়া লাক সকলৰ মাজৰ পৰা ফৰীচী সকলৰ কােনা কােনােৱ

আিহ তওঁক ক’ ল, “ হ ৰ,ু আেপানাৰ িশষ সকলক ডিবয়াওক।” ৪০

তিতয়া যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “মই তামােলাকক কওঁ, এওঁেলােক মেন

মেন থািকেল, িশলেবােৰ আটাহ পািৰব।” ৪১ পাছত যীচু ওচৰৈল আিহ

িযৰচূােলম নগৰ দিখ শাকাতুৰ হ কাি েল ৪২আৰু ক’ ল, “হায়!

হায়! তামাৰ এই িদনত শাি জনক িক, সই িবষেয় তুিম জনা হ’ ল!

িক ু এিতয়া তামাৰ চ ৰ পৰা সইেবাৰ লু ৱা হেছ। ৪৩ িকয়েনা

তামাৰ কৃপাদিৃ ৰ কাল তুিম নজনা কাৰেণ, িয কালত তামাৰ শ েবােৰ

তামাৰ চািৰওফােল গড় বাি তামাক বিৰ ধিৰব আৰু চািৰওফালৰ পৰা

তামাক আগিচ ধিৰব, ৪৪ সই কালত তওঁেলােক তামাক আৰু তামাৰ

িভতৰত থকা স ান সকলক এেকলেগ মািটৰ সমান কিৰব। তামাৰ

এটা িশলৰ ওপৰত এটা িশল থািকব িনিদব; কাৰণ তামাৰ ত াৱধানৰ

বােব ঈ ৰ য তামাৰ ওচৰৈল আিহল, সই কথা তুিম বিুজলা৷” ৪৫

পাছত তওঁ িযৰচূােলম মি ৰত সামাই, তাত থকা িবে তা সকলক

বািহৰ কিৰবৈল ধিৰেল, আৰু ৪৬ িসহঁতক ক’ ল, “িলখা আেছ, ‘ মাৰ ঘৰ

াথনাৰ ঘৰ হ’ব’, িক ু তামােলােক তাক ডকাইতৰ হা কিৰলাহঁক।”

৪৭ তিতয়ােৰ পৰা যীচুেৱ িনেতৗ সই মি ৰত উপেদশ িদ আিছল। তােত

ধান পেুৰািহত, িবধানৰ অধ াপক আৰু ধান লাক সকেল তওঁক

বধ কিৰবৈল ছল িবচািৰব ধিৰেল; ৪৮ িক ু সকেলা মা েহ তওঁৰ কথা

একা মেন িন থকাত, তওঁেলােক িক কিৰব পািৰব, তাৰ এেকা িন য়

কিৰব নাৱািৰেল।

২০ এিদন যীচুেৱ িযৰচূােলম মি ৰত ভবাতা চাৰ কিৰ, লাক

সকলক যিতয়া উপেদশ িদ আিছল, তিতয়া পিৰচাৰক সকলৰ

সেত ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক সকল তওঁৰ ওচৰৈল

আিহল৷ ২ তওঁেলােক তওঁক িধেল, “আমাক কাৱা, তুিম িক মতােৰ

এইেবাৰ কিৰছা? বা তামাক এই মতা িদওঁতা জন কান?” ৩ তিতয়া

তওঁ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “মেয়া তামােলাকক এটা িধব

িবচােৰা, তামােলােক মাক উ ৰ িদয়া! ৪ যাহনৰ বাি গৰ পৰা,

ন মা হৰ পৰা হিছল?” ৫ তিতয়া তওঁেলােক ইজেন িসজেন িবেবচনা

কিৰ ক’ ল, “‘ গৰ পৰা’ বিুল যিদ কওঁ, তেনহেল তওঁত িকয় িব াস

নকিৰলা বিুল তওঁ ক’ব। ৬ িক ু আিম যিদ কওঁ, ‘মা হৰ পৰা’, তেনহেল

লাক সকেল আমাক িশল দিলয়াই মািৰব; কাৰণ লাক সকেল যাহনক

এজন ভাববাদীৰেূপ দঢ়ৃ িব াস কেৰ।” ৭ তওঁেলােক তিতয়া উ ৰ িদ

ক’ ল, “ সেয় ক’ৰ পৰা আিহল, সই িবষেয় আিম নাজােনা।” ৮ তিতয়া

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তেনহেল, িক মতােৰ মই এইেবাৰ কেৰাঁ,

সই িবষেয় মেয়া তামােলাকক নকওঁ।” ৯ পাছত তওঁ লাক সকলৰ

আগত এই দ ৃ া িদ ক’বৈল ধিৰেল, “এজন মা েহ া াবাৰী পািততাক

খিতয়ক সকলৰ হাতত গতাই িদ ব িদনৰ কাৰেণ আন দশৈল গ’ল।

১০ পাছত সই খিতয়ক সকেল া াবাৰীৰ িটৰ অংশ তওঁক যন

িদেয়, এই কাৰেণ বতৰৰ িদনত, তওঁ তওঁেলাকৰ ওচৰৈল এজন দাসক

পঠাই িদেল। িক ু খিতয়ক সকেল তওঁক কাবাই, দা‐হােত খিদ

িদেল৷ ১১আেকৗ তওঁ আন এজন দাসক পিঠওৱাত, তওঁেলােক তওঁেকা

কাবাই, অপমান কিৰ দা‐হােত খিদ িদেল। ১২ ততৃীয় বাৰ আন

এজনক পিঠওৱাত, তওঁেলােক তওঁেকা আঘাত কিৰ বািহৰৈল পলাই

িদেল। ১৩ তিতয়া া াবাৰীৰ গৰাকীেয় ক’ ল, ‘মই িক কিৰম? মাৰ

ি য় পু ক পঠাই িদম; িকজািন তওঁেলােক তওঁক আদৰ কিৰব!’ ১৪

িক ু খিতয়ক সকেল তওঁক দিখ ইজেন িসজেন কাৱা‐ মলা কিৰ

ক’ ল, ‘এেৱঁই উ ৰািধকাৰী; আহা, উ ৰািধকাৰ আমাৰ হ’বৈল এওঁক বধ

কেৰাঁহক৷’ ১৫ এই বিুল তওঁেলােক তওঁক া াবাৰীৰ পৰা বািহৰ কিৰ

বধ কিৰেল। এই হতুেক সই া াবাৰীৰ গৰাকীেয় তওঁেলাকক িক

কিৰব? ১৬ তওঁ আিহ সই খিতয়ক সকলক সংহাৰ কিৰ, আন লাকৰ

হাতত া াবাৰী িদব৷” তিতয়া এই কথা না লাক সকেল ক’ ল,

“ঈ েৰ এেন নকৰক!” ১৭ তােত তওঁ তওঁেলাকৈল চাই ক’ ল, “এই

িলখা বচনৰ অথ িক? ‘ তেনহেল ঘৰ‐সজা সকেল িয িশল অ া কিৰেল,

সেয় চুকৰ ধান িশল হ’ল’? ১৮ সই িশলৰ ওপৰত িয কােনা পিৰব,

তওঁ ডাখৰ‐ ডাখৰৈক ভািগ যাব; িক ু যাৰ ওপৰত সই িশল পিৰব,

তওঁক ধিূলৰ দেৰ িড় কিৰ পলাব।” ১৯ িবধানৰ অধ াপক আৰু ধান

পেুৰািহত সকেল তওঁেলাকৰ িবৰেু যীচুেৱ এই দ ৃ া ক’ ল বিুল জািন,

সই সময়েতই তওঁক হােত‐হােত ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; িক ু লাক

সকলৰ বােব ভয় কিৰেল। ২০ তােত তওঁেলােক তওঁৰ ধািমকতাত

সাৱধানতােৰ সতক দিৃ ৰািখ, তওঁৰ কথাত যন দায় ধিৰব পােৰ আৰু

তওঁক দশৰ অিধকাৰী আৰু শাসনকতাৰ হাতত যন শাধাই িদব পােৰ,

এই কাৰেণ সাধৰু বশ ধৰা িকছুমান চাৰাংেচাৱা পঠাই িদেল। ২১

পাছত তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ হ ৰ,ু আপিুন যথাথৰেূপ কথা কেছ

আৰু উপেদশ িদেছ আৰু কােৰা মখুৈল নাচাই, প পাত নকৰাৈক ঈ ৰৰ

পথ দখৱুাই আেছ, ইয়াক আিম জােনাঁ। ২২ িক ু িবধানৰ মেত আিম

চীজাৰক কৰ িদব পায় ন নাপায়?” ২৩ যীচুেৱ তওঁেলাকৰ চতুৰািল

বিুজ তওঁেলাকক ক’ ল, ২৪ “ মাক এটা আধিলেদখওুঁৱা। ইয়াত কাৰ

িতমিূত আৰু নাম িদয়া আেছ?” তওঁেলােক ক’ ল, “চীজাৰৰ।” ২৫

তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তেনহেল িয চীজাৰৰ, সই চীজাৰক

িদয়া আৰু িয ঈ ৰৰ, তাক ঈ ৰক িদয়া।” ২৬ তােত অধ াপক আৰু
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ধান পেুৰািহত সকেল লাক সকলৰ আগত তওঁৰ কথাত দাষ ধিৰব

নাৱািৰেল৷ তওঁৰ উ ৰত কৱল িব য় মািন িনজম িদ থািকল। ২৭

পাছত পনুৰু ান নাই বিুল কাৱা চ ূকী সকলৰ কােনা কােনােৱ তওঁৰ

ওচৰৈল আিহ িধেল, ২৮ “ হ ৰ,ু ককাই‐ভাইৰ মাজৰ প ী থকা

কােনা এজন যিদ িনঃস ান হ মেৰ, তেনহেল, তওঁৰ ভােয়ক বা

ককােয়েক সই প ীক িবয়া কৰাই মতৃ জনৈল বংশ উৎপ কিৰব, এই

বিুল মািচেয় আমাৈল িলিখেল। ২৯ বাৰ,ু কােনা সাত জন ভাই‐ককাই

আিছল; থম জেন িবয়া পািত িনঃস ান হ মিৰল। ৩০ মা েয় ি তীয়

জেন তাইেৰ সেত িবয়া পািতেল আৰু ৩১ ততৃীয় জেনও তাইেকই িবয়া

কিৰেল; সইদেৰ সাত জেনই স ান নথকাৈক মিৰল। ৩২অৱেশষত

সই প ীও ঢুকাল। ৩৩ এিতয়া পনুৰু ানৰ সময়ত তওঁ কান জনৰ

প ী হব, কাৰণ সাত জেনই তওঁক িবয়া কৰাইিছল?” ৩৪ তিতয়া

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “এই যগুৰ স ান সকেল িবয়া কৰাই আৰু িবয়া

িদয়াও হয়; (aiōn g165) ৩৫ িক ু িয সকেল সই যগুৰ আৰু মতৃ লাক

সকলৰ মাজৰ পৰা পনুৰু ান পাবৰ যাগ বিুলগণ হয়, তওঁেলােক িবয়া

নকৰাই আৰু িবয়া িদয়াও নহয়। (aiōn g165) ৩৬ তওঁেলাকৰ মতুৃ হ’ব

নাৱােৰ; কাৰণ, তওঁেলাক গৰ দূত সকলৰ তুল ; আৰু পনুৰু ানৰ

স ান হাৱা বােব তওঁেলাক ঈ ৰৰ স ান হয়। ৩৭ মািচেয় জােপাহাৰ

আঁৰত থকা ভুক, অ াহামৰ ঈ ৰ, ইচহাকৰ ঈ ৰ, যােকাবৰ ঈ ৰ

বিুল মতাত, মতৃ য পনুৰিু ত হয়, তওঁ ইয়ােক কাশ কিৰিছল। ৩৮

এিতয়া তওঁ মতৃ লাকৰ ঈ ৰ নহয়, িক ু জীিৱত লাক সকলৰেহ ঈ ৰ;

িকয়েনা তওঁৰ স ে সকেলা জীয়াই আেছ।” ৩৯ তােত কােনা কােনা

িবধানৰ অধ াপেক উ ৰ িদ ক’ ল, “ হ ৰ,ু আপিুন ভাল কেছ।” ৪০

িকয়েনা তওঁক পনুৰ কােনা কথা িধবৈল তওঁেলাকৰ সাহস নহ’ল।

৪১ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ ী য দায়দুৰ স ান, ইয়াক কেনৈক

কয়? ৪২ িকয়েনা দায়েুদ িনেজ গীতমালা পু কত কেছ, ভুেৱ মাৰ

ভুক ক’ ল, ‘ মাৰ সাঁ হােত বিহ থাকা, ৪৩ যিতয়াৈলেক মই তামাৰ

শ েবাৰক তামাৰ ভিৰ‐পীৰা নকেৰাঁ।’ ৪৪ এইদেৰ দায়েুদ তওঁক ‘ ভু’

বিুলেল; তেনহেল তওঁ কেনৈক দায়দুৰ স ান হ’ব পােৰ?” ৪৫ পােছ

সকেলা লােক নাৈক, তওঁ তওঁৰ িশষ সকলক ক’ ল, ৪৬ “এেতেক

তওঁেলাকৈল সাৱধান হাৱা, িয সকল িবধানৰ অধ াপেক দীঘল ব িপি

ফুিৰবৈল ই া কেৰ আৰু হাট‐বজাৰত নম াৰ িবচােৰ, নাম‐ঘৰত ধান

আসন আৰু ভাজনত ধান ঠাইেবাৰ ভালপায়; ৪৭আৰু বাৰী‐িবধৱা

সকলৰ ঘৰ‐বাৰী াস কিৰ দীঘল াথনােৰ ছ েবশ ধেৰ, তওঁেলােক

অৱেশ অিধক দ পাব।”

২১ পাছত তওঁ চ তুিল চাই, ধনী লাক সকলক দান পা ত ধন

মৱুাই িদয়া দিখেল। ২ কােনা এগৰাকী খীয়া িবধৱাই

তাত ই পইচা মৱুাই িদয়াও দিখেল। ৩ তােত তওঁ ক’ ল, “মই

তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, সই লাক সকলতৈক এই খীয়া িবধৱা

গৰাকীেয় অিধক িদেল। ৪ িকয়েনা তওঁেলাক সকেলােৱ িনজ িনজ

অিতিৰ স ি ৰ পৰা দান িদেল৷ িক ু তওঁৰ ধনৰ নাটিন হাৱােতা,

জীিৱকাৈল িয আিছল, সই আটাইিখিনেক িদেল।” ৫ পাছত কােনা

কােনােৱ ‘উ ম িশল আৰু উৎসগ কৰা েব েৰ িযৰচূােলম মি ৰ

কেন িবভূিষত’ বিুল কাৱাত, তওঁ ক’ ল, ৬ “এই িযেবাৰ ব দিখছা;

যিতয়া সময় আিহব, ইয়াৰ এটা িশলৰ ওপৰত এটা িশল নাথািকব,

সকেলােবাৰ পেলাৱা হ’ব।” ৭ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ হ

ৰ,ু তেনহেল এইেবাৰ কিতয়া হ’ব? আৰু এইেবাৰ ঘিটবৈল উদ ত

হাৱাৰ িচন িক?” ৮তােত যীচুেৱ ক’ ল, “ তামােলাক যন া নােহাৱা,

এই কাৰেণ সাৱধান হাৱা।িকয়েনা অেনেক মাৰ নােমেৰ আিহ, ‘মেয়ই

সই জন’ আৰু ‘কাল ওচৰ’, এই বিুল যিতয়া ক’ব; তিতয়া তামােলােক

তওঁেলাকৰ পাছত নাযাবা। ৯ যিতয়া তামােলােক ৰণ আৰু ৰামৰুাৰ

বাতা না, তিতয়া ভয়াতুৰ নহ’বা; িকয়েনা এই সকেলােবাৰ ঘিটবই

লািগব; িক ু তিতয়াই শষ নহয়।” ১০ তিতয়া তওঁ পনুৰ তওঁেলাকক

ক’ ল, “জািতৰ িবৰেু জািত, ৰাজ ৰ িবৰেু ৰাজ উিঠব; ১১আৰু বৰ

বৰ ভূিমক হ’ব, ঠােয় ঠােয় আকাল আৰু মহামাৰী হ’ব; আকাশৰ

পৰা ভয় ৰ ল ণ আৰু মহৎ িচন ওলাব। ১২ িক ু এই সকেলা ঘটনা

ঘটাৰ পবূেত, মা েহ তামােলাকৰ ওপৰত হাত িদ তামােলাকক তাড়না

কিৰব; নাম‐ঘৰ আৰু ব ীশালত শাধাই িদব; আৰু মাৰ নামৰ কাৰেণ

তামােলাকক ৰজা আৰু দশািধপিতৰ আগৈল িনয়া হ’ব। ১৩ সা ৰ

অেথ এটা েযাগ পাবৈল এই সকেলা কথা তামােলাকৈল ঘিটব। ১৪

এেতেক উ ৰ িদবৈল আেগেয় িচ া নকিৰবৈল, তামােলাকৰ মনত িন য়

কৰা; ১৫ িকয়েনা তামােলাকৰ িবেৰাধী সকলৰ কােনও িতেশাধ বা

তু ৰ কিৰব নাৱাৰা বাক আৰু ান মই তামােলাকক িদম। ১৬আৰু

িপত‐ৃমাত,ৃ ভাই‐ককাই, ািত‐ টু আৰু ব ু সকলৰ াৰাই তামােলাক

শ ৰ হাতত সমিপত হ’বা, তােত তামােলাকৰ িকছুমানক তওঁেলােক

বধ কৰাব। ১৭ তামােলাক মাৰ নামৰ বােব সকেলােৰ ঘণৃাৰ পা হ’বা।

১৮ িক ু তামােলাকৰ মৰূৰ এডােলা চুিল ন নহ’ব। ১৯ তামােলােক

িনজ ধযেৰ, িনজ িনজ াণ লাভ কিৰবা। ২০ যিতয়া িযৰচূােলম স

সকলৰ াৰাই বিৰ ধৰা দিখবা, তিতয়া তাৰ ংস ওচৰ চািপল বিুল

জািনবা। ২১ তিতয়া িয দীয়াত থকা লাক সকল পবতৈল পলাই যাওঁক;

আৰু নগৰ খনত থকা লাক সকল ওলাই যাওঁক; আৰু গােৱঁ ভূেৱঁ থকা

মা হ নগৰৰ িভতৰৈল নােসামাওক। ২২ এই িদনেবাৰ হ’ল িতেশাধৰ

িদন; শা ৰ বাণী অ সােৰ িস হবৈল এইদেৰ হ’ব। ২৩ সই সময়ত

গভৱতী আৰু িপয়াহ িদয়া িতেৰাতা সকলৰ স াপ হ’ব! িকয়েনা দশ খনত

অিতশয় খ আৰু এই লাক সকলৰ ওপৰত াধ হ’ব। ২৪ তওঁেলাক

তেৰাৱালৰ আঘাতত পিৰব আৰু সকেলা দশৈল ব ী কিৰ িনয়া হ’ব; আৰু

অনা‐ই দী মা হৰ কাল স ণূ নােহাৱাৈলেক িযৰচূােলম অনা‐ই দী

মা হৰ ভিৰেৰ গচকা হ’ব। ২৫ তিতয়া সূয, চ আৰু তৰােবাৰত নানা

িচন ওলাব৷ পিৃথৱীেতা, সাগৰ আৰু ঢৗৰ ত ন‐গ নৰ কাৰেণ ব া ল

হাৱা জািতেবাৰৰ শ হ’ব৷ ২৬ পিৃথৱীত িয িয ঘিটব, তাৰ িচ াত আৰু

ভয়ত মা হেবাৰ িবমিূ ত হ’ব; িকয়েনা আকাশৰ পৰা মেবাৰ লেৰাৱা

হ’ব। ২৭ তিতয়া পৰা ম আৰু মহা তােপেৰ মা হৰ পু ক মঘত

অহা দিখব। ২৮ িক ু এইেবাৰ ঘটনা ঘিটবৈল আৰ হ’ ল, মৰূ দািঙ

ওপৰৈল চাৱা, িকয়েনা তামােলাকৰ পিৰ াণ ওচৰ চািপেছ।” ২৯ পাছত

যীচুেৱ তওঁেলাকক এটা দ ৃ া িদ ক’ ল, “িডমৰু আিদ সকেলা গছ চাৱা;

৩০ সইেবাৰ ঁিহপাত মলা দিখেল, তিতয়া জহকাল ওচৰ হেছ বিুল

তামােলােক িনেজ জানা। ৩১ সইদেৰ, যিতয়া তামােলােক এইেবাৰ

ঘটা দিখবা, তিতয়া ঈ ৰৰ ৰাজ ওচৰ হ আিহেছ বিুল জািনবা। ৩২

মই তামােলাকক ৰপূৈক কওঁ, এই কালৰ লাক সকল লু হাৱাৰ

আেগেয় সকেলা ঘিটব। ৩৩ গ আৰু পিৃথৱী লু হ’ব; িক ু মাৰ বাক

লু নহ’ব। ৩৪ িক ু এই জীৱনৰ িচ া, ম তা আৰু অপিৰিমত ভাজনৰ

াৰাই তামােলাকৰ দয় যন ভাৰা নহয় আৰু ফা ৰ িনিচনােসইিদন

যন তামােলাকৈল অক ােত নােহ, এই কাৰেণ তামােলােক িনেজ

সাৱধােন থািকবা। ৩৫ িকয়েনা সইিদন পিৃথৱীত বসিত কৰা সকেলা

লাকৰ ওপৰৈল আিহব। ৩৬ িক ু এই সকেলা ঘিটব লগা ঘটনাৰ পৰা

তামােলাক সািৰবৰ বােব আৰু মা হৰ পু ৰ আগত িথয় হবৈল যন সমথ

হাৱা, এই কাৰেণ সকেলা সময়েত পৰ িদ াথনা কিৰ থািকবা৷” ৩৭ সই

সময়ত তওঁ িদনত মি ৰত গ উপেদশ িদ আিছল; আৰু ৰািত বািহৰৈল

গ, জতুন নােমেৰ পবতত কটাইিছল। ৩৮ সকেলা মা েহ মি ৰত

তওঁৰ কথা িনবৰ বােব ৰািতপৱুা সানকােল তওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল।

২২ সই সময় খিমৰ নােহাৱা পবৰ ওচৰ হাৱাত, এই পবক িন াৰ‐

পব বালা হয়, ২ তিতয়া ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক

সকেল কেনৈক যীচুক বধ কিৰব পােৰ, তােৰ উপায় িবচািৰেল; িকয়েনা

তওঁেলােক লাক সকলক ভয় কিৰিছল। ৩ তিতয়া বাৰ জন পাঁচিনৰ

মাজৰ িযহূদা, যাৰ উপনাম ঈ িৰেয়াতীয়া, তওঁৰ িভতৰত চয়তান

সামাল। ৪ তােত তওঁ গ, কেনৈক যীচুক তওঁেলাকৰ হাতত শাধাই

িদব পােৰ, সই িবষেয় ধান পেুৰািহত আৰু সনাপিত সকলৰ সেত

কথা‐বা া হ’ল। ৫ তিতয়া তওঁেলােক আনি ত হ’ল আৰু তওঁক ধন
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িদবৈল স ত হ’ল। ৬ তােত তওঁ মাি হ’ল আৰু লাক সকল নথকা

সময়ত, তওঁেলাকৰ হাতত তওঁক শাধাই িদবৈল েযাগ িবচািৰেল। ৭

খিমৰ নােহাৱা িপঠাৰ িদন, িযিদনা িন াৰপবৰ মৰ বিল িদব লােগ,

সইিদন উপি ত হাৱাত, ৮ যীচুেৱ িপতৰ আৰু যাহনক পিঠয়াই িদ

ক’ ল, “ তামােলাক যাৱা, আিম ভাজন কিৰবৈল িন াৰ‐পবৰ ভাজ

যু ত কৰাৈগ।” ৯ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক িধেল, “আিম ক’ত

যু ত কৰােতা আপিুন ই া কেৰ?” ১০ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ চাৱা,

তামােলােক নগৰৰ িভতৰত সামােলই, পানী একলহ ল অহা এজন

মা েহ তামােলাকক লগ ধিৰব৷ তওঁ িয ঘৰত সামায়, তামােলােক

তওঁৰ পােছ পােছ গ সই ঘৰত সামাবা৷ ১১ তিতয়া ঘৰৰ গৰাকীক

ক’বা, ‘ ৰেুৱ তামাক কবৈল কেছ, বােল মই িয ঠাইত মাৰ িশষ

সকলৰ সেত িন াৰ‐পবৰ ভাজ খাম, সই আলহী‐ কাঠািল ক’ত

আেছ’? ১২ তােত সই মা েহ সেজাৱা ওপৰ‐মহলৰ এটা ডাঙৰ কাঁঠািল

তামােলাকক দখৱুাই িদব৷ তােত তামােলােক যু ত কিৰবা।” ১৩

তিতয়া তওঁেলাক গ’ল আৰু তওঁ কাৱাৰ দেৰ তাত সকেলােবাৰ পােল৷

পাছত তওঁেলােক তােত িন াৰ‐পবৰ ভাজ যু ত কিৰেল। ১৪ সময়

হাৱাত, তওঁ পাঁচিন সকলৰ সেত ভাজনত বিহল। ১৫ তিতয়া তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ খেভাগৰ আেগেয় তামােলােক সেত এই

িন াৰ‐পবৰ ভাজ খাবৈল মই বৰ ই া কিৰেলাঁ। ১৬ িকয়েনা মই

তামােলাকক কওঁ, ঈ ৰৰ ৰাজ ত এেয় িস নােহাৱাৈলেক, মই এই

ভাজ পনুৰ নাখাওঁ।” ১৭ পাছত যীচুেৱ পান‐পা ল িত কিৰ ক’ ল,

“এইেটা লাৱা আৰু তামােলাকৰ মাজত ভগাই লাৱা; ১৮ িকয়েনা মই

তামােলাকক কওঁ, ঈ ৰৰ ৰাজ আিহ নােপাৱাৈলেক মই এিতয়াৰ

পৰা আৰু া া িটৰ ৰস পান নকেৰাঁ।” ১৯ তাৰ পাছত িপঠা ল তওঁ

িত কিৰেল আৰু ভািঙ তওঁেলাকক িদ ক’ ল, “এেয় তামােলাকৰ

কাৰেণ দান কৰা মাৰ শৰীৰ; মাক ৱঁিৰবৈল ইয়ােক কিৰবা।” ২০ িপঠা

ভাজন কৰাৰ পাছত, সইদেৰ পান‐পা েকা ল ক’ ল, “ তামােলাকৰ

কাৰেণ উিলওৱা মাৰ তজৰ াৰাই হাৱা িয নতুন িনয়ম, সেয় এই৷

২১ িক ু চাৱা, মাক শ ৰ হাতত শাধাই িদওঁতা জন মােৰ সেত

মজেত আেছ। ২২ িকয়েনা যেনৈক িনৰপূণ কৰা হিছল, তেনৈক

মা হৰ পু ৰ গিত হ’ব হয়, িক ু িয মা হৰ াৰাই তওঁক শাধাই িদয়া

হব, তওঁ স াপৰ পা !” ২৩ তােত তওঁেলাকৰ মাজৰ কােন এই

কম কিৰব, সই িবষেয় ইজেন িসজেন সাধা‐ িধ কিৰবৈল ধিৰেল।

২৪ তওঁেলাকৰ মাজত কান জনক বিুল মনা হ’ব, সই িবষেয়

তওঁেলাকৰ িভতৰত বাদ‐িববাদ হ’ল। ২৫ িক ু তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “অনা‐ই দী ৰজা সকেল তওঁেলাকৰ ওপৰত ৰাজ কেৰ আৰু

তওঁেলাকৰ মাজত মতা পাৱা অিধকাৰী সকলক ‘উপকাৰক’ বিুল

কাৱা হয়। ২৬ িক ু তামােলাক তেন ৱা নহবা৷ তামােলাকৰ মাজত

িয জন , তওঁ সৰু এজনৰ িনিচনা হওক; আৰু িয জন ধান, তওঁ

পিৰচাৰকৰ িনিচনা হওক। ২৭ িকয়েনা িবেবচনা কৰােচান, কান ?

ভাজনত বহা জন ন, পিৰচাৰক জন? ভাজনত বহা জন নহয় ন?

িক ু মই পিৰচাৰকৰ িনিচনাৈক তামােলাকৰ মাজত আেছাঁ৷ ২৮ িক ু

তামােলাক মাৰ সকেলা পৰী াৰ সময়ত, মাৰ লগত থকা লাক

হছা৷ ২৯ মাৰ িপতেৃয় যেনৈক মাক ৰাজ দান কিৰেল, সইদেৰ

তামােলাকেকা মই ৰাজ দান কিৰেলাঁ, ৩০ মাৰ মজত যন ভাজন‐

পান কিৰবা, এই কাৰেণ মেয়া তামােলাকৰ বােব ৰাজ িনেয়াজন কিৰ

থেছাঁ৷ তােত তামােলােক িসংহাসনত বিহ ই ােয়লৰ বাৰ ফদৰ সাধ‐

িবচাৰ কিৰবা। ৩১ িচেমান, িচেমান, চাৱা, ধান চলাৰদেৰ চািলবৈল,

চয়তােন তামােলাকক তাৰ িনজৰ কিৰ ল’ব খিুজেল; ৩২ িক ু তামাৰ

িব াস যন লাপ নাপায়, এই কাৰেণ, মই তামাৰ অেথ াথনা কিৰেলাঁ;

আৰতুুিম মন পালেটাৱাৰ পাছত, তামাৰ ভাইসকলেকা িব াসত ি ৰ

হ থািকবৈল উদগাবা।” ৩৩ পাছত িপতেৰ তওঁক ক’ ল, “ হ ভু,

আেপানাৰ সেত ব ীশাল আৰু মৰণৈলেকা যাবৰ বােব মই যু ত হ

আেছাঁ।” ৩৪ তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “ হ িপতৰ, মই তামাক কওঁ, তুিম য

মাক জানা, ইয়ােক িতিন বাৰ অ ীকাৰ নকৰাৈলেক, আিজ ৰাই

ডাক িনিদব।” ৩৫ পাছত যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই যিতয়া িবনা

ধন, পা কা, মানা আৰু জােলাঙােৰ, তামােলাকক পিঠয়াইিছেলা,

তিতয়া তামােলাকৰ কােনা ব ৰ অভাৱ হিছল ন?” তওঁেলােক

ক’ ল, “ কােনা অভাৱ হাৱা নািছল।” ৩৬ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “িক ু এিতয়া যাৰ ধনৰ মানা আেছ, তওঁ তাক লওঁক; সইদেৰ

জােলাঙাও লওঁক; আৰু যাৰ তেৰাৱাল নাই, তওঁ িনজৰ চালা বিচ

এখন তেৰাৱাল িকনক। ৩৭ িকয়েনা মই তামােলাকক কওঁ, এই িয বচন

িলখাআেছ, সেয় মাত িস হ’ব লােগ; ‘ তওঁ িবধানহীন সকলৰ লগত

গণ হ’ল৷’ িকয়েনা মােৰই স ীয় কথা িস হ আিহেছ।” ৩৮ তিতয়া

তওঁেলােক ক’ ল, “ হ ভু, চাওক! ইয়াত খন তেৰাৱাল আেছ।” তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ সেয় যেথ ।” ৩৯ পাছত তওঁ বািহৰৈল ওলাই,

তওঁৰ িনয়মৰ দেৰ জতুন পবতৈল গ’ল; আৰু িশষ সকল তওঁৰ পােছ

পােছ গ’ল। ৪০ সই ঠাই পাই তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “পৰী াত যন

নপৰা, এই কাৰেণ াথনা কৰা।” ৪১ পাছত তওঁ এটা িশলৰ দিল সমান

আতৰ গ আঁঠুকািঢ় াথনা কিৰ ক’ ল, ৪২ “ হ িপত,ৃ যিদ তামাৰ ই া

হয়, তেনহেল এই দূখৰ পান‐পা মাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কৰা; তথািপ

মাৰ ই া নহয়, তামােৰই ই া িস হওক।” ৪৩ তিতয়া গৰ পৰা

এজন দূেত তওঁক দখা িদ, শি দান কিৰেল। ৪৪ পাছত তওঁ অিত

যাতনা পাই বৰৈক াথনা কিৰব ধিৰেল; আৰু গাট বাি মািটৈল ব

যাৱা তজৰ িনিচনাৈক, তওঁৰ ঘাম তজময় হ গ’ল। ৪৫ পাছত তওঁ

াথনা কিৰ উিঠ, িশষ সকলৰ ওচৰৈল আিহল আৰু তওঁেলাকক শাকত

ভাগিৰ ই যাৱা দিখ ক’ ল, ৪৬ “ তামােলােক িকয় ইছা? পৰী াত

যন নপৰা, এই কাৰেণ উিঠ াথনা কৰা।” ৪৭ তওঁ কথা ক থােকােতই,

বাৰ জন পাঁচিনৰ লগৰ িযহূদাৰ নতৃ ত এদল মা হ আিহ সই ঠাইত

উপি ত হ’ল। তােত তওঁ চুমা খাবৈল যীচুৰ ওচৰ চািপ গ’ল। ৪৮

িক ু যীচুেৱ তাক ক’ ল, “ হ িযহূদা, তুিম চুমােৰেহ মা হৰ পু ক শ ৰ

হাতত শাধাই িদছা ন?” ৪৯ পাছত িক ঘিটব, তােক দিখ তওঁৰ স ী

সকেল ক’ ল, “ হ ভু, আিম তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰম ন?” ৫০আৰু

তওঁেলাকৰ কােনা এজেন মহা‐পেুৰািহতৰ দাস এজনক আঘাত কিৰ,

তাৰ সাঁ কাণ খন কািট পলােল। ৫১ তিতয়া যীচুেৱ সিমধান িদ ক’ ল,

“ইয়ােকা সহন কৰা।” পােছ তওঁৰ কাণ খন চুই, তওঁক কিৰেল।

৫২ তিতয়া তওঁৰ িবৰেু অহা ধান পেুৰািহত, মি ৰৰ সনাপিত

আৰু পিৰচাৰক সকলক যীচুেৱ ক’ ল, “ যেনৈক ডকাইতৰ িবৰেু ওলাই

আহা, তেনৈক মাৰ িবৰেু ও তামােলােক তেৰাৱাল আৰু টােঙান ল

ওলাই আিহলা ন? ৫৩ যিতয়া মই িনেতৗ তামােলাকৰ লগত মি ৰত

আিছেলাঁ, তিতয়া তামােলােক মাৰ িবৰেু হাত নেমিললা; িক ু এেয়

তামােলাকৰ সময় আৰু আ াৰৰ অিধকাৰ।” ৫৪ পাছত তওঁেলােক

তওঁক ধিৰ িনেল, আৰু মহা‐পেুৰািহতৰ ঘৰৈল ল গ’ল; িক ু িপতেৰ

এক দূৰ ৰািখ পােছ পােছ গ’ল। ৫৫ পাছত চাতালৰ মাজ মিজয়াত

তওঁেলােক জইু লাই এেকলেগ বেহােত, িপতেৰও তওঁেলাকৰ মাজত

বিহল। ৫৬ তওঁ বিহ থােকাঁেত জইুৰ পাহৰত, কােনা এজনী চাকৰণীেয়

দখা পাই, তওঁৈল এেকথেৰ চাই ক’ ল, “এই মা হ জেনা তওঁৰ লগত

আিছল।” ৫৭ িক ু তওঁ অ ীকাৰ কিৰ ক’ ল, “ হ নাৰী, মই তওঁক

িচিন নাপাও।” ৫৮ অলপ সময়ৰ পাছত, আন এজেন তওঁক দখা পাই

ক’ ল, “তুিমও তওঁেলাকৰ মাজৰ এজন।” িক ু িপতেৰ ক’ ল, “ হ’ৰা,

মই নহওঁ।” ৫৯ ায় এঘ টা মানৰ পাছত, আন কােনা এজেন দঢ়ৃৈক

ক’ ল, “সঁচা, এই মা হ জেনই তওঁৰ লগত আিছল; িকয়েনা তওঁ এজন

গালীলীয়া।” ৬০ িক ু িপতেৰ ক’ ল, “ হৰা, তুিম িক কছা, মই তওঁক

নাজােনােৱই।” এই কথা কওঁেতই, ৰাই ডাক িদেল। ৬১ তােত ভুেৱ

ঘিূৰ িপতৰৈল চাওেত, এই িয কথা ভুেৱ তওঁক কিছল, ‘ ৰাই ডাক

িদয়াৰ আেগেয়, তুিম িতিন বাৰ মাক অ ীকাৰ কিৰবা৷’ ৬২ সই কথা

ঁৱিৰ তওঁ বািহৰৈল গ, অিত শােকেৰ কাি বৈল ধিৰেল। ৬৩ পাছত

িয সকল লােক যীচুক ধিৰ ৰািখিছল, তওঁেলােক তওঁক িব প কিৰ

কাবােল; ৬৪আৰু কােপােৰেৰ তওঁৰ চ বাি িধেল, “ তামাক কােন

মািৰেল, ইয়াক ভাববাণীেৰ কাৱা?” ৬৫আৰু িন া কিৰ যীচুৰ িবৰেু
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আনআন ব কথা ক’ ল। ৬৬ পাছত িদন হ’লত, ধান পেুৰািহত আৰু

িবধানৰ অধ াপক সকলৰ সেত লাক সকলৰ পিৰচাৰক সকল গাট

খােল৷ তওঁেলােক তওঁক মহাসভাৈল আিনেল, ৬৭ তওঁেলােক ক’ ল,

“তুিম যিদ ী হাৱা, তেনহেল আমাক কাৱা।” িক ু তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “যিদও তামােলাকক কওঁ, তথািপ তামােলােক মাক িব াস

নকিৰবা, ৬৮আৰু যিদও েধা, তথািপ উ ৰ িনিদবা। ৬৯ িক ু এিতয়াৰ

পৰা মা হৰ পু ঈ ৰৰ পৰা মৰ সাঁ হােত বিহ থািকব।” ৭০ তিতয়া

তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ তেনহেল তুিম ঈ ৰৰ পু ন?” যীচুেৱ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােকই কাৱা য, মই হওঁ।” ৭১ তিতয়া

তওঁেলােক ক’ ল, “আমাৰ অ সা ৰ িক েয়াজন আেছ? িকয়েনা

আিম িনেজ এওঁৰ মখুৰ পৰাই এিতয়া িনেলাঁ।”

২৩ ইয়াৰ পাছত তওঁেলাকৰ গােটই লাক সকেল উিঠ পীলাতৰ

আগৈল যীচুক ল আিহল৷ ২ তওঁেলােক তওঁক অপবাদ িদ

কবৈল ধিৰেল, বােল, “আিম দিখেছাঁ য, এই মা হজন চীজাৰক কৰ

িদবৈল িনেষধ কেৰাঁতা আৰু িনজেক িনেজ অিভিষ ৰজা বিুল আমাৰ

দশীয় মা হক িবপেথ িনওঁতা৷” ৩ তিতয়া পীলােত তওঁক িধেল, “তুিম

ই দী সকলৰ ৰজা ন?” তােত যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “তুিমেয়ই কছা।”

৪ তিতয়া পীলােত ধান পেুৰািহত আৰু লাক সকলক ক’ ল, “মই এই

মা হ জনৰ িবৰেু কােনা দাষ িবচািৰ নাপােলাঁ।” ৫ িক ু তওঁেলােক

পণুৰ ক’ ল, “এই মা হ জেন গালীল েদশৰ পৰা আৰ কিৰ গােটই

িয দীয়াত আৰু এিতয়া এই ঠাইেতা লাক সকলক উপেদশ িদ উচতাই

আেছ।” ৬ পীলােত ইয়ােক িন, মা হ জন গালীলীয়া ন? এই বিুল

িধেল। ৭ পাছত তওঁক হেৰাদ ৰজাৰ মতাধীন এেলকাৰ িভতৰৰ

বিুল পীলােত জািনবৈল পাৱাত, তওঁক হেৰাদৰ ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল;

িকয়েনা সই সময়ত তেৱাঁ িযৰচূােলমেত আিছল। ৮ যিতয়া হেৰােদ

যীচুক দিখেল, তওঁ অিতশয় আনি ত হ’ল; িকয়েনা ব িদনৰ পৰা

তওঁক চাবৈল ই া কিৰ আিছল৷ তওঁ তওঁৰ িবষেয় িনিছল, সেয় তওঁ

কৰা পৰা ম কায চাবৈল তওঁ আশাও কিৰিছল৷ ৯ তিতয়া হেৰােদ

অেনক কথা িধেল, িক ু যীচুেৱ তওঁক এেকা উ ৰ িনিদেল। ১০আৰু

ধান পেুৰািহত আৰু িবধানৰ অধ াপক সকেল উ হ বৰৈক তওঁক

অপবাদ িদ আিছল। ১১ পাছত হেৰােদ তওঁৰ সনা সকেলােৰ সেত

যীচুক হয় ান আৰু িব প কিৰ, ৰাজকীয় ব িপ াই পীলাতৰ ওচৰৈল

আেকৗ পিঠয়াই িদেল। ১২ সই িদনৰ পৰা হেৰাদ আৰু পীলাত পৰ ৰ

ব ু হ’ল (ইয়াৰআেগেয় তওঁেলাকৰ মাজত শ ভাবআিছল) ৷ ১৩পাছত

পীলােত ধান পেুৰািহত, শাসনকতা সকলক আৰু লাক সকলক মািত

গাট খৱুােল৷ ১৪আৰু তওঁেলাকক ক’ ল, “ লাক সকলক অপেথ িনওঁতা

বিুল, এই মা হ জনক মাৰ ওচৰৈল আিনলা; িক ু চাৱা মই তামােলাকৰ

আগত সাধ‐িবচাৰ কিৰ, তামােলােক অপবাদ িদয়া কথাত তওঁৰ এেকা

দাষ নাপােলাঁ। ১৫ হেৰােদও এেকা দাষ নাপােল; িকয়েনা তওঁ পনুৰ

আমাৰ ওচৰৈল এওঁক পিঠয়াই িদেল আৰু চাৱা, এওঁ াণদ ৰ যাগ

কােনা কম কৰা নাই। ১৬ এই হতুেক এওঁক শাি িদ এিৰ িদম।” ১৭

সই পবৰ সময়ত তওঁেলাকৈল এজনক মকুিল কিৰ িদবলগীয়া আিছল।

১৮ িক ু সকেলােৱ এেকলেগ আটাহ পািৰ ক’ ল, “ইয়াক দূৰ কৰক;

বাৰা াক আমাৰ বােব মকুিল কৰক।” ১৯ সই বাৰা াই নগৰৰ মাজত

ৰাজে াহ আৰু নৰ‐বধ কৰাৰ কাৰেণ তাক ব ীশালত থাৱা হিছল। ২০

তােত পীলােত যীচুক মকুিল কিৰবৈল ই া কিৰ, তওঁেলাকক আেকৗ

ক’ ল, ২১ িক ু তওঁেলােক আটাহ পািৰ ক’ ল, “তাক ু চত িদয়ক,

ু চত িদয়ক৷” ২২ তিতয়া তওঁ ততৃীয়বােৰা তওঁেলাকক ক’ ল, “িকয়?

এই মা হ জেন িক দাষ কিৰেল? াণদ ৰ কােনা কাৰণ মই িবচািৰ

পাৱা নাই; এই হতুেক এওঁক শাি িদ এিৰ িদম।” ২৩ িক ু তওঁেলােক

দাবী কিৰেল; তওঁক যন ু চত িদয়া হয়, এই আশেয়েৰ আঁেকাৰেগাজ

হ বৰ মােতেৰ িনেবদন কিৰেল। তােত পীলাত তওঁেলাকৰ বৰ মাতত

পিতয়ন গ’ল৷ ২৪ তিতয়া পীলােত তওঁেলাকৰ সই িনেবদনৰ দেৰ

কিৰবৈল ৰায় িদেল। ২৫ পাছত ৰাজে াহ আৰু নৰ‐বধ কৰাৰ কাৰেণ

ব ীশালত থাৱা িয জনক তওঁেলােক খিুজিছল, সই জনক তওঁ মকুিল

কিৰ িদেল৷ িক ু যীচুক তওঁেলাকৰ ই াত শাধাই িদেল। ২৬ পাছত

তওঁেলােক তওঁক ল যাওঁেত গাঁৱৰ পৰা অহা িচেমান নােমেৰ এজন

ৰীণীয়া মা হক ধিৰ যীচুৰ পােছ পােছ ু চেটা ল যাবৈল তওঁৰ কা ত

তুিল িদেল। ২৭ তােত মা হৰ এটা বহৃৎ দল আৰু তওঁৈল িহয়া ভু ৱাই

িবলাপ কৰা অেনক মিহলা তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল। ২৮ িক ু যীচুেৱ

তওঁেলাকৈল ঘিূৰ ক’ ল, “ হ িযৰচূােলমৰ জীয়ৰী সকল, মাৰ বােব

নাকাি বা, িনজৰ বােব আৰু তামােলাকৰ স ান সকলৰ বােব ন

কৰা। ২৯ িকয়েনা চাৱা, িয সময়ত ব া িতেৰাতা, স ান নােহাৱা

গভ আৰু িপয়াহ িনিদয়া নক ধ বিুলব, এেন কাল আিহেছ। ৩০

তিতয়া লাক সকেল পবতেবাৰক ক’বৈল ধিৰব, ‘আমাৰ ওপৰত পৰা’,

উপপ তেবাৰক কবৈল ধিৰব, ‘আমাক ঢািক ধৰা’। ৩১ িকয়েনা কচা

গছত যিদ তওঁেলােক এইেবাৰ কম কেৰ, তেনহেল কান গছত িক কৰা

যাব?” ৩২ সই সময়ত জন মী মা হেকা তওঁৰ লগত বধ কিৰবৈল

ল যাৱা হ’ল। ৩৩ পাছত মৰূৰ লাউেখালা নােমেৰ ঠাই পাৱাত, তােত

তওঁক আৰু তওঁৰ সাঁফােল এজন আৰু বাওঁফােল এজন, এইদেৰ

সই জন মী মা হেকা ু চত িদেল। ৩৪ তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল,

“ হ িপত,ৃ এওঁেলাকক মা কৰা; িকয়েনা এওঁেলােক িক কিৰেছ, সই

িবষেয় নাজােন।” পাছত তওঁেলােক িচিঠ খিল তওঁৰ ব ভগাই লেল।

৩৫আৰু লাক সকেল িথয় হ চাই থােকােত শাসনকতা সকেল তওঁক

উপহাস কিৰ ক’ ল, “ই আন লাককেহ ৰ া কিৰব পািৰেল৷ যিদ ই

ঈ ৰৰ সই অিভিষ আৰু তওঁৰ মেনানীত জন হয়, তেনহেল িনজেক

িনেজ ৰ া কৰক।” ৩৬ সনােবােৰও ওচৰৈল আিহ, তওঁক িচৰকা যািচ

ঠা া কিৰ ক’ ল, ৩৭ “আপিুন যিদ ই দী সকলৰ ৰজা হয়, তেনহেল

িনজেক িনেজ ৰ া কৰক।” ৩৮আৰু “এওঁ ই দী সকলৰ ৰজা”। এই বিুল

িলখা এখন জাননী তওঁৰ ওপৰত িলিখ িদেল। ৩৯ তিতয়া ু চত আঁিৰ

থাৱা সই জন মীৰ এজেন তওঁক িন া কিৰ ক’ ল, “আপিুন ী

নহয় ন? আপিুন িনজেক আৰু আমােকা ৰ া কৰক।” ৪০ িক ু আনজেন

সই মীক ডিবয়াই ক’ ল, “তুিম এেকই দ ত থািকও ঈ ৰৈল ভয়

নকৰা ন? ৪১আিম হেল ায় দ ৰ যাগ ‐পা ; আিম িনজ িনজ কমৰ

উিচত ফল পাইেছাঁ৷ িক ু এইজেন এেকা অ িচত কম কৰা নাই৷” ৪২

পাছত তওঁ ক’ ল, “ হ যীচু, আপিুন আেপানাৰ ৰাজ ৈল আিহেল, মােকা

ৱঁিৰব।” ৪৩ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “মই তামাক ৰপূৈক কওঁ, তুিম

আিজেয়ই পৰমেদশত মাৰ স ী হবা।” ৪৪ তিতয়া বাৰ মান বজাৰ

সময় হ’ল আৰু িতিন বজাৈলেক গােটই খন দশৰ ওপৰত আ াৰ হ’ল;

৪৫ সূযও লু হ গ’ল আৰু মি ৰৰ আঁৰ‐কােপাৰ খন মােজিদ ফািট গ’ল।

৪৬ পাছত যীচুেৱ বৰ মােতেৰ ক’ ল, “ হ িপত,ৃ তামাৰ হাতত মাৰ আ া

সমপণ কিৰেছাঁ৷” এই বিুল ক, তওঁ াণ ত াগ কিৰেল। ৪৭ তিতয়া

িয িয হ’ল, তােক দিখ, এশৰ সনাপিতেয় ঈ ৰৰ শংসা কিৰ ক’ ল,

“এই মা হ জন সঁচাৈক ধািমক আিছল।” ৪৮ এই দশৃ চাবৈল িয সকল

লাক আিহিছল, তওঁেলােক এই সকেলা ঘটনা দিখ িহয়া ভু ৱাই উলিট

গ’ল৷ ৪৯ িক ু তওঁৰ িচনািক লাক আৰু িয িতেৰাতা সকল গালীল

েদশৰ পৰা তওঁৰ পােছ পােছ আিহ আিছল, তওঁেলােকও আতৰত

িথয় হ এইেবাৰ ঘটনা চাই আিছল। ৫০ তিতয়া তাত উপি ত থকা

ই দী সকলৰ অিৰমািথয়া নগৰৰ যােচফ নােমেৰ উ ম আৰু ধািমক

িহচােপ জনাজাত িয ধািমক মলৈুৱ জন আিছল, ৫১ সই মলৈুৱ জেন

তওঁেলাকৰ আেলাচনা আৰু কমত স িত িদয়া নািছল৷ তওঁ অিৰমািথয়াৰ

পৰা আিহিছল৷ এই চহৰ খন আিছল ই দী লাকৰ চহৰ৷ তওঁ ঈ ৰৰ

ৰাজ ৈল অেপ া কিৰ আিছল৷ ৫২ এই ব ি জেন পীলাতৰ ওচৰৈল

গ যীচুৰ দহ িবচািৰেল। ৫৩ পাছত তওঁক নমাই শণ সূতাৰ িমিহ

কােপােৰেৰ মিৰয়াই, আেগেয় কােনা ব ি ৰ দহ নােথাৱা িশলত

খাি উিলওৱা এটা মদামত ৱাই থ’ ল। ৫৪ সইিদন আেয়াজনৰ িদন

আিছল আৰু িব ামবােৰা ওচৰ চািপিছল। ৫৫ তােত তওঁৰ সেত গালীল

েদশৰ পৰা অহা িতেৰাতা সকেল তওঁৰ দহ কেনৈক থাৱা হ’ল,

সই িবষেয় চাবৈল আিহিছল৷ ৫৬ পাছত উলিট আিহ, গি ব আৰু



লকূ 568

তল যু ত কিৰেল। পাছত তওঁেলােক িবধানৰ দেৰ িব ামবােৰ িজৰিণ

ল’ ল।

২৪ িক ু স াহৰ থম িদনা অিত দাকেমাকািলেত, তওঁেলােক

যু ত কৰা গি ব লগত ল মদামৰ ওচৰৈল আিহল। ২

তওঁেলােক মদামৰ মখুৰ পৰা িশলচটা বগৰাই থাৱা দিখেল। ৩ পাছত

তওঁেলাক মদামৰ িভতৰৈল সামাই গ’ল িক ু তাত ভু যীচুৰ দহ

দখা নাপােল। ৪ তােত তওঁেলােক এই িবষেয় সংশয় কিৰ থােকােত,

সই ঠাইত চ মকীয়া ব িপ া জন পৰুষু তওঁেলাকৰ ওচৰত আিহ

িথয় হ’ল। ৫ পাছত িতেৰাতা সকেল ভয় পাই মািটৰ ফােল মৰূ দাৱাই

থােকােত, সই দূেত তওঁেলাকক কেল, “ তামােলােক মতৃ লাকৰ মাজত

জীিৱত জনক িকয় িবচািৰছা?” ৬ “ তওঁ ইয়াত নাই, িক ু তওঁ উিঠল!

তওঁ গালীল েদশত থােকােতই, িয কথা কিছল, সই কথা তামােলােক

সাঁৱৰণ কৰা, ৭ তওঁ কিছল বােল, মা হৰ পু পাপী লাকৰ হাতত

সমিপত হ’ব আৰু ু চত হত হ, ততৃীয় িদনা পনুৰায় উিঠব লািগব৷”

৮ সই সময়ত তওঁ কাৱা কথােবাৰ িতেৰাতা সকলৰ মনত পৰাত,

৯ তওঁেলােক মদামৰ পৰা ঘিূৰ গ, এঘাৰ জন পাচঁিনেক আিদ কিৰ

সকেলােক এই সকেলা কথাৰ স াদ িদেল। ১০ তওঁেলাকৰ মাজত

ম দলীনী মিৰয়ম, যাহানা আৰু যােকাবৰ মাক মিৰয়ম আিছল; আৰু

তওঁেলােক সেত আন কইজনীেয়ও পাঁচিন সকলক এইেবাৰ কথা

ক’ ল৷ ১১ িক ু পাঁচিন সকলৰ দিৃ ত সইেবাৰ অনথক কথা যন লগাত,

তওঁেলােক িতেৰাতা সকলক অিব াস কিৰেল। ১২ তথািপ িপতেৰ উিঠ

মদামৈল লিৰ গ, চাপিৰ চাই কৱল শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ কইখন

দিখেল৷ পােছ িয ঘিটল তােত তওঁ িব য় মািন িনজ ঘৰৈল িচ গ’ল। ১৩

পাছত তওঁেলাকৰ মাজৰ জেন সই িদনাই িযৰচূােলমৰ পৰা চােৰ সাত

মাইল দূৰত থকা ই ায়ু নামৰ এখন গাঁৱৈল গ আিছল। ১৪ তওঁেলাক

েয়াজেন এই সকেলা ঘটনাৰ িবষেয় কেথাপকথন কিৰ গ আিছল। ১৫

তওঁেলােক কেথাপকথন আৰু সাধা‐ িধ কিৰ থােকােতই, যীচুেৱ িনেজ

ওচৰৈল আিহ তওঁেলাকৰ সেত যাব ধিৰেল। ১৬ িক ু তওঁেলােক যন

তওঁক িচিনব নাৱােৰ, এই কাৰেণ তওঁেলাকৰ চ ব হ’ল৷ ১৭ যীচুেৱ

তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলােক ইজেন িসজেন িক কথা পািত গ

আছা?” তােত তওঁেলাক মিলন মেুখেৰ িথয় হ ৰ’ল। ১৮ তিতয়া ি য়পা

নামৰ এজেন উ ৰ িদ ক’ ল, “িয িয কথা এই কইিদনত ঘিট আেছ,

সইেবাৰ কথা িযৰচূােলমত বাস কিৰ কৱল আপিুনেয় নাজােন হ’বলা?”

১৯ যীচুেৱ তওঁেলাকক িধেল, “িক কথা?” তওঁেলােক তওঁক ক’ ল, িয

নাচৰতীয়া যীচু, ঈ ৰ আৰু সকেলা লাকৰ সা ােত কমত আৰু বাক ত

পৰা মী ভাববাদী আিছল, ২০ তওঁক আমাৰ ধান পেুৰািহত আৰু

শাসনকতা সকেল কেনৈক দাষী কিৰ াণদ ৰ অেথ শাধাই িদ ু চত

িদেল৷ ২১ িক ু িয জেন ই ােয়ল লাকক মু কিৰব, তেৱঁই সই জন

বিুল আিম আশা কিৰিছেলাঁ। িক ু এই সকেলাৰ উপিৰ এই কথা ঘটা

আিজ িতিন িদন হেছ। ২২ ইয়াৰ উপিৰ আমাৰ লগৰ কইবাগৰাকী

িতেৰাতাইেয়া ৰািতপৱুাই মদামৈল গ আমাক িব য় লগােল; ২৩

িকয়েনা তওঁৰ দহ নাপাই উলিট আিহ ক’ ল য, তওঁেলােক দূত সকলক

দখা পােল আৰু তওঁ জীয়াই উিঠল বিুল কাৱা িনেল। ২৪ পাছতআমাৰ

লগৰ কইজনমান মা হ মদামৈল গ িতেৰাতা সকেল কাৱাৰ দেৰই

দিখেল; িক ু তওঁক দখা নাপােল। ২৫ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ হ

িনে াধ আৰু ভাববাদীেয় কাৱা সকেলা কথাত িব াস কিৰবৈল ভােতাহা

মনৰ মা হ! ২৬ ীে খ ভাগ কিৰ িনজৰ তাপত সামাব নলািগিছল

ন?” ২৭ পাছত তওঁ মািচৰ পৰা আৰু সকেলা ভাববাদীেৰ পৰা আৰ

কিৰ গােটই ধমশা ত িনজৰ িবষেয় িলখা কথা তওঁেলাকক বজুাই

িদেল। ২৮ এেনদেৰ তওঁেলােক যাব িবচৰা গাঁৱৰ ওচৰ পাৱাত, যীচুেৱ

আৰু ৰ পথ যাবৈল থকা যন দখৱুােল। ২৯ িক ু তওঁেলােক যীচুক

বৰৈক অ েৰাধ কিৰ ক’ ল, “চাওক, এিতয়া িদনৰ শষ; ায় সি য়া

হবৈল হেছ। আপিুন আমাৰ সেত থািক যাওঁক৷” ৩০ তিতয়া তওঁ

তওঁেলাকৰ সেত থািকল। পাছত তওঁ ভাজন কিৰবৈল তওঁেলাকৰ

লগত বেহাঁেত িপঠা ল আশীবাদ কিৰ ভািঙ তওঁেলাকক িদেল। ৩১

এেনেত তওঁেলাকৰ চ মকুিল হ’ল আৰু তওঁক িচিন পােল; তিতয়া

তওঁ তওঁেলাকৰ পৰা অদশৃ হ’ল। ৩২ পাছত তওঁেলােক পৰ েৰ

কাৱা‐ ই কিৰ ক’ ল, “বাটত আিহ থােকােত তওঁ যিতয়া আমাৰ সেত

কেথাপকথন কিৰিছল আৰু ধমশা ৰ অথ বজুাই িদিছল, তিতয়া আমাৰ

দয় িলত নৈহিছল ন?” ৩৩ সই সময়েত তওঁেলাক জন উিঠ,

িযৰচূােলমৈল উলিট আিহল; তােত এেক ঠাইেত গাট খাৱা এঘাৰ জন

আৰু লগত থকা সকলক দখা পাই, ৩৪ তওঁেলাকক ক’ ল, “িন য় ভু

উিঠল; আৰু িচেমানক দখা িদেল।” ৩৫ পাছত বাটত িয িয হ’ল আৰু

িপঠা ভােঙােত তওঁক কেনৈক িচিন পােল, সই সকেলােবাৰ সই জন

লােক তওঁেলাকক ক’ ল। ৩৬ এইেবাৰ কথা ক থােকােতই যীচু িনেজ

তওঁেলাকৰ মাজত িথয় হ ক’ ল, “ তামােলাকৰ শাি হওক।” ৩৭ িক ু

ভূত দিখেছাঁ বিুল ভািব, তওঁেলাক ভয়াতুৰ আৰু আতংিকত হ’ল। ৩৮

তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ মনত িকয় উ ল‐থু ল

লািগেছ? আৰু তামােলাকৰ অ ৰত িক কাৰেণ জািগেছ? ৩৯ মাৰ

হাত আৰু ভিৰ চাই াত হাৱা য মইেহ, মাক শ কিৰ চাৱা৷ িয দেৰ

মাক দিখছা, সইদেৰ আ াৰ হ’ ল হাড় আৰু মাংস নাই”; ৪০ ইয়ােক

ক তওঁ িনজৰ হাত‐ভিৰ তওঁেলাকক দখৱুােল। ৪১ িক ু তওঁেলাক

আনি ত হ’ লও, তিতয়াও অিব াস কিৰ িব য় মািন থকা বােব, যীচুেৱ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ িকবা খাৱা ব আেছ ন?” ৪২

তিতয়া তওঁেলােক তওঁক এেডাখৰ ভজা মাছ িদেল। ৪৩ যীচুেৱ তােক

ল তওঁেলাকৰ আগত খােল; ৪৪আৰু তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মািচৰ

িবধানত, ভাববাদী সকলৰ িবধান‐শা ত আৰু গীতমালাত মাৰ িবষেয় িয

িয বচন িলখা আেছ, সই সকেলা িস হ’ব লােগ বিুল তামােলাকৰ

লগত থােকােতই, িয কথা মই কিছেলাঁ, মাৰ সই কথা এই।” ৪৫

তিতয়া তওঁ ধমশা বিুজবৈল তওঁেলাকৰ দয়ৰ চ মকুিল কিৰ

িদেল; ৪৬আৰু তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “এইদেৰ িলখা আেছ, য ীে

খেভাগ কিৰ ততৃীয় িদনা মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা পনুৰায় উিঠব৷ ৪৭আৰু

িযৰচূােলমৰ পৰা আৰ কিৰ সকেলা জািতৰ আগত মন‐পালটন আৰু

পাপ মাচনৰ কথা তওঁৰ নােমেৰ ঘাষণা কৰা হ’ব। ৪৮ তামােলাক এই

সকেলােৰ সা ী আছা। ৪৯ চাৱা মাৰ িপতেৃয় িয িত া কিৰিছল, সই

িত া তামােলাকৈল পঠাই িদম৷ িক ু ওপৰৰ পৰা শি নােপাৱাৈলেক

এই নগৰেত থাকা।” ৫০ পাছত যীচুেৱ তওঁেলাকক বথিনয়া গাৱঁৰ

স খূৈলেক আগবঢ়াই আিন, তওঁ হাত উঠাই তওঁেলাকক আশীবাদ

কিৰেল। ৫১ এইদেৰ তওঁেলাকক আশীবাদ কিৰ থকা সময়ত, তওঁ

তওঁেলাকৰ পৰা পথৃক হ’ল আৰু তওঁক গৈল িনয়া হ’ল। ৫২ তিতয়া

তওঁেলােক তওঁক িত কিৰ, অিত আনে েৰ িযৰচূােলমৈল উলিট

আিহল; ৫৩আৰু সদায় মি ৰত ঈ ৰৰ শংসা কিৰ থািকল।
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১আিদেত বাক আিছল; বাক ঈ ৰৰ সেত আিছল আৰু সই বাক ই

য়ং ঈ ৰ। ২ এই বাক আিদেত ঈ েৰ সেত আিছল। ৩ তওঁৰ

াৰাই সকেলা সিৃ হ’ল আৰু িয সকেলা হ’ল, সইেবাৰৰ এটাও তওঁৰ

অিবহেন নহ’ল। ৪ জীৱন বাক েতই আৰু সই জীৱেনই সকেলা মা হৰ

বােব পাহৰ। ৫ সই পাহৰ আ াৰত উ িল উিঠল আৰু আ ােৰ তাক

পৰাভূত নকিৰেল। ৬ ঈ েৰ যাহন নােমেৰ এজন মা হক পিঠয়াইিছল।

৭ তওঁ সই পাহৰৰ িবষেয় সা িদবৈল এজন সা ীৰেূপ আিহিছল

যােত তওঁৰ াৰাই সকেলােৱ িব াস কেৰ। ৮ যাহন িনেজ সই পাহৰ

নািছল; তওঁ সই পাহৰৰ িবষেয় সা িদবৈলেহ আিহিছল। ৯ সই

পাহৰ জগতৈল আিহিছল আৰু সকেলা মা হেক পাহৰ িদয়া, সই সত

পাহৰ আিছল। ১০ তওঁ জগতেত আিছল; জগত তওঁৰ াৰাই সিৃ

হিছল, িক ু জগেত তওঁক নাজািনেল। ১১ িয জগত তওঁৰ িনজেৰই,

তওঁ সই ঠাইৈল আিহল, িক ু তওঁৰ িনজৰ লােকই তওঁক হণ

নকিৰেল। ১২ িক ু িযমান মা েহ তওঁক হণ কিৰেল আৰু তওঁৰ

নামত িব াস কিৰেল, সই লাক সকলক ঈ ৰৰ স ান হ’বৈল তওঁ

মতা িদেল। ১৩ তওঁেলাকৰ জ তজৰ পৰা বা মাংিসক অিভলাষৰ

পৰা বা মা হৰ ই াৰ পৰা হ’ল, এেন নহয়, িক ু ঈ ৰৰ ই াৰ পৰােহ

হেছ। ১৪ সই বাক ই মাংস হ’ল; অ হ আৰু সত তােৰ পিৰপণূ হ

আমাৰ মাজত বসিত কিৰেল; তােত িপতৰৃ একমা পু িহচােপ তওঁৰ িয

মিহমা, সই মিহমা আিম দিখেলাঁ। ১৫ যাহেন তওঁৰ িবষেয় সা িদ

িচঞিৰ ক’ ল, “িয জনৰ িবষেয় মই কিছেলাঁ, এেৱঁই সই জন। িয জন

মাৰ পাছত আিহেছ, তওঁ মাতৈক আগ হ’ল, কাৰণ তওঁ মাৰ পেূবও

আিছল।” ১৬আিম সকেলােৱ তওঁৰ সই পণূতাৰ পৰা অ হৰ ওপিৰও

িবনামলূীয়া অ হ পােলাঁ। ১৭ কাৰণ মািচৰ াৰা িবধান িদয়া হিছল;

িক ু অ হ আৰু সত তা যীচু ী ৰ াৰােহ আিহল। ১৮ ঈ ৰক কােনও

কিতয়াও দখা নাই; িপতৰৃ কালাত থকা একমা পু ই তওঁক কাশ

কিৰেল। ১৯ যাহেন এই সা িদেল: ই দী সকেল িযৰচূােলমৰ পৰা

কইজনমান পেুৰািহত আৰু লবীক যাহনৰ ওচৰৈল পঠােল। তওঁেলােক

আিহ যাহনক িধেল, “আপিুন কান?” ২০ যাহেন অ ীকাৰ নকিৰ

মকুিলৈক উ ৰ িদেল, “মই ী নহয়।” ২১ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক

িধেল, “ তেনহেল কান? আপিুন এিলয়া নিক?” তওঁ ক’ ল, “নহয়,

মই নহওঁ;” তওঁেলােক ক’ ল, “ তেনহেল আপিুন সই ভাৱবাদী নিক?”

তওঁ উ ৰ িদেল, “নহওঁ।” ২২ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক ক’ ল,

“ তেনহেল আপিুন কান হয়? আমাক কওক যােত িয সকেল আমাক

পঠাইেছ, তওঁেলাকক আিম উ ৰ িদব পােৰাঁ। আেপানাৰ িনজৰ িবষেয়

আপিুন িক কয়?” ২৩ তওঁ ক’ ল, “িযচয়া ভাববাদীেয় িয দেৰ কিছল,

‘মেয়ই সই মাত, িয জেন মৰু া ত িৰিঙয়াই কয়, ভুৰ পথ পান

কৰা’।” ২৪ যাহনৰ ওচৰৈল িয সকলক পেঠাৱা হিছল, তওঁেলাক

ফৰীচী স দায়ৰ আিছল। তওঁেলােক যাহনক িধেল, ২৫ “আপিুন যিদ

ী ও নহয়, এিলয়াও নহয় বা ভাৱবাদীও নহয়, তেনহেল িকয় বাি

িদেছ?” ২৬ যাহেন তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “মই হ’ ল পানীতেহ

বাি িদেছাঁ, িক ু আেপানােলাকৰ মাজত এেন এজন িথয় হ আেছ,

িয জনক আেপানােলােক িচিন নাপায়। ২৭ তেৱঁই সই লাক িয জন

মাৰ পাছত আিহেছ। মই তওঁৰ ভিৰৰ পা কাৰ িফটাৰ বা খিুলবেৰা

যাগ নহওঁ।” ২৮ য ন নদীৰ িসপােৰ বৎথিনয়া গাৱঁত, য’ত যাহেন

বাি িদ আিছল, তােত এই সকেলা ঘিটল। ২৯ পাছিদনা যাহেন যীচুক

তওঁৰ ওচৰৈল অহা দিখ ক’ ল, “ সৗৱা চাৱা, ঈ ৰৰ মৰ‐ পাৱািল,

জগতৰ পাপ বহন কিৰ িনওঁতা জন! ৩০ এেৱঁই সই লাক িয জনৰ

িবষেয় মই কিছেলাঁ য, ‘িয জন মাৰ পাছত আিহেছ, তওঁ মাতৈক আগ

হ’ল, কাৰণ তওঁ মাৰ ব আেগেয় আিছল’। ৩১ মই তওঁক িচিন পাৱা

নািছেলা; িক ু তওঁ যন ই ােয়লবাসীৰ আগত কািশত হব পােৰ, সই

বােব মই আিহ পানীত বাি িদেছাঁ।” ৩২ তাৰ পাছত যাহেন সা িদ

ক’ ল, “মই গৰ পৰা আ াক কেপৗৰ িনিচনাৈক নািম অহা, আৰু তওঁৰ

ওপৰত থকা দিখেলাঁ। ৩৩ মই তওঁক িচিন নাপােলাঁ। িক ু িয জেন

পানীত বাি িদবৈল মাক পঠােল, তেৱঁ মাক কিছল, ‘তুিম িয জনৰ

ওপৰত আ াক নািম অহা দিখবা, তেৱঁ সই জন, সই জেন পিব

আ াত বাি িদব।’ ৩৪ মই সয়া দিখেলাঁ আৰু সা ও িদওঁ য, এওঁ

ঈ ৰৰ পু ।” ৩৫ পাছিদনা যাহন, তওঁৰ জন িশষ েৰ সেত িথয় হ

আিছল। ৩৬ সই সময়েত তওঁেলােক যীচুক খাজকািঢ় যাৱা দিখ

যাহেন ক’ ল, “ সৗৱা, ঈ ৰৰ মৰ‐ পাৱািলক চাৱা!” ৩৭ সই জন

িশষ ই যাহনৰ কথা িন যীচুক অ সৰণ কিৰবৈল ধিৰেল। ৩৮ যীচুেৱ

মখু ঘৰূাই তওঁেলাকক পােছ পােছ অহা দিখ ক’ ল, “ তামােলাকক িক

লােগ?” তওঁেলােক যীচুক ক’ ল, “ৰি , অথাৎ ৰ,ু আপিুন ক’ত থােক?”

৩৯ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “আহা, চাৱািহ।” তিতয়া তওঁেলােক

গ তওঁৰ থকা ঠাই চােল আৰু সইিদনা তওঁৰ লগেত থািকল, কাৰণ

তিতয়া ায় সি য়া হবৈল হিছল। ৪০ িয জেন যাহনৰ কথা িন,

তওঁৰ পােছ পােছ গিছল তওঁেলাকৰ মাজৰ এজন হেছ িচেমান িপতৰৰ

ভােয়ক আি য়। ৪১ তওঁ থমেত তওঁৰ ককােয়ক িচেমানক লগ পাই

ক’ ল, “আিম মচীহক অথাৎ ী ক দখা পােলাঁ।” ৪২আি য়ই িচেমানক

যীচুৰ ওচৰৈল ল আিহল। যীচুেৱ তওঁৈল চাই ক’ ল, “তুিম যাহনৰ

পেুতক িচেমান, তামাক কফা বিুল মতা হব।” “ কফা” নামৰ অথ ‘িপতৰ’

অথাৎ িশল। ৪৩ পাছিদনা যীচুেৱ যিতয়া গালীল েদশৈল যাবৰ বােব

ই া কিৰেল, তিতয়া যীচুেৱ িফিলপক দখা পাই ক’ ল, “ মাৰ পােছ

পােছ আহা।” ৪৪ িফিলপ বৎ‐ চদা গাৱঁৰ লাক আিছল। আি য় আৰু

িপতেৰা সই এেক গাৱঁেৰ লাক আিছল। ৪৫ িফিলেপ পাছত নথেনলক

দখা পাই ক’ ল, “ মািচেয় িবধান‐শা ত িয জনৰ িবষেয় িলিখিছল আৰু

ভাৱবাদী সকেলও িয জনৰ িবষেয় িলিখেছ, আিম তওঁক দখা পােলাঁ;

তওঁ নাচৰত িনবাসী যােচফৰ পেুতক যীচু।” ৪৬ নথেনেল িফিলপক

ক’ ল, “নাচৰতৰ পৰা কােনা উ ম ব জােনা ওলাব পােৰ?” িফিলেপ

তওঁক ক’ ল, “আিহ চাৱািহ।” ৪৭ যীচুেৱ নথেনলক িনজৰ ফােল আিহ

থকা দিখ, তওঁৰ িবষেয় ক’ ল, “এওঁক চাৱা, এজন কৃত ই ােয়লী

লাক। তওঁৰ িভতৰত এেকা ছলনা নাই!” ৪৮ নথেনেল যীচুক িধেল,

“আপিুন মাক কেনৈক িচিন পােল?” যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল,

“িফিলেপ তামাক মতাৰ আেগেয় যিতয়া তুিম িডমৰু গছৰ তলতআিছলা,

মই তিতয়াই তামাক দিখিছেলাঁ।” ৪৯ নথেনেল তওঁক উ ৰ িদেল,

“ৰি , আপিুনেয়ই ঈ ৰৰ পু ! আপিুনেয়ই ই ােয়লৰ ৰজা!” ৫০ যীচুেৱ

উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “ তামাক িডমৰু গছৰ তলত দিখিছেলাঁ, এই কথা

কাৱাৰ কাৰেণই িব াস কিৰছা নিক? ইয়াতৈকেয়া অেনক মহৎ িবষয়

তুিম দিখবৈল পাবা।” ৫১ যীচুেৱ ক’ ল, “মই তামােলাকক সঁচাৈকেয়

কওঁ, তামােলােক গৰ ৱাৰ মকুিল হাৱা দিখবা আৰু ঈ ৰৰ দূত

সকেল মা হৰ পু ৰ ওপেৰিদ উিঠ যাৱা আৰু নািম অহা দিখবা।”

২ িতন িদনৰ িদনা গালীল েদশৰ কা া নগৰত এখন িবয়া হিছল

আৰু যীচুৰ মাক তাত আিছল। ২ সই িবয়াৈল যীচু আৰু তওঁৰ

িশষ সকলেকা িনম ণ কৰা হিছল। ৩ পাছত যিতয়া া াৰস শষ হ

আিহল, তিতয়া যীচুৰ মােক আিহ যীচুক ক’ ল, “ তওঁেলাকৰ া াৰস

শষ হ’ল।” ৪ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ হ নাৰী, এই কথাত মাৰ সেত িক

কাম? মাৰ এিতয়াও সময় হাৱা নাই।” ৫ তওঁৰ মােক দাস সকলক

ক’ ল, “এওঁ তামােলাকক িযহেক কয়, তােক কিৰবাহঁক।” ৬ সই

ঠাইেত ই দী সকলৰ ৰীিত অ সােৰ িচ হবৰ কাৰেণ পাথৰৰ ছয়টা পানী

থাৱা িশলৰ পা আিছল। সইেবাৰৰ েত কেত ায় আশীৰ পৰা এশ

িবশ িলটাৰ পানী ধেৰ। ৭ যীচুেৱ দাসেবাৰক ক’ ল, “এই পা েকইটাত

পানী ভৰাই িদয়া।” দাসেবােৰ তিতয়া সই পা েকইটাৰ কাণৈলেক

পণূ কিৰ পানী ভৰাই িদেল। ৮ তাৰ পাছত যীচুেৱ িসহঁতক ক’ ল,

“এিতয়া তাৰ পৰা অলপ উিলয়াই ভাজৰ অিধকাৰীৰ ওচৰৈল ল যাৱা।”

তােত দাসেবােৰ সইদেৰ কিৰেল। ৯ ভাজৰ অিধকাৰীেয় পানীৰ পৰা

হাৱা সই া াৰস চািক চােল; িক ু সই ৰস ক’ৰ পৰা আিহল, তওঁ
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নাজািনেল। িয দাসেবােৰ পানী তুিলিছল, িসহঁেতেহ জািনেল। তিতয়া

ভাজৰ অিধকাৰীেয় দৰাক মািত ক’ ল, ১০ “সাধাৰণেত সকেলা মা েহ

থেম উ ম া াৰস পিৰেবশন কেৰ আৰু অিতিথ সকেল সয়া ই ামেত

খাৱাৰ পাছত, তওঁেলাকক আগতৈক িন মানৰ া াৰস পিৰেবশন

কেৰ। িক ু তামােলােক হ’ ল এিতয়াৈলেক উ ম া াৰস ৰািখ থছা।”

১১ গালীল েদশৰ কা া নগৰত এই থমআচিৰত িচনৰ কায কিৰ যীচুেৱ

িনজৰ মিহমা কাশ কিৰেল। তােত তওঁৰ িশষ সকেল তওঁৰ ওপৰত

িব াস কিৰেল। ১২ তাৰ পাছত যীচুেৱ তওঁৰ মাক, ভােয়কহঁত আৰু

িশষ সকলৰ সেত কফৰনাহূমৈল গ’ল আৰু তােত তওঁেলাক িকছুিদন

থািকল। ১৩ ই দী সকলৰ িন াৰ‐পব পালনৰ সময় ওচৰ হাৱাত যীচু

িযৰচূােলমৈল গ’ল। ১৪ তওঁ তাত গ দিখেল য মি ৰৰ মাজত লাক

সকেল ষাঁড়‐গৰ,ু মৰ, কেপৗ চৰাই বিচ আেছ আৰু ধন সেলাৱা লাক

সকেলা তাত বিহ আেছ। ১৫ তিতয়া তওঁ িকছুমান ৰছীেৰ এডাল চাবকু

বনাই লেল আৰু সইডােলেৰ ষাঁড়‐গৰ,ু মৰেবােৰেৰ সেত সকেলােক

মি ৰৰ পৰা খদাই িদেল, আৰু ধন সেলাৱা সকলৰ টকা‐পইচা সকেলা

বািক িদ িসহঁতৰ মজেবাৰ লিুটয়াই পলােল। ১৬ িয সকেল পাৰচৰাই

বিচিছল, তওঁেলাকক ক’ ল, “ইয়াৰ পৰা এইেবাৰ ল যাৱা! মাৰ

িপতৰৃ গহৃক ব ৱসায়ৰ গহৃ নকিৰবা।” ১৭ ইয়ােত শা ত িলখা এই কথা

তওঁৰ িশষ সকলৰ মনত পিৰল: “ তামাৰ গহৃৰ িত মাৰ আ েহ মাক

াস কিৰব।” ১৮ তিতয়া ই দী নতা সকেল যীচুক িধেল, “এইেবাৰ

আচিৰত কায কিৰবৈল তুিম য অিধকাৰ পাইছা, তােৰ িক মাণ তুিম

আমাক দখৱুাব পািৰবা?” ১৯ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক

এই মি ৰ ভািঙ পেলাৱা, মই িতিন িদনত তাক তুিল ধিৰম।” ২০

তিতয়া ই দী সকেল ক’ ল, “এই মি ৰ িন াণ কেৰাঁেত ছয়চি শ বছৰ

লািগিছল আৰু তুিম তাক িতন িদনেত তুিলবা ন?” ২১ িক ু যীচুেৱ মি ৰ

বিুল িনজৰ দহ‐মি ৰৰ িবষয়ৈলেহ সই কথা কিছল। ২২ সেয়, পাছত

যিতয়া যীচুক মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা তালা হ’ল, তিতয়া তওঁৰ িশষ

সকলৰ মনত পিৰল য তওঁ এই কথাই কিছল। তিতয়া তওঁেলােক

ধমশা ৰ কথাত আৰু যীচুৰ এই কথাত িব াস কিৰেল। ২৩ িন াৰ‐

পবৰ সময়ত িযৰচূােলমত থােকােত যীচুেৱ িযেবাৰ আচিৰত কাম কিৰ

িচন দখৱুােল, সইেবাৰ দিখ ব মা েহ তওঁৰ নামত িব াস কিৰেল।

২৪ িক ু যীচুেৱ হ’ ল তওঁেলাকৰ ওপৰত িনেজ কােনা িব াস াপন

নকিৰেল, কাৰণ তওঁ সকেলা লাকেক জািনিছল। ২৫ মা হৰ স েক

কােনা লাকৰ সা ৰ েয়াজন তওঁৰ নািছল; িকয়েনা মা হৰ অ ৰত

িক আেছ, তওঁ িনেজ তাক জািনিছল।

৩ ফৰীচী সকলৰ মাজত নীকদীম নােমেৰ এজন লাক আিছল। তওঁ

ই দী পিৰষদৰ এজন অিধকাৰী আিছল। ২ এিদন ৰািত তওঁ যীচুৰ

ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “ৰি , আিম জােনা য আপিুন ঈ ৰৰ ওচৰৰ পৰা

অহা এজন িশ ক। িকয়েনা আপিুন এই িয িয আচিৰত িচন দখৱুাইেছ,

ঈ ৰ স ী নহ’ ল এেন িচন কােনও দখৱুাব নাৱােৰ।” ৩ উ ৰত

যীচুেৱ নীকদীমক ক’ ল, “মই আেপানাক সঁচাৈকেয় কওঁ, নতুন জ

নহ’ ল, কােনও ঈ ৰৰ ৰাজ দখা পাব নাৱােৰ।” ৪ নীকদীেম তওঁক

ক’ ল, “মা হ বঢ়ুা হ’ ল, কেনৈক তওঁৰ জ হ’ব পােৰ? তওঁ ি তীয়

বাৰ মাকৰ গভত সামাই জ হণ কিৰব পািৰব ন?” ৫ যীচুেৱ উ ৰ

িদেল, “মই আেপানাক সঁচাৈকেয় কেছাঁ, জল আৰু আ াৰ পৰা জ

নহ’ ল, কােনও ঈ ৰৰ ৰাজ ত সামাব নাৱােৰ।” ৬ শৰীৰৰ পৰা যাৰ

জ হয়, সেয় শৰীৰ হয় আৰু আ াৰ পৰা যাৰ জ হয়, সেয় আ া

হয়। ৭ মই য আেপানাক ‘আেপানােলাকৰ নতুনৈক জ হাৱা েয়াজন’

বিুল ক’ লা, এই কথাত িবি ত নহ’ব। ৮ বায়েুৱ িয িদশৈল ই া কেৰ

সই িদশৈলেক বয়। আপিুন তাৰ শ িনবৈল পায়, িক ু ক’ৰ পৰা

আেহ বা ক’ লেনা যায়, সই িবষেয় আপিুন নাজােন। আ াৰ পৰা িয

সকলৰ জ হয়, তওঁেলাক সকেলােৰ তেন ৱা হয়।” ৯ নীকদীেম

উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “এইেবাৰ কেনৈক হ’ব পােৰ?” ১০ যীচুেৱ

উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “আপিুন ই ােয়লৰ িশ ক হেয়া এইেবাৰ কথা

বেুজ ন? ১১আেপানাক সঁচাৈকেয় কওঁ, আিম িয জােনা তােক কওঁ

আৰু িয দেখা সই িবষয়ত সা িদওঁ, িক ু আেপানােলােক আমাৰ

সা হণ নকেৰ। ১২ মই আেপানােলাকক পািথৱ িবষয়ৰ কথা ক’ ল

আেপানােলােক যিদ িব াস নকেৰ, তেনহেল মই গীয় িবষয়ৰ কােনা

কথা ক’ ল কেনৈক িব াস কিৰব? ১৩ িয জন গৰ পৰা নািম আিহল,

সই মা হৰ পু ৰ বািহেৰ কােনা গৈল উঠা নাই। ১৪ মািচেয় যেনৈক

মৰু া ত সাপেটাক ওপৰত তুিলিছল, তেনৈক মা হৰ পু েকা অৱেশ ই

ওপৰত উেঠাৱা হ’ব, ১৫ যােত তওঁত িব াস কৰা সকেলােৱ অন জীৱন

পাব পােৰ। (aiōnios g166) ১৬ কাৰণ ঈ েৰ জগতক ইমান ম কিৰেল

য, তওঁ িনজৰ একমা পু েক দান কিৰেল, যােত িয কােনােৱ তওঁত

িব াস কেৰ, তওঁ ন নহয়, িক ু অন জীৱন পায়। (aiōnios g166) ১৭

িকয়েনা জগতক দাষী সাব কিৰবৈল নহয়, িক ু জগেত তওঁৰ াৰাই

পিৰ াণ পাবৈলেহ ঈ েৰ পু ক জগতৈল পিঠয়ােল। ১৮ তওঁত িব াস

কৰা জনৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা নহয়; িব াস নকৰা জনক দাষী কৰা হ’ল,

িকয়েনা তওঁ একমা ঈ ৰৰ পু ৰ নামত িব াস কৰা নাই। ১৯ সাধ‐

িবচাৰৰ কাৰণ এেয় য, জগতৈল পাহৰ আিহল, িক ু মা েহ পাহৰতৈক

আ াৰক অিধক ম কিৰেল; কাৰণ তওঁেলাকৰ কম ম আিছল। ২০

িকয়েনা িয জেন ‐আচৰণ কেৰ, তওঁ পাহৰক ঘণৃা কেৰ আৰু তওঁৰ

কম যন কাশ নাপায়, এই কাৰেণ তওঁ পাহৰৈল নােহ। ২১ িক ু িয

জেন সত আচৰণ কেৰ, তওঁ পাহৰৰ ওচৰৈল আেহ যােত সই পাহৰত

বজুা যায় য তওঁৰ সকেলা কম ঈ ৰৰ বাধ তাত হেছ।” ২২ তাৰ

পাছত যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকল িয দীয়া েদশৈল গ’ল। তাত তওঁ

িশষ সকলৰ সেত িকছুিদন থািক লাক সকলক বাি িদ আিছল।

২৩ যাহেনও চালীম নামৰ গাওঁ খনৰ ওচৰেত থকা ঐেনান নামৰ ঠাই

খনত ব ত পানী থকাৰ কাৰেণ তােত বাি িদ আিছল আৰু লাক

সকেলও তওঁৰ ওচৰৈল আিহ বাি লিছল। ২৪ তিতয়াও যাহন

ব ীশালত ব ী হাৱা নািছল। ২৫ সই সময়ত ই দী ৰীিত অ সােৰ

িচ হাৱাৰ িবষয়েটা ল যাহনৰ কইজনমান িশষ আৰু এজন ই দী

মা হৰ মাজত তক‐িবতকৰ সিৃ হ’ল। ২৬ পাছত তওঁেলােক যাহনৰ

ওচৰৈল গ ক’ ল, “ৰি , য ন নদীৰ িসপােৰ িয জন লাক আেপানাৰ

লগত আিছল আৰু িয জনৰ িবষেয় আপিুন সা িদিছেল, চাওক, তওঁ

বাি িদ আেছ। আৰু সকেলা মা হ তওঁৰ ওচৰৈল গ আেছ।” ২৭

যাহেন উ ৰ িদেল, “ গৰ পৰা িদয়া নহ’ ল কােনও এেকােক লাভ

কিৰব নাৱােৰ। ২৮ মই কিছেলাঁ য ‘মই ী নহওঁ, িক ু মাক তওঁৰ

আেগেয় পেঠাৱা হেছ’ এই কথাৰ সা তামােলােক িনেজই িদব পাৰা।

২৯ িয জনৰ হাতত কইনাক িদয়া হয়, তওঁ দৰা। িক ু দৰাৰ ব ু জন িথয়

হ থােক আৰু দৰাৰ কথা েন। দৰাৰ মাত যিতয়া েন ব ু জন অিতশয়

আনি ত হয়। তেনহেল মােৰা সই আন স ণূ হ’ল। ৩০ তওঁ বািঢ়

বািঢ় যাব লােগ, িক ু মই হ’ ল সৰু হ হ যাব লােগ। ৩১ িয জন ওপৰৰ

পৰা আিহেছ, তওঁ সকেলােৰ ওপৰত। িয জন জগতৰ পৰা আেহ, তওঁ

জগতৰ আৰু তওঁ জাগিতক কথােহ কয়; িক ু িয জন গৰ পৰা আিহেছ,

তওঁ সকেলাতৈক উ ত। ৩২ তওঁ িয দিখেল আৰু িনেল, তােৰ সা

িদেয়; িক ু তওঁৰ সা কােনও হন নকেৰ। ৩৩ িয জেন তওঁৰ

সা হন কিৰেছ, তওঁ তাৰ াৰাই মাণ কেৰ য ঈ েৰই সত । ৩৪

কাৰণ ঈ েৰ িয জনক পিঠয়াইেছ, তওঁ ঈ ৰৰ কথােক কয়; ঈ েৰ

তওঁক জাখ‐মাপ কিৰ তওঁৰ আ া িদয়া নাই। ৩৫ িপতেৃয় পু ক ম

কেৰ আৰু তওঁৰ হাতত সকেলা শাধাই িদেল। ৩৬ পু ত িব াস কৰা

জনৰ অন জীৱন আেছ; পু ক অমা কৰা জেন জীৱনৰ দশন নাপাব,

িক ু ঈ ৰৰ াধেহ তওঁৰ ওপৰত থােক।” (aiōnios g166)

৪ যাহনতৈক যীচুেৱ য বিছ িশষ কিৰ বাি িদ আেছ, এই কথা

ফৰীচী সকেল িনেছ বিুল যীচুেৱ জািনব পািৰেল; ২ যিদও যীচুেৱ

িনেজ বাি িদয়া নািছল, িক ু তওঁৰ িশষ সকেলেহ িদিছল। ৩ তিতয়া

তওঁ িয দীয়া েদশ এিৰ পনুৰ গালীল েদশৈল গ’ল। ৪ গালীলৈল

যাৱাৰ সময়ত তওঁ চমৰীয়া েদশৰ মােজিদ যাব লগা হ’ল। ৫ তওঁ
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চমৰীয়াৰ চুখৰ নামৰ এখন নগৰৈল আিহল। এই নগৰ খন যােকােব

তওঁৰ পেুতক যােচফক িয ডাখৰ মািট িদিছল, তাৰ ওচৰেত আিছল। ৬

সই ঠাইেত যােকাবৰ নাদ আিছল। যা া কিৰ া হ পৰাত যীচুেৱ গ

সই নাদৰ দাঁিতত বিহল। তিতয়া সময় ায় ভৰ‐ পৰীয়া আিছল। ৭

এেন সময়েত চমৰীয়াৰ এগৰাকী মিহলাই পানী তুিলবৈল আিহল। যীচুেৱ

তওঁক ক’ ল, “ মাক অলপ পানী খাবৈল িদয়ােছান।” ৮ সই সময়ত

যীচুৰ িশষ সকেল নগৰৈল খাৱা ব িকিনবৈল গিছল। ৯ সই চমৰীয়া

মিহলা গৰাকীেয় যীচুক ক’ ল, “আপিুন এজন ই দী মা হ হেয়া মাৰ

পৰা কেনৈক পানী খাব খিুজেছ? মইেতা চমৰীয়া মিহলা!” িকয়েনা সই

সময়ত ই দী সকেল চমৰীয়া সকলৰ লগত কােনা ধৰণৰ িমলা ীিত

নািছল। ১০ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “তুিম যিদ জািনলােহঁেতন

য ঈ ৰৰ দান িক আৰু কােন তামাক ‘ মাক পানী খাবৈল িদয়া’ বিুল

কেছ, তেনহেল তুিমেয়ই তওঁক খিুজলােহঁেতন আৰু তেৱাঁ তামাক

জীৱনময় পানী িদেলেহঁেতন।” ১১ সই মিহলাই তিতয়া উ ৰ িদেল,

“মহাশয়, আেপানাৰ ওচৰত পানী তুিলবৈল পা নাই আৰু নাদেটাও

গভীৰ; তেনহেল আপিুন ক’ৰ পৰা সই জীৱনময় পানী পাব? ১২

আপিুন জােনা আমাৰ িপতপৃৰুষু যােকাবতৈক মহান? তওঁ আমাক এই

নাদেটা িদ গ’ল। তওঁ িনেজ এই নাদৰ পানী খাইিছল। তওঁৰ স ান

আৰু প েবােৰও ইয়াৰ পানী খাইিছল।” ১৩ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁক

ক’ ল, “এই পানী খাৱা িতজনৰ আেকৗ িপয়াহ লািগব; ১৪ িক ু মই িয

পানী িদম, তাক িয কােনােৱ পান কেৰ, তওঁৰ কােনা কােল িপয়াহ

নালািগব। বৰং মই িয পানী তওঁক িদম, সই পানী তওঁৰ িভতৰত অন

জীৱনৈলেক বৰুবৰুাই ওলাই থকা পানীৰ ভুমকু হ’ব।” (aiōn g165, aiōnios

g166) ১৫ সই মিহলাই তওঁক ক’ ল, “ হ মহাশয়, মাৰ িপয়াহ যন

নালােগ আৰু পানী তুিলবৈল যন ইয়াৈল আিহব নালােগ, এই কাৰেণ সই

পানী মাক িদয়ক।” ১৬ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ যাৱা, তামাৰ ামীক

ইয়াৈল মািত আনাৈগ।” ১৭ সই মিহলাই উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “ মাৰ

ামী নাই।” যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “তুিম িঠেকই কছা য তামাৰ ামী

নাই। ১৮ িকয়েনা তামাৰ ামী পাঁচ জন হ গ’ল আৰু এিতয়া িয জন

আেছ, তেৱাঁ তামাৰ ামী নহয়; সেয় তুিম িয কছা ই সিঠক!” ১৯ সই

িতেৰাতাই যীচুক ক’ ল, “মহাশয়, মই দিখেছাঁ, আপিুন এজন ভাৱবাদী।

২০আমাৰ িপতপৃৰুষু সকেল এই পবতৰ ওপৰত ভজনা কিৰিছল; িক ু

আেপানােলাক ই দী সকেল কয় য িযৰচূােলেমই সই ঠাই য’ত লাক

সকেল ভজনা কৰা উিচত।” ২১ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ হ নাৰী, মাৰ

কথা িব াস কৰা! এেন কাল আিহেছ যিতয়া তামােলােক িপতৃ ঈ ৰৰ

ভজনা এই পবতত নাইবা িযৰচূােলমত নকিৰবা। ২২ তামােলােক িযহক

নাজানা, তাৰ ভজনা কৰা; আিম িযহক জােনা তাৰ ভজনা কেৰাঁ; িকয়েনা

পিৰ াণ ই দী লাকৰ মাজৰ পৰাই আিহেছ। ২৩ িক ু িয কালত ৰপূ

ভকত সকেল আ ােৰ আৰু সেত েৰ িপতৰৃ ভজনা কিৰব, এেন কাল

আিহেছ, এেন িক এিতয়াই সই সময় হেছ; িকয়েনা িপতেৃয় এেন ৱা

ভকত সকলকেহ িবচােৰ। ২৪ ঈ েৰই আ া আৰু তওঁৰ ভজনা কৰা

সকেল আ ােৰ আৰু সেত েৰ তওঁক ভজনা কিৰব লােগ।” ২৫ সই

মিহলাই তওঁক ক’ ল, “মচীহ, িয জনক ী বালা হয়, তওঁ য আিহ

আেছ সই িবষেয় মই জােনা। তওঁ যিতয়া আিহব, তিতয়া আমাক

সকেলা কথা জনাব।” ২৬ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ তামােৰ সেত কথা‐

বা া হাৱা মেয়ই সই মচীহ।” ২৭ তেন সময়েত তওঁৰ িশষ সকল

ঘিূৰ আিহল আৰু এগৰাকী মিহলাৰ সেত যীচুক কথা পািত থকা দিখ

আচিৰত হ’ল। তথািপ কােনও তওঁক এই কথা িধেল “আপিুন িক

িবচািৰেছ?” বা “িক কাৰেণ আপিুন তওঁৰ লগত কথা পািতেছ?” ২৮ সই

মিহলা গৰাকীেয় তিতয়া িনজৰ পানী লাৱা পা তােত এিৰ থ নগৰৈল

গ লাক সকলক মািত ক’ ল, ২৯ “আহাঁেছান, এজন মা হক চাৱাঁিহ;

মই িয সকেলা কিৰেলাঁ, তওঁ সই সকেলােক মাক ক’ ল। এই জেনই

সই ী নিক?” ৩০ তিতয়া লাক সকেল নগৰৰ পৰা ওলাই যীচুৰ

ওচৰৈল আিহব ধিৰেল।। ৩১ ইয়াৰ মাজেত িশষ সকেল তওঁক অ েৰাধ

কিৰ ক’ ল, “ৰি , আপিুন অলপ মান িকবা খাই লওঁক।” ৩২ িক ু তওঁ

তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ এেন আহাৰ খাবলগীয়া আেছ, িযহৰ িবষেয়

তামােলােক নাজানা।” ৩৩ িশষ সকেল পৰ েৰ কাৱা‐ ই কিৰবৈল

ধিৰেল, “ তেনহেল িক কােনাবাই তওঁৈল খাৱা ব আিন িদেল নিক?”

৩৪ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাক পেঠাৱা জনৰ ই া পালন কৰা,

আৰু তওঁৰ কায িস কৰাই মাৰ আহাৰ। ৩৫ তামােলােক ােয়ই

নােকাৱা ন ‘আৰু চািৰমাহ বাকী আেছ, তাৰ পাছেত ধান দাবৰ সময়

হ’ব?’ িক ু , মই হ’ ল তামােলাকক কওঁ, তামােলােক চ তুিল পথাৰৈল

চাৱা, এিতয়াও দাবৈল ধান পিক আেছ। ৩৬ িয জেন দায়, তওঁ বচ

পায় আৰু অন জীৱনৈল শস চপায়; তােত িয জেন ধান ৰােৱ আৰু

ধান দায়, েয়ােৱ এেকলেগ আন কেৰ। (aiōnios g166) ৩৭ ইয়াত

এই কথােটা সত য, ‘এজেন ৰােৱ আৰু আন জেন দায়’। ৩৮ মই

তামােলাকক এেন শস দাবৈল পঠােলাঁ, িযহৰ কাৰেণ তামােলােক ম

কৰা নাই; তাৰ কাৰেণ আন লােক পিৰ ম কিৰেল আৰু তামােলােক

তওঁেলাকেৰই মৰ শস গাটাইছা।” ৩৯ িয মিহলা গৰাকীেয় সা

িদিছল য “মই িয সকেলা কিৰেলাঁ, তওঁ মাক সই সকেলােক ক’ ল,”

তওঁৰ কথাত সই নগৰৰ অেনক চমৰীয়া মা েহ যীচুত িব াস কিৰেল।

৪০ লাক সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ তওঁক তওঁেলাকৰ লগত িকছুিদন

থািকবৈল অ েৰাধ কিৰেল। তওঁ তাত িদন থািকল। ৪১ তওঁৰ কথা

িন অেনেক িব াস কিৰেল। ৪২ তওঁেলােক সই মিহলা গৰাকীক ক’ ল,

“এিতয়া য আিম িব াস কিৰেছাঁ, কৱল তামাৰ কথােত নহয়, িক ু

আিম িনেজই তওঁৰ কথা িন বিুজ পােলাঁ য, এওঁ সঁচাৈকেয় জগতৰ

াণকতা।” ৪৩ িদনৰ পাছত তওঁ তাৰ পৰা গালীল েদশৈল গ’ল। ৪৪

কাৰণ যীচুেৱ িনেজ কিছল য, কােনা ভাববাদীেয় িনজৰ দশত মযদা

নাপায়; ৪৫ তওঁ যিতয়া গালীল েদশৈল আিহল, তিতয়া গালীলীয়া

লাক সকেল তওঁক সাদেৰেৰ হণ কিৰেল; কাৰণ তওঁেলােকা সই

িন াৰ পবৰ সময়ত িযৰচূােলমৈল গিছল আৰু তােত িন াৰ পবৰ সময়ত

তওঁ িয িয কিৰিছল, সই সকেলা তওঁেলােক দিখিছল। ৪৬ পাছত

তওঁ গালীল েদশৰ কা া নগৰৈল পনুৰ আিহল। ইয়ােত তওঁ পানীক

া াৰসৈল পিৰণত কিৰিছল। তিতয়া কফৰনাহূম নগৰত কােনা এজন

ৰাজ‐কমচাৰীৰ পু অ হ আিছল। ৪৭ তওঁ যিতয়া িনেল য

যীচু িয দীয়াৰ পৰা গালীল েদশৈল ঘিূৰ আিহেছ, তিতয়া তওঁ যীচুৰ

ওচৰৈল গ অ েৰাধ কিৰ ক’ ল, যীচুেৱ যন আিহ তওঁৰ ল’ৰাক কিৰ

িদেয়; িকয়েনা তওঁৰ ল’ৰা জন তিতয়া মেৰাঁ মেৰাঁ অৱ াত আিছল।

৪৮ যীচুেৱ তিতয়া তওঁক ক’ ল, “আেপানােলােক কােনা অ ুত িচন

আৰু আচিৰত কায নেদিখেল, মাৰ ওপৰত িব াস নকিৰব।” ৪৯ সই

ৰাজকমচাৰী জেন তওঁক ক’ ল, “মহাশয়, দয়া কিৰ মাৰ ল’ৰািটৰ মতুৃ

নহওেতই আহক!” ৫০ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ঘৰৈল যাওক, আেপানাৰ

ল’ৰা জেন জীৱন পােল।” মা হ জেন যীচুেৱ কাৱা কথাত িব াস কিৰেল

আৰু ঘৰৈল িছ গ’ল। ৫১ তওঁ যিতয়া ঘৰৈল উলিট গ আিছল, তিতয়া

বাটত তওঁৰ দাসেবােৰ লগ পাই ক’ ল, “আেপানাৰ ল’ৰা জন জীয়াই

উিঠল।” ৫২ তিতয়া তওঁ িসহঁতক িধেল, “িস কিতয়াৰ পৰা ভাল

হ’বৈল ধিৰেল?” িসহঁেত তওঁক ক’ ল, “কািল পৰীয়া সময়ত তাৰ ৰ

এিৰেল।” ৫৩ ল’ৰােটাৰ বােপেক বিুজব পািৰেল য িঠক সই সময়েত

যীচুেৱ তওঁক কিছল, “আেপানাৰ ল’ৰা জেন জীৱন পােল।” তিতয়া

সই ৰাজকমচাৰী আৰু তওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ যীচুত িব াস কিৰেল। ৫৪

যীচুেৱ পণুৰ িয দীয়াৰ পৰা গালীল েদশৈল গ এইেটা ি তীয় আচিৰত

িচন দখৱুােল।

৫ এই ঘটনাৰ পাছত যীচু িযৰচূােলমৈল গ’ল, কাৰণ সই সময়ত

ই দী সকলৰ এটা পব আিছল। ২ িযৰচূােলমত মষ‐ াৰৰ ওচৰত

এটা পখুৰুী আেছ। ই ী ভাষাত সই পখুৰুীেটাক ‘ বেথচদা’ বালা হয়।

পখুৰুীেটাত পাঁেচাটা চািল িদয়া ঘাট আিছল। ৩ সইেবাৰত কণা, খাৰা,

িনচলা আিদ কিৰ অেনক ৰগুীয়া মা হ পিৰ থােক। সই লাক সকেল

পানীত খলকিন উঠাৰ অেপ াত থােক। কাৰণ সমেয় সমেয় ভুৰ

এজন দূেত সই পখুৰুীৈল নািম গ পানীত আেলাড়ন তােল আৰু সই
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আেলাড়নৰ পাছেতই থেম িয জেন পানীত নািমব পােৰ, তওঁৰ িয

কােনা ৰাগ ভাল হ যায়। ৫ তাত আঠি শ বছৰ ধিৰ বমাৰ ভাগ কিৰ

থকা এজন ৰগুীয়া মা হ আিছল। ৬ যীচুেৱ তওঁক পিৰ থকা দিখ আৰু

ব িদনৰ ৰাগী যন জািন, তওঁক িধেল, “তুিম হ’বৈল ই া কৰা

ন?” ৭ ৰাগী জেন তওঁক উ ৰ িদেল, “মহাশয়, যিতয়া পানীত খলকিন

উেঠ, তিতয়া পখুৰুীত নমাই িদবৈল মাৰ কােনা মা হ নাই; সেয়, মই

যাওঁেত যাওঁেত মাতৈক আেগেয় আেন নােমৈগ।” ৮ যীচুেৱ তওঁক

ক’ ল, “উঠা, তামাৰ শয া তুিল ল খাজকািঢ় ফুৰা।” ৯ তিতয়াই সই

মা হ জেন হ’ল আৰু িনজৰ শয া তুিল ল খাজ কািঢ়বৈল ধিৰেল।

১০ সই িদনেটা িব ামবাৰ আিছল; সেয়েহ ই দী সকেল হাৱা

জনক ক’ ল, “আিজ িব ামবাৰ; িবধানৰ মেত শয া তুিল িনব নাপায়।”

১১ িক ু তওঁ তওঁেলাকক উ ৰ িদেল, “িয জেন মাক কিৰেল, সই

জেনই মাক ক’ ল, বােল তামাৰ শয া তুিল ল খাজকািঢ় ফুৰা।” ১২

তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ তামাৰ শয া তুিল ল খাজকািঢ় যাৱা

বিুল কাৱা সই মা হ জন কান?” ১৩ িক ু হাৱা মা হ জেন

‘ তওঁ কান আিছল’ তাক জনা নািছল। িকয়েনা সই ঠাইত অেনেক

িভৰ কৰাত, যীচু আতিৰ গিছল। ১৪ পাছত যীচুেৱ মি ৰত তওঁক

দখা পাই ক’ ল, “ চাৱা তুিম এিতয়া হ’লা! আৰু পাপ নকিৰবা,

যােত তামাৰ অিধক িত নহয়।” ১৫ তিতয়া সই মা েহ গ ই দী

সকলক ক’ ল, “িয জেন মাক কিৰেল, তওঁ যীচু।” ১৬ এই কাৰণেত

ই দী সকেল যীচুক তাড়না কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ তওঁ িব ামবােৰ

এইেবাৰ কম কিৰেল। ১৭ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ িপতেৃয়

এিতয়াৈলেক কম কিৰ আেছ, মেয়া কিৰেছাঁ।” ১৮ যীচুৰ এই কথাৰ

কাৰেণ ই দী সকেল তওঁক বধ কিৰবৈল উপায় িবচািৰেল। িকয়েনা

যীচুেৱ য কৱল িব ামবাৰৰ িবধান ল ন কিৰেল, এেন নহয়, তওঁ

ঈ ৰক িনজৰ িপতৃ বিুল মািত িনজেক ঈ ৰৰ সমান কিৰেল। ১৯ ইয়াৰ

উ ৰত যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই সঁচাৈকেয় আেপানােলাকক কওঁ,

পু ই িনজৰ পৰা এেকা কিৰব নাৱােৰ। িপতকৃ িয িয কৰা দেখ, কৱল

তােকেহ কিৰব পােৰ। ২০ কাৰণ, িপতেৃয় পু ক ম কেৰ আৰু িনেজ িয

কেৰ সই সকেলােক পু ক দখৱুায়। আেপানােলাক যন অিধক আচিৰত

হ যায়, তাৰ বােব তওঁ ইয়াতৈকেয়া মহৎ মহৎ কম পু ক দখৱুাব।

২১ িপতেৃয় যেনৈক মতৃকক তুিল জীৱন িদেয়, পু েয়া িয জনেক ই া

কেৰ, তওঁক জীৱন িদেয়। ২২ িপতেৃয় কােনা জনৰ সাধ‐িবচাৰ নকেৰ,

িক ু সম িবচাৰৰ ভাৰ তওঁ পু ক িদেল, ২৩ যােত িপতকৃ যেনৈক

সকেলােৱ স ান কেৰ, তেনৈক পু েকা যন স ান কেৰ; িয জেন পু ক

স ান নকেৰ, তওঁ তওঁক পেঠাৱা িপতেৃকা স ান নকেৰ। ২৪ মই

সঁচাৈকেয় কওঁ, িয জেন মাৰ কথা িন মাক পেঠাৱা জনত িব াস কেৰ,

তওঁৰ অন জীৱন আেছ আৰু তওঁ দাষীৰেূপ িবেবিচত নহ’ব, িক ু

মতুৃ ৰ পৰা জীৱনৈল পাৰ হ’ল। (aiōnios g166) ২৫আেপানােলাকক

সঁচাৈকেয় কওঁ, িয সময়ত মতৃ লােক ঈ ৰৰ পু ৰ মাত িনব, এেন

সময় আিহ আেছ, বৰং আিহ পােলিহ আৰু িয সকেল িনব, তওঁেলাক

জীৱ। ২৬ িকয়েনা িপতৃ িনেজ যেনৈক জীৱনৰ আিধকাৰী, তেনৈক তওঁ

পু েকা িনেজ জীৱনৰ অিধকাৰী হবৈল িদেল। ২৭ িপতেৃয় সই পু ৰ

হাতত মা হৰ সকেলা সাধ‐িবচাৰৰ মতা িদেল, কাৰণ তওঁ মা হৰ

পু । ২৮ এই কথা িন িবি ত নহ’ব; িকয়েনা এেন সময় আিহেছ, িয

সকল মদামত আেছ, তওঁেলাক সকেলােৱ ম ষ পু ৰ মাত িনব ২৯

আৰু ওলাই আিহব। সৎকম কৰা সকল জীৱনৰ পনুৰু ানৈল, ক

কৰা সকল সাধ‐িবচাৰৰ পনুৰু ানৈল ওলাই আিহব। ৩০ মই িনেজ

এেকা কিৰব নাৱােৰা; যেনৈক েনা, তেনৈকেয় িবচাৰ কেৰাঁ আৰু

মাৰ িবচাৰ ায়; িকয়েনা মই মাৰ িনজৰ ই া িবচৰা নাই, িক ু িয

জেন মাক পঠাইেছ, তওঁৰ ই ােহ িবচােৰা। ৩১ মই যিদ কৱল িনজৰ

িবষেয় িনেজ সা িদওঁ, তেনহেল মাৰ সই সা সত নহয়। ৩২

আন এজন আেছ, িয জেন মাৰ িবষেয় সা িদেয় আৰু মই জােনা য

তওঁ মাৰ িবষেয় িয সা িদেয়, সই সা সত । ৩৩আেপানােলােক

যাহনৰ ওচৰৈল লাক পঠাইিছল আৰু যাহেন সত ৰ পে সা িদিছল।

৩৪ অৱেশ মাৰ মা হৰ পৰা পাৱা সা ৰ েয়াজন নাই; তথািপ মই

এইেবাৰ কথা কেছাঁ, যােত আেপানােলােক পিৰ াণ পাব পােৰ। ৩৫ সই

যাহন আিছল এিট দীপ ৰপূ, তওঁ িনেজ িল পাহৰ িবলাই আিছল।

আেপানােলােক অলপ কালৰ বােব তওঁৰ পাহৰত আন উপেভাগ

কিৰবৈল ই ুক হিছল। ৩৬ িক ু মাৰ িয সা আেছ, সয়া যাহনৰ

সা তৈকেয়া মহ পণূ; কাৰণ িপতেৃয় মাক িয কামেবাৰ স ণূ কিৰবৈল

িদেছ, মই সইেবাৰ কােমই কিৰেছাঁ আৰু সইেবােৰ মাৰ িবষেয় সা

িদেয় য িপতেৃয় মাক পঠাইেছ। ৩৭ সই িপত,ৃ িয জেন মাক পঠােল,

তওঁ মাৰ িবষেয় সা িদেছ। আেপানােলােক তওঁৰ মাত কােনা

কােল না নাই; তওঁৰ আকৃিতও দখা নাই। ৩৮ তাৰ উপিৰ তওঁৰ

বাক ও আেপানােলাকৰ অ ৰত নাই; িকয়েনা িয জনক তওঁ পঠােল,

আেপানােলােক সই জনক িব াস নকেৰ। ৩৯আেপানােলােক সকেলা

ধমশা অিত মেনােযাগ সহকােৰ পেঢ়, কাৰণ আেপানােলােক ভােৱ

সইেবাৰৰ মােজিদেয় আেপানােলােক অন জীৱন পাব। সই শা েবােৰ

মাৰ িবষেয়ই সা িদেছ; (aiōnios g166) ৪০ তথািপ আেপানােলােক

জীৱন লাভ কিৰবৈল, মাৰ ওচৰৈল আিহব িনিবচােৰ। ৪১ মই মা হৰ

শংসাপাবৈল চ া নকেৰাঁ; ৪২ িক ু মই আেপানােলাকক জােনা য,

আেপানােলাকৰ অ ৰত ঈ ৰৰ িত ম নাই। ৪৩ মই মাৰ িপতৰৃ

নােমেৰ আিহেছাঁ আৰু আেপানােলােক মাক হণ নকেৰ; িক ু আন

কােনা যিদ িনজৰ নােমেৰআেহ, আেপানােলােক তওঁক হণ কিৰব। ৪৪

আেপানােলােক এজেন আন জনৰ পৰা শংসা হন কিৰবৈল আশা কেৰ,

িক ু িয শংসা একমা ঈ ৰৰ পৰা পাৱা যায়, তাৈল আশা নকেৰ।

সেয় আেপানােলােক কেনৈক িব াস কিৰব পািৰব? ৪৫ নাভািবব য

িপতৰৃ আগত মই আেপানােলাকক দাষী কিৰম; অ◌ােপানােলাকক দাষী

কেৰাঁতা আন এজন আেছ। িয মািচৰ ওপৰত আেপানােলােক আশা

কিৰেছ, তেৱঁই আেপানােলাকক দাষী কিৰেছ। ৪৬আেপানােলােক

যিদ মািচক িব াস কেৰ, তেনহেল মােকা িব াস কিৰেলেহঁেতন;

িকয়েনা মািচেয় মােৰই িবষেয় িলিখেছ। ৪৭ িক ু তওঁৰ িলখিন যিদ

আেপানােলােক িব াস নকেৰ, তেনহেল কেনৈক মাৰ কথা িব াস

কিৰব?”

৬ ইয়াৰ পাছত যীচু গালীল সাগৰৰ িসপাৰৈল গ’ল। এই সাগৰক

িতিবিৰয়া সাগেৰা কাৱা হয়। ২ তিতয়া ব মা হৰ এটা দল যীচুৰ

পােছ পােছ গ’ল, কাৰণ যীচুেৱ ৰাগী সকলৈল িয িয কিৰিছল, সই

সকেলা আচিৰত কাযৰ িচনেবাৰ তওঁেলােক দখা পাইিছল। ৩ পাছত

যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকল পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ গ বিহল। ৪ সই

সময়ত ই দী সকলৰ িন াৰ‐পবৰ িদন ওচৰ চািপ আিহিছল। ৫ যীচুেৱ

ওপৰৰ ফােল চাই দিখেল য এক বহৃৎ মা হৰ দল তওঁৰ ওচৰৈল

আিহ আেছ। তিতয়া তওঁ িফিলপক িধেল, “এওঁেলাকক খাৱাবৰ

কাৰেণ আিম ক’ৰ পৰা িপঠা িকিনবৈল পাম?” ৬ িফিলপক পৰী া

কিৰবৈলেক যীচুেৱ এই কথা ক’ ল, কাৰণ যীচুেৱ িক কিৰব তাক তওঁ

িনেজ জািনিছল। ৭ িফিলেপ উ ৰ িদেল, “এওঁেলাক েত েক যিদ

অলপৈকেয়া পায়, তথািপ শ আধিলৰ িপঠা িকিনেলও যেথ নহ’ব।” ৮

যীচুৰ িশষ সকলৰ মাজত এজনৰ নাম আিছল আি য়। তওঁ িচেমান

িপতৰৰ ভােয়ক। তওঁ যীচুক ক’ ল, ৯ “ইয়াত এজন সৰু ল’ৰা আেছ আৰু

তওঁৰ ওচৰত পাঁেচাটা যৱৰ িপঠা আৰু টা সৰু মাছ আেছ; িক ু ইমান

মা হৰ মাজত তােৰ িক হ’ব?” ১০ যীচুেৱ ক’ ল, “ লাক সকলক বিহবৈল

িদয়া।” সই ঠাইেত ভােলমান বন আিছল। তিতয়া সকেলা লাক তাৰ

ওপৰেত বিহল। তাত পৰুষুৰ সংখ াই ায় পাঁচ হাজাৰ আিছল। ১১ তাৰ

পাছত যীচুেৱ সই িপঠােকইখন ল ঈ ৰক ধ বাদ িদ বিহ থকা সকলৰ

মাজত ভগাই িদেল। তেনদেৰ তওঁ পাছত মােছা ভগাই িদেল। যেয়

িযমান িবচািৰেল িসমানৈক পােল। ১২ তেনৈক তওঁেলাক পিৰতৃ

হাৱাৰ পাছত যীচুেৱ িশষ সকলক ক’ ল, “িয টু ৰােবাৰ বাকী থািকল,

তাৰ এেকােৱই যন ন নহয়; সইেবাৰ এেকলেগ গাটাই লাৱা।” ১৩

তিতয়া িশষ সকেল সইেবাৰ গাটােল আৰু লাক সকেল খাৱাৰ পাছত



যাহন573

সই পাঁেচাটা যৱৰ িপঠাৰ িয টু ৰােবাৰ বাকী থািকল, সইেবাৰ গাটাই

তওঁেলােক বাৰটা পািচ পৰূ কিৰেল। ১৪ যীচুৰ এই আচিৰত কায দিখ

লাক সকেল কবৈল ধিৰেল, “জগতৈল িয জন ভাৱবাদী অহাৰ কথা আেছ,

এওঁ িন েয় সই ভাৱবাদী।” ১৫ যিতয়া যীচুেৱ বিুজেল য লাক সকেল

তওঁক জাৰ কিৰ তওঁেলাকৰ ৰজা পািতবৰ কাৰেণ ধিৰ িনবৈল উদ ত

হেছ; তিতয়া তওঁ আতিৰ অকেল সই পাহাৰৈল পণুৰ উিঠ গ’ল। ১৬

যিতয়া সি য়া নািম আিহল, যীচুৰ িশষ সকল সাগৰৰ তীৰৈল নািম

গ’ল। ১৭ তওঁেলােক গ এখন নাৱত উিঠল আৰু কফৰনাহূম নগৰৰ

ফােল সাগৰ পাৰ হ যাবৈল ধিৰেল। ইিতমেধ আ াৰ হ গিছল, িক ু

যীচু তিতয়াও তওঁেলাকৰ ওচৰ আিহ নাপােল। ১৮ বৰ জােৰেৰ বতাহ

বলাত সাগৰত ঢৗ উিঠিছল। ১৯ িশষ সকেল নাও বাই ায় পাঁচ ছয়

িকেলািমটাৰমান যাৱাৰ পাছত দিখেল, যীচু সাগৰৰ ওপেৰিদ খাজকািঢ়

নাৱঁৰ ওচৰৈল আিহ আেছ। তােক দিখ তওঁেলােক অিতশয় ভয় খােল।

২০ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “এয়া মইেহ! ভয় নকিৰবা।” ২১

িশষ সকেল যীচুক নাৱত তুিল লবৈল িবচািৰেল আৰু তওঁেলাক িয ঠাইৈল

গ আিছল, নাও খন তিতয়াই সই ঠাই পােলৈগ। ২২ িপছিদনা খনৰ

কথা। িয সকল লাক সাগৰৰ আন পাৰত িথয় হ আিছল, তওঁেলােক

দিখিছল য কৱল মা এখন নাৱৰ বািহেৰ সই ঠাইত আন এখেনা নাও

নািছল আৰু যীচু তওঁৰ িশষ সকলৰ সেত তাত িঠল, অকল িশষ

সকলেহ আতিৰ গিছল। ২৩ িক ু , ভুেৱ ধ বাদ িদয়াৰ পাছত লাক

সকেল িয ঠাইত িপঠা খাইিছল, সই ঠাইৰ ওচৰেত িতিবিৰয়াৰ পৰা

অহা িকছুমান নাও আিছল। ২৪ সেয়, লাক সকেল যিতয়া জািনেল য

যীচু আৰু তওঁৰ িশষ সকল সই ঠাইত নাই, তিতয়া তওঁেলােক সই

নাওেবাৰত উিঠ যীচুক িবচািৰ কফৰনাহূমৈল গ’ল। ২৫ সাগৰৰ িসেটা

পাৰত তওঁেলােক যীচুক দখা পাই ক’ ল, “ৰি , আপিুন ইয়াৈল কিতয়া

আিহল?” ২৬ যীচুেৱ তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “মই আেপানােলাকক

অিত সত ৰেূপ কওঁ, আেপানােলােক আচিৰত িচন দিখেছ কাৰেণ নহয়,

বৰং িপঠা খাই তৃ হাৱাৰ কাৰেণেহ মাক িবচািৰেছ। ২৭ য়ণীয়

আহাৰৰকাৰেণ ম কিৰবৈল এৰক; িক ু অন জীৱনৈলেক িয আহাৰ

থােক তাৰ কাৰেণ ম কৰক। সই আহাৰ মা হৰ পু ই আেপানােলাকক

িদব; িকয়েনা িপতৃ ঈ েৰ তওঁৰ ওপৰত িনজৰ মাহৰমািৰেল।” (aiōnios

g166) ২৮ লাক সকেল তওঁক িধেল, “ তেনহেল ঈ ৰৰ কম কিৰবৈল

আিম িক কিৰব লােগ?” ২৯ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “ঈ েৰ িয জনক পঠােল,

আেপানােলােক তওঁত িব াস কৰাই হেছ ঈ ৰৰ মেনানীত কম।” ৩০

তিতয়া তওঁেলােক তওঁক িধেল, “আিম দিখ িব াস কিৰবৈল আপিুন

িক এেন কায কিৰ আচিৰত িচন দখৱুাব? আপিুন িক কম কিৰব? ৩১

আমাৰ পবূপৰুষু সকেল মৰু া ত মা া খাইিছল; যেনৈক শা ত িলখা

আেছ, ‘ তওঁ তওঁেলাকক খাবৈল গৰ পৰা িপঠা িদেল’।” ৩২ যীচুেৱ

তওঁেলাকক ক’ ল, “মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, গৰ পৰা

সই িপঠা মািচেয় আেপানােলাকক িদয়া নািছল, িক ু মাৰ িপতেৃয়েহ

আেপানােলাকক গৰ পৰা কৃত িপঠা িদেয় ৩৩ িকয়েনা গৰ পৰা

নািম আিহ িযেহ জগতক জীৱন দান কেৰ, সেয় ঈ েৰ িদয়া িপঠা।”

৩৪ লাক সকেল ক’ ল, “ তেনহেল ভু, সই িপঠা আমাক সকেলা

সময়েত িদয়ক।” ৩৫ যীচুেৱ তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “জীৱন িদওঁতা

আহাৰ মেয়ই; িয জন মাৰ ওচৰৈল আেহ, তওঁৰ কিতয়াও ভাক

নালািগব; আৰু িয জেন মাত িব াস কেৰ, তওঁৰ কিতয়াও িপয়াহ

নালািগব। ৩৬ মই আেপানােলাকক কেছাঁ য, আেপানােলােক মাক

দিখেছ, িক ু আেপানােলােক িব াস নকেৰ। ৩৭ িপতেৃয় মাক িয

সকলক িদেছ, তওঁেলাক সকেলােৱই মাৰ ওচৰৈল আিহব; আৰু মাৰ

ওচৰৈল অহা জনক মই কিতয়াও বািহৰ কিৰ িনিদম। ৩৮ িকয়েনা মই

মাৰ িনজৰ ই া পৰূ কিৰবৈল গৰ পৰা নািম অহা নাই, িক ু মাক

পেঠাৱা জনৰ ই া পৰূ কিৰবৈলেহ নািম আিহেছাঁ। ৩৯ মাক পেঠাৱা

জনৰ ই া এই য, তওঁ মাক িয সকলক িদেল, তওঁেলাকৰ এজনেকা

যন মই নেহৰৱুাও, িক ু শষৰ িদনা তওঁেলাক সকেলােক যন মই

উঠাও। ৪০ মাৰ িপতৰৃ ই া এই‐ িয কােনােৱ পু ক দিখ তওঁত

িব াস কেৰ, তওঁ যন অন জীৱন পায়; আৰু শষৰ িদনা মই তওঁক

তুিলম।” (aiōnios g166) ৪১ পাছত ই দী নতা সকেল যীচুৰ িবষেয়

ভাৰেভাৰিন আৰ কিৰেল; িযেহতু তওঁ কিছল, “ গৰ পৰা নমা আহাৰ

মেয়ই;” ৪২ সই নতা সকেল কিছল, “এওঁ যােচফৰ পেুতক যীচু,

যাৰ বােপক‐মাকক আিম জােনা, সই জেনই নহয় ন? তেনহেল ‘মই

গৰ পৰা নািম আিহেছাঁ’ এই কথা এিতয়া তওঁ কেনৈক কেছ?” ৪৩

যীচুেৱ তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “আেপানােলােক িনজৰ মাজত সই

ভাৰেভাৰিন ব কৰক। ৪৪ িয জেন মাক পঠাইেছ, সই িপতেৃয় চপাই

নলেল, কােনও মাৰ ওচৰৈল আিহব নাৱােৰ; আৰু মই শষৰ িদনা

তওঁক তুিলম। ৪৫ ভাববাদী সকলৰ পু কত এই বিুল িলখা আেছ,

‘ তওঁেলাক সকেলােৱ ঈ ৰৰ পৰা িশ া লাভ কিৰব।’িয জেন িপতৰৃ পৰা

িন িশ া পাইেছ, তেৱঁই মাৰ ওচৰৈল আেহ। ৪৬ কােনােৱ য িপতকৃ

দিখেল, এেন নহয়, কৱল িয জন ঈ ৰৰ পৰা হয়, তেৱঁই িপতকৃ

দিখেল। ৪৭ মই সঁচাৈকেয় কেছাঁ, িয জেন িব াস কেৰ, সই জনৰ

অন জীৱন আেছ। (aiōnios g166) ৪৮ জীৱন িদওঁতা আহাৰ (িপঠা)

মেয়ই। ৪৯আেপানােলাকৰ িপতপৃৰুষু সকেল মৰু া ত মা া খাইিছল

আৰু তওঁেলাক মিৰল৷ ৫০ গৰ পৰা নািম অহা আহাৰ এেয়; িয মা েহ

ইয়াক খায়, তওঁ পনুৰ নমেৰ। ৫১ গৰ পৰা নমা জীৱনময় আহাৰ

মেয়ই। যিদ কােনােৱ এই আহাৰ খায়, তেনহেল তওঁ িচৰকাল জীৱ;

আৰু জগতৰ জীৱনৰ কাৰেণ মই িয আহাৰ িদম, সেয় মাৰ মাংস।” (aiōn

g165) ৫২এই কথাত ই দী সকল খঙত িল উিঠ পৰ েৰ বাকযু ত

িল হ ক’ ল, “ কেনৈক এই মা হ জেন তওঁৰ দহৰ মাংস আমাক

খাবৈল িদব পােৰ?” ৫৩ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “সঁচাৈকেয় মই

আেপানােলাকক কওঁ, মা হৰ পু ৰ মাংস নাখােল আৰু তওঁৰ তজ পান

নকিৰেল, আেপানােলাকৰ িভতৰত জীৱন নাই। ৫৪ িয কােনােৱ মাৰ

মাংস খায়, আৰু মাৰ তজ পান কেৰ, তওঁৰ অন জীৱন আেছ; আৰু

শষৰ িদনা মই তওঁক তুিলম। (aiōnios g166) ৫৫ িকয়েনা মাৰ মাংসই

কৃত ভ আৰু মাৰ তেজই কৃত পানীয়। ৫৬ িয জেন মাৰ মাংস

খায় আৰু মাৰ তজ পান কেৰ, সই জন মাত থােক, মেয়া তওঁত

থােকাঁ। ৫৭ যেনৈক জীিৱত িপতেৃয় মাক পঠােল আৰু িপতৰৃ কাৰেণ মই

জীিৱত আেছাঁ, তেনৈক িয কােনােৱ মাক ভাজন কেৰ, তেৱাঁ মাৰ

াৰাই জীয়াই থািকব। ৫৮ গৰ পৰা নমা আহাৰ এেয়ই। িপতপৃৰুষু

সকেল যেনৈক খােয়া মিৰল, তাৰ িনিচনা নহয়; িয জেন এই আহাৰ

খায়, সই জন িচৰকাল জীৱ।” (aiōn g165) ৫৯ এই সকেলা কথা যীচুেৱ

কফৰনাহূমত উপেদশ িদয়াৰ সময়ত নাম‐ঘৰত ক’ ল। ৬০ যীচুৰ িশষ

সকলৰ মাজৰ অেনেক এই কথা িন ক’ ল, “ই বৰ কিঠন িশ া; কােন

ইয়াক হণ কিৰব পােৰ?” ৬১ যীচুেৱ িনজৰ মনেত জািনব পািৰিছল

য তওঁৰ িশষ সকেল এই িবষয়ত বু বু বা বা কিৰ আেছ; সেয় তওঁ

িশষ সকলক িধেল, “এই কথাত তামােলােক মনত িবিঘিন পাইছা

নিক? ৬২ মা হৰ পু ক যিতয়া উ ত তওঁৰ আগৰ থকা ঠাইৈল উঠা

দিখবা, তিতয়া তামােলােক িক ভািববা? ৬৩আ াইেহ জীৱন িদেয়।

মাংস এেকা উপকাৰত নােহ; মই তামােলাকক িযেবাৰ কথা কেছাঁ, সই

কথাই আ া আৰু জীৱন। ৬৪ িক ু তামােলাকৰ মাজত এেন িকছুমান

আেছ, িয সকেল িব াস নকেৰ।” িকয়েনা যীচুেৱ আিদেৰ পৰা জািনিছল,

কােন কােন িব াস নকেৰ আৰু কােন তওঁক শ ৰ হাতত শাধাই

িদব। ৬৫ তওঁ পনুৰ ক’ ল, “এই কাৰেণ মই তামােলাকক কিছেলাঁ য,

িপতেৃয় ই া নকিৰেল কােনও মাৰ ওচৰৈল আিহব নাৱােৰ।” ৬৬ ইয়াৰ

পাছেত তওঁৰ িশষ সকলৰ মাজৰ অেনক উলিট গ’ল; তওঁৰ লগত পনুৰ

অহা‐ যাৱা নকিৰেল। ৬৭ যীচুেৱ তিতয়া সই বাৰ জন পাঁচিনক ক’ ল,

“ তামােলােকও যাবৈল ই া কৰা ন?” ৬৮ িচেমান িপতেৰ তওঁক উ ৰ

িদেল, “ ভু, আিম কাৰ ওচৰৈল যাম? অন জীৱনৰ কথা আেপানাৰ

ওচৰতেহ আেছ। (aiōnios g166) ৬৯আিম িব াস কিৰেছাঁ আৰু জািনেছাঁ

য আপিুনেয়ই ঈ ৰৰ পিব জন।” ৭০ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল,

“মই তামােলাক বাৰ জনক মেনানীত কৰা নাই ন? িক ু তামােলাকৰ

মাজেতা এজন িদয়াবলআেছ।” ৭১ ইয়াত ঈ িৰেয়াতীয়া িচেমানৰ পু
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িযহূদাৰ িবষেয় কিছল; িকয়েনা যিদও তওঁ বাৰ জনৰ মাজৰ এজন

আিছল, তথািপ তেৱঁ পাছত যীচুক শ ৰ হাতত শাধাই িদিছল।

৭ তাৰ পাছত যীচুেৱ গালীল েদশৰ িভন িভন ঠাইত ঘিূৰ ফুিৰেল।

ই দী সকেল তওঁক বধ কিৰবৈল েযাগ িবচািৰ থকা বােব যীচুেৱ

িয দীয়া েদশৈল যাবৈল ই া নকিৰেল। ২ তিতয়া ই দী সকলৰ

পঁজা‐পবৰ সময় ায় ওচৰ চািপিছল। ৩ সই কাৰণেত যীচুৰ ভােয়কহঁেত

তওঁক ক’ ল, “তুিম িয িয কাম কিৰছা, সইেবাৰ তামাৰ িশষ সকেল

দখা পাবৰ বােব তুিমও এই ঠাই এিৰ িয দীয়াৈল যাৱা৷ ৪ যিদ

কােনাবাই িনেজ জনাজাত হ’ব িবচােৰ, তেনহেল তওঁ গাপেন এেকা

নকেৰ। তুিম যিতয়া এইেবাৰ কামেক কৰা, তেনহেল জগতৰ স খুত

িনজেক দখউুৱা।” ৫ িকয়েনা তওঁৰ ভােয়ক সকেল তওঁত িব াস

কৰা নািছল। ৬ সেয় যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ িনৰিূপত সময়

এিতয়াও অহা নাই, িক ু তামােলাকৰ সময় সদায় আেছ। ৭ জগেত

তামােলাকক ঘণৃা কিৰব নাৱােৰ; মাকেহ ঘণৃা কেৰ; িকয়েনা মই জগতৰ

িবষেয় এই সা িদওঁ য, জগতৰ সকেলা কাম ম । ৮ তামােলােক

পবৈল যাৱা; মাৰ সময় এিতয়াও পণূ হাৱা নাই, সেয় মই এিতয়া

পবৈল নাযাওঁ।” ৯ তওঁেলাকক এইেবাৰ কথা কাৱাৰ পাছত যীচু গালীল

েদশেত থািক গ’ল। ১০ তওঁৰ ভােয়ক সকল পবৈল গ’ল আৰু পাছত

তেৱাঁ তাৈল গ’ল। িক ু তওঁ মকুিলৈক যাৱা নািছল, গাপেন গ’ল। ১১

পবৰ সময়ত ই দী সকেল যীচুক িবচািৰ সাধা‐ িধ কিৰেল, “ সই মা হ

জন ক’ত আেছ?” ১২ লাক সকলৰ মাজত যীচুৰ িবষেয় নানা ধৰণৰ

আেলাচনা হবৈল ধিৰেল। কােনা কােনােৱ ক’ ল, “ তওঁ এজন ভাল

মা হ।” আন িকছুমােন আেকৗ ক’ ল, “নহয়, নহয়, তওঁ লাক সকলক

ভুল পথত ল গেছ।” ১৩ িক ু ই দী সকলৰ ভয়ত তওঁৰ িবষেয় কােনও

মকুিলৈক এেকা কথা নক’ ল। ১৪ যিতয়া পবৰ আধা সময় পাৰ হ’ল,

তিতয়া যীচুেৱ মি ৰৈল গ উপেদশ িদবৈল আৰ কিৰেল। ১৫ তােত

ই দী সকেল অিতশয় আচিৰত হ ক’ ল, “এই লাক জেন কিতয়াও

কােনা িশ া নােলাৱাৈক ইমানেবাৰ ধম কথা কেনৈক জািনেল?” ১৬

যীচুেৱ তওঁেলাকক উ ৰ িদ ক’ ল, “এই উপেদশ মাৰ িনজৰ নহয়,

মাক পেঠাৱা জনৰেহ।” ১৭ যিদ কােনােৱ তওঁৰ ই া পালন কিৰবৈল

িবচােৰ, তেনহেল তওঁ জািনব য এই িশ া ঈ ৰৰ পৰা আিহেছ ন মই

িনজৰ পৰা কেছাঁ। ১৮ িয জেন িনজৰ পৰা কথা কয়, তওঁ িনজৰ মযদা

িবচােৰ; িক ু কােনা জেন যিদ পেঠাৱা জনৰ গৗৰৱ িবচােৰ, তেনহেল

তওঁ সত , আৰু তওঁৰ িভতৰত এেকা অসাধতুা নাই। ১৯ মািচেয়

জােনা আেপানােলাকক িবধান িদয়া নাই? িক ু আেপানােলাকৰ কােনও

য সই িবধান পালন নকেৰ। আেপানােলােক মাক িকয় বধ কিৰবৈল

িবচািৰেছ? ২০ লাক সকেল উ ৰ িদেল, “ তামাক ভূেত পাইেছ; তামাক

কােন বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ?” ২১ যীচুেৱ উ ৰত তওঁেলাকক ক’ ল,

“মই এটা কাম কিৰেলাঁ, তােত আেপানােলাক সকেলােৱ িব য় মািনেছ।

২২ মািচেয় আেপানােলাকক চু ৎ কৰাৰ ৰীিত িদেল আৰু আেপানােলােক

িব ামবােৰও িশ সকলৰ চু ৎ কেৰ। (মলূত: এই িবধান মািচৰ পৰা

নহয়, িক ু িপতপৃৰুষু সকলৰ পৰােহ আিহেছ); ২৩ মািচৰ িবধান যন

উল ন কৰা নহয়, এই যিু েত যিদ িব াম বােৰও মা হৰ চু ৎ কৰা

হয়, তেনহেল মই িব ামবােৰ এজন মা হক স ণূভােৱ কিৰেলাঁ

কাৰেণ আেপানােলাকৰ মাৰ ওপৰত িকয় খং উিঠেছ? ২৪ উপৰৱুাৈক

চাই িবচাৰ নকিৰব, বৰং ায়‐িবচাৰ কৰক।” ২৫ তিতয়া িযৰচূােলমৰ

কইজনমান লােক ক’ ল, “িয জনক তওঁেলােক বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ,

এেৱঁই জােনা সই জন নহয়? ২৬ িক ু চাৱা, এওঁেতা মকুিলৈক কথা ক

আেছ, তথািপ তওঁেলােক এওঁক এেকা কাৱা নাই। তেনহেল, এেন

হব পােৰ নিক, শাসনকতা সকেল সঁচাই জািনব পািৰেছ য এই লাক

জেনই ী ? ২৭এওঁ ক’ৰ পৰা আিহেছ, তাক আিম জােনা; িক ু ী

আিহেল, কােনও নাজািনব, তওঁ ক’ৰ পৰা আিহেছ।” ২৮ তিতয়া যীচুেৱ

মি ৰত িশ া িদেল আৰু উ েৰ ক’ ল, “আেপানােলােক মাক জােন

আৰু মই ক’ৰ পৰা আিহেছাঁ, সই িবষেয়ও জােন৷ মই িনজ ই ােৰ অহা

নাই, িক ু িয জেন মাক পঠােল, তওঁ সত ; তওঁক আেপানােলােক

নাজােন। ২৯ মই হ’ ল তওঁক জােনা; িকয়েনা মই তওঁৰ পৰা আিহেছাঁ

আৰু তেৱঁই মাক পিঠয়ােল।” ৩০ তােত সই লাক সকেল তওঁক

ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; তথািপ কােনও তওঁৰ গাত হাত িনিদেল;

িকয়েনা তিতয়া তওঁৰ সময় হাৱা নািছল। ৩১ িক ু লাক সকলৰ

অেনেক তওঁত িব াস কিৰেল। তওঁেলােক ক’ ল, “এই লাক জেন

অেনক আচিৰত কাম কিৰেছ। িক ু ী যিতয়া আিহব, তিতয়া তওঁ

এওঁতৈক অিধক আচিৰত িচনৰ কায কিৰব নিক?” ৩২ লাক সকেল য

যীচুৰ িবষেয় এেনেবাৰ কথা কাৱা‐ ই কিৰ আেছ, সই িবষেয় ফৰীচী

সকেল িনবৈল পােল। তিতয়া ধান পেুৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল

তওঁক ব ী কিৰবৈল িবষয়া সকলক পিঠয়াই িদেল। ৩৩ যীচুেৱ ক’ ল,

“মই অলপ কালেহ আেপানােলাকৰ লগত আেছাঁ। তাৰ পাছত িয জেন

মাক পিঠয়াইেছ, মই তওঁৰ ওচৰৈল যাম। ৩৪আেপানােলােক মাক

িবচািৰব, িক ু নাপাব; আৰু মই িয ঠাইৈল যাম, আেপানােলাক তাৈল যাব

নাৱািৰব।” ৩৫ ই দী সকেল তিতয়া পৰ েৰ কথা পািতেল, “আিম

য তওঁক িবচািৰ নাপাম, এেনৈক তওঁেনা ক’ ল যাব? ীক সকলৰ

মাজত িয সকল ই দী বাস কিৰেছ, তাৈল গ তওঁেলাকক িশ া িদব

নিক? ৩৬ তওঁ য কেছ, ‘ মাক িবচািৰবা, িক ু নাপাবা, আৰু মই িয

ঠাইত থািকম, তাৈল যাব নাৱািৰবা’, এইেটােনা িক কথা?” ৩৭ পবৰ

শষৰ িদন ‐ িয িদনেটা পবৰ ধান িদন, সইিদনা যীচুেৱ অ টুিক িথয়

হল, আৰু উ েৰ ক’ ল, “ কােনা মা হৰ যিদ িপয়াহ লােগ, তওঁ মাৰ

ওচৰৈল আিহ পান কৰক। ৩৮ িয কােনােৱ মাত িব াস কেৰ, ধমশা ত

কাৱাৰ দেৰ, তওঁৰ িভতৰৰ পৰা জীৱনময় জলৰ নেবাৰ ওলাই ব

যাব।” ৩৯ যীচুক িব াস কৰা সকেল য আ া পাব, সই িবষেয় তওঁ

এই কথা ক’ ল। িকয়েনা তিতয়াৈলেক আ া িদয়া হাৱা নািছল, কাৰণ

তিতয়াৈলেক যীচু মিহমাি ত হাৱা নািছল। ৪০ এই সকেলা কথা িন,

লাক সকলৰ কােনা কােনােৱ ক’ ল, “এওঁ সঁচাই সই ভাৱবাদী।” আন

িকছুমােন ক’ ল, “এওঁ ী ।” ৪১ িক ু িকছুমােন ক’ ল, “িক? ী জােনা

গালীল েদশৰ পৰা ওলাব? ৪২ ধমশা ত কাৱা নাই জােনা, ী য

দায়দুৰ বংশৰ পৰা হব আৰু দায়দু িয বৎেলহম নগৰত আিছল, তওঁ

তাৰ পৰাই আিহব?” ৪৩ এইদেৰ যীচুৰ িবষয়ক ল লাক সকলৰ মাজত

মতেভদ সিৃ হ’ল। ৪৪ তওঁেলাকৰ কােনা কােনােৱ তওঁক ধিৰবৈল

িবচািৰেল, তথািপ কােনও তওঁৰ গাত হাত িনিদেল। ৪৫ তিতয়া িয

িবষয়া সকলক পেঠাৱা হিছল, তওঁেলাক ধান পেুৰািহত আৰু ফৰীচী

সকলৰ ওচৰৈল ঘিূৰ আিহল। তওঁেলােক িসহঁতক িধেল, “তাক িকয়

নািনলা?” ৪৬ তিতয়া িবষয়া সকেল উ ৰ িদেল, “ সই জনৰ দেৰ কােনা

মা েহ কিতয়াও আেগেয় কথা কাৱা নাই।” ৪৭ তিতয়া ফৰীচী সকেল

উ ৰ িদেল, “ তামােলােকা তেনহেল ভাল গলা নিক? ৪৮ শাসনকতা

বা ফৰীচী সকলৰ মাজৰ কােনাবাই জােনা তাক িব াস কিৰেছ? ৪৯

িক ু এই লাক সকেল িবধানৰ এেকােক নাজােন, তওঁেলাক অিভশ ।”

৫০ তওঁেলাকৰ মাজৰ নীকদীম, িয জেন আেগেয় যীচুৰ ওচৰৈল গিছল,

সই জেন তওঁেলাকক ক’ ল, ৫১ “ থেম কােনা মা হৰ কথা িনেল

আৰু তওঁৰ কম নাজািনেল, আমাৰ িবধােন জােনা তওঁক দাষী কেৰ?”

৫২ তােত তওঁেলােক তওঁক উ ৰ িদেল, “তুিমও গালীল েদশৰ মা হ

নিক? িবচািৰ চাৱা, দিখবা য গালীল েদশৰ পৰা কােনা ভাৱবাদীৰ

আিবভাৱ হাৱা নাই।” ৫৩ তাৰ পাছত ই দী সকল িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল

িছ গ’ল।

৮ যীচু জতুন পবতৈল গ’ল। ২ অিত ৰািতপৱুােত তওঁ পণুৰ মি ৰৈল

আিহল; তিতয়া সকেলা মা হ তওঁৰ ওচৰৈল অহাত তওঁ বিহ

তওঁেলাকক উপেদশ িদবৈল ধিৰেল। ৩ তেনেত িবধানৰ অধ াপক আৰু

ফৰীচী সকেল ব িভচাৰ কমত ধৰা এগৰাকী মিহলাক আিন তওঁেলাকৰ

মাজত থেল। ৪ তওঁেলােক যীচুক িধেল, “ হ ৰ,ু এই মিহলা গৰাকী

ব িভচাৰ কম কেৰাঁেতই ধৰা পিৰল। ৫ এিতয়া, মািচৰ িবধানত আমাক

আ া িদেছ য, এেন মিহলাক িশল দিলয়াই মািৰব লােগ। এেন লত
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আপিুন তাইৰ িবষেয় িক কয়?” ৬ এই কথা তওঁেলােক যীচুক পৰী া

কিৰবৈল ক’ ল, যােত তওঁৰ নামত দাষােৰাপ কিৰবৈল িকবা সূ পাব

পােৰ। িক ু যীচুেৱ তলৈল মৰু কিৰ আঙুিলেৰ মািটত িলিখবৈল ধিৰেল।

৭ িক ু তওঁেলােক যিতয়া বােৰ বােৰ তওঁক িধবৈল ধিৰেল, তওঁ

মৰূ দািঙ তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলাকৰ মাজত িয জন িন াপী,

তেৱঁই থেম তাইৈল িশল দিলয়াওক।” ৮ পাছত তওঁ পণুৰ বাৰ তলৈল

মৰূ কিৰ মািটত আঙুিলেৰ িলিখব ধিৰেল। ৯ এই কথা িন তওঁেলাকৰ

বয়সীয়া সকলৰ পৰা আৰ কিৰ শষৰ জনৈলেক এজন এজনৈক সকেলা

বািহৰৈল ওলাই গ’ল৷ অৱেশষত কৱল যীচু আৰু তওঁেলাকৰ মাজত

িথয় হ থকা সই মিহলা গৰাকীেহ সই ঠাইত থািকল। ১০ যীচুেৱ উিঠ

সই মিহলা গৰাকীক িধেল, “ হ নাৰী, তামাক অপবাদ িদয়া সকল

ক’ত গ’ল? তামাক কােনও দাষী নকিৰেল নিক?” ১১ তাই ক’ ল,

“নাই, কােনও নকিৰেল ভু।” যীচুেৱ ক’ ল, “মেয়া দাষী নকেৰাঁ; যাৱা,

এিতয়াৰ পৰা পনুৰ পাপ নকিৰবা।” ১২ ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ আেকৗ লাক

সকলৰ লগত কথা কবৈল ধিৰেল, “মই জগতৰ পাহৰ; িয জন মাৰ পােছ

পােছ আেহ, তওঁ আ াৰত ফুিৰ, জীৱনৰ পাহৰ পাব।” ১৩ তিতয়া

ফৰীচী সকেল তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ সা সত নহয়, কাৰণ তুিম িনেজ

িনজৰ িবষেয় সা িদছা।” ১৪ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল,

“যিদও মই িনজৰ িবষেয় িনেজ সা িদেছাঁ, তথািপ মাৰ সা সত ;

িকয়েনা মই ক’ৰ পৰা আিহেলাঁ, আৰু ক’ ল গ আেছাঁ, সই িবষেয় মই

জােনা; িক ু আেপানােলােক মই ক’ৰ পৰা আিহেছাঁ, বা ক’ ল যাওঁ সই

িবষেয় নাজােন। ১৫আেপানােলােক মাংিসক ভাব অ সােৰ সাধ‐িবচাৰ

কিৰেছ; মই এেনদেৰ লাকৰ িবচাৰ নকেৰাঁ। ১৬ তথািপ যিদ িবচাৰ

কেৰাঁ, তেনহেল মাৰ সাধ‐িবচাৰ সত ; িকয়েনা মই অকলশৰীয়া নহওঁ;

মইেতা আেছাঁেৱই, আৰু মাক পেঠাৱা িপতওৃ আেছ। ১৭আেপানােলাকৰ

িবধানত িলখা আেছ, জনৰ সা যিদ এেক হয়, তেনহেল ই সত হয়।

১৮ মই িনজৰ িবষেয় িনেজ সা িদেছাঁ, আৰু মাক পেঠাৱা িপতেৃয়ও

মাৰ িবষেয় সা িদেছ।” ১৯ তিতয়া তওঁেলােক যীচুক িধেল,

“ তামাৰ িপতৃ ক’ত আেছ?” যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “আেপানােলােক মােকা

নাজােন আৰু মাৰ িপতেৃকা নাজােন; মাক জনা হ’ ল মাৰ িপতেৃকা

জািনেলেহঁেতন।” ২০ মি ৰৰ ধনভঁৰালৰ কাষত থািক িশ া িদওঁেত

তওঁ এইেবাৰ কথা ক’ ল; তথািপ তিতয়াও তওঁৰ সময় উপি ত হাৱা

নাই বােব কােনও তওঁক ব ী নকিৰেল। ২১ পাছত তওঁ আেকৗ

ফৰীচী সকলক ক’ ল, “মই যাওঁ; আেপানােলােক মাক িবচািৰব, িক ু

আেপানােলাক িনজ িনজ পাপেত মিৰব। মই িয ঠাইৈল যাওঁ, সই ঠাইৈল

আেপানােলােক যাব নাৱােৰ।” ২২ তিতয়া ই দী সকেল ক’ ল, “এওঁ িক

আেপানঘাতী হ’ব নিক? িকয়েনা ‘মই িয ঠাইৈল যাওঁ আেপানােলােক

সই ঠাইৈল যাব নাৱােৰ’ বিুল য কেছ?” ২৩ তওঁ তওঁেলাকক

ক’ ল, “আেপানােলাক তলৰ পৰা আিহেছ আৰু মই ওপৰৰ পৰা আিহেছাঁ;

আেপানােলাক এই জগতৰ; িক ু মই এই জগতৰ নহওঁ। ২৪এই কাৰণেত

আেপানােলাকক ক’ লা য, ‘আেপানােলাক িনজ িনজ পাপ সমহূেত

মিৰব’; আেপানােলােক যিদ িব াস নকেৰ য মেয়ই সই জন, তেনহেল

অ◌ােপানােলাক িনজ িনজ পাপ সমহূত মিৰব।” ২৫ তিতয়া তওঁেলােক

তওঁক িধেল “তুিম না কান?” যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ সই িবষেয়

থমেৰ পৰা মই আেপানােলাকক ক আেছাঁ। ২৬আেপানােলাকৰ িবষেয়

ক’বৈল আৰু িবচাৰ কিৰবৈল অেনক কথা মাৰ আেছ। িক ু মাক িয

জেন পিঠয়াইেছ, তওঁ সত ; মই তওঁৰ পৰা িয িনেলাঁ, সই িবষেয়

জগতক কেছাঁ।” ২৭ তওঁ য িপতৰৃ িবষেয় এই কথা ক’ ল ইয়াক

তওঁেলােক বিুজ নাপােল। ২৮ সেয় যীচুেৱ ক’ ল, “আেপানােলােক

যিতয়া মা হৰ পু ক ওপৰৈল তুিলব, তিতয়া আেপানােলােক জািনব য

মইেয় সই জন আৰু মই িনজৰ পৰা এেকা নকেৰাঁ। িপতেৃয় যেনৈক

মাক িশকাইেছ, মই সইদেৰই এইেবাৰ কথা কেছাঁ। ২৯ মাক িয

জেন পঠােল, তওঁ মাৰ লগত আেছ। তওঁ মাক অকলশৰীয়াৈক ৰখা

নাই, িকয়েনা মই সদায় তওঁৰ সে াষজনক কাম কেৰাঁ।” ৩০ যীচুেৱ

যিতয়া এইেবাৰ কথা ক আিছল, অেনেক তওঁত িব াস কিৰেল। ৩১ িয

ই দী সকেল তওঁক িব াস কিৰেল, যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ মাৰ

বাক েত যিদ আেপানােলাক থােক, তেনহেল সঁচাৈকেয় আেপানােলাক

মাৰ িশষ ; ৩২আৰু আেপানােলােক সত ক জািনব আৰু সই সত ই

আেপানােলাকক মু কিৰব।” ৩৩ তওঁেলােক তওঁক উ ৰ িদেল, “আিম

অ াহামৰ বংশধৰ; আৰু কিতয়াও কােৰা সৱাকম কৰা নাই; তেন লত

‘আেপানােলাকক মু কৰা হ’ব’, এেন কথা তুিম কেনৈক কছা?” ৩৪

যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “মই আেপানােলাকক সঁচাই কওঁ, িয কােনােৱ পাপ‐

আচৰণ কেৰ তওঁ পাপৰ দাস। ৩৫ দাস পিৰয়ালত িচৰকাল নাথােক,

িক ু স ান হ’ ল সদায় পিৰয়ালত থােক। (aiōn g165) ৩৬ এই কাৰেণ

পু ই যিদ আেপানােলাকক মু কেৰ, তেনহেল আেপানােলাক অৱেশ ই

মু হ’ব। ৩৭আেপানােলাক য অ াহামৰ বংশধৰ, সই িবষেয় মই

জােনা; িক ু আেপানােলােক মাক বধ কিৰবৈল উপায় িবচািৰ ফুিৰেছ;

কাৰণ আেপানােলাকৰ অ ৰত মাৰ বাক ই ঠাই নাপায়। ৩৮ মই মাৰ

িপতৰৃ ওচৰত িয দিখেলাঁ, সই িবষেয়ই ক থােকা আৰু আেপানােলােকও

আেপানােলাকৰ িপতৰৃ পৰা িয িনেল, তােকই কিৰ থােক।” ৩৯

তাৰ উ ৰত তওঁেলােক যীচুক ক’ ল, “আমাৰ িপতৃ অ াহাম।” যীচুেৱ

তওঁেলাকক ক’ ল, “আেপানােলাক যিদ অ াহামৰ স ান হয়, তেনহেল

অ াহােম িয কিৰেল, আেপানােলােকও তেন কম কিৰেলেহঁেতন। ৪০

ঈ ৰৰ ওচৰৰ পৰা িয সত মই িনেলা, তােকই আেপানােলাকক কেছাঁ।

তথািপ এিতয়া আেপানােলােক মােক বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ; িক ু

অ াহােমেতা এেন কম কৰা নাই। ৪১আেপানােলাকৰ িপতেৃয় িয কম

কেৰ, আেপানােলােক তােক কেৰ।” তওঁেলােক তিতয়া যীচুক ক’ ল,

“আিম জাৰজ স ান নহওঁ; আমাৰ এজন িপতৃ আেছ, তওঁ ঈ ৰ।” ৪২

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ঈ ৰ আেপানােলাকৰ িপতৃ হাৱা হ’ ল,

আেপানােলােক মাক ম কিৰেলেহঁেতন; িকয়েনা মই ঈ ৰৰ ওচৰৰ

পৰা আিহেছাঁ; মই িনজৰ পৰা আিহ ইয়াত থকা নাই, িক ু ঈ েৰেহ মাক

ইয়াৈল পিঠয়ােল। ৪৩ আেপানােলােক মাৰ কথােবাৰ িকয় বেুজ?

তাৰ কাৰণ এই য আেপানােলােক মাৰ কথােবাৰ িন সহন কিৰব

পৰা নাই। ৪৪ চয়তান আেপানােলাকৰ িপতৃ আৰু আেপানােলাক তাৰ

পৰা হেছ। সই কাৰেণ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ সই িপতৰৃ

অিভলাষ পণূ কিৰবৈল ই া কেৰ। চয়তান আিদেৰ পৰা নৰবধী; িস

সত ত নাথােক, িকয়েনা তাৰ িভতৰত সত নাই। িস যিতয়া িমছা কথা

কয়, তিতয়া িস িনজৰ ভাৱৰ পৰাই কয়। কাৰণ িস িমছলীয়া আৰু

সকেলা িমছাৰ বােপক। ৪৫ মই সত কথা কওঁ বােব আেপানােলােক

মাক িব াস নকেৰ। ৪৬আেপানােলাকৰ মাজৰ কােন মাক পাপী বিুল

দাষী কিৰব পােৰ? মই যিদ সত কথা কেছাঁ, তেনহেল আেপানােলােক

িকয় মাক িব াস নকেৰ? ৪৭ িয জন ঈ ৰৰ লাক, তওঁ ঈ ৰৰ কথা

েন। আেপানােলােক সই বােবই েন, কাৰণ আেপানােলাক ঈ ৰৰ

লাক নহয়৷” ৪৮ ই দী সকেল উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “আিম সঁচাৈকেয়

জােনা কাৱা নািছেলা য তুিম এজন চমৰীয়া, আৰু তামাৰ িভতৰত এটা

ভূত আেছ?” ৪৯ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “ মাক ভূেত পাৱা নাই, বৰ

মই মাৰ িপতকৃ স ান কেৰাঁ; িক ু , আেপানােলােক মাক অস ান

কেৰ। ৫০ মই মাৰ িনজৰ মযদা িনিবচােৰাঁ; িক ু এজন আেছ িয জেন

িবচােৰ আৰু তওঁ িবচােৰা কেৰ। ৫১ মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয়

কওঁ, কােনােৱ যিদ মাৰ বাক পালন কেৰ, তওঁ কােনা কােল মতুৃ ক

নেদিখব।” (aiōn g165) ৫২ ই দী সকেল তওঁক ক’ ল, “এিতয়া আিম

সঁচাই বিুজেছা য তামাৰ গাত ভূত আেছ। অ াহাম আৰু ভাৱবাদী সকল

মিৰ গ’ল, িক ু তুিম কছা, ‘ কােনােৱ যিদ মাৰ বাক পালন কেৰ,

তওঁ কােনা কােল মতুৃ েভাগ নকিৰব।’ (aiōn g165) ৫৩ তুিম িক আমাৰ

ওপৰ‐িপতৃ অ াহামতৈকেয়া মহান হ’লা নিক? তওঁৰ মতুৃ হ’ল আৰু

ভাৱবাদী সকলেৰা মতুৃ হ’ল; তুিম িনজেক কান বিুল ভািৱছা?” ৫৪

যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “মই যিদ িনেজ িনজক মিহমাি ত কেৰাঁ, তেনহেল

মাৰ মিহমাৰ এেকা মলূ নাই; িক ু মাৰ িপত,ৃ িয জনক আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ঈ ৰ বিুল দাবী কেৰ, তেৱঁই মাক গৗৰৱাি ত কেৰ।

৫৫আেপানােলােক তওঁক নাজােন; মই হ’ ল তওঁক জােনা; মই তওঁক



যাহন 576

নাজােনা বিুল যিদ কওঁ, তেনহেল আেপানােলাকৰ িনিচনা িমছলীয়া

হ’ম। িক ু মই তওঁক জােনা, আৰু তওঁৰ বাক পালন কেৰাঁ। ৫৬

আেপানােলাকৰ ওপৰ‐পৰুষু অ াহােম মাৰ িদন দখাৰ আশাত উ ািসত

হিছল; তওঁ সইিদন দিখেল আৰু আন কিৰেল।” ৫৭ ই দী সকেল

যীচুক ক’ ল, “ তামাৰ বয়স এিতয়াও প াশ বছৰ হাৱাই নাই আৰু তুিম

অ াহামক দিখলা ন?” ৫৮ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “সঁচাৈকেয় মই

আেপানােলাকক কওঁ, অ াহামৰ জ ৰ আগেৰ পৰা মই আেছাঁ।” ৫৯

তিতয়া তওঁেলােক তওঁক মািৰবৰ কাৰেণ িশল তুিল ল’ ল। িক ু যীচুেৱ

গাপেন মি ৰৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই গ’ল।

৯ যীচুেৱ বােটিদ গ থকাৰ সময়ত এজন ওপজােৰ পৰা অ মা হক

দিখেল। ২ তওঁৰ িশষ সকেল তওঁক িধেল, “ৰি এই মা হ

কাৰ পাপৰ কাৰেণ অ হ উপিজল? িস িনেজ পাপ কিৰেল, ন তওঁৰ

মাক‐বােপেক পাপ কিৰেল?” ৩ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “িস িনেজও পাপ

কৰা নাই, আৰু তাৰ মাক‐বােপেকও কৰা নাই, িক ু এওঁৰ মাধ েমিদ

ঈ ৰৰ কম কািশত হ’বৈলেহ হেছ। ৪আিম িদন থােকােতই মাক

পেঠাৱা জনৰ কম কিৰব লােগ। ৰািত হ আিহেছ, তিতয়া কােনও

কম কিৰব নাৱািৰব। ৫ িযমান িদন মই জগতত আেছাঁ, মইেয় জগতৰ

পাহৰ।” ৬ এই কথা কাৱাৰ পাছত তওঁ মািটত থইু পলাই, থইুেৰ

বাকা কিৰেল আৰু অ লাক জনৰ চ ত সই বাকা সািন বা িলিপ

িদেল। ৭ তাৰ পাছত তওঁক ক’ ল, “ যাৱা; চীেলাহৰ পখুৰুীত গ ধইু

পেলাৱা।” (‘চীেলাহ’ৰ অ বািদত অথ ‘পেঠাৱা হ’ল’); তিতয়া মা হ

জেন গ ধেুল আৰু দিৃ পাই ঘিূৰ আিহল। ৮ তােক দিখ তওঁৰ িতেবশী

আৰু িয সকেল তওঁক আেগেয় িভ া কৰা দিখিছল, তওঁেলােক কবৈল

ধিৰেল, “ই সই জন মা হ নহয় ন, িয জেন বিহ িভ া মািগ থােক?”

৯ কােনা কােনােৱ ক’ ল, “হয়, ইেয়ই সই জন।” আন কােনাবাই

ক’ ল, “নহয়; িক ু ই দখাত তাৰ িনিচনা।” িক ু মা হ জেন িনেজ ক’ ল,

“হয়, মই সই জেনই হওঁ।” ১০ তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ তেনহ’ ল

তামাৰ চ কেনৈক মকুিল হ’ল?” ১১ তওঁ উ ৰ িদেল, “যীচু নামৰ

মা হ জেন মািট বাকা কিৰেল আৰু মাৰ চ ত সই বাকা িলিপ িদ বা

সািন িদ ক’ ল, ‘চীেলাহ’ ল গ ধইু পেলাৱা’; সইদেৰ মই গ ধাৱাত

দখা পােলাঁ।” ১২ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক িধেল, “ সই জন ক’ত

আেছ?” তওঁ ক’ ল “মই নাজােনা।” ১৩ িয জন মা হ আেগেয় অ

আিছল, লাক সকেল তওঁক ফৰীচী সকলৰ ওচৰৈল ল গ’ল। ১৪ িযিদনা

যীচুেৱ বাকা কিৰ তওঁৰ চ মকুিল কিৰিছল, সই িদনেটা িব ামবাৰ

আিছল। ১৫ সই কাৰেণ ফৰীচী সকেল আেকৗ তওঁক িধেল

য তওঁ কেনৈক দিৃ ঘৰূাই পােল। তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তওঁ

মাৰ চ ত বাকা লগাই িদেল, আৰু মই ধইু িদয়াত এিতয়া মই দখা

পাওঁ।” ১৬ তােত ফৰীচী সকলৰ িকছুমােন ক’ ল, “এই মা হ ঈ ৰৰ

ওচৰৰ পৰা অহা নাই; িকয়েনা িস িব ামবাৰ পালন নকেৰ।” িক ু আন

কােনা কােনােৱ ক’ ল, “িক ু পাপী মা েহ কেনৈক এেন আচিৰত কাম

কিৰব পােৰ?” এইদেৰ তওঁেলাকৰ মাজত ভাগ ভাগ হ’ল। ১৭ সেয়,

তওঁেলােক আেকৗ সই অ জনক িধেল, “িয মা হ জেন তামাৰ চ

মকুিল কিৰেল, তুিম তওঁৰ িবষেয় িক কাৱা?” মা হ জেন ক’ ল, “ তওঁ

এজন ভাৱবাদী।” ১৮ মা হ জনৰ মাক‐বােপকক মািত আিন ধা

পয ই দী সকেল িব াস নকিৰেল য এই মা হ জন আগেত অ

আিছল আৰু এিতয়া দখা পাইেছ। ১৯ তওঁেলােক তওঁৰ মাক‐বােপকক

িধেল, “এই জন তামােলাকৰ সই ল’ৰা জন হয় ন, িয জনৰ িবষেয়

তামােলােক ক থাকা য িস অ হেয় জি িছল। তেনহেল িস এিতয়া

কেনৈক দখা পাইেছ?” ২০ তওঁৰ মাক‐বােপেক উ ৰ িদেল, “আিম

জােনা, ই আমােৰ ল’ৰা আৰু িস ওপজােৰ পৰা অ আিছল। ২১ িক ু

িস এিতয়া কেনৈক দিৃ পাইেছ, তাক নাজােনা; আৰু কােন তাৰ চ

মকুিল কিৰেল, সই িবষেয়ও নাজােনা; তাৰ বয়স হেছ, তােক ধক,

িসেয় িনজৰ িবষেয় িনেজ ক’ব।” ২২ ই দী সকলৰ ভয়েত তওঁৰ মাক‐

বােপেক এই কথা ক’ ল। িকয়েনা ই দী সকেল আেগেয় ি ৰ কিৰিছল য

কােনােৱ যিদ যীচুক মচীহ বিুল ীকাৰ কেৰ, তেনহেল তওঁক নাম‐

ঘৰৰ পৰা বািহৰ কৰা হ’ব। ২৩ এই কাৰণেত, তওঁৰ মাক‐বােপেক

ক’ ল, “িস বয়সীয়া; তাক সাধক।” ২৪ তিতয়া তওঁেলােক আেগেয়

অ হ থকা মা হ জনক ি তীয় বাৰ মািত ক’ ল, “ঈ ৰৰ মিহমা কৰা;

সই মা হ য এজন পাপী তাক আিম জােনা।” ২৫ তােত তওঁ উ ৰ

িদেল, “ তওঁ পাপী হয় ন নহয়, তাক মই নাজােনা; িক ু এটা িবষয়

জােনা য মই অ আিছেলাঁ আৰু এিতয়া দখা পাইেছা।” ২৬ তওঁেলােক

তওঁক িধেল, “ তওঁ তামাক িক কিৰেল? তামাৰ চ কেনৈক মকুিল

কিৰেল?” ২৭ তওঁ উ ৰ িদেল, “মইেতা আেপানােলাকক অথিনেয়

ক’ লা, িক ু আেপানােলােক িনেল; তেনহেল আেকৗ িক কাৰেণ িনব

খািজেছ? অ◌ােপানােলােকও তওঁৰ িশষ হ’বৈল ই া কেৰ নিক?”

২৮ তিতয়া তওঁেলােক সই মা হক িধ াৰ িদ ক’ ল, “তইেহ তাৰ িশষ ;

আিম হ’ ল মািচৰ িশষ । ২৯ ঈ েৰ য মািচৰ কথা ক’ ল, তাক আিম

জােনা; িক ু এই মা হ ক’ৰ পৰা আিহেছ, তাক আিম নাজােনা।” ৩০

সই মা েহ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “িক িব য়জনক িবষয়! তওঁ

কৰ পৰা আিহেছ তাক আেপানােলােক নাজােন, অথচ তওঁ মাৰ চ

মকুিল কিৰেল। ৩১আিম জােনা য, ঈ েৰ পাপী লাকৰ কথা েন;

িক ু িয জেন ঈ ৰৰ আৰাধনা কেৰ আৰু তওঁৰ ই া পালন কেৰ সই

জনৰ কথা, ঈ েৰ েন৷ ৩২ জগত সিৃ হাৱােৰ পৰা কিতয়াও না নাই

য কােনাবাই এজন ওপজােৰ পৰা অ লাকৰ চ মকুিল কিৰেল।

(aiōn g165) ৩৩ সই মা হ যিদ ঈ ৰৰ ওচৰৰ পৰা অহা নাই, তেনহ’ ল

এেকােক কিৰব নাৱািৰেলেহঁেতন।” ৩৪ তওঁেলােক উ ৰ িদ তওঁক

ক’ ল, “তইেতা স ণূ পাপেত জ পাইছ! এিতয়া তই আমােক িশকাও

ন?” তাৰ পাছত ই দী সকেল তওঁক নাম‐ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদেল।

৩৫ যীচুেৱ িনেল য ই দী নতা সকেল সই লাক জনক নাম‐ঘৰৰ

পৰা বািহৰ কিৰ িদেল। পাছত যীচুেৱ তওঁক দখা পাই িধেল, “তুিম

মা হৰ পু ক িব াস কিৰছা ন?” ৩৬ তওঁ উ ৰ িদ ক’ ল, “ ভু, তওঁ

কান? মাক কওক, মই যন তওঁক িব াস কিৰব পােৰাঁ।” ৩৭ যীচুেৱ

তওঁক ক’ ল, “তুিম তওঁক দখা পালা; আৰু তামােৰ সেত কথা পািত

থকা জেনই সই জন।” ৩৮ তিতয়া মা হ জেন ক’ ল, “ ভু, মই িব াস

কিৰেছাঁ” এই বিুল তওঁ যীচুক সৱা কিৰেল। ৩৯ যীচুেৱ ক’ ল, “মই এই

জগতৈল সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল আিহেছাঁ, যােত িয সকেল দখা নাপায়,

তওঁেলােক দখা পায় আৰু িয সকেল দখা পায়, তওঁেলাক যন অ

হয়।” ৪০ কইজনমান ফৰীচীও যীচুৰ লগত আিছল। তওঁেলােক ইয়ােক

িন যীচুক িধেল, “আিমও অ নিক?” ৪১ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল,

“আেপানােলাক যিদ অ হ’য়, তেনহেল আেপানােলাকৰ কােনা পােপই

নহ’লেহঁেতন; িক ু তামােলােক এিতয়া কছা, ‘আিম দিখেছাঁ;’ গিতেক

তামােলাকৰ পাপ থািক গ’ল।

১০ যীচুেৱ ক’ ল, “মই সঁচাৈক আেপানােলাকক কওঁ, িয জেন মৰৰ

গৰালৈল সামাওঁেত ৱােৰিদ নােসামায়, িক ু তাৰ পিৰৱেত

আন কােনা ফােল বগাই সামায়, িস এটা চাৰ আৰু ডকাইত। ২ িয জেন

ৱােৰিদ সামায়, তওঁ মৰৰখীয়া। ৩ াৰ‐ৰ েক মৰৰখীয়াক ৱাৰ

মিল িদেয়। মৰেবােৰ তওঁৰ মাত েন আৰু তওঁ িনজৰ মষেবাৰক নাম

ধিৰ ধিৰ মািত বািহৰৈল ল যায়। ৪ িনজৰ সকেলা মষক বািহৰ কৰাৰ

পাছত তওঁ মৰেবাৰৰ আেগ আেগ যায় আৰু মষেবাৰ তওঁৰ পােছ

পেছ গ থােক, িকয়েনা িসহঁেত তওঁৰ মাত বিুজ পায়। ৫ িসহঁেত এজন

অিচনািক লাকৰ পাছত কিতয়াও নাযাব, বৰং িসহঁত তওঁৰ ওচৰৰ পৰা

পলাইেহ যাব। কাৰণ িসহঁেত অিচনািক লাকৰ মাত িচিন নাপায়। ৬

যীচুেৱ তওঁেলাকক এই দ ৃ া েটা ক’ ল; িক ু তওঁ য িক কব িবচািৰেছ,

সই িবষেয় তওঁেলােক বিুজেল। ৭ তিতয়া যীচুেৱ পনুৰ তওঁেলাকক

ক’ ল, “মই আেপানােলাকক সঁচাই কওঁ, মেয়ই মৰৰ গৰালৰ ৱাৰ।

৮ মাৰ আেগেয় িয সকল আিহল, তওঁেলাক সকেলােৱই চাৰ আৰু

ডকাইত; িক ু মৰেবােৰ িসহঁতৰ কথা িনেল। ৯ মেয়ই ৱাৰ; িয

কােনােৱ মাৰ মােজিদ সামায়, তওঁ ৰ া পাব। তওঁ িভতৰৈল আৰু
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বািহৰৈল অহা‐ যাৱা কিৰব, আৰু চৰণীয়া ঠাই পাব। ১০ চােৰ কৱল

চুৰ, বধ, আৰু িবনাশ কিৰবৈলেহ আেহ; িক ু মই হ’ ল, তওঁেলােক যন

জীৱন পায় আৰু তােকই যন চুৰৈক পায়, এই কাৰেণ আিহেলাঁ। ১১

মেয়ই সজ মষৰখীয়া; সজ মৰৰখীয়াই তওঁৰ মৰৰ কাৰেণ িনজৰ

াণেকা িদেয়। ১২ িক ু এজন বতনেভাগী দাস, তওঁ িনেজ মৰৰখীয়া

নহয় আৰু মৰেবাৰ তওঁৰ িনজৰ নহয়; সই বােব তওঁ যিতয়া ৰাং ৰ

অহা দেখ, মৰেবাৰ এিৰ পলাই যায়; তােত ৰাং েৰ িসহঁতক ধিৰ ল

যায় আৰু িসহঁত চািৰওফােল িছ ‐িভ হ পেৰ। ১৩ এজন বতনেভাগী

দাস হাৱাৰ কাৰেণ তওঁ পলাই যায়; মৰেবাৰৈল তওঁৰ কােনা িচ া

নাথােক। ১৪ মেয়ই সজ মষৰখীয়া; মই িনজৰ মষেবাৰক জােনা আৰু

মাৰ মষেবােৰও মাক জােন; ১৫ িপতেৃয় মাক জােন আৰু মেয়া িপতকৃ

জােনা। মই মাৰ মৰৰ বােব িনজৰ াণেকা িদওঁ। ১৬ মাৰ এেন অেনক

মৰ আেছ, িয এই গৰালৰ নহয়। মই অৱেশ ই িসহঁতক আিনব লােগ।

িসহঁেতও মাৰ মাত িনব আৰু তিতয়া সকেলা এেকটা জাক হ’ব আৰু

িসহঁতৰ ৰখীয়াও হ’ব এজন। ১৭ িপতেৃয় মাক এই বােবই ম কেৰ;

কাৰণ মই িনজৰ াণ সমপণ কেৰাঁ যােত সই াণ পনুৰায় পাব পােৰাঁ।

১৮ কােনও মাৰ পৰা মাৰ াণ হৰণ কিৰব নাৱােৰ, িক ু মই িনেজ

তাক সমপণ কেৰাঁ আৰু তাক সমপণ কৰাৰ মতা মাৰ আেছ; পনুৰায়

তাক পাৱাৰ মতাও মাৰ আেছ। এই আ া মই মাৰ িপতৰৃ পৰা

পাইেছাঁ।” ১৯ এেনেবাৰ কথাৰ কাৰেণ ই দী সকলৰ মাজত আেকৗ মতৰ

অিমল হবৈল ধিৰেল। ২০ তওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক ক’ ল, “ইয়াক

ভূেত পাইেছ; ই বিলয়া; ইয়াৰ কথা তামােলােক িকয় না?” ২১আন

সকেল ক’ ল, “িক ু এই সকেলা কথােতা এজন ভূেত পাৱা মা েহ কাৱা

কথা নহয়। ভূেত জােনা অ ৰ চ মকুিল কিৰব পােৰ?” ২২ তাৰ পাছত

িযৰচূােলমত মি ৰ িত াৰ পব উপি ত হ’ল। ২৩ সই সময়ত শীতকাল

আিছল; যীচুেৱ মি ৰত চেলামনৰ বাৰা াত খাজকািঢ় আিছল। ২৪

তেনেত ই দী সকেল তওঁক আ িৰ ধিৰ ক’ ল, “আৰু িকমান কাল তুিম

আমাক সে হৰ দােমাজাত ৰািখবা? তুিমেয় যিদ ী হাৱা, তেনহেল

আমাক ৈক কাৱা।” ২৫ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “মই আেপানােলাকক

ক’ লা, িক ু আেপানােলােকেতা িব ােসই নকেৰ; মাৰ িপতৰৃ নােমেৰ

মই িয সকেলা কম কিৰেছাঁ, সইেবােৰই মাৰ িবষেয় সা িদেছ। ২৬

তথািপ আেপানােলােক িব াস নকেৰ; কাৰণ আেপানােলাক মাৰ মৰৰ

জাকৰ মাজৰ নহয়। ২৭ মাৰ মৰেবােৰ হ’ ল মাৰ মাত েন। মই

সই সকলক জােনা, আৰু সই সকল মাৰ পােছ পােছ আেহ; ২৮ মই

সই সকলক অন জীৱন িদওঁ; তােত তওঁেলাক কােনা কােল িবন

নহ’ব, আৰু কােনও মাৰ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক কািঢ় নল’ব। (aiōn

g165, aiōnios g166) ২৯ মাৰ িপত,ৃ িয জেন তওঁেলাকক মাক িদেল,

তওঁ সবােতাৈক মহান; সই িপতৰৃ হাতৰ পৰা তওঁেলাকক কােনও

কািঢ় ল’ব নাৱােৰ। ৩০ মই আৰু িপতৃ এক।” ৩১ তিতয়া ই দী সকেল

তওঁক মািৰবৈল আেকৗ িশল তুিল ল’ ল। ৩২ যীচুেৱ তওঁেলাকক উ ৰ

িদেল, “িপতৰৃ পৰা অেনক ভাল কম কিৰ মই আেপানােলাকক দখৱুােলাঁ;

সইেবাৰৰ কান কমৰ কাৰেণ আেপানােলােক মাক িশল দিলয়াই মািৰব

িবছািৰেছ?” ৩৩ ই দী সকেল তওঁক উ ৰ িদেল, “ভাল কমৰ কাৰেণ

আিম তামাক িশল দিলয়াই মািৰব িবচৰা নাই, িক ু তুিম মা হ হেয়া,

িনজেক ঈ ৰ বিুল ঈ ৰক িন া কিৰছা, সই কাৰেণেহ িবচািৰেছাঁ।” ৩৪

যীচুেৱ তওঁেলাকক উ ৰ িদেল, “আেপানােলাকৰ িবধান‐শা ত জােনা

এইদেৰ িলখা নাই ‘মই ক’ লা, “ তামােলাক ঈ ৰেবাৰ?”’ ৩৫ িয সকল

লাকৈল ঈ ৰৰ বাক আিহিছল, সই লাক সকলক তওঁ যিদ ঈ ৰবিুল

ক’ ল (ধমশা ৰ বচন অলৰ, এই বচন কিতয়াও ভংগ নহয়)। ৩৬

তেনহেল িয জনক িপতেৃয় পিব কিৰেল আৰু জগতৈল পঠােল, তওঁক

আেপানােলােক িকয় কয়, ‘তুিম ঈ ৰ িন া কিৰছা’ বিুল; কাৰণ মই ক’ লা

য, ‘মই ঈ ৰৰ পু ’? ৩৭ মাৰ িপতৰৃ কায যিদ মই নকেৰাঁ, তেনহেল

মাক িব াস নকিৰব; ৩৮ িক ু যিদ কেৰাঁ, মাক িব াস নকিৰেলও,

অ ত: সই কাযক িব াস কৰক, যােত আেপানােলােক জািনব পােৰ

আৰু বিুজব পােৰ য িপতৃ মাত আেছ আৰু মই িপততৃ আেছাঁ।” ৩৯

তিতয়া তওঁেলােক আেকৗ যীচুক ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; িক ু তওঁ

তওঁেলাকৰ হাতৰ পৰা ওলাই গ’ল। ৪০ পাছত য নৰ িসপাৰত য’ত

যাহেন থমেত বাি িদিছল, যীচু সই ঠাইৈল পণুৰ গ’ল আৰু তােত

থিকল। ৪১ তােত অেনক লাক যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু কাৱা‐ ই

কিৰবৈল ধিৰেল “ যাহেন এেকা আচিৰত িচন নকিৰব পােৰ সঁচা, িক ু

এই লাকৰ িবষেয় তওঁ িয িয কথা কিছল, সই সকেলােৱই সত ।” ৪২

আৰু সই ঠাইত অেনেক যীচুক িব াস কিৰেল।

১১ বথিনয়া গাৱঁৰ লাজাৰ নামৰ এজন ব ি ৰ অ খ হ আিছল।

মিৰয়ম আৰু তাইৰ বােয়ক মাথাও সই গাৱঁেত থােক। ২ এওঁ

সই জনী মিৰয়ম, িয গৰাকীেয় পাছত ভুৰ ওপৰত ব মলূ গি তল

ঢািল িনজৰ চুিলেৰ ভুৰ চৰণ মিচ মিচ সািন িদিছল। তওঁেৰ ভােয়ক

এই লাজাৰ অ আিছল। ৩ সেয় লাজাৰৰ বােয়ক ভনীেয়ক জনীেয়

যীচুৈল এই কথা ক পিঠয়ােল, “ ভু, চাওকিহ, আপিুন যাক ম কেৰ,

তওঁ নিৰয়াত পিৰ আেছ।” ৪ যীচুেৱ এই কথা িন ক’ ল, “এই অ খ

তওঁৰ মতুৃ ৰ কাৰেণ হাৱা নাই, িক ু ঈ ৰৰ গৗৰৱৰ কাৰেণই হেছ,

যন তাৰ াৰাই ঈ ৰৰ পু মিহমাি ত হয়।” ৫ মাথা, তওঁৰ ভনীেয়ক

আৰু লাজাৰক যীচুেৱ ম কিৰিছল। ৬ তওঁ যিতয়া িনেল য লাজাৰ

অ , তিতয়া তওঁ িয ঠাইত আিছল তােত পনুৰ িদন থািকল। ৭

তাৰ পাছতেহ তওঁ িশষ সকলক ক’ ল, “ব’লা, আিম পণুৰ িয দীয়াৈল

যাওঁ।” ৮ িশষ সকেল তওঁক ক’ ল, “ৰি , এই িকছুিদনৰ আেগেয়

ই দী সকেল আেপানাক িশল দিলয়াই মািৰবৈল িবচািৰিছল; আেকৗ

তাৈলেক যায় ন?” ৯ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “িদনেটাত বাৰ ঘ া পাহৰ

হ নাথােক জােনা? কােনােৱ যিদ িদনত ফুেৰ, তেনহেল তওঁ উজিুট

নাখায়; িকয়েনা তওঁ এই জগতৰ পাহৰ দেখ। ১০ িক ু কােনােৱ যিদ

ৰািত ফুেৰ, তেনহেল তওঁ উজিুট খায়; িকয়েনা পাহৰ তওঁৰ মাজত

নাই।” ১১এই কথা কাৱাৰ পাছত তওঁ িশষ সকলক ক’ ল, “আমাৰ

ব ু লাজাৰ টাপিন গেছ; তওঁক টাপিনৰ পৰা জগাবৈল মই যাওঁ।”

১২ তােত িশষ সকেল তওঁক ক’ ল, “ ভু, তওঁ যিদ টাপিন গেছ,

তেনহেল ভাল হ যাব।” ১৩ যীচুেৱ লাজাৰৰ মতুৃ ৰ িবষেয় কিছল, িক ু

িশষ সকেল ভািৱেল য যীচুেৱ াভািৱক টাপিনত িজৰিণ লাৱাৰ কথা

কেছ। ১৪ যীচুেৱ তিতয়া ৈক তওঁেলাকক ক’ ল, “লাজাৰ মিৰল।

১৫ তামােলাকৰ বােব মই আনি ত হেছাঁ য মই তাত নািছেলা; কাৰণ

তামােলােক যন িব াস কিৰব পাৰা। আহা, আিম তওঁৰ ওচৰৈল যাওঁ।”

১৬ তিতয়া থামা, িয জনক িদ েমা বালা হয়, তওঁ লগৰ িশষ সকলক

ক’ ল, “ব’লা, আিমও যাওঁ, আিমও যীচুৰ লগেত মিৰব পািৰম।” ১৭

যীচুেৱ আিহ িনব পািৰেল য লাজাৰক মদাম িদয়া চািৰ িদন হ’ল। ১৮

বথিনয়া িযৰচূােলমৰ ওচৰেত, ায় ই মাইলমানৰ দূৰ ; ১৯ ই দী

সকলৰ অেনেকই মাথা আৰু মিৰয়মক ভােয়কৰ কাৰেণ সা না িদবৈল

আিহ আিছল। ২০এেনেত মাথাই যিতয়া যীচু অ◌ািহেছ বিুল িনেল,

তিতয়া তওঁৰ লগত দখা কিৰবৈল গ’ল; িক ু মিৰয়ম তিতয়াও ঘৰেত

বিহ আিছল। ২১ মাথাই যীচুক ক’ ল, “ হ ভু, আপিুন ইয়াত থকা হ’ ল,

মাৰ ভাই নমিৰলেহঁেতন; ২২ িক ু এিতয়াও মই জােনা য, ঈ ৰৰ

আগত আপিুন িযহেক যাচনা কিৰব, ঈ েৰ আেপানাক তােক িদব।” ২৩

যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ তামাৰ ভােয়ৰা পনুৰায় উিঠব।” ২৪ মাথাই তওঁক

ক’ ল, “মই জােনা, শষৰ িদনা পনুৰু ানৰ কালত িস পণুৰায় উিঠব।” ২৫

যীচুেৱ মাথাক ক’ ল, “মেয়ই পনুৰু ান আৰু জীৱেনা; িয কােনােৱ মাক

িব াস কেৰ, তওঁ মিৰেলও জীয়াই থািকব; ২৬আৰু িয কােনােৱ জীয়াই

থািক মাত িব াস কেৰ, তওঁ কােনা কােল নমিৰব। তুিম িক এই কথা

িব াস কৰা ন?” (aiōn g165) ২৭ তওঁ ক’ ল, “হয় ভু; মই িব াস

কিৰেছাঁ য জগতৈল িয জন আিহব লগা আেছ, আপিুনেয়ই সই অিভিষ

জন, ঈ ৰৰ পু ; ী ।” ২৮ এই কথা ক, মাথা তাৰ পৰা আতিৰ গ’ল

আৰু ভনীেয়ক মিৰয়মক পেুত মািত ক’ ল, “ ৰু আিহল, আৰু তামাক

মািতেছ।” ২৯ মিৰয়েম তােক িন ততাৈতয়াৈক উিঠ তওঁৰ ওচৰৈল

গ’ল। ৩০ যীচুেৱ তিতয়াও গাঁৱৰ মাজত েৱশ কৰা নািছল। মাথাই িয



যাহন 578

ঠাইত তওঁৰ লগত দখা কিৰবৈল আিহিছল, তওঁ সই ঠাইেত আিছল।

৩১ িয ই দী সকল মিৰয়মৰ সেত ঘৰত আিছল আৰু তওঁক সা না িদ

আিছল, তওঁেলােক মিৰয়মক বগাই উিঠ বািহৰৈল যাৱা দিখ, তওঁৰ

পােছ পােছ আিহল। তওঁেলােক ভািৱেল য মিৰয়েম মদামৰ ওচৰত

কাি বৈল গেছ। ৩২ িয ঠাইত যীচু আিছল, মিৰয়েম সই ঠাই পাই,

তওঁৰ চৰণত পিৰ ক’ ল, “ হ ভু, আপিুন ইয়াত থকা হ’ ল, মাৰ ভাই

নমিৰেলেহঁেতন।” ৩৩ যীচুেৱ যিতয়া দিখেল য মিৰয়েম কাি েছ আৰু

তওঁৰ লগত অহা ই দী সকেলও কাি েছ, তিতয়া তওঁ আ াত য ণা

পােল আৰু গভীৰ ভােব উি হ পিৰল। ৩৪ তওঁ ক’ ল, “ তামােলােক

তওঁক ক’ত ৰািখছা?” তওঁেলােক ক’ ল, “ ভু, আিহ চাওকিহ।” ৩৫

যীচুেৱ ন কিৰেল। ৩৬ ই দী সকেল ক’ ল, “ চাৱা, তওঁ লাজাৰক

িকমান য ম কিৰিছল!” ৩৭ িক ু তওঁেলাকৰ কােনা কােনােৱ ক’ ল,

“িয জেন এজন অ ৰ চ মকুিল কিৰেল, তওঁ এই মা হ জনেৰা মতুৃ

নহবৈল এেন এেকা কিৰব নাৱািৰেলেহঁেতন ন?” ৩৮ তিতয়া যীচুেৱ

পনুৰ িনেজ অ ৰত য ণা পােল, আৰু মদামৰ ওচৰৈল গ’ল। সই মদাম

এটা হা আিছল। হাৰ মখুত এচটা িশল পািত থাৱা আিছল। ৩৯

যীচুেৱ ক’ ল, “িশলচটা চাই িদয়া।” মতৃ লাজাৰৰ বােয়ক মাথাই যীচুক

ক’ ল, “ ভু, এিতয়া শৰীৰ পিচ গ হেছ; িকয়েনা িস মৰাৰ আিজ

চািৰ িদন হ’ল।” ৪০ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “মই জােনা তামাক কাৱা

নািছেলা, যিদ িব াস কৰা, তেনহেল ঈ ৰৰ মিহমা দিখবৈল পাবা?”

৪১ তিতয়া লাক সকেল িশলচটা আতৰাই িদেল। যীচুেৱ ওপৰৈল চ

তুিল ক’ ল, “ হ িপত,ৃ তুিম মাৰ কথা নাৰ কাৰেণ মই তামাক ধ বাদ

িদওঁ। ৪২ মই জােনা, তুিম সকেলা সময়েত মাৰ কথা িন থাকা। িক ু

মাৰ চািৰওফােল িথয় হ থকা লাক সকলৰ কাৰেণ মই এই কথা কেছাঁ,

তওঁেলােক যন িব াস কেৰ য তুিম মাক পঠাইছা।” ৪৩ ইয়ােক

ক, তওঁ ডাঙৰ মােতেৰ ক’ ল, “লাজাৰ বািহৰৈল ওলাই আহা!” ৪৪

তিতয়াই মতৃ লাজাৰ সই মদামৰ পৰা বািহৰ ওলাই আিহল। তওঁৰ

হাত‐ভিৰ মদামৰ কােপােৰেৰ মিৰয়াই ব া আিছল আৰু তওঁৰ মখু

এখন গােমাচােৰ ব া আিছল। যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “বা খিুল িদয়া

আৰু তওঁক যাবৈল িদয়া।” ৪৫ মিৰয়মৰ ওচৰৈল িয সকল ই দী লাক

আিহিছল, সই লাক সকলৰ মাজৰ অেনেক যীচুেৱ িয কিৰেল তােক

দিখ তওঁক িব াস কিৰেল। ৪৬ িক ু তওঁেলাকৰ িকছুমােন ফৰীচী

সকলৰ ওচৰৈল গ, যীচুেৱ িয কিৰেল, সই সকেলােক তওঁেলাকক

জনােল।। ৪৭ তিতয়া ধান পেুৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল এেকলেগ

পিৰষদক লগত ল মহাসভা পািত ক’ ল, “আিম এিতয়া িক কিৰম? এই

মা েহ দেখান অেনক আচিৰত িচনৰ কায কিৰেছ; ৪৮ তাক যিদ আিম

এইভােৱ এেনেয় এিৰ িদওঁ, তেনহেল সকেলা মা েহ তাক িব াস কিৰব।

তিতয়া ৰাম দশীয় লাক সকেল আিহ আমাৰ জািত আৰু ঠাই উভয়েক

অিধকাৰ কিৰ ল’ব।” ৪৯ িক ু তওঁেলাকৰ মাজত কায়াফা নামৰ এজন,

িয জন সই বছৰত মহা‐পেুৰািহত হিছল, তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল,

“ তামােলােক এেকােক নাজানা। ৫০ তামােলােক ভািৱও নােচাঁৱা য,

সকেলােৰ লগত আমাৰ জািতৰ িবনাশ হাৱাতৈক, বৰং তামােলাকৰ

পে সকেলা লাকৰ কাৰেণ এজন মা হৰ মতুৃ হাৱাই ভাল।” ৫১

এই কথা কায়াফাই য িনজৰ পৰা ক’ ল এেন নহয়; িক ু সই বছৰত

মহা‐পেুৰািহত হাৱা বােব ভাববাণী ৰেূপ ক’ ল য, সকেলা জািতৰ

কাৰেণ যীচুেৱ মতুৃ বৰণ কিৰব লািগব। ৫২ িক ু যীচুেৱ য কৱল ই দী

জািতৰ কাৰেণ মতুৃ বৰণ কিৰব, তেন নহয়; িক ু ঈ ৰৰ িয সকেলা

স ান চািৰওফােল িসচঁৰিত হ আেছ, সই সকেলােক যন একি ত

কিৰব পােৰ, এই কাৰেণ যীচুেৱ মতুৃ বৰণ কিৰব। ৫৩ সইিদনা খনৰ

পৰা তওঁেলােক যীচুক বধ কিৰবৈল ষড়য কিৰবৈল ধিৰেল। ৫৪ সেয়,

যীচুেৱ তিতয়া কােশ ই দী সকলৰ মাজত চলা‐ফুৰা ব কিৰ িদেল।

তওঁ সই ঠাইৰ পৰা মৰু া ৰৰ ওচৰৰ দশত থকা ই িয়ম নােমেৰ

এখন নগৰৈল গ’ল আৰু তাত তওঁ িশষ সকলৰ সেত থািকল। ৫৫ ই দী

সকলৰ িন াৰ‐পবৰ িদন ওচৰ চািপ আিহিছল আৰু দশৰ ব েলােক

পবৰ আেগেয় িনজেক িচ কিৰবৰ কাৰেণ িযৰচূােলমৈল গ’ল। ৫৬

তাত তওঁেলােক যীচুক িবচািৰবৈল ধিৰেল। তওঁেলােক মি ৰত িথয়

হ পৰ েৰ কাৱা‐ ই কিৰেল, “ তওঁ িক এই পবৈল নািহব নিক?

আেপানােলােক িক ভােৱ?” ৫৭ ধান পেুৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল এই

আ া িদিছল য, যীচু ক’ত আেছ সই িবষেয় যিদ কােনাবাই জােন,

তেনহেল খবৰেটা তওঁেলাকক জনাওঁক যােত তওঁেলােক তওঁক ধিৰব

পােৰ।

১২ িন াৰ‐পবৰ ছয় িদনৰ আগেত যীচু বথিনয়া গাওঁৈল আিহল,

সই ঠাইত লাজােৰ বাস কিৰিছল৷ এই জন লাজাৰেক যীচুেৱ

মতুৃ ৰ পৰা তুিলিছল। ২ সই ঠাইেত তওঁেলােক যীচুৰ কাৰেণ ৰািতৰ

আহাৰ যু ত কিৰেল। মাথাই খাৱা আহাৰ বািঢ় িদিছল, যীচুৰ লগত

িয সকেল ভাজনত বিহিছল তওঁেলাকৰ মাজেত লাজােৰা আিছল। ৩

তিতয়া মিৰয়েম ব মলু িব জটামাংসীৰ গি তল আিন যীচুৰ

চৰণত ঘঁিহেল আৰু িনজৰ চুিলেৰ যীচুৰ চৰণ মিচ সই তল সািন িদেল;

তিতয়া সই তলৰ ‐গ ই গােটই ঘৰ জিুৰেল। ৪ তিতয়া তওঁৰ

িশষ সকলৰ মাজৰ িয জেন তওঁক শ ৰ হাতত শাধাই িদব, সই

ঈ িৰেয়াতীয়া িযহূদাই মিৰয়মৰ এই কাযক িবেৰাধ কিৰেল আৰু ক’ ল,

৫ “আিম এই তল িতিন শ আধিলত িব ী কিৰ, দিৰ সকলৰ মাজত িকয়

দান নকিৰেলাঁ?” ৬ তওঁ য দিৰ সকলৈল িচ া কিৰ এই কথা কিছল,

এেন নহয়, িক ু তওঁ চাৰ; তওঁৰ হাতত ধনৰ জােলাঙা আিছল, সই

কাৰেণ তাৰ িভতৰত িয িদয়া যায়, তােক তওঁ চাৰ কেৰ, এই কাৰণেত

তওঁ এেন কথা কিছল। ৭ তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “ তওঁক অকেল

থািকবৈল িদয়া! মাক মদামত থাৱা িদনৰ কাৰেণ তওঁক এই গি

ৰািখবৈল িদয়া হিছল৷ ৮ িকয়েনা দিৰ সকল তামােলাকৰ লগত সদায়

থািকব; িক ু মই তামােলাকৰ লগত সদায় নাথােকা।” ৯ ই দী সকলৰ

ব েত গম পােল য, যীচু বথিনয়ােত আেছ। তিতয়া তওঁেলাক তাৈল

আিহল, িক ু যীচুক চাবৰ কাৰেণ য আিহল এেন নহয়, িয জন লাজাৰক

মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা যীচুেৱ তুিলিছল, সই জন লাজাৰক চাবৈলেহ

তওঁেলাক আিহল। ১০ সেয়েহ ধান পেুৰািহত সকেল লাজাৰক বধ

কিৰবৈল চ া কিৰব ধিৰেল; ১১ িকয়েনা সই কাৰেণ ব েতা ই দী

লােক যীচুত িব াস কিৰিছল। ১২ পাছিদনা িন াৰপবৈল অহা লাক

সকেল িনবৈল পােল য, যীচু িযৰচূােলমৈল আিহেছ ৷ ১৩ তিতয়া

তওঁেলােক খজৰু পাত হাতত ল তওঁক আগ বঢ়াবৈল নগৰৈল গল আৰু

িচঞিৰ‐িচঞিৰ ক’ ল, “ হাচানা! হাচানা! িয জন ভুৰ নােমেৰ আিহেছ,

ঈ েৰ তওঁকআশীবাদ কৰক৷ ই ােয়লৰ ৰজাক ঈ েৰআশীবাদ কৰক।”

১৪ তিতয়া যীচুেৱ এটা গাধ পাৱািল দখা পােল আৰু তওঁ তাৰ ওপৰত

বিহল, যেনৈক শা ত িলখা আেছ ১৫ “ তামােলােক ভয় নকিৰবা, হ

িচেয়ান জীয়ৰী; চাৱা তামােলাকৰ ৰজা আিহেছ, তওঁ গাধ পাৱািলৰ

ওপৰত উিঠ আিহেছ৷” ১৬ এই সকেলা িবষয় তওঁৰ িশষ সকেল থমেত

বিুজ পাৱা নািছল; িক ু যিতয়া যীচু মিহমাি ত হ উে ািলত হ’ল,

তিতয়া তওঁেলাকৰ মনত পিৰল য, শা ত এই িবষেয় িলখা আিছল

আৰু তওঁেলােক তওঁৰ কাৰেণ এেন কম কিৰিছল। ১৭ যিতয়া যীচুেৱ

লাজাৰক মদামৰ পৰা উিঠ আিহবৈল কিছল আৰু তওঁক মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা জীিৱত কিৰ তুিলিছল, সই সময়ত িয সকল লাক তওঁৰ

লগত আিছল, তওঁেলােক এই িবষেয় আন লাকৰ আগত সা িদবৈল

ধিৰেল। ১৮ এই কাৰেণ লাক সকেল তওঁক দখা কিৰবৈল আিহল,

িকয়েনা তওঁেলােক িনিছল য, এই আচিৰত কাযেবাৰ তওঁ কিৰেছ।

১৯ তােত ফৰীচী সকেল ইজেন িসজনৰ মাজত কাৱা‐ ই কিৰ ক’ ল,

“ তামােলােক দিখলা, আমাৰ সকেলা চ া ব থ হল৷ চাৱা, গােটই

জগত খেন তওঁৰ পাছত গ’ল।” ২০ সই সময়ত িন াৰ পব উপলে

উপাসনা কিৰবৰ বােব লাক সকল িযৰচূােলমৈল আিহিছল, তওঁেলাকৰ

মাজত কইজনমান ীক মা হ আিছল। ২১ তওঁেলােক গালীল দশৰ

বৎ‐ চদা গাওঁৰ পৰা িফিলপৰ ওচৰৈল আিহ অ েৰাধ কিৰ ক’ ল, “ হ

মহাশয়, আিম যীচুক চাবৈল ই া কেৰাঁ।” ২২ িফিলেপ আিহ আি য়ক

এই কথা ক’ ল; তিতয়া আি য়ই িফিলেপ সেত আিহ যীচুক জনােল।
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২৩ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “মা হৰ পু মিহমাি ত হ’বৰ

সময় হেছ। ২৪ মই তামােলাকক অিত ৰপূৈক কওঁ, ধানৰ িট এিট

যিদ মািটত পিৰ মিৰ নাযায়, তােত িস অকল এটা িট হেয়ই থােক;

িক ু যিদ মেৰ, তেনহেল তাত অেনক িট ধেৰ। ২৫ িয কােনােৱ

িনজৰ জীৱনক ম কেৰ, তওঁ তাক হৰৱুাই আৰু িয কােনােৱ এই

জগতত িনজৰ জীৱনক ম নকেৰ, তওঁ অন জীৱনৈল তাক ৰ া

কেৰ। (aiōnios g166) ২৬ কােনােৱ যিদ মাৰ পিৰচযা কিৰব খােজ,

তেনহেল তওঁ মাৰ পােছ পােছ আহক; তােত মই িয ঠাইত থােকাঁ,

মাৰ সৱক জেনা সই ঠাইেত থািকব; কােনােৱ যিদ মাৰ সৱা কেৰ,

তেনহেল মাৰ িপতেৃয় তওঁক সমাদৰ কিৰব। ২৭ এিতয়া মাৰ াণ

ব া ল হেছ আৰু মই িক ক’ম? হ িপত,ৃ এই সময়ৰ পৰা মাক ৰ া

কৰা, ইয়ােক ক’ম ন? িক ু এই কাৰেণেহ মই এই সময়ৈল আিহেলাঁ।

২৮ হ িপত,ৃ তামাৰ নাম মিহমাি ত কৰা৷” তিতয়া গৰ পৰা এটা বাণী

আিহল আৰু ক’ ল, “মই মিহমাি ত কিৰেলাঁ, আেকৗ মিহমাি ত কিৰম”।

২৯ তিতয়া তােত লাক সকল িথয় হ আিছল আৰু তওঁেলােক ইয়াক

মঘ‐গজন বিুল কেল; িকছুমােন কেল, “ গৰ দূেত তওঁৰ সেত কথা

ক’ ল।” ৩০ যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “ মাৰ কাৰেণ এই বাণী হাৱা নাই,

তামােলাকৰ কাৰেণেহ এই বাণী হ’ল। ৩১ এিতয়া এই জগতৰ সাধ‐

িবচাৰ হেছ; এিতয়া এই জগতৰ অিধকাৰীক বািহৰ কৰা হ’ব; ৩২আৰু

মই পিৃথৱীৰ পৰা উে ািলত হ’ ল, সকেলােক মাৰ ওচৰৈল আকষণ

কিৰম।” ৩৩ তওঁৰ মতুৃ কেন ধৰেণ হব, সই িবষেয় বজুাবৈল তওঁ

এই কথা ক’ ল। ৩৪ তােত লাক সকেল তওঁক উ ৰ িদ কেল, “আিম

িবধান‐শা ত িনেছাঁ, ী িচৰকাল থািকব; তেনহেল এেন কথা আপিুন

কেনৈক কেছ য, ‘মা হৰ পু উে ািলত হব? মা হৰ পু না কান’?”

(aiōn g165) ৩৫ তিতয়া যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ মাজত

এিতয়াও অলপ কাল পাহৰ আেছ। যিতয়াৈলেক পাহৰ আেছ, আগবািঢ়

থাকা; যােত আ ােৰ তামােলাকক পাছ নেপলাই। িয জন আ াৰত

ফুেৰ, তওঁ ক’ ল যায় সই িবষেয় নাজােন। ৩৬ যিতয়াৈল পাহৰ আেছ,

তিতয়াৈলেক পাহৰৰ ওপৰত িব াস ৰাখা; যােত তামােলাক পাহৰৰ

স ান হাৱা।” যীচুেৱ এই সকেলা কথা ক তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা গ

িনজক লু ৱােল। ৩৭ সই কথা িস হ’বৈল, তওঁ তওঁেলাকৰ আগত

ব ত আচিৰত কম কিৰেল, িক ু তওঁেলােক তওঁত িব াস নকিৰেল;

৩৮ যােত িযচয়া ভাববাদীৰ সই কথাষাৰ যন স ণূ হয়, িকয়েনা

তওঁ কিছল, “ হ ভু, আিম কাৱা সংবাদ কােন িব াস কিৰেল?

আৰু ভুৰ বা বল কাৰ আগত কািশত হ’ব?” ৩৯ কাৰণ এই িবষেয়

তওঁেলােক িব াস নকিৰেল, িযচয়াই আেকৗ তওঁেলাকক কিছল, ৪০

“ তওঁ তওঁেলাকৰ চ অ কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ অ ৰ কেঠাৰ

কিৰেল, নহ’ ল তওঁেলােক িনজ চ েৰ দিখেলেহঁেতন আৰু দেয়েৰ

িনজেক বিুজেলেহঁেতন আৰু ঘিুৰেলেহঁেতন আৰু মই তওঁেলাকক

কিৰেলাঁেহেতন।” ৪১ এইদেৰ িযচয়াই এই িবষেয় ক’ ল, কাৰণ যীচুৰ

গৗৰৱ তওঁ দিখিছল আৰু সেয়েহ তওঁ কিছল। ৪২ তথািপ শাসনকতা

সকলৰ মাজৰ অেনেক যীচুত িব াস কিৰেল; িক ু তওঁেলাকক নাম‐

ঘৰৰ পৰা িনিষ কৰাৰ ভয়েত ফৰীচী সকলৰ কাৰেণ তওঁেলােক ীকাৰ

নকিৰেল; ৪৩ িকয়েনা তওঁেলােক ঈ ৰৰ পৰা পাৱা শংসা তৈক

মা হৰ পৰা পাৱা শংসাক বিছ ম কিৰিছল। ৪৪ যীচুেৱ অিত

উ েৰ ক’ ল, “িয কােনােৱ মাক িব াস কেৰ, তওঁ মাক নহয়, িক ু

মাক পঠাৱা জনকেহ িব াস কেৰ। ৪৫আৰু িয কােনােৱ মাক দেখ,

তওঁ মাক পেঠাৱা জনেকই দেখ। ৪৬ মই এই জগতৈল পাহৰ হ

আিহেছাঁ, গিতেক িয কােনােৱ মাক িব াস কেৰ, তওঁ যন আ াৰত

নাথােক। ৪৭ কােনােৱ মাৰ কথা িনও যিদ পালন নকেৰ, তথািপ মই

তওঁৰ সাধ‐িবচাৰ নকেৰাঁ; িকয়েনা মই জগতৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল

অহা নাই; িক ু জগতৰ পিৰ াণ কিৰবৈলেহ আিহেলাঁ। ৪৮ িয কােনােৱ

মাক অ া কেৰ, আৰু মাৰ কথাও হণ নকেৰ, তওঁৰ সাধ‐িবচাৰ

কেৰাঁতা এজন আেছ, আৰু মই িয বাতা িদেছাঁ শষৰ িদনা সই বাতাই

তওঁৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰব। ৪৯ িকয়েনা মই িনজৰ পৰা এই কথা কাৱা

নাই; িক ু মাক পেঠাৱা িপতেৃয় মই িক কব লােগ, আৰু কেনদেৰ কব

লািগব, এই িবষেয় মাক আ া কিৰেল। ৫০ মই জােনা য, তওঁৰ

আ াত অন জীৱন আেছ; এই হতুেক মই িয িয কথা কওঁ, িপতেৃয়

মাক কাৱাৰ দেৰই কওঁ।” (aiōnios g166)

১৩ ই দী সকলৰ িন াৰ‐পবৰ পেূব যীচুেৱ জািনব পািৰেল, য

এই জগতৰ পৰা িপতৰৃ ওচৰৈল তওঁৰ যাৱাৰ সময় ওচৰ

চািপ আিহেছ; সেয়েহ জগতত থকা িনজৰ লাক সকলক সকেলা

সময়েত ম কিৰ তওঁেলাকক শষৈলেক কৃত মৰ মাণ িদেল। ২

তওঁেলাকৰ ৰািতৰ আহাৰ খাৱাৰ সময় হ’ল; ইিতমেধ চয়তােন যীচুক

িব াসঘাতকতা কিৰবৈল িচেমানৰ পু ঈ িৰেয়াতীয়া িযহূদাৰ মনত

‐বিু মৱুাই িদেল। ৩ যীচুেৱ জািনিছল য, িপতেৃয় তওঁক সকেলা

ব ৰ ওপৰত মতা িদেছ; তওঁ ঈ ৰৰ পৰা আিহেছ আৰু পনুৰাই তওঁ

ঈ ৰৰ ওচৰৈল উভিত যাব। ৪ তওঁ ৰািত আহাৰ খাৱা ঠাইৰ পৰা উিঠ

আিহল আৰু গাত লাৱা কােপাৰ খন থ, এখন গােমাচা লেল আৰু িনজৰ

কঁকাল বাি েল, ৫ তাৰ পাছত চিৰয়াত পানী বািক ল তওঁ িশষ সকলৰ

ভিৰ ধৱুাবৈল ধিৰেল আৰু কঁকালত বাি লাৱা গােমাচােৰ তওঁেলাকৰ

ভিৰ মিচেল। ৬ তােত তওঁ িচেমান িপতৰৰ ওচৰৈল অহাত, িপতেৰ

তওঁক ক’ ল, “ হ ভু আপিুন মাৰ ভিৰ ধৱুাব ন?” ৭ যীচুেৱ উ ৰ িদ

তওঁক ক’ ল, “মই িক কিৰেছাঁ তুিম এিতয়া বিুজ নাপাবা; িক ু এই িবষেয়

পাছত বিুজ পাবা।” ৮ িপতেৰ তওঁক ক’ ল “আপিুন মাৰ ভিৰ কিতয়াও

ধৱুাব।” যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “যিদ তামাৰ ভিৰ ধৱুাওঁ, তেনহেল মােৰ

সেত তামাৰ এেকা স ক নাই।” (aiōn g165) ৯ তিতয়া িচেমান িপতেৰ

তওঁক ক’ ল, “ হ ভু, মাৰ অকল ভিৰ ধইু িদয়াই নহয়, িক ু মাৰ

হাত আৰু মেূৰা ধৱুাওক।” ১০ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “গা ধাৱা লাকৰ

ভিৰ ধাৱাৰ বািহেৰ, আন এেকা ধবুৰ েয়াজন নাই; িকয়েনা তওঁৰ

গােটই শৰীৰ পিৰ াৰ আেছ। তামােলােকা পিৰ াৰ হ আছা, িক ু

সকেলােৱই নহয়৷” ১১ কােন তওঁক িব াসঘাতকতা কিৰব, সই িবষেয়

যীচুেৱ জািনিছল; এই কাৰেণ তওঁ ক’ ল, “ তামােলাক সকেলা িনমল

নহয়।” ১২ যীচুেৱ তওঁেলাকৰ ভিৰ ধৱুাই উিঠ, িনজৰ িপ া কােপাৰ ল

আেকৗ বিহল; পাছত তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলাকৰ কাৰেণ মই

িয কিৰেলাঁ, সই িবষেয় তামােলােক বিুজলা ন? ১৩ তামােলােক য

মাক ‘ ৰ’ু আৰু ‘ ভু’ বিুল মািতছা, সয়া িঠেকই কিৰছা; িকয়েনা মই

সেয়ই হওঁ। ১৪ এেতেক ভু আৰু ৰু িয মই; মই যিদ তামােলাকৰ

ভিৰ ধৱুােলাঁ, তেনহেল তামােলােকও ইজেন িসজনৰ ভিৰ ধইু িদয়া

উিচত। ১৫ িকয়েনা মই তামােলাকৈল িয দেৰ কিৰেলাঁ, তামােলােকও

যন সইদেৰ কৰা, এই কাৰেণ তামােলাকক আিহ দখৱুােলাঁ। ১৬

মই তামােলাকক অিত ৰপূৈক কওঁ, িনজ গৰাকীতৈক দাস ডাঙৰ

নহয়; আৰু িয জেন পঠােল সই জনতৈক পেঠাৱা বাতাবাহক জন ডাঙৰ

নহয়। ১৭ তামােলােক এই সকেলােবাৰ পালন কৰা; এইেবাৰ পালন

কিৰেল, তামােলাক আশীবাদৰ ভাগী হবা। ১৮ তামােলাকৰ সকেলােৰ

বােব এই িবষেয় কথা কেছাঁ এেন নহয়; িক ু িয সকলক মই জােনা

তওঁেলাককেহ মেনানীত কিৰেলাঁ, তওঁেলাকক জােনা; িক ু ধমশা ৰ

বচন িস হ’বৈল; ‘িয জেন মাৰ িপঠা খায়, সই জেন মাৰ িবৰেু

গৰৱুা দািঙেল।’ ১৯ এইদেৰ যিতয়া ঘিটব, তিতয়া মেয়ই য সই জন

হয়, ইয়াক তামােলােক যন িব াস কৰা, এই কাৰেণ ঘটাৰ আেগেয়,

মই এিতয়াৰ পৰা তামােলাকক ক আেছাঁ। ২০ মই তামােলাকক অিত

ৰপূৈক কওঁ, মই িয জনক পঠাই িদওঁ, তওঁক িয কানােৱ হণ কেৰ;

তওঁ মােকই হণ কেৰ আৰু িয কােনােৱ মাক হণ কেৰ, তওঁ মাক

পেঠাৱা জনেকই হণ কেৰ।” ২১ এই কথা ক, যীচুেৱ আ াত িবৰি

পাই সা িদ ক’ ল, “মই তামােলাকক অিত সঁচাৈক কওঁ, তামােলাকৰ

মাজৰ এজেনই মাক িব াসঘাতকতা কিৰব৷” ২২ িশষ সকেল ইজেন

িসজনৰ মখুৈল চাব ধিৰেল, িক ু কান জনৰ িবষেয় এই কথা ক’ ল, সই

িবষেয় নজনাৰ বােব তওঁেলাক আচিৰত হ’ল। ২৩ যীচুৰ িশষ সকলৰ

মাজৰ এজনক তওঁ ব ত ম কিৰিছল সই িশষ জেন মজৰ কাষত
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হলনীয়া হ পিৰ যীচুৰ বু ৰ কাষেত আিছল৷ ২৪ তিতয়া িচেমান িপতেৰ

ইি ত িদ সই িশষ জনক ক’ ল, “ তওঁ কাৰ িবষেয় এই কথা কেছ,

সাধােচান”? ২৫ তিতয়া তওঁ যীচুৰ বু ৈল হাউিল গ িধেল, “ হ ভু,

সই জন না কান?” ২৬ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “মই িয জনক এই িপঠা

ডাখৰ ভািঙ জবুিুৰয়াই ভগাই িদম, তেৱঁই সই জন।” তিতয়া তওঁ

িপঠা ডাখৰ জবুিুৰয়াই ল, ঈ িৰেয়াতীয়া িচেমানৰ পেুতক িযহূদাক

িদেল। ২৭ সই িপঠা ডাখৰ পাৱাৰ পাছেতই, চয়তান তওঁৰ িভতৰ

সামাল। তিতয়া যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “তুিম িয কাম কিৰবৈল লছা,

সই কাম বগেত কৰা।” ২৮ িক ু তওঁ িকয় এই কথা ক’ ল, সই

িবষেয় তওঁৰ লগত মজত ভাজন কিৰবৈল বহা লাক সকলৰ কােনও

বিুজ পাৱা নািছল৷ ২৯ িকয়েনা িকছুমােন ভািবেল য, িযহূদাৰ লগত

ধনৰ জােলাঙা থকাৰ কাৰেণ, ‘পবৈল িয িয লােগ সইেবাৰ িকিনবৈল

নাইবা দিৰ সকলক কােনা ব িদবৈল’ যীচুেৱ তওঁক এই কথা ক’ ল,

। ৩০ তােত তওঁ সই িপঠা ডাখৰ হণ কিৰ, তিতয়াই বািহৰৈল গ’ল।

সই সময়, িনশাৰ সময় আিছল। ৩১ যিতয়া সই ঠাইৰ পৰা িযহূদা

বািহৰৈল ওলাই গ’ল, যীচুেৱ ক’ ল, “এিতয়া মা হৰ পু মিহমাি ত হ’ল,

ঈ েৰা তওঁৰ যােগিদ মিহমাি ত হ’ল৷ ৩২ ঈ ৰ যিদ তওঁৰ যােগিদ

মিহমাি ত হ’ল, তিতয়া ঈ েৰও পু ক িনজৰ যােগিদ মিহমাি ত কিৰব,

তওঁ তৎ ণাৎেতই কিৰব।” ৩৩ মাৰ ি য় স ান সকল, তামােলাকৰ

লগত মই অলপ সময়েহ আেছাঁ। তামােলােক মাক িবচািৰবা; িক ু

ই দী সকলক যেনৈক কিছেলাঁ য, ‘মই িয ঠাইৈল যাওঁ, সই ঠাইৈল

তামােলােক যাব নাৱাৰা’, তেনৈক এিতয়া তামােলাকেকা কেছাঁ। ৩৪

মই তামােলাকক এটা নতুন আ া িদওঁ, তামােলােক পৰ েৰ ম

কিৰবা; মই যেনৈক তামােলাকক ম কিৰেলাঁ, তেনৈক তামােলােকও

পৰ েৰ ম কিৰবা। ৩৫ তামােলাকৰ যিদ পৰ ৰৰ মাজত ম

থােক, তেনহেল তামােলাক য মাৰ িশষ হয়, ইয়াক তাৰ াৰাই

সকেলােৱ জািনব।” ৩৬ িচেমান িপতেৰ তওঁক িধেল, “ হ ভু, আপিুন

ক’ ল যায়?” যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “মই য’ ল যাওঁ, তাৈল তুিম এিতয়া

মাৰ পােছ পােছ আিহব নাৱাৰা; িক ু পাছত তুিম মাৰ পােছ পােছ

আিহবা।” ৩৭ িপতেৰ তওঁক ক’ ল, “ হ ভু, এিতয়াই না িক কাৰেণ

আেপানাৰ পােছ পােছ যাব নাৱােৰা? মই আেপানাৰ কাৰেণ মাৰ

াণেকা িদম।” ৩৮ যীচুেৱ উ ৰ িদ ক’ ল, “ মাৰ কাৰেণ তামাৰ াণ

িদবা ন? মই তামাক অিত ৰপূৈক কওঁ, তুিম মাক দাকেমাকািলেত

ৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয় িতিন বাৰ অ ীকাৰ কিৰবা।”

১৪ “ তামােলাকৰ দয় ব া ল নহওক৷ ঈ ৰত িব াস কৰা আৰু

মােকা িব াস কৰা। ২ মাৰ িপতৰৃ ঘৰত অেনক থকা ঠাই আেছ;

আৰু নথকা হ’ ল তামােলাকক ক’ লােহঁেতন; িকয়েনা মই তামােলাকৈল

ঠাই যু ত কিৰবৈল যাওঁ। ৩ যিদ মই যাওঁ আৰু তামােলাকৈল ঠাই যু ত

কেৰাঁ, তেনহেল মই িয ঠাইত থােকাঁ, তামােলােকা সই ঠাইেত থািকবৈল

পাবা, এই কাৰেণ মই আেকৗ আিহ তামােলাকক মাৰ ওচৰৈল ল যাম।

৪ মই িয ঠাইৈল যাওঁ, তামােলােক তাৰ বাট জানা।” ৫ থামাই যীচুক

ক’ ল, “ হ ভু, আপিুন ক’ ল যায়, তােকই আিম নাজােনা; তেনহেল

বাট না আিম কেনৈক জািনম?” ৬ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “মেয়ই বাট,

সত আৰু জীৱন; মাৰ যােগিদ নগ’ ল, িপতৰৃ ওচৰৈল কােনা নাযাব

নাৱােৰ। ৭ তামােলােক মাক জনা হ’ ল, মাৰ িপতেৃকা জািনলােহঁেতন;

এিতয়াৰ পৰা তামােলােক তওঁক জািনছা আৰু দিখছাও।” ৮ িফিলেপ

যীচুক ক’ ল, “ হ ভু, িপতকৃ আমাক দখৱুাওঁক, সেয় আমাৈল যেথ

হ’ব”। ৯ যীচুেৱ ক’ ল, “ হ িফিলপ, তামােলাকৰ সেত ইমান িদন

থকােতা তুিম মাক িচিন পাৱা নাই ন? িয জেন মাক দিখেল, তওঁ

মাৰ িপতেৃকই দিখেল; ইয়াৰ পাছেতা িপতকৃ দখৱুাওঁক বিুল কেনৈক

কব পািৰলা?” ১০ “মই য িপততৃ আেছাঁ আৰু িপতওৃ য মাৰ লগত

আেছ, ইয়াক তুিম িব াস নকৰা ন? মই িয িয কথা তামােলাকক

কওঁ, সইেবাৰ িনজৰ পৰা নকওঁ; িক ু িপতেৃয় মাৰ লগত থািক তওঁৰ

কাযেবাৰ স কেৰ। ১১ মই য িপততৃ আেছাঁ, আৰু িপতওৃ য মাৰ

লগত আেছ, মাৰ এই কথােত িব াস কৰা; নাইবা মই কৰা কাযেবাৰৰ

কাৰেণ মাক িব াস কৰা। ১২ মই তামােলাকক অিত ৰপূৈক কওঁ, মই

িয িয কায কেৰাঁ, মাক িব াস কৰা জেনও তেন ৱা কায কিৰব আৰু

তাতৈকেয়া মহৎ মহৎ কায কিৰব; িকয়েনা মই িপতৰৃ ওচৰৈল যাওঁ। ১৩

তামােলােক মাৰ নােমেৰ িযহেক খিুজবা, মই তােক পণূ কিৰম; তােত

িপতা, পু ৰ াৰাই যন মিহমাি ত হয়। ১৪ তামােলােক মাৰ নােমেৰ

যিদ িকবা খাজা, তেনহেল সয়া মই পণূ কিৰম। ১৫ তামােলােক

যিদ মাক ম কৰা, তেনহেল মাৰ আ ােবাৰ পালন কিৰবা। ১৬

আৰু মই িপতৰৃ ওচৰত াথনা কিৰম, তওঁ যােত তামােলাকক আন

এজন সহায়কতা িদেয় আৰু তওঁ যন িচৰকাল তামােলাকৰ লগত

থােক৷ (aiōn g165) ১৭ সই সত ৰ আ াক জগেত হণ কিৰব নাৱােৰ;

িকয়েনা জগেত তওঁক নেদেখ আৰু নাজােনও; তামােলােক হ’ ল

তওঁক জানা; িকয়েনা তওঁ তামােলাকৰ সে সে থােক আৰু তওঁ

তামােলাকৰ মাজত থািকব। ১৮ মই তামােলাকক অনাথৈক এিৰ

নাযাওঁ; মই তামােলাকৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহম। ১৯ অলপ সময়ৰ

পাছত জগেত মাক পণূৰ দিখবৈল নাপায়, িক ু তামােলােক হ’ ল

মাক দখা পাবা; কাৰণ মই জীয়াই আেছাঁ বােব তামােলােকা জীয়াই

থািকবা। ২০ সইিদনা তামােলােক জািনবা য, মই িপততৃ আেছাঁ

আৰু তামােলােকা মাত আছা, মেয়া তামােলাকত আেছাঁ। ২১ িয

জেন মাৰ আ া পাই পালন কেৰ, সই জেন মাক ম কেৰ; আৰু

িয জেন মাক ম কেৰ, সই জন মাৰ িপতৰৃ মৰ পা হ’ব আৰু

মেয়া সই জনক ম কিৰ, তওঁৰ আগত িনজেক কাশ কিৰম।” ২২

তিতয়া ঈ িৰেয়াতীয়া নহয়, আন িয দাই তওঁক ক’ ল, “ হ ভু,

িকেনা হ’ল য, আপিুন জগতৰ আগত কািশত নহয়, িক ু আমাৰ আগত

িনজেক কাশ কিৰব?” ২৩ যীচুেৱ উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “ কােনােৱ

যিদ মাক ম কেৰ, তেনহেল তওঁ মাৰ বাক পালন কিৰব; মাৰ

িপতেৃয় তওঁক ম কিৰব, আৰু আিম তওঁৰ ওচৰৈল আিহ, তওঁেৰ

সেত িনবাস কিৰম। ২৪ িয জেন মাক ম নকেৰ, সই জেন মাৰ

বাক ও পালন নকেৰ; আৰু িয বাক তামােলােক িনবৈল পাইছা, সই

বাক মাৰ নহয়, িক ু মাক পেঠাৱা িপতৰৃেহ। ২৫ মই তামােলাকৰ

লগত থােকােতই, এইেবাৰ কথা তামােলাকক ক’ লা; ২৬ িক ু সই

সহায়কতা পিব আ া, িয জনক িপতেৃয় মাৰ নােমেৰ পিঠয়াব, তওঁ

তামােলাকক সকেলা িশ া িদব আৰু মই তামােলাকক িয িয কেছাঁ,

এই আটাই কথা তামােলাকক সাঁৱৰাব। ২৭ মই তামােলাকৈল শাি

এিৰ যাওঁ, মাৰ শাি তামােলাকক িদওঁ; জগেত যেনৈক িদেয় মই

তেনৈক িনিদওঁ। তামােলাকৰ দয় ব া ল নহওক, আৰু ভয়াতুেৰা

নহওক। ২৮ মই তামােলাকক িয দেৰ ক’ লা, সই িবষেয় তামােলােক

িনলা, মই গ তামােলাকৰ ওচৰৈল পনুৰ আিহম৷ তামােলােক যিদ

মাক ম কৰা, তেনহ’ ল মই িপতৃ ওচৰৈল যাব ওেলাৱাৰ কাৰেণ

তামােলােক আন কিৰলােহঁেতন; িকয়েনা িপতৃ মাতৈক মহান। ২৯

এইেবাৰ ঘটা কালত তামােলােক যন িব াস কৰা, এই কাৰেণ ঘটাৰ

আেগেয়, মই তামােলাকক এইেবাৰ কথা ক’ লাঁ। ৩০ তামােলাকৰ

সেত মই অিধক কথা এিতয়া নহ’ম, িকয়েনা জগতৰ অিধকাৰী আিহেছ;

আৰু মাৰ ওচৰত তাৰ এেকা নাই। ৩১ িক ু মই য িপতকৃ ম কেৰাঁ,

আৰু িপতেৃয় মাক িদয়া আ ােবাৰ মই য পালন কেৰাঁ, এই িবষেয়

জগেত জািনবৈল; এিতয়া উঠা, আিম ইয়াৰ পৰা যাওঁহক।”

১৫ “মেয়ই কৃত া ালতা; মাৰ িপতৃ খিতয়ক ২ চাই পলায়

আৰু িয িয ডালত িট ধেৰ; সইেবাৰ ডালত পনুৰ অিধক িট

ধিৰবৈল তওঁ পিৰ াৰ কিৰ িদেয়। ৩ মই তামােলাকক কাৱা িশ াৰ

যােগিদ তামােলাক এিতয়া পিৰ ৃত হছা। ৪ তামােলাক মাত সংযু

হ থাকা, মেয়া তামােলাকৰ সেত সংযু হ থািকম। া ালতাত লািগ

নাথািকেল, ডালত যেনৈক িট ধিৰব নাৱােৰ, তেনৈক মাৰ লগত

নাথািকেল, তামােলােক ফলব হব নাৱািৰবা। ৫ মেয়ই া ালতা,

তামােলাক ডাল; িয জন মাৰ লগত থােক আৰু মেয়া িয জনত থােকাঁ,

সই জন ব ফলৱান হয়; িকয়েনা মাৰ বািহেৰ তামােলােক এেকা কিৰব

নাৱাৰা। ৬ কােনােৱ যিদ মাৰ লগত নাথােক, তেনহ’ ল তওঁক কান
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ডালৰ দেৰ বািহৰৈল পেলাৱাত, িস কাই যায় আৰু সইেবাৰ গাটাই

জইুত পলাই িদয়া হয়, তােত সইেবাৰ পাৰা যায়। ৭ তামােলাক যিদ

মাত থাকা আৰু মাৰ িশ াও যিদ তামােলাকত থােক, তেনহ’ ল িয

ই া কৰা, তােক খাজা, সয়াই তামােলাকৈল কৰা হব। ৮ ইয়ােত

মাৰ িপতৃ মিহমাি ত হয়, তামােলােক অিধক ফল ধিৰ িনজেক মাণ

কৰা য, তামােলাক মাৰ কৃত িশষ । ৯ িপতেৃয় যেনৈক মাক ম

কিৰেল, মেয়া তামােলাকক তেনৈক ম কিৰেলাঁ; তামােলােক মাৰ

মেত থাকা। ১০ যিদ মাৰ আ া পালন কৰা, তেনহেল, মই যেনৈক

িপতৰৃ আ া পালন কিৰ, তওঁৰ মত থােকাঁ; তামােলােকা তেনৈক

তওঁৰ মেত থািকবা। ১১ মাৰ আন তামােলাকত যন থােক আৰু

তামােলাকৰ আন যন স ণূ হয়, এই কাৰেণ তামােলাকক এইেবাৰ

কথা মই ক’ লাঁ। ১২ এই মাৰ আ া, মই যেনৈক তামােলাকক ম

কিৰেলাঁ, তেনৈক তামােলােকও পৰ েৰ ম কিৰবা। ১৩ ব ু ৰ বােব

িনজৰ াণ িদয়াৰ দেৰ ম আন ক’ তা নাই। ১৪ তামােলাকক মই

িয িয আ া িদওঁ, সইেবাৰ যিদ পালন কৰা, তেনহেল তামােলাক

মাৰ ব ু । ১৫ এিতয়াৰ পৰা মই তামােলাকক দাস বিুল নকওঁ, িকয়েনা

ভুেৱ িয কেৰ দােস সই িবষেয় নাজােন। মই তামােলাকক ব ু

বিুল কওঁ, িকয়েনা মাৰ িপতৰৃ পৰা িয িয িনেলাঁ; সই িবষয়েবাৰ

তামােলাকক জনােলাঁ। ১৬ তামােলােক য মাক মেনানীত কিৰলা এেন

নহয়, মইেহ তামােলাকক মেনানীত কিৰেলাঁ; আৰু তামােলাক যন

ফলৱ হাৱা, তােত তামােলাকৰ ফল যন ায়ী হয়। মাৰ নােমেৰ

িপতৰৃ আগত িয খিুজবা, সয়াই তওঁ তামােলাকক িদব, এই কাৰেণ

তামােলাকক িনযু কিৰেলাঁ। ১৭ মই তামােলাকক এইেবাৰ আ া

িদেছাঁ, তামােলােক পৰ েৰ ইজেন িসজনক ম কিৰবা। ১৮ জগেত

যিদ তামােলাকক ঘণৃা কেৰ, তেনহেল জািনব লােগ য তামােলাকক

ঘণৃা কৰাৰ পেূব মােকই ঘণৃা কিৰেল। ১৯ তামােলাক জগতৰ হাৱা

হ’ ল, জগেত তামােলাকক িনজৰ লাকৰ দেৰ ম কিৰেলেহঁেতন; িক ু

তামােলাক জগতৰ নােহাৱা। মই তামােলাকক জগতৰ মাজৰ পৰা

মেনানীত কিৰেলাঁ, এই কাৰেণ জগেত তামােলাকক ঘণৃা কেৰ। ২০

মই তামােলাকক িয িশ া িদেলাঁ সই িবষেয় সাঁৱৰণ কৰা, ‘এজন

দাস তওঁৰ গৰাকীতৈক ডাঙৰ নহয়৷’ তওঁেলােক যিদ মাক তাড়না

কিৰেল, তেনহেল তামােলাকেকা তাড়না কিৰব; মাৰ বাক যিদ পালন

কেৰ, তেনহেল তামােলাকৰ বাক ও পালন কিৰব। ২১ িক ু িয জেন

মাক পিঠয়ােল, তওঁক তওঁেলােক নজনাৰ কাৰেণ, মাৰ নামৰ কাৰেণ

তামােলাকক এইদেৰ কিৰব। ২২ মই আিহ তওঁেলাকক কথা নােকাৱা

হ’ ল, তওঁেলাকৰ পাপ নহ’লেহঁেতন; িক ু এিতয়া পাপৰ িবষেয় আপি

দশাবৈল তওঁেলাকৰ কােনা উপায় নাই। ২৩ িয জেন মাক ঘণৃা, সই

জেন মাৰ িপতেৃকা ঘণৃা কেৰ। ২৪ িয কম আন কােনােৱ কিতয়াও কৰা

নাই, মই তওঁেলাকৰ মাজত তেন কম নকৰা হ’ ল, তওঁেলাকৰ পাপ

নহলেহঁেতন; িক ু এিতয়া মাক আৰু মাৰ িপতৰৃ কমেবাৰক তওঁেলােক

দিখেল, তথািপ তওঁেলােক আমাক ঘণৃা কিৰেল। ২৫ িবধান‐শা ৰ এই

বাক পণূ হবৈল, এই সকেলা ঘিটল; যেনদেৰ তওঁেলাকৰ শা ত িলখা

আেছ, ‘ কােনা কাৰণ নােহাৱােতা তওঁেলােক মাক ঘণৃা কিৰেল’। ২৬

িক ু িপতৰৃ পৰা ওেলাৱা সই সহায়কতা আিহব, সই অ সৰ হাৱা

সত ৰ আ াক মই যিতয়া তামােলাকৈল পঠাম, তিতয়া তওঁ মাৰ

িবষেয় সা িদব। ২৭ তামােলাক আিদেৰ পৰা মাৰ লগত থকাৰ

কাৰেণ, তামােলােকও সা িদবা।”

১৬ “মই তামােলাকক এই সকেলােবাৰ কথা এই কাৰেণ কেলাঁ,

যােত তামােলাকৰ িনজৰ িব াসত িবিঘিন নজে ৷ ২ মা হেবােৰ

নাম‐ঘৰৰ পৰা তামােলাকক বািহৰ কিৰব, সই কালত তামােলাকক বধ

কেৰাঁতা িতজেন ঈ ৰৰ সৱা কিৰেছাঁ বিুল ভািবব, এেন কাল আিহ

আেছ। ৩ তওঁেলােক মাৰ িপতকৃ আৰু মাক নজনাৰ কাৰেণ এেন

কমেবাৰ কিৰব। ৪ িক ু যিতয়া সই সময় আিহব, তিতয়া মই কাৱা

কথােবাৰ তামােলােক যন সাঁৱিৰবা, এই কাৰেণ মই এইেবাৰ কথা

এিতয়া তামােলাকক ক’ লাঁ। মই তামােলাকৰ লগত থকাৰ কাৰেণ,

এইেবাৰ কথা আৰ িণেৰ পৰা কাৱা নািছেলাঁ। ৫ িক ু িয জেন মাক

পিঠয়াইেছ, এিতয়া মই তওঁৰ ওচৰৈল ঘিুৰ যাওঁ; তথািপ তামােলাকৰ

কােনও মাক এইদেৰ িধব িনিবচৰা, ‘তুিম না কৈল গ আছা’? ৬

িক ু মই তামােলাকক এইেবাৰ কথা কাৱা কাৰেণ, তামােলাকৰ দয়

বজাৰেৰ ভিৰ পিৰেছ। ৭ তথািপ, মই তামােলাকক সঁচাৈক কেছাঁ;

মই যাৱাই তামােলাকৰ পে ভাল, িকয়েনা মই নগ’ ল, তামােলাকৰ

ওচৰৈল সই সহায়কতা নািহব; িক ু মই গ’ ল তামােলাকৰ ওচৰৈল

তওঁক পিঠয়াই িদম। ৮ তওঁ যিতয়া আিহব, তওঁ পাপৰ িবষেয়,

ধািমকতাৰ িবষেয় আৰু সাধ‐িবচাৰৰ িবষেয়, জগতক দাষৰ মাণ

িদব। ৯ তওঁ পাপৰ স কত চতনা িদব, িকয়েনা তওঁেলােক মাক

িব াস নকেৰ; ১০ ধািমকতাৰ িবষেয় বজুাব, িকয়েনা মই এিতয়া িপতৰৃ

ওচৰৈল যাওঁ, তামােলােক মাক এিতয়া দিখবৈল নাপাবা; ১১আৰু

সাধ‐িবচাৰৰ িবষেয় চতনা িদব, িকয়েনা এই জগতৰ অিধকাৰীৰ সাধ‐

িবচাৰ কৰা হ’ল। ১২ তামােলাকক ক’বৈল মাৰ অেনক কথা আেছ,

িক ু সই কথা এিতয়া হণ কিৰবৈল অিতিৰ হব। ১৩ িক ু সই

সত ৰ আ া যিতয়া আিহব, তিতয়া তওঁ আটাই সত ৈল তামােলাকক

পথ দখৱুাই িনব; িকয়েনা তওঁ িনজৰ পৰা এেকা কথা নক’ব; িক ু

িয কথা িনব, সই িবষেয়েহ ক’ব আৰু তামােলাকক ভিবষ তৰ কথা

জনাব। ১৪ তওঁ মাক মিহমাি ত কিৰব; িকয়েনা মাৰ িয আেছ,

তওঁ তাৰ পৰা ল, তামােলাকক জনাব। ১৫ িপতৰৃ িয িয আেছ,

সই সকেলা মাৰ; এই হতুেক মই ক’ লাঁ, সত ৰ আ াই মাৰ পৰা

সকেলা হণ কিৰ তামােলাকৰ আগত ঘাষণা কিৰব। ১৬ িকছু সময়ৰ

পাছত তামােলােক মাক দিখবৈল নােপাৱা; িক ু আেকৗ অলপ সময়ৰ

পাছত, মাক দিখবৈল পাবা।” ১৭ তিতয়া তওঁৰ িশষ সকলৰ মাজৰ

কােনা কােনােৱ পৰ ৰৰ মাজত আেলাচনা কিৰ ক’ ল, “ তওঁ আমাক

িক কবৈল িবচািৰেছ, িকছু সময়ৰ পাছত মাক দিখবৈল নােপাৱা;

িক ু আেকৗ অলপ সময়ৰ পাছত মাক দিখবৈল পাবা; ‘কাৰণ মই

িপতৰৃ ওচৰৈল যাওঁ’? তওঁ এই কথা িকয় কেল আিম বিুজ পাৱা নাই৷”

১৮ এেতেক তওঁেলােক ক’ ল, “ তওঁেনা এইেটা িক কেছ, ‘অলপ

সময়’? তওঁ িক কথা ক আেছ আিম নাজােনা।” ১৯ যীচুেৱ দিখেল য

তওঁেলােক তওঁক িধবৰ বােব আ হী, সেয়েহ মনৰ ভাব বিুজ পাই

তওঁেলাকক ক’ ল, “মই য তামােলাকক কেলাঁ, ‘িকছু সময়ৰ পাছত

তামােলােক মাক দিখবৈল নােপাৱা, িক ু আেকৗ অলপ সময়ৰ পাছত

মাক দিখবৈল পাবা’, এই কথাৰ ওপৰেত তামােলােক আেলাচনা কিৰ

আছা ন?” ২০ মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, তামােলােক ন আৰু

িবলাপ কিৰবা, িক ু জগেত আন কিৰব; তিতয়া তামােলােক শাক

কিৰবা; িক ু পাছত তামােলাকৰ সই শাক আন হ যাব। ২১ সৱৰ

সময়ত উপি ত হাৱাত মিহলাই সৱৰ বদনাত খ পায়; িক ু স ান

ওপিজেলই, জগতৈল এিট িশ জ হাৱাৰ আন ত, বিছ সময়ৈল

সই বদনা তওঁৰ মনত নাথােক। ২২ িঠক সইদেৰ তামােলােকও

এিতয়া খত আছা; িক ু মই আেকৗ তামােলাকক দখা িদম; তিতয়া

তামােলাকৰ দয় আনি ত হ’ব আৰু তামােলাকৰ সইআন কােনও

তামােলাকৰ পৰা কািঢ় িনব নাৱািৰব। ২৩ সইিদনা মাক এেকা

িধবা৷ মই তামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, তামােলােক মাৰ নােমেৰ

িপতৰৃ আগত যিদ িকবা খাজা, তেনহেল তওঁ তামােলাকক িদব।

২৪ এিতয়াৈলেক মাৰ নােমেৰ তামােলােক এেকা খাজা নাই; খাজা,

তিতয়ােহ পাবা, তিতয়া তামােলাকৰ আন পিৰপণূ হব। ২৫ এইেবাৰ

কথা উপমােৰ মই তামােলাকক ক’ লা, িয সময়ত মই তামােলাকক

উপমা িদব নাৱািৰম, কাশৈক িপতৰৃ কথা জনাম, এেন সময় আিহেছ।

২৬ সইিদনা িয খাজা, মাৰ নােমেৰ খিুজবা; আৰু মই তামােলাকক

কাৱা নাই য, মই তামােলাকৰ হ িপতৃ ওচৰত াথনা কিৰম; ২৭

িকয়েনা িপতেৃয় িনেজই তামােলাকক ম কেৰ; কাৰণ তামােলােক

মাক ম কিৰলা আৰু মই য িপতৰৃ পৰা আিহেছাঁ, ইয়ােকা িব াস

কিৰলা। ২৮ মই িপতৰৃ ওচৰৰ পৰা জগতৈল আিহেলাঁ; আেকৗ জগতক
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এিৰ এিতয়া মই িপতৰৃ ওচৰৈল যাওঁ।” ২৯ তিতয়া তওঁৰ িশষ সকেল

ক’ ল, “চাওক, আপিুন এিতয়া ৈক কব ধিৰেছ; আপিুন কােনা কথা

অ ৈক ক থকা নাই। ৩০ এিতয়া আিম বিুজ পােলাঁ য আপিুন সকেলা

জােন, কােনা ব ি েয় আেপানাক ধাৰ আগেতই আপিুন তাৰ উ ৰ

িদব পােৰ, আপিুন য ঈ ৰৰ পৰা আিহেছ, ইয়ােক আিম িব াস কিৰেছাঁ।

৩১ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “এিতয়া িব াস কিৰছা ন?” ৩২ চাৱা,

এেন সময় আিহেছ, আৰু কৃেত এেন সময় আিহব, যিতয়া তামােলােক

িনজ িনজ সা‐স ি ত গাট গাট হ থািকবা আৰু মাক অকলশৰীয়াৈক

এিৰ যাবা, তথািপ মই অকলশৰীয়া নহওঁ, িকয়েনা িপতৃ মাৰ লগত

আেছ। ৩৩ এই কাৰেণ মই তামােলাকক এইেবাৰ কথা ক’ লাঁ, যােত

তামােলােক মাৰ শাি পাৱা৷ জগতত তামােলােক ক পাবা; িক ু

িনভয় হাৱা; মই জগতৰ ওপৰত জয় কিৰেলাঁ।”

১৭ যীচুেৱ এইেবাৰ কথা কাৱাৰ পাছত, গৈল চ তুিল ক’ ল, “ হ

িপত,ৃ এিতয়া সময় হেছ; তামাৰ পু ক মিহমাি ত কৰা, যােত

তামাৰ পু েয়া তামাক মিহমাি ত কিৰব পােৰ; ২ িয দেৰ সকেলােক

অন জীৱন িদবৈল তুিম সকেলা মা হৰ ওপৰত তামাৰ পু ক অিধকাৰ

কিৰবৈল িদলা। (aiōnios g166) ৩ এইেটােৱ অন জীৱন; একমা সত

ঈ ৰ িয তুিম, তামাক আৰু তুিম পেঠাৱা যীচু ী ক তওঁেলােক যন

জােন। (aiōnios g166) ৪ তুিম মাক িয কম কিৰবৈল িদিছলা, সয়া মই

িস কিৰ পিৃথৱীত তামাক মিহমাি ত কিৰেলাঁ ৫ এিতয়া, হ িপত,ৃ

তামাৰ সাি ধ েৰ মাক মিহমাি ত কৰা৷ জগত সিৃ ৰ পেূব তামাৰ

সেত মাৰ িয মিহমা আিছল, সই মিহমােৰ, এিতয়া মাক মিহমাি ত

কৰা। ৬ তুিম এই জগতৰ মাজৰ পৰা িয সকল মা হক মাক িদলা, সই

সকলৰ আগত মই তামাৰ নাম কাশ কিৰেলাঁ; তওঁেলাক তামােৰই

আিছল, তুিম তওঁেলাকক মাক িদলা; আৰু তওঁেলােক তামাৰ বাক ধিৰ

ৰািখেছ। ৭ এিতয়া তওঁেলােক জািনেছ, তুিম মাক িয িয িদিছলা, সই

সকেলােৱই য, তামাৰ কাষৰ পৰাই হেছ৷ ৮ িকয়েনা তুিম িয বাক মাক

িদলা, সই বাক মই তওঁেলাকক িদেলাঁ আৰু তওঁেলােক সই সকেলােক

হেণা কিৰেল, মই য তামাৰ পৰা আিহেলাঁ, ইয়ােকা তওঁেলােক

সঁচাৈক জািনেল আৰু তুিম য মাক পঠালা সয়াও িব াস কিৰেল। ৯

মই তওঁেলাকৰ কাৰেণ াথনা কিৰেছাঁ। মই গােটই জগতৰ কাৰেণ

াথনা কৰা নাই, িক ু িয সকলক মাক িদলা, তওঁেলাকৰ কাৰেণেহ

কিৰেছাঁ; িকয়েনা তওঁেলাক তামাৰ৷ ১০ মাৰ সকেলা ব তামাৰ

আৰু িয িয তামাৰ, সই সকেলােৱই মাৰ; মই তামাৰ যােগিদেয়ই

সইেবাৰত মিহমাি ত হেছাঁ। ১১ মই এই জগতত বিছ িদন নাথােকা;

িক ু এই লাক সকল হ’ ল জগতত থািকব, মই তামাৰ ওচৰৈল যাওঁ।

হ পিব িপত,ৃ আিম যেনৈক এক হ আেছাঁ, তামাৰ নােমেৰ মাক

িদয়া লাক সকেলা যন তেনৈক এক হব পােৰ৷ ১২ মই তওঁেলাকৰ

লগত থকা সময়ত, তুিম িয নাম মাক িদছা, তামাৰ সই নামত মই

তওঁেলাকক ৰ া কিৰেলাঁ; আৰু মই তওঁেলাকক পহৰা িদেলাঁ; তােত

তওঁেলাকৰ এজেনা িবন নহ’ল, কৱল িবনাশৰ পু েহ শা ীয় বচন িস

কিৰবৈল িবন হ’ল। ১৩ িক ু এিতয়া মই তামাৰ ওচৰৈল আিহেছাঁ;

এই কাৰেণ জগতত থােকােতই এইেবাৰ কথা কেছাঁ। মাৰ আন যন

তওঁেলােক স ণূৰেূপ পায়৷ ১৪ মই তামাৰ বাক তওঁেলাকক িদেলাঁ;

িক ু জগেত তওঁেলাকক ঘণৃা কেৰ, কাৰণ তওঁেলাক জগতৰ নহয়; মই

যেনৈক জগতৰ নহওঁ৷ ১৫ তওঁেলাকক এই জগতৰ পৰা িনবৈল মই

তামাক াথনা নকেৰাঁ, িক ু তুিম তওঁেলাকক চয়তানৰ পৰা ৰ া কৰা।

১৬ তওঁেলাক জগতৰ নহয়, মই যেনৈক জগতৰ নহওঁ। ১৭ তামাৰ

বাক ই সত ; সত তােৰ তামাৰ সৱা কিৰবৈল তওঁেলাকক পিব কৰা।

১৮ তুিম যেনৈক মাক জগতৈল পঠালা, মেয়া তেনৈক তওঁেলাকক

জগতৈল পঠােলাঁ। ১৯ তওঁেলাকৰ কাৰেণ মই িনজেক পিব কিৰেছাঁ,

যােত তওঁেলােকা সত ৰেূপ পিব হব পােৰ৷ ২০ মই কৱল এওঁেলাকৰ

কাৰেণ াথনা নকেৰাঁ, িক ু এওঁেলাকৰ বাক ৰ াৰাই মাক িব াস কৰা

সকেলােৰ কাৰেণ াথনা কেৰাঁ, ২১ গিতেক তওঁেলাক যন সকেলােৱ

এক হয়; হ িপত,ৃ তুিম যেনৈক মাৰ লগত আছা, তেনৈক মেয়া তামাৰ

লগত আেছাঁ, তেনৈক তওঁেলােকও যন আমাৰ লগত থােক, তােত

জগেত যন িব াস কেৰ তুিম য মাক পিঠয়ালা৷ ২২আৰু তুিম মাক

িয মিহমা িদলা, সই মিহমা মেয়া তওঁেলাকক িদেলাঁ, সই কাৰেণ

তওঁেলাক এক; আিম সকেলােৱই যন এক হব পােৰাঁ, ২৩ তাৰ বােব

মই তওঁেলাকত আৰু তুিম মাৰ লগত থািকবা, এইদেৰ তওঁেলাক

যন স ণূৈক এক হয়, জগেত যােত জােন তুিম মাক পিঠয়াইছা, আৰু

তুিম যেনৈক মাক ম কিৰলা, তেনৈক তওঁেলাকেকা ম কৰা৷

২৪ হ িপত,ৃ মই িবচােৰা, তুিম মাক িয িদছা, িয ঠাইত মই আেছাঁ,

তওঁেলােকা যন মাৰ লগত সই ঠাইত থােক, তুিম িয মিহমা মাক

িদছা সই মিহমা যন তওঁেলােক দিখবৈল পায়; কাৰণ জগত াপন

কৰাৰ পেূবই তুিম মাক ম কিৰলা৷ ২৫ হ ায়ৱান িপত,ৃ জগেত

তামাক নাজািনেল, িক ু মই তামাক জািনেলাঁ; আৰু তুিম য মাক

পঠালা, সয়া তওঁেলােকও জািনেল। ২৬ তুিম কান হয়, সই িবষেয় মই

তওঁেলাকৰ ওচৰত কাশ কিৰেছাঁ, আৰু ইয়াৰ পাছেতা মই ইয়ােক কিৰ

থািকম, তিতয়া তুিম মাক যেন ম কৰা, তওঁেলােকও এেকদেৰ আন

লাকক ম কিৰব আৰু মই তওঁেলাকৰ লগত থািকম।

১৮ যীচুেৱ এইেবাৰ কথা ক, িকে াণ উপত কাৰ িসপােৰ য’ত এখন

বািগছা আিছল, সই ঠাইৈল তওঁ িশষ সকলৰ সেত তাৈল

ওলাই গ’ল; আৰু সই বািগচাত তওঁ আৰু তওঁৰ িশষ সকল সামাল। ২

শ ৰ হাতত শাধাই িদয়া িযহূদায় সই ঠাই িচিন পাইিছল; িকয়েনা

যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলক লগত ল ব ত বাৰ সই ঠাইৈল গিছল। ৩

তিতয়া িযহূদায় ধান পেুৰািহত, ফৰীচী সকলৰ িবষয়া আৰু স ৰ দল

এটাৰ সেত জাঁৰ, আিৰয়া আৰু অ ‐শ ল, সই ঠাইত উপি ত হ’ল।

৪ তিতয়া যীচুেৱ, তওঁৰ িত িক ঘিটবৈল গ আেছ সই িবষেয় আেগেয়

জনাৰ বােব, তওঁেলাকৰ আগৈল ওলাই গ তওঁ িধেল, “ তামােলােক

কান জনক িবচািৰছা?” ৫ তওঁেলােক উ ৰ িদেল, “নাচৰতীয়া যীচুক।”

যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “মেয়ই সই জন।” তওঁক শ ৰ হাতত

শাধাই িদয়া িযহূদাও তওঁেলাকৰ সেত িথয় হ আিছল। ৬ যিতয়া

তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “মেয়ই সই জন”, তিতয়া তওঁেলাক পাছ

ঁহিক আিহল আৰু মািটত পিৰ গ’ল। ৭ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক

আেকৗ িধেল, “ তামােলােক কান জনক িবচািৰছা?” তওঁেলােক ক’ ল,

“নাচৰতীয়া যীচুক।” ৮ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “মই তামােলাকক কেছাঁ,

মেয়ই সই জন; এেতেক যিদ মাক িবচািৰছা, তেনহেল এওঁেলাকক

যাবৈল িদয়া।” ৯ তওঁ আেগেয় কাৱা কথা স ণূ হবৈল এইেবাৰ ঘিটল।

তওঁ কিছল, “ মাক িয সকলক িদলা, তওঁেলাকৰ এজনেকা মই হৰওুৱা

নাই।” ১০ তিতয়া িচেমান িপতৰৰ, এখন তেৰাৱাল আিছল, তওঁ সই

তেৰাৱাল ফাঁকৰ পৰা উিলয়াই, মহা‐পেুৰািহতৰ দাসক ঘাপ মািৰ, তাৰ

সাঁ কাণ খন কািট পলােল। সই দাসৰ নাম আিছল ‘ম ’। ১১ তিতয়া

যীচুেৱ িপতৰক ক’ ল, “তেৰাৱাল ফাকত মৱুাই থাৱা; িপতেৃয় মাক িয

দূখৰ পান‐পা িদেল, মই তােত পান নকিৰম ন?” ১২ তিতয়া স দল

আৰু তওঁেলাকৰ সনাপিত আৰু ই দী সকলৰ ৰখীয়ােবােৰ যীচুক ধিৰ

বাি , ১৩ থমেত হাননৰ ওচৰৈল ল গ’ল; িকয়েনা তওঁ সই বছৰত

মহা‐পেুৰািহত হাৱা কায়াফাৰ শ েৰক আিছল। ১৪ এই কায়াফাই ই দী

সকলক পৰামশ িদিছল য, ‘ লাক সকলৰ কাৰেণ এজন মা হ মৰা ভাল’।

১৫ তিতয়া িচেমান িপতৰ আৰু আন এজন িশষ যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল।

সই িশষ ৰ মহা‐পেুৰািহতৰ সেত িচনািক থকা বােব যীচুেৰ সেত মহা‐

পেুৰািহতৰ চাতালৈল সামাই গ’ল। ১৬ িক ু িপতৰ ৱাৰৰ বািহৰত িথয়

হ থািকল। এই হতুেক মহা‐পেুৰািহতৰ িচনািক সই আন িশষ ই আেকৗ

বািহৰৈল আিহ, ৱৰী মিহলা গৰাকীক ক, িপতৰক িভতৰৈল আিনেল।

১৭ তােত সই ৱৰী মিহলা গৰাকীেয় িপতৰক ক’ ল, “তুিমও এই মা হ

জনৰ িশষ সকলৰ মাজৰ এজন নহয় ন?” তওঁ ক’ ল, “মই নহয়।” ১৮

সই ঠাইেত দাস আৰু ৰ কেবােৰ ঠা াৰ কাৰেণ জইু লাইিছল আৰু িথয়

হ জইু পৱুাই আিছল; িপতেৰও িসহঁতৰ লগত িথয় হ জইু পৱুাই আিছল।
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১৯ তিতয়া মহা‐পেুৰািহেত যীচুক, তওঁৰ িশষ সকলৰ িবষেয় আৰু

িশ াৰ িবষেয় িধেল। ২০ যীচুেৱ তওঁক উ ৰ িদ ক’ ল, “মই জগতৰ

আগত মকুিলৈক ক’ লাঁ; মই নাম‐ঘৰত আৰু মি ৰত, ই দী সকলৰ গাট

খাৱা ঠাইত সদায় িশ া িদেলাঁ আৰু কিতয়াও পেুত এেকা কাৱা

নাই। ২১আেপানােলােক মাক িকয় িধ আেছ? তওঁেলাকক সাধক

িয সকেল মাৰ কথা িনেল; তওঁেলাকক মই িক ক’ লা, সই িবষেয়

তওঁেলােক জােন।” ২২ যীচুেৱ এইেবাৰ কথা কাৱাত, ওচৰত িথয় হ

থকা টেকলােবাৰৰ মাজৰ এজেন যীচুক চৰ মািৰেল আৰু ক’ ল, “এেন

ধৰণৰ উ ৰ মহা‐পেুৰািহতক িকয় িদছা?” ২৩ যীচুেৱ তওঁক উ ৰ িদেল,

“যিদ মই িকবা অ ায় কথা কেছাঁ, তিতয়াহেল অ ায় কথাৰ মাণ

িদয়া; িক ু যিদ মই সিঠক কথা কেছাঁ, তেনহেল মাক িকয় মািৰছা?”

২৪ তাৰ পাছত হানেন যীচুক, মহা‐পেুৰািহত কায়াফাৰ ওচৰৈল পঠাই

িদেল, যীচুক তিতয়া বাি থাৱা আিছল। ২৫ তােত িচেমান িপতেৰ িথয়

হ জইু পৱুাই আিছল। তাত থকা মা হেবােৰ তওঁক িধেল, “তুিমও

তওঁৰ িশষ সকলৰ মাজৰ এজন নহয় ন?” তওঁ অ ীকাৰ কিৰ ক’ ল,

“মই নহয়।” ২৬ মহা‐পেুৰািহতৰ এজন দােস, িয জনৰ কাণ িপতেৰ

কািট পলাইিছল, তওঁৰ সম ীয় এজেন ক’ ল, “মই তামাক তওঁৰ

লগত বািগছাত দখা নািছেলা ন?” ২৭ তিতয়া িপতেৰ আেকৗ অ ীকাৰ

কিৰেল; আৰু সই সময়েত তৎ ণাত ৰাই ডাক িদেল। ২৮ ইয়াৰ

পাছত তওঁেলােক যীচুক কায়াফাৰ ঘৰৰ পৰা ি টিৰয়মৈল ল গ’ল;

তিতয়া সময় ৰািতপৱুা আিছল; তওঁেলােক িনেজই ি টিৰয়ামৰ িভতৰত

সামাবৈল মন নকিৰেল, জােনাছা তওঁেলাক অ িচ হ পেৰ, িকয়েনা

তওঁেলােক িন াৰ‐পবৰ ভাজ খাবৈল আশা কিৰ আিছল৷ ২৯ এেতেক

পীলােত বািহৰৈল গ তওঁেলাকক িধেল, “ তামােলােক এই মা হ জনৰ

িবপে িক গাচৰ আিনছা?” ৩০ তওঁেলােক উ ৰ িদ পীলাতক ক’ ল,

“এই লাক জন ী নােহাৱা হ’ ল, আেপানাৰ হাতত এওঁক শাধাই

িনিদেলােহঁেতন।” ৩১ তিতয়া পীলােত তওঁেলাকক ক’ ল, “এওঁক ল

যাৱা তামােলাকৰ িবধানৰ মেত তওঁৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা।” ই দী সকেল

তওঁক ক’ ল, “কােকা াণদ িদবৈল িবধান অ সিৰ আমাৰ মতা

নাই।” ৩২ িকদেৰ তওঁৰ মতুৃ হব এই িবষেয় যীচুেৱ িয কথা ইি ত

িদিছল, সই ধৰণেৰ মিৰবৈল এই ইি ত িস হ’বৈল এেন হ’ল। ৩৩

এেতেক পীলােত আেকৗ ি টিৰয়মৰ িভতৰৈল সামাই গ, যীচুক িধেল

“তুিম ই দী সকলৰ ৰজা ন?” ৩৪ যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “তুিম িনেজই

এই কথা িধছা ন নাইবা অ লােক মাৰ িবষেয় তামাক এই কথা

িধবৈল ক’ ল?” ৩৫ পীলােত উ ৰ িদেল, “মই জােনা ই দী মা হ?

তামাৰ িনজৰ জািতৰ লাক আৰু ধান পেুৰািহত সকেল মাৰ হাতত

তামাক শাধাই িদেল; তুিম িক কম কিৰলা?” ৩৬ যীচুেৱ উ ৰ িদেল,

“ মাৰ ৰাজ এই জগতৰ নহয়; মাৰ ৰাজ এই জগতৰ হাৱা হ’ ল ই দী

সকলৰ হাতত যােত মাক শাধাই িদব নাৱােৰ তাৰ কাৰেণ মাৰ সৱক

সকেল মাক ৰ া কিৰবৈল াণপেণ যু কিৰেলেহঁেতন; িক ু এিতয়া

মাৰ ৰাজ ইয়াত নহয়।” ৩৭ তিতয়া পীলােত তওঁক ক’ ল, “ তেনহেল

তুিম ৰজা ন?” যীচুেৱ উ ৰ িদেল, “মই য ৰজা হওঁ, ইয়াক তুিমেয়ই

কছা। সত তাৰ পে সা িদবৈল মই জ ধিৰ এই জগতৈল আিহেলাঁ।

িয কােনােৱ এই সত ৰ প ত আেছ, তওঁেলােক মাৰ কথা েন৷” ৩৮

পীলােত তওঁক ক’ ল, “সত না িক?” এই কথা িধ তওঁ পনুৰ বািহৰত

থকা ই দী সকলৰ ওচৰৈল গ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই এই মা হ জনৰ

এেকা দাষ দখা পাৱা নাই৷ ৩৯ তামােলাকৰ এটা িনয়ম আেছ, সই

িনয়ম অ সােৰ িন াৰ‐পবৰ সময়ত মই তামােলাকৈল এজনক এিৰ িদব

লােগ, তামােলাকৰ যিদ ই া হয়, তেনহেল মই তামােলাকৈল ই দী

সকলৰ ৰজাক এিৰ িদম ন?” ৪০ তিতয়া তওঁেলােক আেকৗ আটাহ

পািৰ ক’ ল, “এই মা হ জনক নহয় িক ু বাৰা াক এিৰ িদয়ক।” সই

‘বাৰা া’ এজন ডকাইত আিছল।

১৯ তিতয়া পীলােত যীচুক চাবেুকেৰ কাবাবৈল আেদশ িদেল। ২

তাৰ পাছত স সকেল কাঁইেটেৰ িকৰীিট সািজ যীচুৰ মৰূত িদ,

বেঙনা কােপাৰ িপ ােল; ৩ ইয়াৰ পাছত তওঁৰ ওচৰৈল আিহ কবৈল

ধিৰেল, “অিভন ন, হ ই দী সকলৰ ৰজা, জয় হওক!” এইদেৰ ক

তওঁক চৰ মািৰবৈল ধিৰেল। ৪ পীলােত আেকৗ বািহৰৈল গ মা হেবাৰক

ক’ ল, “ চাৱা, মই এওঁত এেকা দাষ নাপােলাঁ আৰু সেয়েহ তামােলােক

জািনবৰ কাৰেণ, এওঁক তামােলাকৰ স খুৈল উিলয়াই আিনেছা।” ৫

এেনেত যীচুক কাঁইটৰ িকৰীিট আৰু উ ল বৰণীয়া কােপাৰ িপ াই

বািহৰৈল উিলয়াই আিনেল৷ পীলােত তওঁেলাকক ক’ ল “ চাৱা, এই

জেনই সই মা হ!” ৬ তিতয়া ধান পেুৰািহত আৰু তওঁেলাকৰ িবষয়া

সকেল যীচুক দিখ, আটাহ পািৰ ক’ ল, “ ু চত িদয়ক, ু চত িদয়ক”।

পীলােত তওঁেলাকক ক’ ল, “ তামােলােক িনেজ এওঁক িন ু চত িদয়াৈগ;

িকয়েনা মই এওঁত এেকা দাষ নাপােলাঁ।” ৭ ই দী সকেল পীলাতক

উ ৰ িদেল, “আমাৰ এক িবধান আেছ, সই িবধানৰ মেত তাৰ াণদ

হাৱা উিচত; িকয়েনা িস িনজেক িনেজ ঈ ৰৰ পু বিুল দাবী কেৰ।”

৮ তিতয়া পীলােত এই কথা িন বৰ ভয় পােল, ৯ তওঁ ি টিৰয়মৰ

িভতৰৈল সামাই যীচুক আেকৗ িধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহছা?” িক ু

যীচুেৱ তওঁক এেকা উ ৰ িনিদেল৷ ১০ তিতয়া পীলােত তওঁক ক’ ল,

“তুিম মাক এেকা কথা নােকাৱা ন? তামাক য এিৰ িদবৈল মাৰ

মতা আেছ আৰু তামাক ু চত িদবৈলেকা মাৰ মতা আেছ, ইয়াক

তুিম নাজানা নিক?” ১১ যীচুেৱ তওঁক উ ৰ িদেল, “ওপৰৰ পৰা

মতা িনিদয়া হ’ ল, মাৰ িবৰেু তামাৰ এেকা মতা নহ’লেহঁেতন;

এই কাৰেণ, িয জেন তামাৰ হাতত মাক শাধাই িদেল; তওঁেৰই

পাপ ৰতুৰ।” ১২ এই উ ৰ িন পীলােত তওঁক এিৰ িদবৈল উপায়

িবচািৰেল; িক ু ই দী সকেল আটাহ পািৰ ক’ ল, “যিদ এওঁক এিৰ িদেয়,

তেনহেল আপিুন চীজাৰৰ ব ু নহয়; িয কােনােৱ িনজেক িনেজ ৰজা

পােত, তওঁ চীজাৰৰ িবৰেু কথা কয়।” ১৩ এইেবাৰ কথা িন, পীলােত

যীচুক পনুৰ বািহৰৈল অনােল, আৰু ই ী ভাষােৰ যাক গ থা বােল, এেন

িশলপতা নােমেৰ ঠাইত সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল িবচাৰৰ আসনত বিহল।

১৪ তিতয়া িন াৰ‐পবৰ আেয়াজনৰ িদনৰ ায় বাৰটা বজাৰ সময় হিছল

আৰু পীলােত ই দী সকলক ক’ ল, “ চাৱা, এয়া তামােলাকৰ ৰজা” ১৫

তিতয়া তওঁেলােক আটাহ পািৰ ক’ ল, “দূৰ কৰক, দূৰ কৰক, ু চত

িদয়ক”। পীলােত তওঁেলাকক ক’ ল, তামােলাকৰ ৰজাক না ু চত িদম

ন? ধান পেুৰািহত সকেল উ ৰ িদেল, “চীজাৰৰ বািহেৰ আমাৰ আন

ৰজা নাই।” ১৬ তিতয়া পীলােত যীচুক ু চত িদবৈল, তওঁেলাকৰ হাতত

শাধাই িদেল। ১৭ তাৰ পাছত তওঁেলােক যীচুক বািহৰৈল ল আিহল

আৰু িনজৰ কাৰেণ ু চৰ ভাৰ ব, ই ী ভাষােৰ যাক গলগথা বােল, এেন

মৰূৰ লাউেখালা নােমেৰ ঠাইৈল ল গ’ল। ১৮ সই ঠাইেত তওঁেলােক

যীচুক ু চত িদেল৷ তওঁৰ লগত আন জনক মা হক ইকােষ ৰািখ

যীচুক মাজত ু চত িদেল। ১৯ পীলােত এখন জাননী িলিখ ু চত ওপৰত

লগাই িদেল। তাত এই কথা িলখা আিছল, “নাচৰতীয়া যীচু, ই দী সকলৰ

ৰজা৷” ২০ এই জাননী ই ী, ৰামীয়া আৰু ীক ভাষােৰ িলখা আিছল; আৰু

যীচুক ু চত িদয়া ঠাই নগৰৰ ওচৰ হাৱাত, ই দী সকলৰ ব েলােক সই

জাননী খন পিঢ়েল। ২১এই কাৰেণ ই দী সকলৰ ধান পেুৰািহত সকেল

পীলাতক ক’ ল, “ই দী সকলৰ ৰজা” এই কথা িনিলিখব; িক ু ‘মই ই দী

সকলৰ ৰজা, এই বিুল এওঁ কিছল’, ইয়ােক িলখক।” ২২ পীলােত উ ৰ

িদেল, “মই িয িলিখেলাঁ, িলিখেলাঁেৱই”। ২৩ পাছত স সকেল যীচুক

ু চত িদেল, তওঁৰ িপ া কােপাৰ চািৰ ভাগ কিৰ, গাইপিত এভাগ এভাগ

ল’ ল; আৰু তওঁৰ চালাও ল’ ল। সই চালা িসয়িন নােহাৱাৈক ওপৰেৰ

পৰা গােটইেটা বাৱা আিছল। ২৪এই কাৰেণ তওঁেলােক পৰ েৰ

ক’ ল, “এইেটা চালা আিম ফািল নেপলাও, িক ু এইেটা পাবৰ বােব

িচিঠ খেলাৱা হওক৷” শা ীয় বচন িস হবৈল এেন হ’ল৷ “ তওঁেলােক

িনজৰ মাজত মাৰ িপ া কােপাৰ ভাগ‐বাঁিট ল’ ল৷. ইয়াক নাফািল কােন

পাব িচিঠ খলােল৷” ২৫ এেতেক স সকেল এইেবাৰ কম কিৰেল।

যীচুৰ ু চৰ ওচৰেত তওঁৰ মাক, মাকৰ ভনীেয়ক, াপাৰ িতেৰাতা

মিৰয়ম, আৰু ম দলীনী মিৰয়ম িথয় হ আিছল। ২৬ যিতয়া যীচুেৱ তওঁৰ

মাক আৰু িয িশষ ক তওঁ ম কিৰিছল, সই িশষ ওচৰত িথয় হ থকা
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দিখেল, তিতয়া তওঁ মাকক ক’ ল, “ হ নাৰী, চাৱা, তামাৰ পু ”!

২৭ তিতয়া তওঁ সই িশষ েকা ক’ ল, “ চাৱা, সৗৱা তামাৰ মাত”ৃ!

সই সময়েৰ পৰা সই জন িশষ ই তওঁক িনজৰ ঘৰৈল ল গ’ল। ২৮

ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ বিুজেল য সকেলা কম এিতয়া শষ হ’ল; সেয়েহ

শা ীয় বচন িস হ’বৰ কাৰেণ ক’ ল, “ মাৰ িপয়াহ লািগেছ”। ২৯ সই

ঠাইত িচৰকােৰ পৰূ হাৱা এটা পা আিছল; তােত তওঁেলােক িচৰকােৰ

পৰূ হাৱা এেডাখৰ এেচাব এডালত লগাই, তওঁৰ মখুত িদেল।

৩০ তােত যীচুেৱ সই িচৰকা পাই ক’ ল, “িস হ’ল”; তাৰ পাছত তওঁ

মৰূ দাৱাই আ া অপণ কিৰেল। ৩১ সইিদন আেয়াজনিদন হাৱাত,

িব ামবাৰত দহ ু চৰ ওপৰত নাথােক, ( সই িব ামবাৰ িদনেটা এটা

িবেশষ িদন বা বৰ‐িদন আিছল, িকয়েনা সইিদনা িন াৰপবৰ িদেনা

আিছল), এই কাৰেণ তওঁেলাকৰ ভিৰ ভািঙ, দহ তলৈল নমাবৰ বােব

ই দী সকেল পীলাতৰ ওচৰত গ িধেল। ৩২ তােত স সকেল আিহ,

যীচুৰ লগত ু চত িদয়া, থম আৰু ি তীয় জনেৰা ভিৰ ভািঙেল। ৩৩

িক ু যিতয়া যীচুৰ ওচৰৈল আিহল, তিতয়া তওঁৰ মতুৃ হাৱা দিখ,

ভিৰ নাভািঙেল৷ ৩৪ তথািপ স সকলৰ এজেন বৰছােৰ খাঁচ মািৰ

তওঁৰ কাষ হািনেল; আৰু তিতয়াই তাৰ পৰা তজ আৰু পানী ওলাই

আিহল। ৩৫ এই ঘটনা িয জেন দিখেল সই জেন আিহ এই িবষেয়

সা িদেল, তওঁৰ সা সত ; আৰু তওঁ জােন য তওঁ সত কথা

কেছ, এই কাৰেণ তামােলােকও যন িব াস কৰা। ৩৬ িকয়েনা ‘ তওঁৰ

এডাল হােড়া ভঙা নহব’, ধমশা ৰ এই বচন িস হ’বৈলেহ, এই সকেলা

ঘটনা ঘিটল। ৩৭ ধমশা ই পনুৰ আন এঠাইত কেছ, ‘ তওঁেলােক িয

জনক িবি েল, সই জনৈলেক দিৃ কিৰব’। ৩৮ ইয়াৰ পাছত অিৰমািথয়া

নগৰৰ যােচফ নােমেৰ যীচুৰ এজন িশষ ই, িয জন ই দী সকলৰ ভয়ত

গাপেন আিছল, সই জেন যীচুৰ দহ িনবৰ বােব পীলাতৰ ওচৰত গ

িধেল; তােত পীলােত অ মিত িদয়াত, তওঁ গ যীচুৰ দহেটা নমাই ল

গ’ল। ৩৯ তওঁৰ লগত নীকদীেমা আিহিছল, এই জেন থম বাৰ ৰািত

যীচুক চাবৈল তওঁৰ ওচৰৈল গিছল, তেৱাঁ আিহ গ ৰস িমহিল কৰা

ায় চৗি শ িকেলা াম গি আিনেল। ৪০ এইদেৰ তওঁেলােক যীচুৰ

দহ ল, ই দী সকলৰ মদামত থাৱা ৰীিত অ সিৰ সই গি সািন

শণ সূতাৰ িমিহ কােপােৰেৰ মিৰয়াই তওঁক মদামত থেল৷ ৪১আৰু িয

ঠাইত যীচুক ু চত িদয়া হিছল, সই ঠাইেত এখন বািগচা আিছল; সই

বািগচােত কিতয়াও কােনা লাকক নােথাৱা, এেন এটা নতুন মদােমা

আিছল। ৪২ কাৰণ সইিদনা ই দী সকলৰ আেয়াজনিদন হাৱাত, সই

মদাম ওচৰত থকা কাৰেণ, তওঁেলােক তােত যীচুক ৱাই থেল।

২০ স াহৰ থম িদনা অিত ৰািতপৱুা, আ াৰ থােকােতই, ম দলীনী

মিৰয়েম মদামৰ ওচৰত গ, মদামৰ পৰা িশলচটা আতৰাই

থাৱা দিখেল। ২ তােত তওঁ দৗৰ মািৰ, িচেমান িপতৰ আৰু যীচুৰ ি য়

সই আন িশষ ৰ ওচৰৈল গ, তওঁেলাকক ক’ ল, কােনাবাই ভুক

মদামৰ পৰা িনেল; িক ু তওঁক ক’ত থেল, সই িবষেয় আিম নাজােনা।

৩ তােত িপতৰ আৰু সই আন িশষ সকল বািহৰৈল ওলাই আিহ মদামৰ

ওচৰৈল গ’ল। ৪ তওঁেলাক েয়া এেকলেগ দৗিৰ গ’ল, িক ু অ িশষ

জন িপতৰক পাছ পলাই আগত দৗিৰ গ থেম মদামৰ ওচৰ পােল; ৫

আৰু তওঁেলােক চাপিৰ চাই, পিৰ থকা শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ দিখেল,

িক ু মদামৰ িভতৰৈল নােসামাল। ৬ তােত িচেমান িপতেৰ তওঁৰ

পােছ পােছ আিহ মদামত সামাল, আৰু দিখেল য, শণ সূতাৰ িমিহ

কােপাৰ কইখন সই ঠাইেত পিৰ আেছ, ৭ িক ু িয গােমাচা তওঁৰ

মৰূত আিছল, সই গােমাচা সইেবাৰ কােপাৰৰ লগত নাই, কীয়াৈক

এঠাইত মিৰয়াই থাৱা আেছ। ৮ ইয়াৰ পাছত িয জন িশষ মদামৈল

থমেত গিছেল তওঁ িভতৰৈল সামাই সকেলা দিখ িব াস কিৰেল।

৯ কাৰণ ধমশা ত এই কথা কাৱা হেছ য ‘মতৃ লাক সকলৰ মাজৰ

পৰা তওঁ পনুৰায় উিঠব’, শা ৰ এই িশ া তওঁেলােক এিতয়াৈলেক

বজুা নািছল। ১০ তােত সই জন িশষ পনুৰ িনজৰ ঘৰৈল িচ গ’ল।

১১ িক ু মিৰয়েম মদামৰ বািহৰত িথয় হ কাি আিছল; আৰু কাি

কাি মদামৰ িভতৰৈল মৰূ দাৱাই চ ফুৰােল, ১২ যীচুৰ দহ ৱাই

থাৱা ঠাইৰ মৰূ‐িশতানত এজন আৰু ভিৰ‐পথানত এজন, এেনদেৰ

জন ব পিৰধান কৰা গৰ দূতক বিহ থকা দিখেল। ১৩ তিতয়া

তওঁেলােক মিৰয়মক িধেল, “ হ নাৰী, িকয় কাি ছা?” তওঁ ক’ ল,

“ কােনাবাই মাৰ ভুক িনেল; িক ু তওঁক ক’ত থেল নাজােনা।” ১৪

এই কথা ক, তওঁ পাছফালৈল মখূ ঘৰূাই, যীচুক িথয় হ থকা দিখেল;

িক ু তেৱঁই য যীচু, তওঁ িচিন নাপােল। ১৫ তিতয়া যীচুেৱ তওঁক

িধেল, “ হ নাৰী, তুিম িকয় কাি ছা? কান জনক না িবচািৰছা?”

তিতয়া তওঁ বাৰীেচাৱা বিুল ভািব তওঁক ক’ ল, “ হ মহাশয়, আপিুন

যিদ তওঁক এই ঠাইৰ পৰা িনেল, তেনহেল ক’ত থেল, মাক কওক; মই

তাৰ পৰা তওঁক ল যাম।” ১৬ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “অ’, মিৰয়ম৷”

তিতয়া মিৰয়েম মখূ ঘৰূাই ই ী ভাষােৰ ক’ ল “ৰ িুণ” ইয়াৰ অথ,

‘ হ ৰ৷ু’ ১৭ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “তুিম মাক চুবা, িকয়েনা মাৰ

িপতৰৃ ওচৰৈল এিতয়াৈলেক মই উঠা নাই। িক ু তুিম মাৰ ভাই সকলৰ

ওচৰৈল গ তওঁেলাকক কাৱাৈগ, িয জন মাৰ িপতৃ আৰু তামােলাকেৰা

িপত;ৃ আৰু মাৰ ঈ ৰ আৰু তামােলাকেৰা ঈ ৰ, তওঁৰ ওচৰৈল মই

উিঠ যাওঁ৷” ১৮ তিতয়া ম দলীনী মিৰয়ম গ’ল আৰু িশষ সকলক এই

স াদ িদেল য, “মই ভুক দিখেলাঁ৷” মিৰয়েম তওঁেলাকক জনােল

য ‘ তেৱঁই মাক এই কথা ক’বৈল ক’ ল’। ১৯ সইিদনা সি য়া সময়,

এই িদন স াহৰ থম িদন আিছল, িশষ সকল এটা ঘৰত গাট খােল৷

তওঁেলাক থকা ঘৰৰ ৱাৰেবাৰ ই দী সকলৰ ভয়ত ব কিৰ ল’ ল,

তিতয়া যীচুেৱ আিহ তওঁেলাকৰ মাজত িথয় হ ক’ ল “ তামােলাকৰ

শাি হওক”। ২০ এই কথা কাৱাৰ পাছত তওঁ তওঁেলাকক তওঁৰ

হাত খন আৰু কাষ দখৱুােল। তােত িশষ সকেল ভুক দিখ আন

কিৰেল। ২১ এই কাৰেণ যীচুেৱ তওঁেলাকক পনুৰ ক’ ল, “ তামােলাকৰ

শাি হওক, িপতেৃয় যেনৈক মাক পঠােল, মেয়া তেনৈক তামােলাকক

পিঠয়াই িদম”। ২২ এই কথা ক তওঁ তওঁেলাকৰ ওপৰত িন াস পলাই

ক’ ল, “পিব আ া হণ কৰা। ২৩ তামােলােক িয সকলৰ পাপ মা

কিৰবা, তওঁেলাকৰ পাপ মা কৰা হব; আৰু িয সকলৰ পাপ মা

নকৰা, তওঁেলাকৰ পাপ মা কৰা নহব৷” ২৪ থামা, বাৰ জনৰ মাজৰ

যাক িদ েমা বােল, তওঁ যীচু অহা সময়ত তওঁেলাকৰ লগত নািছল।

২৫ এেতেক আন িশষ সকেল তওঁক ক’ ল, “আিম ভুক দিখেলাঁ”।

িক ু তওঁ তওঁেলাকক ক’ ল, “ তওঁৰ হাতত গজালৰ িচন নেদিখেল

আৰু গজালৰ িচনত মাৰ আঙুিল মৱুােল, অ◌াৰু তওঁৰ কাষত হাত

মৱুােল মই কােনামেত িব াস নকেৰাঁ।” ২৬ আেকৗ আঠ িদনৰ

পাছত, তওঁৰ িশষ সকল থামাৰ সেত িভতৰত থােকাঁেত, ৱাৰ ব হ

থকােতা, যীচুেৱ আিহ মাজত িথয় হ ক’ ল, “ তামােলাকৰ শাি হওক”।

২৭ তিতয়া তওঁ থামাক ক’ ল, “ইয়াত তামাৰ আঙুিল িদ, মাৰ হাত

চাৱা; আৰু তামাৰ হাত মিল, মাৰ কাষত মউুৱা৷ অিব াসী নৈহ

িব াসকাৰী হাৱা।” ২৮ থামাই উ ৰ িদ তওঁক ক’ ল, “ হ মাৰ ভু,

হ মাৰ ঈ ৰ!” ২৯ যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ মাক দখাৰ কাৰেণেহ তুিম

িব াস কিৰছা। িয সকেল নেদিখও িব াস কেৰ, তওঁেলােকই ধ ।”

৩০ যীচুেৱ তওঁৰ িশষ সকলৰ আগত ইয়াতৈকেয়া অেনক আচিৰত িচন

দখৱুাইিছল, িযেবাৰ এই পু কত িলখা নাই৷ ৩১ িক ু যীচু য ঈ ৰৰ

পু ী , ইয়াক যন তামােলােক িব াস কৰা, িব াস কিৰ তওঁৰ নামত

যন জীৱন পাৱা, এই কাৰেণ এইেবাৰ কথা িলখা হ’ল।

২১ এই সকেলােবাৰ ঘিট যাৱাৰ পাছত যীচুেয় িনজেক িতিবিৰয়া

সাগৰৰ দাঁিতত িশষ সকলৰ স খুত দখা িদেল৷ এই ভােব

যীচুেৱ পনুৰ িশষ সকলক দশন িদেল: ২ িচেমান িপতৰ আৰু যাক িদ েমা

বােল, সই থামা, আৰু গালীল েদশৰ কা া নগৰত থকা নথেনল আৰু

িচবিদয়ৰ পেুতক জন আৰু আন জন যীচুৰ িশষ , এওঁেলাক সকেলােৱ

এেক ঠাইেত আিছল। ৩ িচেমান িপতেৰ তওঁেলাকক ক’ ল, “মই মাছ

মািৰবৈল যাওঁ”। তওঁেলােক ক’ ল, “আিমও, তামাৰ লগত যাওঁ”। এই

বিুল তওঁেলাক ওলাই গ নাৱত উিঠল; িক ু সই ৰািত তওঁেলােক
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এেকােক নাপােল। ৪ পাছত ৰািত পৱুালত, যীচু বামত িথয় হ’ল; িক ু

তওঁ য যীচু, ইয়াক সই িশষ েকইজেন নাজািনেল। ৫ তিতয়া যীচুেৱ

তওঁেলাকক িধেল, “ হৰ যৱুক সকল, তামােলাকৰ লগত িকবা খাৱা

ব আেছ ন?” তওঁেলােক তওঁক উ ৰ িদেল, “নাই”। ৬ তিতয়া যীচুেৱ

তওঁেলাকক ক’ ল, “নাৱৰ সাঁফােল জাল পেলাৱা, তিতয়ােহ পাবা”।

তােত তওঁেলােক জাল পলােল আৰু ব ত মাছ লািগল, মাছৰ ভৰত,

জাল টািন তুিলবই নাৱািৰেল। ৭ তিতয়া যীচুৰ ি য় িশষ ই িপতৰক

ক’ ল, “এেৱঁই ভু”। যিতয়া িচেমান িপতেৰ এই কথা িনেল য,

এেৱঁই ঈ ৰ, তিতয়া তওঁ গাত চালা িপি িনেজই জাঁপ মািৰ সাগৰত

পিৰল (িকয়েনা তওঁ সাধাৰণভােব কােপাৰ িপি আিছল)। ৮ িক ু আন

িশষ েকইজেন, মােছ সেত জাল টািন টািন নােৱেৰ আিহল; তওঁেলাক

বাম পাবৈল বিছ ৰ নািছল, িকয়েনা তওঁেলাক বামৰ পৰা শ হাত

মানৰ অিধক আতৰত নািছল। ৯ পাছত তওঁেলাক বামত উিঠল, তােত

কয়লাৰ জইুৰ ওপৰত মাছ আৰু িপঠা দিখেল৷ ১০ যীচুেৱ তওঁেলাকক

ক’ ল, “এিতয়া িযেবাৰ মাছ ধিৰলা তাৰ পৰা িকছুমান মাছ আনাৈগ”। ১১

তিতয়া িচেমান িপতেৰ নাৱত উিঠ, এশ ই িৰ তৰ টা; বৰ মােছেৰ

ভিৰ থকা জাল টািন বামৈল তুিলেল; ইমানেবাৰ মাছ লািগলেতা, জাল

নাফািটল। ১২ যীচুেৱ তওঁেলাকক ক’ ল, “আহা তামােলােক পৱুাৰ

আহাৰ ভাজন কৰািহ”। তিতয়া তেৱঁই য ভু, ইয়ােক জািন ‘তুিম না

কান?’ এই বিুল িধবৈল িশষ সকলৰ মাজৰ কােনা এজনৰ সাহস

নহ’ল। ১৩ পাছত যীচুেৱ আিহ, িপঠা আৰু মাছ ল তওঁেলাকক িদেল।

১৪ মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা উঠাৰ পাছত, এইদেৰ ততৃীয় বাৰ যীচুেৱ

িশষ সকলক দশন িদেল। ১৫ তওঁেলােক আহাৰ হণ কৰাৰ পাছত,

যীচুেৱ িচেমান িপতৰক িধেল, “ হ যাহনৰ পেুতক িচেমান, তুিম এই

সকেলাতৈক মাক অিধক ম কৰা ন?” িপতেৰ তওঁক ক’ ল, “হয়

ভু; মই য আেপানাক ম কেৰাঁ, আপিুন জােন”। যীচুেৱ তওঁক ক’ ল,

“ মাৰ মৰ‐ পাৱািল সকলক চেৰাৱা।” ১৬ পনুৰ ি তীয় বাৰ তওঁ িধেল,

“ হ যাহনৰ পেুতক িচেমান তুিম মাক ম কৰা ন?” িপতেৰ তওঁক

ক’ ল, “হয় ভু; আেপানাক মই ম কেৰাঁ, এই িবষেয় আপিুন জােন।”

যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ মাৰ মৰেবাৰ িতপালন কৰা।” ১৭ ততৃীয় বাৰ

তওঁ িধেল, “ হ যাহনৰ পেুতক িচেমান, তুিম মাক ম কৰা ন?”

িপতেৰ অসে াষ কিৰ ক’ ল, ‘ তওঁ িকয় আেকৗ ততৃীয় বাৰ এই কথা

িধেল, তুিম মাক ভাল পাৱা ন?’ ইয়ােক ভািব তওঁ ক’ ল, “ হ ভু,

আপিুন সকেলা জােন; মই য আেপানাক ম কেৰাঁ, আপিুন জােন।”

যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ মাৰ মৰেবাৰক চেৰাৱা। ১৮ মই তামাক সঁচাৈক

কওঁ, তুিম ডকা কালত, িনেজ িনজৰ কঁকাল বাি , য’ লেক ই া ত’ লেক

গিছলা; িক ু যিতয়া তুিম বঢ়ুা হ’বা, তিতয়া হাত মিলবা আৰু অ◌ান

লােক তামাৰ কঁকাল বাি , তামাৰ য’ ল যাবৰ ই া নাই, ত’ লেক

তামাক ল যাব।” ১৯ তিতয়া যীচুেৱ এই সকেলা কথােৰ বজুাই িদেল

য, তওঁ কেন মৰেণেৰ ঈ ৰক মিহমাি ত কিৰব। এইদেৰ কাৱাৰ

পাছত যীচুেৱ তওঁক ক’ ল, “ মাৰ পােছ পােছ আহা।” ২০ তিতয়া

িপতেৰ মখূ ঘৰূাই, িয জেন ৰািতৰ ভাজনৰ সময়ত, যীচুৰ বু ৈল হাউিল

গ িধিছল, ‘ হ ভু, আেপানাক শ ৰ হাতত কােন শাধাই িদব?’

যীচুৰ সই ি য় িশষ ক পােছ পােছ অহা দিখেল। ২১ তােত িপতেৰ

তওঁক দিখ, যীচুক িধেল, “ হ ভু, এই মা হ জনৰ িক অৱ া হ’ব?”

২২ তিতয়া যীচুেৱ ক’ ল, “‘মই অহাৈলেক তওঁ যিদ জীয়াই থােক’, মই

যিদ এেনদেৰ থকােটা ই া কেৰাঁ, তেনহেল তাৰ পৰা তামাৰ িক হ’ব?

তুিম মাক অ সৰণ কৰা।” ২৩ এই কথা ভাই সকলৰ মাজত িবয়িপ গ’ল;

সই িশষ নমিৰব বিুল যীচুেৱ তওঁক কাৱা নাই; িক ু ‘মই অহাৈলেক

তওঁ যিদ জীয়াই থােক, মই যিদ এেনদেৰ থকােটা িবচােৰা, তেনহেল

তাত তামাৰ িক কাম?’ অকল ইয়ােকেহ কিছল। ২৪ িয জেন এইেবাৰৰ

িবষেয় সা িদেছ আৰু এইেবাৰ িলিখেল, এেৱঁই সই িশষ ; আিম জােনা

য, তওঁৰ সা সত । ২৫ ইয়াৰ বািহেৰও যীচুেৱ ব কম কিৰেল৷ সই

সকেলােক এটা এটাৈক িলিখবৈল গ’ ল, িযমানেবাৰ পু ক হ’ব, বাধ

কেৰাঁ, িসমানেবাৰ পিৃথৱীেতা নধিৰব।
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পাঁচিন
১ হ িথয়িফল, মই থম ৱ ত আৰ ণীেৰ পৰা যীচুক গৈল

িনয়া িদনৈলেক তওঁ িয িয কম কিৰেল আৰু উপেদশ িদেল, সই

সকেলােবাৰৰ িবষেয় িলিখেলাঁ। ২ পাছত তওঁক ওপৰৈল তুিল িনয়া

িদনৈলেক তওঁ মেনানীত কৰা পাঁচিন সকলক পিব আ াৰ াৰাই

আ া িদেল৷ ৩ ু চীয় মতুৃ ৰ খেভাগৰ পাছত তওঁ পাঁচিন সকলৰ

আগত সমেয় সমেয় দখা িদ িনজেক জীয়াই থকাৰ মাণ িদেল। এইদেৰ

যীচুেৱ চি শ িদনৈলেক দশন িদ ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ কথা ঘাষণা কিৰেল।

৪ এিদন পাঁচিন সকলৰ সেত সমেবত হাৱা সময়ত তওঁ এই আ া

িদেল, “ তামােলােক িযৰচূােলম এিৰ নাযাবা, িক ু মাৰ পৰা িপতৰৃ িয

িত া িনলা, সই িত াৈলেক বাট চাই থাকা। ৫ যাহেন পানীতেহ

বাি িদেল, িক ু িকছুিদনৰ পাছত তামােলাকক পিব আ াত বাি

িদয়া হব।” ৬ পনুৰ গাট খাৱা সময়ত তওঁেলােক যীচুক িধেল, “ হ

ভু, ই ােয়লক আপিুন এই কালেত পনুৰাই ৰাজ িদব ন?” ৭ তিতয়া

তওঁেলাকক তওঁ ক’ ল, “িয কাল আৰু সময় িপতেৃয় িনজৰ মতাৰ

অধীনত ৰািখেছ, সই িবষেয় তামােলােক জািনবৈল নােপাৱা। ৮ িক ু

যিতয়া তামােলাকৰ ওপৰত পিব আ া আিহব, তিতয়া তামােলাক

আ াত শি শালী হবা৷ তিতয়া তামােলােক িযৰচূােলম আিদ কিৰ

গােটই িয দীয়া, চমৰীয়া দশত আৰু পিৃথৱীৰ সীমাৈলেক মাৰ সা ী

হবা।” ৯এই কথা কাৱাৰ পাছত ভু যীচুক আকাশৈল তুিল িনয়া হ’ল

আৰু এচপৰা মেঘ তওঁক ঢািক ধিৰেল। তােত তওঁেলােক ওপৰৈল

ৰ’ লািগ চাই থািকল, িক ু পনুৰবাৰ ভু যীচুক দখা নাপােল। ১০

এইদেৰ আকাশৈল এেকথেৰ চাই থােকােত, হঠাৎ বগা ব পিৰধান কৰা

জন লাক তওঁেলাকৰ ওচৰত িথয় হ’ল আৰু তওঁেলাকক কেল, ১১

“ হ গালীল দশৰ গালীলীয়া সকল, তামােলােক িকয় আকাশৈল ৰ’

লািগ চাই ৰছা? এই জন যীচুক তামােলাকৰ কাষৰ পৰা গৈল িনয়া

হল। তামােলােক তওঁক যেনৈক গৈল যাৱা দিখলা, সইৰেূপ তওঁ

আেকৗ আিহব।” ১২ তাৰ পাছত পাঁচিন সকল জতুন নামৰ পাহাৰৰ পৰা

িযৰচূােলমৈল উভিত আিহল৷ এই পাহাৰ িযৰচূােলমৰ পৰা িব ামবােৰ

যাৱা বাটৰ সমান দূৈৰত অৱি ত ১৩ যিতয়া তওঁেলােক িযৰচূােলম

নগৰ গ পােল, তাত তওঁেলােক িপতৰ, যাহন, যােকাব, আি য়,

িফিলপ, থামা, বাথলময়, মিথ, আলফয়ৰ পেুতক যােকাব, উেদ াগী

িচেমান আৰু যােকাবৰ পেুতক িয দা থকা ঘৰৰ ওপৰৰ কাঠািলৈল

গ’ল। ১৪ তােত তওঁেলােক কইগৰাকীমান মিহলা, যীচুৰ মাক মিৰয়ম

আৰু তওঁৰ ভােয়ক সকলৰ সেত সকেলােৱ এক মেনেৰ াথনাত লািগ

থািকল। ১৫ সই সময়েছাৱাত ায় এশ িবশ জন লাক গাট খাই

আিছল, তােত িপতেৰ উিঠ ক’ ল, ১৬ “ হ ভাই সকল, ধমশা ৰ বচন

িস হ’বৈল যীচুক ব ী কৰাৰ েয়াজন আিছল; িকয়েনা যীচুক ব ী কৰা

সকলক িযহূদাই বাট দখউুৱাৰ িবষেয় পিব আ াই দায়দুৰ মেুখেৰ

পবূেত কাশ কিৰিছল। ১৭ তওঁ আমাৰ মাজেৰই এজন আিছল আৰু

এই পিৰচযা কাযৰ ভােগা পাইিছল। ১৮ কিৰ পাৱা ধেনেৰ তওঁ

এেডাখৰ মািট িকিনেল আৰু তােত তলমৰূৈক পিৰ িযহূদাৰ পট ফািট

নাড়ী ভুঁৰু সকেলা ওলাল। ১৯ এই কথা িযৰচূােলমত িনবাস কৰা আটাই

মা হৰ মাজত িবয়িপ পিৰল আৰু সেয়েহ তওঁেলাকৰ ভাষাত সই মািটৰ

নাম হকলদামা, অথাৎ তজৰ মািট হ’ল।” ২০ িপতেৰ পনুৰ ক’ ল,

“িকয়েনা গীতমালা পু কত িলখা আেছ, ‘ তওঁৰ থকা ঠাই িনজন হওক,

‘তাত কােনা মা হ নাথাকক; আৰু আেন তওঁৰ অধ পদ পাওঁক।’

২১ গিতেক, ভু যীচুক যাহেন বাি িদয়া িদনেৰ পৰা গৈল িনয়া

িদনৈলেক িয সকল লােক আমাৰ মাজত চলা‐ফুৰা কিৰিছল, ২২ সই

লাক সকলৰ মাজৰ বাি লাৱা এজন লাক িন য়ৈক আমাৰ সেত

তওঁৰ পনুৰু ানৰ সা ী হাৱাৰ েয়াজন আেছ।” ২৩ তিতয়া লাক

সকেল যােচফ, িয জনক বাচ া অথবা যু নােমেৰও জনা যায় আৰু

ম িথয়; এই েয়াজনেক আগৈল আিনেল। ২৪ পাছত তওঁেলােক াথনা

কিৰ ক’ ল, “ হ ভু, তুিম অ যামী, সকেলােৰ দয় জানা৷ সেয়েহ এই

জনৰ মাজৰ পৰা এজনক মেনানীত কৰা; ২৫ িকয়েনা িযহূদাই পাপ কিৰ

িনজৰ যাবলগীয়া ঠাইৈল গ’ল৷ সই ঠাইত এই েয়া জনৰ মাজৰ কান

জনক তুিম এই পিৰচযা আৰু পাঁচিন পদ পাবৈল মেনানীত কিৰছা, সয়া

কাশ কৰা।” ২৬ পাছত তওঁেলােক েয়া জনৰ কাৰেণ িচিঠ খেলােত

ম িথয়ৰ নাম উিঠল আৰু তওঁ এঘাৰ জন পাঁচিনৰ লগত গিণত হ’ল।

২ প াশ‐িদনীয়া পবৰ িদনা যীচুেৱ মেনানীত কৰা পাঁচিন সকল এঠাইত

এেকলেগ গাট খাই আিছল। ২ সই সময়ত অিতশয় বেগেৰ ধমুহুা

বতাহ ব’লাৰ িনিচনা এটা শ গৰ পৰা অক ােত আিহ িয ঘৰত পাঁচিন

সকল বিহ আিছল, সই গােটই ঘৰেটা জিুৰেল। ৩ তিতয়া তওঁেলাকৰ

আগত িজভাৰ সদশৃ জইু ওলাই িতজনৰ ওপৰত ৰ থািকল। ৪ সই

সময়ত তওঁেলাক সকেলােৱ পিব আ ােৰ পৰূ হ, আ াই িনেদশ

িদয়াৰ দেৰ আন আন ভাষােৰ কথা কবৈল ধিৰেল। ৫ সই সময়ত

িযৰচূােলমত বাস কৰা ই দী লাক আৰু আকাশৰ তলত থকা সকেলা

দশৰ পৰা অহা ধমীয় ভ সকল সই ঠাইত আিছল। ৬ যিতয়া গৰ

পৰা অহা সই শ তওঁেলােক িনবৈল পােল, তিতয়া তওঁেলাক

একেগাট হ’ল আৰু িতজেন তওঁেলাকৰ িনজ ভাষােৰ পাঁচিন সকলক

কথা কাৱা িন িকংকতব িবমঢ়ূ হ’ল; ৭ তােত তওঁেলােক িব য় মািনেল

আৰু আচিৰত হ িনজৰ মাজেত ভুৰভুৰােল আৰু ক’ ল, “িয সকেল

এই কথা কেছ, তওঁেলাক গালীলীয়া মা হ নহয় ন? ৮ যিদ সেয়

সত হয়, তেনহেল আিম িতজেন িনজ িনজ মাত‐ৃভাষাত কেনৈক

িনবৈল পাইেছাঁ?” ৯ পািথয়া, মািদয়া, এলাম, মেচাপেতিময়া, িযহূদা,

কা াদিকয়া, প , এিচয়া, ১০ িফৰিুগয়া, পা ু িলয়া, িমচৰ, এই সকেলা

দশৰ মা হ আৰু ৰীণীৰ ওচৰৰ লিুবয়াৰ সীমাত থকা সকল, ৰাম

নগৰৰ পৰা অহা ই দী সকল আৰু ই দী ধম লাৱা িবেদশী লাক সকল,

১১ ীত আৰু আৰব দশৰ মা হেবােৰ িনজ িনজ মাত‐ৃভাষাত ঈ ৰৰ

মহৎ আচিৰত কাযৰ কথা ক থকা িনবৈল পাৱাত ১২ তওঁেলােক

িব য় মািন সংশয় মেনেৰ কাৱা‐ ই কিৰ ক’ ল, “এই সকেলােবাৰৰ অথ

িক?” ১৩ িক ু িকছু সংখ ক লােক ক’ ল, “এইেবাৰ মা হ নতুন া াৰস

পান কিৰ মতলীয়া হেছ।” ১৪ তিতয়া িপতেৰ এঘাৰ জন পাঁচিনেৰ সেত

িথয় হ বৰ মােতেৰ ক’ ল, “ হ িয দী লাক সকল, হ আটাই িযৰচূােলম

িনবাসী সকল, এই কথা আপনােলাকৰ াত হওকআৰু মাৰ কথাৈল কাণ

িদয়ক। ১৫আেপানােলােক যেনৈক ভািবেছ, তেনৈক এওঁেলাক মতলীয়া

নহয়, কাৰণ এিতয়া পৱুাৰ ন মানেহ বািজেছ৷ ১৬ িকয়েনা এই সকেলা

কথা যােৱল ভাববাদীৰ যােগ কাৱা হিছলঃ ১৭ ‘ঈ েৰ কেছ, শষৰ

িদনা সকেলা মা হৰ ওপৰত মাৰ আ া বািক িদম, তােত তামােলাকৰ

সিত‐স িত সকেল ভাববাণী চাৰ কিৰব, তামােলাকৰ যৱুক সকেল

দশন পাব, তামােলাকৰ ব ৃ লাক সকেল সেপান দিখব। ১৮আৰু সই

কালত মই তামােলাকৰ দাস, দাসী সকলৰ ওপৰত মাৰ আ া বািক

িদম, তােত তওঁেলােক ভাববাণী চাৰ কিৰব, ১৯আৰু মই আকাশত

অ ুত ল ণ আৰু পিৃথৱীেতা নানা পৰা মৰ িচন যেন, তজ, জইু আৰু

ধাঁৱা ৰপূ মঘ দখৱুাম৷ ২০ ভুৰ সই মহৎ আৰু িস িদন অহাৰ

পেুবই, সূয আ াৰ আৰু চ তজৰ দেৰ হ’ব। ২১ িক ু িয কােনােৱ

ভুৰ নামত াথনা কেৰ, িস পিৰ াণ পাব।’ ২২ হ ই ােয়লী লাক

সকল, এই কথােবাৰ নক; নাচৰতীয়া যীচু আেপানােলাকৈল ঈ ৰৰ

মেনানীত জন য হয়, এই িবষেয় আেপানােলােক জািন আেছ। ঈ েৰ

য তওঁৰ াৰাই আচিৰত আৰু অ ুত কম আৰু িচন অ◌ােপানােলাকৰ

আগত দখৱুােল, সয়াও আেপানােলােক জােন৷ ২৩ কাৰণ ঈ ৰৰ াৰা

তওঁ িনণীত আৰু পবূ ােনেৰ তওঁক তালা হ’ল, িক ু আেপানােলােক

তওঁক িবধানহীনৰ হাতৰ াৰাই ু চত তুিল বধ কিৰেল। ২৪ িক ু ঈ েৰ

তওঁক মতুৃ ৰ যাতনাৰ পৰা মু কিৰ জীয়ােল, িকয়েনা তওঁ মতুৃ ৰ

ব নত থকা অসাধ । ২৫ তওঁৰ িবষেয় দায়েুদ কিছল, বােল, ‘মই

সদায় ভুক মাৰ স খুত দিখেলাঁ; মই লৰচৰ নহবৈল তওঁ মাৰ

সাঁফােল থােক; ২৬ এই হতুেক মাৰ মন আনি ত হেছ, মাৰ িজভাই
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উ াস কিৰেছ, আৰু মাৰ শৰীেৰও ভাৰসােৰ বাস কিৰব; ২৭ িকয়েনা

তুিম মতৃেলাকত মাৰ আ াক নিৰবা, আৰু তামাৰ পিব জনক য়

পাবৈল িনিদবা৷ (Hadēs g86) ২৮ তুিম মাক জীৱনৰ পথ দখৱুাবা আৰু

তামাৰ স খুত িয আন , তােৰ মাক পৰূ কিৰবা।’ ২৯ হ ভাইসকল,

িপতৃ লপিত দায়দুৰ কথা আেপানােলাকৰ আগত ৈক কব পােৰাঁ

য, তওঁ মিৰল আৰু তওঁক মদামত থাৱা হ’ল, তওঁৰ সই মদাম

আিজৈলেক আমাৰ মাজত আেছ৷ ৩০ িক ু িনেজ এজন ভাববাদী হ

তওঁৰ বংশৰ পৰা এজনক তওঁৰ িসংহাসনত ব ৱাবৈল, ঈ েৰ শপত

খাই িয িত া কিৰিছল, ৩১ সই িত াৰ িবষেয় জািনবৈল পাৱাত,

ভিবষ তৰ ঘটনাৈল চাই ী েৰই পনুৰু ানৰ িবষেয় ক’ ল য, ‘ তওঁক

মতৃেলাকত ত াগ কৰা নহ’ল আৰু তওঁৰ শৰীেৰা য় নাপােল৷’ (Hadēs

g86) ৩২ সই যীচুেক ঈ েৰ পনুৰায় মদামৰ পৰা জীিৱত কিৰেল,

সই ঘটনাৰ সা ী আিম আেছাঁ৷ ৩৩ এেতেক উে ািলত হ ঈ ৰৰ

সাঁ হােত ওখ পদ পাই আৰু পিব আ াৰ িবষেয় িপতৰৃ পৰা িত া

পাই আেপানােলােক িয দিখেছ আৰু িন আেছ, এইেবাৰ তওঁ বািক

িদেল৷ ৩৪ িকয়েনা দায়দু হ’ ল গৈল উঠা নাই, িক ু তওঁ িনেজই এই

কথা ক’ ল, “ ভুেৱ মাৰ ভুক ক’ ল, মাৰ সাঁফােল বিহ থাকা, ৩৫

“ যিতয়াৈলেক মই তামাৰ শ েবাৰক তামাৰ ভিৰ‐পীৰা নকেৰাঁ।” ৩৬

এই কাৰেণ ই ােয়লৰ সকেলা মা েহ ইয়াক িন য়ৈক জনা উিচত য,

িয জনক অথাৎ িয জন যীচুক আেপানােলােক ু চত িদেল, ঈ েৰ হেল

তওঁক ভু আৰু ী পািতেল। ৩৭ এই কথা িন তওঁেলাকৰ দয়

িব াত, িপতৰ আৰু আন পাঁচিন সকলক তওঁেলােক কেল, “ হ ভাই

সকল, আিম এিতয়া িক কিৰম?” ৩৮ তিতয়া িপতেৰ তওঁেলাকক কেল,

“আেপানােলােক পাপ মা পাবৈল অ ত হওক আৰু যীচু ী ৰ নােমেৰ

িতজেন বাি হণ কৰক, তেন কিৰেলেহ আেপানােলােক পিব

আ া পাব৷ ৩৯ িকয়েনা আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ স ান

সকলৈল আৰু দূৈৰত থকা লাক সকলৰ কাৰেণও এই িত া আেছ

য, আমাৰ ভু পৰেম েৰ সকেলােক িনম ণ কিৰব। ৪০ ইয়াৰ উপিৰ

তওঁ ভােলমান কথােৰ সা িদ তওঁেলাকক উদগিণ িদেল আৰু ক’ ল,

“এই িটল লাকৰ পৰা িনজেক ৰ া কৰক।” ৪১ তিতয়া তওঁেলােক

তওঁৰ কথা হণ কিৰ বাি লেল আৰু সই িদনাই ায় িতিন হাজাৰ

লাকক তওঁেলাকৰ লগত লগ লেগাৱা হ’ল৷ ৪২ পাছত তওঁেলােক

পাঁচিন সকলৰ উপেদশত, সহভািগতাত, িপঠা ভঙাত আৰু াথনাত লািগ

থািকল। ৪৩ তােত পাঁচিন সকলৰ াৰাই অেনক অ ুত ল ণ আৰু

আচিৰত িচন যিতয়া দখওুঁৱা হ’ল, তিতয়া সকেলা লাকৰ ভয় লািগল

৪৪আৰু িব াস কৰা সকেলােৱ একলগ হ সকেলা স ি উৈমহতীয়াৈক

ভাগ কিৰেল। ৪৫আৰু তওঁেলাকৰ হাৱৰ আৰু অ হাৱৰ স ি বিচ

যাৰ িয েয়াজন, সইদেৰ সকেলােক ভগাই িদেল। ৪৬ তাৰ পাছত

সকেলােৱ এক উে েশ ত সদায় মি ৰৈল গ থািকল আৰু ঘেৰ ঘেৰ িপঠা

ভািঙ ঈ ৰৰ িত কিৰ, সকেলােৱ আনে েৰ আৰু ন দেয়েৰ খাৱা‐

বাৱা কিৰেল; ৪৭আৰু ঈ ৰৰ িত কিৰ সকেলা লাকৰ আদৰৰ পা

হ’ল৷ ভুেৱ িদেন িদেন পিৰ াণ পাৱা লাক সকলক তওঁেলাকৰ লগত

লগ লগাই িদেল।

৩ এিদন াথনাৰ সময়ত, অথাৎ আেবিল ায় িতিন মান বজাত িপতৰ

আৰু যাহন িযৰচূােলম মি ৰৈল গ আিছল। ২ তেন সময়ত সই

মি ৰৈল অহা লাক সকলৰ ওচৰত িভ া মািগবৈল সই মি ৰৰ ৰ

নামৰ ৱাৰমখুত িয জনক সদায় থাৱা হিছল, তেন ওপজােৰ পৰা

খাৰা মা হ এজনক িকছুেলােক কিঢ়য়াই আিনেল। ৩ তওঁ িপতৰ আৰু

যাহনক সই মি ৰত সামাবৈল ধৰা দিখ, িভ া পাবৰ বােব অ েৰাধ

কিৰেল। ৪ তিতয়া িপতৰ আৰু যাহেন তওঁৈল এেকথেৰ চাই কেল,

“আমাৈল চাৱা”। ৫ তিতয়া তওঁ িকছু পাৱাৰ আশাত তওঁেলাকৈল

চাই থািকল। ৬ তিতয়া িপতেৰ কেল, “ মাৰ লগত ৰপূ সাণ এেকা নাই,

িক ু িয আেছ তােক তামাক িদওঁ; নাচৰতীয়া যীচু ী ৰ নােমেৰ উিঠ

ফুৰা”। ৭ তােক ক তওঁ তাৰ সাঁ হাতত ধিৰ তুিল িদয়াত ভিৰ আৰু

গাঁিঠেয় বল পােল। ৮ তােত সই মগনীয়াই লাফ মািৰ িথয় হ খাজকািঢ়

ফুিৰেল আৰু ডও িদ িদ ঈ ৰক িত কিৰ তওঁেলাকৰ সেত মি ৰত

সামাল। ৯ তােত সকেলা লােক তওঁক খাজকঢ়া আৰু ঈ ৰক িত

কৰা দিখেল। ১০ পাছত তওঁেলােক তওঁক মি ৰৰ ৰ ৱাৰত বিহ

িভ া খাজা মা হ জন বিুল জািনবৈল পাৱাত, তওঁৈল িয ঘিটল, সই

িবষেয় বৰ আচিৰত হ’ল আৰু িব য় মািনেল। ১১ সই হাৱা খাৰা

জেন িপতৰ আৰু যাহনক ধিৰ থকা দিখ সকেলা লােক িব য় মািনেল

আৰু তওঁেলাকৰ ওচৰৈল বগাই আিহল; তােত তওঁেলাক থকা সই

ঠাই চেলামনৰ বাৰা া বিুল জনাজাত আিছল। ১২ ইয়ােক দিখ িপতেৰ

লাক সকলক কেল‐ “ হ ই ােয়লীয়া লাক সকল, আেপানােলােক িকয়

ইয়াত এই কায দিখ িব য় মািনেছ? আিম আমাৰ শি েৰ বা ভি েৰ

এই মা হ জনক খাজ কঢ়ােলাঁ বিুল ভািব আমাৰ ফােল িকয় এেকথেৰ

চাই আেছ? ১৩ িয জন যীচুক আেপানােলােক শ ৰ হাতত শাধাই

িদেল আৰু পীলােত এিৰ িদবৈল কাৱাৰ পাছেতা তওঁক এিৰ িদবৈল

অ ীকাৰ কিৰেল; অ াহাম, ইচহাক, যােকাবৰ ঈ ৰ, অথাৎ আমাৰ

পবূপৰুষু সকলৰ ঈ েৰ িনজৰ সৱক সই যীচু ী ক মিহমাি ত কিৰেল।

১৪ িক ু সই পিব আৰু ধািমক জনক অ ীকাৰ কিৰ, নৰবধী এটাকেহ

মাকলাই িদবৰ বােব আেপানােলােক অ মিত িবচািৰ িনেবদন কিৰেল;

১৫আৰু জীৱনদাতা জনক আেপানােলােক বধ কিৰেল; িক ু ঈ েৰ মতৃ

লাকৰ মাজৰ পৰা তওঁক তুিলেল, তাৰ সা ী আিম আেছাঁ ১৬আৰু

তওঁৰ নামত িব াস কৰাৰ কাৰেণ, এই িয মা হ জনক আেপানােলােক

িচিন পাইেছ, এওঁক তওঁৰ নােমই বলৱান কিৰেল আৰু তওঁ জে াৱা

িব ােস আেপানােলাকৰ স খূত এওঁক স ণূ কিৰ খাজ কঢ়ােল।

১৭ হ ভাই সকল মই জািনেছাঁ, আেপানােলাকৰ শাসনকতা সকেল আৰু

আেপানােলােক বিুজেয় সই কম কিৰেল। ১৮ িক ু ঈ েৰ পবূেত

ভাববাদী সকলৰ মেূখেৰ ী ৰ দূখেভাগৰ িবষয়ত িয কথা কাৱাইিছল,

সই িবষয়েক তওঁ এই ৰেূপ িস কিৰেল। ১৯ এই কাৰেণ মন‐পালটাই

ঘিূৰ আহক যােত, আেপানােলাকৰ পাপ‐ মাচন হয় আৰু ভুৰ স খুৰ

পৰা শাি যু কাল যন আেহ; ২০আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ িনৰিূপত

িয জন ী , সই জন যীচুক যন তওঁ পিঠয়াই িদেয়। ২১ ঈ েৰ

পিব ভাৱবাদী সকলৰ াৰা িয িয সময়ৰ কথা পবূেত কিছল, সকেলা

িবষয়ৰ পনুঃ াপনৰ সই সময়ৈলেক গই এই যীচু ী ক হণ কৰাৰ

আৱশ ক আেছ। (aiōn g165) ২২ মািচেয় কিছল, “ ভু পৰেম েৰ

আেপানােলাকৰ ভাই সকলৰ মাজৰ পৰা মাৰ িনিচনা এজন ভাববাদী

উৎপ কিৰব আৰু তওঁ আেপানােলাকক িয কথা কব, সই সকেলা কথা

আেপানােলােক িনব ২৩ িক ু সই ভাববাদীৰ কথা িয কােনা াণীেয়

েন, তওঁক িনজৰ লাকৰ মাজৰ পৰা উ কৰা হব”। ২৪ ইয়াৰ

উপিৰ চমেূৱল আিদ কিৰ িযমানেবাৰ ভাববাদীেয় কথা কেল, সকেলােৱ

এই সময়ৰ িবষেয়ই ক গ’ল। ২৫আেপানােলাক সই ভাববাদী সকলৰ

স ান আৰু আেপানােলাকৰ পবূপৰুষু সকলৰ সেত ঈ েৰ কৰা সই

িবধানৰ উ ৰািধকাৰী; তওঁ অ াহামক কিছল “ তামাৰ বংশত পিৃথৱীৰ

সকেলা জািতেয় আশীবাদ পাব।” ২৬আেপানােলাকৰ িত জনক িনজ

তাৰ পৰা ঘৰূাই আশীবাদ িদবৈল ঈ েৰ তওঁৰ পু যীচুক থমেত

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল।

৪ িপতৰ আৰু যাহেন লাক সকলৰ মাজত কথা ক থােকােত মি ৰৰ

পেুৰািহত, সনাপিত আৰু চ ূকী সকেল তওঁেলাকৰ ওচৰত আিহ

উপি ত হল৷ ২ িপতৰ আৰু যাহেন লাক সকলক যীচুৰ িবষেয় িশ া

িদয়াত আৰু মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা যীচুৰ পনুৰু ান হাৱা িবষয়েতা

ঘাষণা কিৰ থকাত তওঁেলাক অিত িবৰ হ’ল। ৩ তওঁেলােক িপতৰ

আৰু যাহনক ধিৰেল আৰু তিতয়া সি য়া সময় হাৱা বােব, পাছিদনা

পৱুা নােহাৱাৈলেক কাৰাগাৰত ব ী কিৰ থেল। ৪ িক ু িয সকেল

িশ া িনিছল, তওঁেলাকৰ মাজৰ ব ত মা েহ িব াস কিৰেল; সই

িব াসী সকলৰ সংখ া িহচাপ কেৰাঁেত ায় পাঁচ হাজাৰ পাৱা গ’ল। ৫

পাছিদনা ই দী সকলৰ অিধকাৰী, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধ াপক



পাঁচিন 588

সকল এেকলেগ িযৰচূােলমত িমিলত হ’ল। ৬ তােত মহা‐পেুৰািহত হানন

উপি ত আিছল। তওঁৰ বািহেৰও কায়াফা, যাহন, আেলকেজ াৰ আৰু

মহা‐পেুৰািহতৰ পিৰয়ালৰ ব ত লাক উপি ত আিছল। ৭ তওঁেলােক

িপতৰ আৰু যাহনক মাজত িথয় কৰাই িধেল‐ “ তামােলােক িক শি েৰ

বা িক নােমেৰ এই কায কিৰছা?” ৮ তিতয়া িপতেৰ পিব আ ােৰ

পিৰপণূ হ তওঁেলাকক কেল‐ “ হ লাক সকলৰ শাসনকতা আৰু

পিৰচাৰক সকল, ৯আিজ এজন অ মা হৈল কৰা উপকাৰ দিখ,

তওঁ িক উপােয়েৰ হ’ল সই িবষয় জািনবৰ বােব আেপানােলােক

আমাক এই িবষেয় সাধ‐িবচাৰ কিৰ িধেছ নিক? ১০ সয়াই

যিদ হয়, আেপানােলাক আৰু ই ােয়লৰ আটাইেলােক ইয়ােক জানক

য, িয যীচু ী ক আেপানােলােক ু চত িদিছল আৰু তওঁক ঈ েৰ

মদামৰ পৰা তুিলেল আৰু সই নাচৰতীয়া যীচুৰ নােমেৰ এই ব ি

জন হ ইয়াত আেপানােলাকৰ আগত িথয় হ আেছ। ১১ িয িশলক

আেপানােলাকৰ দেৰ ঘৰ সােজাতাই অৱেহলা কিৰেল, সই যীচু ী ই

হেছ সই িশল৷ সই িশলক চুকৰ ধান িশল কৰা হ’ল। ১২ তওঁৰ

বািহেৰ আন কেতা পিৰ াণ নাই, িকয়েনা গৰ তলত আৰু মা হৰ মাজত

যাৰ াৰা আিম উ াৰ পাম, এেন আন কােনা নাম নাই।” ১৩ িপতৰ

আৰু যাহনৰ সাহস দিখ আৰু তওঁেলাক িলখা‐পঢ়া নজনা লাক বিুল

জািনবৈল পাৱাত, তওঁেলােক িব য় মািনেল৷ তওঁেলােক জিনেল য,

িপতৰ আৰু যাহন যীচুৰ লগত আিছল। ১৪ সই হাৱা লাক জন

তওঁেলাকৰ মাজত িথয় হ থকা দিখ, ই দী নতা সকেল িপতৰ আৰু

যাহনৰ িবৰেু এেকা কব নাৱািৰেল। ১৫ তওঁেলােক পাঁচিন সকলক

সভা ক ৰ পৰা ওলাই যাবৈল আ া িদেল আৰু িনজৰ মাজেত আেলাচনা

কিৰ ক’ ল‐ ১৬ “এই লাক সকলক ল িক কৰা যায়? এওঁেলােক য

এক আচিৰত কাম কিৰেল িযৰচূােলমত থকা সকেলােৱ জািনেছ আৰু

আিমও তাক অ ীকাৰ কিৰব নাৱােৰাঁ। ১৭ িক ু মা হৰ মাজত যন এই

কথা িবয়িপ নাযায়, সই কাৰেণ এওঁেলাকক এই নােমেৰ আন লাকৰ

আগত কােনা কথা নকবৈল আিম সাৱধান কিৰ িদওঁহক”। ১৮ তিতয়া

তওঁেলােক িপতৰ আৰু যাহনক মািত আিন, যীচুৰ নােমেৰ কােনা

কথা নকবৈল আৰু উপেদশ িনিদবৈল আ া িদেল। ১৯ িক ু িপতৰ

আৰু যাহেন উ ৰত তওঁেলাকক ক’ ল‐ “আেপানােলােকই িবচাৰ কিৰ

কওক ‘ঈ ৰৰ আ া অমা কৰা বা আেপানােলাকৰ আ া পালন কৰা’

ইয়াৰ িভতৰত কানেটা িবষয় আিম পালন কৰা উিচত হব? ২০ িকয়েনা

আিম িযেবাৰ দিখেলাঁ আৰু িনেলা, সই িবষয়েবাৰ নােকাৱাৈক থািকব

নাৱােৰাঁ”। ২১ পাছত পনুৰবাৰ সতক কিৰ িপতৰ আৰু যাহনক যাবৈল

এিৰ িদেল। িকয়েনা তওঁেলােক িপতৰ আৰু যাহনক শাি িদবৈল এেকা

উপায় নাপােল, ইয়াৰ উপিৰ তওঁেলােক কৰা কাযেবাৰ দিখ লাক

সকেল ঈ ৰৰ িত কিৰ আিছল৷ ২২আৰু িয জন লাক হিছল, সই

মা ্হজনৰ বয়স চি শ বছৰৰ বিচ আিছল। ২৩ িপতৰআৰু যাহনক এিৰ

িদয়াৰ পাছত, তওঁেলাক স ী সকলৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু ধান পেুৰািহত,

পিৰচাৰক সকেল িয িয কিছল, সই সকেলােবাৰ কথা তওঁেলাকক

জনােল। ২৪এইেবাৰ কথা িন সকেলােৱ এেকলেগ উ েৰ ঈ ৰৰ

উে েশ াথনা কিৰেল, “ ভু, আকাশম ল, পিৃথৱী, সাগৰ আৰু এই

সকেলােৰ মাজত িয িয আেছ, সকেলােৰ সিৃ কতা তুিমেয়ই। ২৫ তুিম

তামাৰ দাস, আমাৰ িপতপৃৰুষু দায়দুৰ মেুখেৰ পিব আ াৰ াৰা এই

কথা কিছলা, জািতেবাৰ িকয় ু হ’ল? সকেলা লােক িকয় অসাৰ

িচ া কেৰ? ২৬ ঈ ৰ আৰু তওঁৰ অিভিষ জনৰ িবৰেু জগতৰ

ৰজা সকল এেকলেগ উিঠেছ, শাসনকতা সকল একেগাট হেছ। ২৭

হয়, এই নগৰেত তুিম অিভিষ কৰা তামাৰ পিব দাস যীচুৰ িবৰেু

হেৰাদ আৰু প ীয় পীলাত; অনা‐ই দী আৰু ই ােয়লী সকলৰ সেত

এেকলগ হিছল। ২৮ তামাৰ হােতেৰ আৰু তামাৰ ই াত িয ঘিটব

বিুল তুিম পবূেত িঠক কিৰিছলা, সই কায িস হ’বৈলেক তওঁেলাক

একি ত হ’ল।। ২৯ হ ভু, এিতয়া তওঁেলাকৰ এই ভীিত দশন না!

তামাৰ দাস সকলক তামাৰ বাক অিত সাহেসেৰ কবৈল অ হ দান

কৰা। ৩০ তামাৰ পিব দাস যীচুৰ নােমেৰ কিৰবৈল, আচিৰত কায

আৰু িচন দখৱুাবৈল তুিম তামাৰ হাত আগবঢ়াই িদয়া”। ৩১ এেনদেৰ

াথনা কৰাৰ পাছত, িয ঠাইত তওঁেলাক গাট খাই আিছল; সই ঠাই

কঁিপবৈল ধিৰেল আৰু সকেলােৱ পিব আ ােৰ পিৰপণূ হ’ল। তাৰ পাছত

তওঁেলােক ঈ ৰৰ বাক সাহেসেৰ কবৈল ধিৰেল। ৩২ িব াসী সকল

মেন‐ ােণ এক হ আিছল। তওঁেলাকৰ কােনও িনজৰ স ি ক িনজৰ

বিুল দাবী নকিৰেল, বৰং তওঁেলােক আটাই ব উৈমহতীয়াৈক ৰািখেল।

৩৩ পাঁচিন সকেল মহান শি ৰ ভােৱেৰ ভু যীচুৰ পনুৰু ানৰ সা

িদেল আৰু তওঁেলাক সকেলােৱ মহা অ হ া হল। ৩৪ তওঁেলাকৰ

মাজত কােনা এজনেৰ এেকা অভাৱ নািছল, িকয়েনা িয সকলৰ ঘৰ‐

বাৰী বা মািট আিছল, তওঁেলােক সইেবাৰ বিচ সই স ি ৰ মলূ

আিন পাঁচিন সকলৰ চৰণত থিছল। ৩৫ পাছত িব াসী সকলৰ যাৰ

যেনৈক েয়াজন, তেনৈক পাঁচিন সকেল সকেলােক ভগাই িদেয়। ৩৬

যােচফ নামৰ লবী বংশৰ এজন মা হ আিছল। তওঁ ীপৰ পৰা

আিহিছল আৰু পাঁচিন সকেল তওঁক বাণ া বিুল মািতিছল। এই নামৰ

অথ “উৎসাহদাতা”।। ৩৭ যােচফৰ এেডাখৰ মািট আিছল। তওঁ সই

মািট বিচ পাৱা ধন পাঁচিন সকলৰ চৰণত আিন থেল।

৫ তিতয়া অনিনয় নােমেৰ এজন লাক আৰু তওঁৰ ভাযা চফীৰাই

এেডাখৰ মািট িব ী কিৰেল৷ ২ অনিনয়ই তওঁৰ ভাযাৰ াতসােৰই

সই ধনৰ িকছু অংশ িনজৈল লকুাই ৰািখ, এক অংশ আিন পাঁচিন সকলৰ

চৰণত থেল। ৩ তিতয়া িপতেৰ তওঁক কেল‐ “ হ অনিনয়, পিব আ াৰ

ওচৰত িমছা মািতবৈল চয়তানক তুিম িকয় তামাৰ দয়ত কায কিৰবৈল

িদলা? িকয় তুিম মািট বছা ধনৰ িকছু অংশ িনজৈল লকুাই ৰািখলা?

৪ সই মািট যিতয়া িব ী হাৱা নািছল, তিতয়া সই মািট জােনা

তামােৰই মতাৰ অধীনত নািছল? এিতয়া বচাৰ পাছেতা তুিমেয়ই

সই ধনৰ গৰাকী নািছলােন? তেনহেল এেন কাম কিৰবৈল তুিম তামাৰ

মনত কেনৈক িঠৰাং কিৰলা? তুিম মা হৰ আগত নহয়, ঈ ৰৰ আগতেহ

িমছা কথা ক’লা”। ৫ এই কথা নাৰ লেগ লেগ অনিনয়ই মািটত পিৰ

াণ ত াগ কিৰেল। িযেবাৰ মা েহ এই কথা িনেল, তওঁেলােক বৰ

ভয় খােল।। ৬ পাছত যৱুক সকলআগবািঢ় আিহ তওঁক কােপােৰেৰ

মিৰয়াই বািহৰৈল িন মদাম িদেল। ৭ ায় িতিন ঘ টা মানৰ পাছত,

অনিনয়ৰ ী চাফীৰা সই ঠাইৈল আিহল৷ িক ু িক ঘিটল, সই িবষেয় তওঁ

নাজািনেল। ৮ িপতেৰ তওঁক িধেল‐ “ কাৱােছান, তামােলােক বাৰু

এই মািট ইমান টকােত বিচলা ন?” তিতয়া তওঁ কেল, “হয় ইমানেত

বচা হল।” ৯ তিতয়া িপতেৰ চাফীৰাক কেল, “ ভুৰ আ াক পৰী া

কিৰবৈল তামােলােক কেনৈক একমত হলা? চাৱা, িয সকেল তামাৰ

ামীক মদাম িদব গিছল; তওঁেলাক আিহ ৱাৰৰ ওচৰ পাইেছিহ,

তওঁেলােক তামােকা বািহৰৈল ল যাব।” ১০ তিতয়াই িপতৰৰ চৰণত

পিৰ চফীৰাই াণ ত াগ কিৰেল। যৱুক সকেল িভতৰৈল আিহ, চাফীৰােকা

মতৃ দিখেল৷ তিতয়া তওঁেকা বািহৰৈল িন তওঁৰ ামীৰ কাষেত মদাম

িদেল। ১১ ম লীৰ সকেলা লােক যিতয়া এই কথা িনেল, তওঁেলােক

অিতশয় ভয় খােল। ১২ পাছত পাঁচিন সকলৰ াৰাই মা ্হৰ মাজত

অেনক িচন আৰু আচিৰত কায হবৈল ধিৰেল। তওঁেলাক সকেলােৱ

চেলামনৰ বাৰা াত গাট খাইিছল। তওঁেলাকৰ উে শ ও এেক আিছল।

১৩ যিদও সকেলােৱ তওঁেলাকক সমাদৰ কিৰেল, তথািপ আন লাক

সকেল তওঁেলাকৰ মাজত সামাবৈল সাহস নকিৰেল। ১৪ িক ু ইয়াৰ

মাজেৰ অেনক পৰুষু আৰু মিহলাই িব াস কিৰ ভুৰ িব াসত যাগ

িদেল। ১৫ ইয়াৰ উপিৰ লাক সকেল িপতৰ অহা‐ যাৱা কেৰাঁেত তওঁৰ

ছাঁ যন ৰাগী সকলৰ গাত পেৰ, এই আশােৰ ৰাগী সকলক িবচনা

আৰু খাটত তুিল বাটৰ কাষত থেলিহ। ১৬ িযৰচূােলমৰ ওচৰ‐পাজৰৰ

নগৰৰ পৰা ব মা েহ ৰগুীয়া আৰু অ িচ আ াই ধৰা লাক সকলক

ল আিহল আৰু তওঁেলাকক কৰা হ’ল। ১৭ িক ু মহা‐পেুৰািহত

আৰু তওঁৰ লগৰ অথাৎ চ ূকী দলৰ লাক সকল ঈষাত িল উিঠল

১৮ তওঁেলােক পাঁচিন সকলক ধিৰ আিন ৰাইজৰ কাৰাগাৰত ব ী কিৰ

থেল। ১৯ িক ু ৰািত হলত ভুৰ এজন দূত আিহ ব ীশালৰ ৱাৰ

খিুল তওঁেলাকক বািহৰৈল যাব িদ কেল, ২০ “ যাৱা, তামােলােক
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গ মি ৰত িথয় হ, অন জীৱনৰ সকেলা কথা লাক সকলৰ আগত

কাৱাৈগ”। ২১আ া অ সােৰ তওঁেলােক ৰািতপৱুােত মি ৰত সামাই

উপেদশ িদেল। আনফােল মহা‐পেুৰািহত আৰু তওঁৰ সংগী সকেল আিহ

ই ােয়লী সকলৰ জ লাকৰ এক মহাসভা মািতেল আৰু পাঁচিন সকলক

ব ীশালৰ পৰা আিনবৈল মা হ পঠােল। ২২ িক ু সই িবষয়া সকেল

ব ীশালৈল গ তওঁেলাকক দখা নাপােল আৰু উভিত আিহ ক’ ল, ২৩

“আিম ব ীশালৰ ্ৱাৰ টানৈক বাি থাৱা দিখেলাঁ আৰু ৰখীয়ােবােৰও

ৱাৰত িথয় হ আেছ; িক ু ৱাৰ খিুল িভতৰত তওঁেলাকক দখা

নাপােলাঁ।” ২৪ এই কথা িন মি ৰৰ সনািধপিত আৰু ধান পেুৰািহত

সকেল ইয়াৰ পিৰণিত িক হব বিুল ভািব হতবিু হ’ল। ২৫ তেনেত

কােনাবা এজেন আিহ জনােল য, “আেপানােলােক িয সকল মা ্হক

ব ীশালত থিছল, সই মা হেবােৰ মি ৰত িথয় হ লাক সকলক

উপেদশ িদ আেছ।” ২৬ তিতয়া সনাপিত জেন তওঁৰ লাক সকলৰ

সেত সই ঠাইৈল গ পাঁচিন সকলক ল আেহ। তােত মা হেবােৰ

পাথৰ মািৰব পােৰ বিুল ভয় খাই তওঁেলােক পাঁচিন সকলক কােনা

বয়া ব ৱহাৰ নকিৰেল। ২৭ পাছত তওঁেলাকক আিন সভাত উপি ত

কেৰাঁেত, মহা‐পেুৰািহেত তওঁেলাকক কিৰেল, ২৮ “এই নােমেৰ

উপেদশ িনিদবৈল আিম তামােলাকক কেঠাৰ আ া িদিছেলাঁ; তথািপ

তামােলােক িনজৰ িশ ােৰ িযৰচূােলম পণূ কিৰছা আৰু সই মা হৰ

ৰ পাতৰ বােব আমাক দাষী কিৰব িবচািৰছা।” ২৯ তিতয়া িপতৰ আৰু

আন পাঁচিন সকেল উ ৰ িদ কেল, “আিম মা হৰ নহয়, ঈ ৰৰেহ আ া

মনা উিচত। ৩০ িয জনক আেপানােলােক কাঠত ওেলামাই হত া কিৰেল,

আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলৰ ঈ েৰ সই জন যীচুক মতুৃ ৰ পৰা জীয়ােল। ৩১

সই যীচুক ঈ েৰ ৰজা আৰু াণকতা িহচােপ িনজৰ সাঁ হােত ব ৱাই

উ ত কিৰেল, যােত ই ােয়লী সকেল মন‐পালটন কেৰ আৰু যীচুেৱ যন

তওঁেলাকৰ পাপ মা কিৰব পােৰ। ৩২ এই কথাৰ আিম সা ী আেছাঁ

আৰু িয সকল ঈ ৰৰ বাধ হয়, ঈ েৰ তওঁেলাকক িয পিব আ া

িদেছ, সই পিব আ াও ইয়াৰ সা ী।” ৩৩এই কথা িন মহাসভাৰ

সভ সকল খঙত িল উিঠল আৰু পাঁচিন সকলক বধ কিৰবৈল িবচািৰেল।

৩৪ িক ু তিতয়া গমলীেয়ল নামৰ এজন ফৰীচী, িয জন সকেলা মা হেৰ

স ািনত িবধানৰ এজন অধ াপক, তওঁ িথয় হ’ল আৰু পাঁচিন সকলক

অলপ সময়ৰ কাৰেণ বািহৰৈল িনবৰ বােব িনেদশ িদেল। ৩৫ তাৰ পাছত

তওঁ ক’ ল, “ হ ই ােয়লী সকল, এই লাক সকলক ল আেপানােলােক

িয কিৰবৈল গেছ, সই িবষেয় সাৱধান হওক। ৩৬ িকয়েনা িকছুিদনৰ

আেগেয় থদুা নামৰ এজেন আিহ, িনজেক বৰ এজন বিুল দাবী কিৰিছল

আৰু কম‐ বিচ পিৰমােণ ায় চািৰ শ মা েহ থদুাৰ লগ হিছল। তওঁক

বধ কৰা হ’ল আৰু তওঁৰ অ গামীেবাৰও িসচঁিৰত হ কােনা িচন‐চাব

নােহাৱা হ’ল। ৩৭ এই মা হ জনৰ পাছত, লাক িপয়লৰ সময়ত িযহূদা

নামৰ গালীলীয়া এজন ওলাল আৰু তওঁ ভােলমান মা হক িনজৰ ফালৈল

আিনেল; তেৱাঁ িনহত হাৱাত তওঁৰ অ গামী সকেলা িছ ‐িভ হ গ’ল।

৩৮ এিতয়া মই আেপানােলাকক কওঁ, এই লাক সকলৰ পৰা দূৈৰত

থাকক আৰু তওঁেলাকক এিৰ িদয়ক; িকয়েনা এই পিৰক না বা কম

যিদ মা হৰ পৰা হয়, তেনহেল ই ব থ হব৷ ৩৯ িক ু যিদেহ ঈ ৰৰ পৰা

হয়, তেনহেল আেপানােলােক তওঁেলাকক ব কিৰব নাৱািৰব। হয়েতা

দিখব য, আেপানােলােক ঈ ৰৰ িবৰেু ই যু কিৰেছ।” তিতয়া,

তওঁেলােক এই পৰামশ হন কিৰেল। ৪০ তাৰ পাছত তওঁেলােক

পাঁচিন সকলক িভতৰৈল মািত আিন কাবাই, যীচুৰ নােমেৰ কােনা কথা

নকবৈল আেদশ িদ যাবৈল িদেল। ৪১ পাঁচিন সকেল যীচুৰ নামত অপমান

পাৱাৰ যাগ হাৱাৰ কাৰেণ আনি ত হ মহাসভাৰ পৰা িছ গল। ৪২

ইয়াৰ পাছত তওঁেলােক িতিদেন মি ৰত আৰু সকেলা ঘৰেত গ িশ া

িদবৈল ধিৰেল আৰু যীচুেৱই য ী এই কথা চাৰ কিৰ থািকল।

৬ সই সময়ত িশষ সকলৰ সংখ া িদেন িদেন বিৃ হ আিছল।

ীকভাষী ই দী সকেল ানীয় ই ী ভাষী ই দী সকলৰ িবৰেু

অিভেযাগ আিনেল য, খাদ িবতৰণৰ সময়ত িতিদেন তওঁেলাকৰ

িবধৱা সকলক অৱেহলা কৰা হেছ। ২ তিতয়া বাৰ জন পাঁচিনেয় সকেলা

িশষ েক মািত আিন কেল‐ “আমাৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ বাক অৱেহলা কিৰ

ভাজনৰ পিৰচযা কৰা কামত লািগ থকা সিঠক কায হাৱা নাই। ৩

এই কাৰেণ হ ভাই সকল, আেপানােলােক িনজৰ মাজৰ পৰা সাত জন

খ ািত স আৰু পিব আ ােৰ পিৰপণূ, ানী লাকক বািছ লওঁক।

আিম তওঁেলাকৰ ওপৰত এই কামৰ ভাৰ িদম। ৪ ইয়াৰ পাছত আিম

াথনা আৰু ঈ ৰৰ বাক ৰ পিৰচযাত সদায় লািগ থািকব পািৰম।” ৫

তওঁেলাকৰ এই াৱ িন সকেলােৱ সে াষ পােল অ◌াৰু তওঁেলােক

তিতয়া এই লাক সকলক মেনানীত কিৰেল ‐ ি ফান, তওঁ িব াসী

আৰু পিব আ ােৰ পণূ আিছল; িফিলপ, খৰ, িনকানৰ, তীেমান,

পািমনা আৰু আি য়িখয়াৰ িনকলায় এই ব ি জেন ই দী ধম হণ

কিৰিছল। ৬ িব াসী সকেল এই সাত জন লাকক পাঁচিন সকলৰ আগৈল

আিনেল আৰু পাঁচিন সকেল াথনা কিৰ তওঁেলাকৰ ওপৰত হাত িদেল।

৭ তাৰ পাছত ঈ ৰৰ বাক চৗিদেশ িবয়িপ গল আৰু িশষ সকলৰ

সংখ া িযৰচূােলমত তগিতত বিৃ পাবৈল ধিৰেল। ইয়াৰ উপিৰ ই দী

পেুৰািহত সকলৰ মাজৰ অেনেক ী ীয় িব াসৰ অ গামী হ শৰণ লেল।

৮ ি ফােন ঈ ৰৰ অ হ আৰু শি েৰ পিৰপণূ হ লাক সকলৰ মাজত

ব অেলৗিকক আৰু আচিৰত কায কিৰবৈল ধিৰেল। ৯ িক ু িলব ীন

নামৰ সমাজৰ কইজনমান ব ি ৰ লগেত ৰীণীয়, আেলকেজি য়া,

িকিলিকয়া আৰু এিচয়া, এই ঠাই সমহূৰ পৰা অহা িকছুমান ব ি েয়

ি ফানৰ সেত তক কিৰেল। ১০ িক ু ি ফােন িয ান আৰু আ ােৰ

কথা কেল, সই কথাক তওঁেলােক িতেৰাধ কিৰব নাৱািৰেল। ১১

তিতয়া তওঁেলােক িকছুেলাকক পেুত উচটাই এই বিুল কবৈল িদেল

য, “আিম িনেছাঁ ি ফােন মািচ আৰু ঈ ৰক িন া কিৰেছ।” ১২

এেনদেৰ তওঁেলােক জনসাধাৰণ, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধ াপক

সকলক উে িজত কিৰ তুিলেল আৰু তওঁেলােক ি ফানক ধিৰ মহাসভাৈল

আিনেল। ১৩ তওঁেলােক িমছা সা ী িদ িথয় কৰােল আৰু ক’ ল, “এই

মা হ জেন পিব ান আৰু িবধানৰ িবৰেু কথা কবৈল নেৰ। ১৪

িকয়েনা আিম তওঁক কাৱা িনেছা য, এই নাচৰতীয়া যীচুেৱ এই ঠাই

ন কিৰব আৰু মািচেয় আমাক িদয়া িবধানও সলিন কিৰব।” ১৫ তিতয়া

সভাত বহা সকেলােৱ তওঁৈল এেকথেৰ চাই থািকল আৰু ি ফানৰ মখু

গৰ দূতৰ মখুৰ িনিচনা দিখেল।

৭ তিতয়া মহা‐পেুৰািহেত ি ফানক িধেল‐ “এইেবাৰ কথা সঁচা

নিক?” ২ ি ফােন ক’ ল‐ “ হ ভাই সকল আৰু িপতৃ সকল, মাৰ

কথা নক। আমাৰ পবূ‐পৰুষু অ াহাম হােৰাণত বসবাস কৰাৰ আেগেয়

যিতয়া মেচাপেতিময়াত আিছল, সই সময়ত গৗৰৱময় ঈ েৰ তওঁক

দখা িদ ক’ ল‐ ৩ “তুিম তামাৰ দশ আৰু ািত‐ টু ক এিৰ, মই িয

দশ তামাক দখৱুাম, সই দশৈল যাৱা।” ৪ তিতয়া তওঁ কলিদয়া

সকলৰ দশ এিৰ হােৰাণ নগৰৈল আিহ বসিত কিৰেল। পাছত তওঁৰ

িপতৰৃ মতুৃ হাৱাত আেপানােলােক এিতয়া বসিত কৰা এই দশৈল

ঈ েৰ সই ঠাইৰ পৰা তওঁক আিনেল। ৫ িনজৰ অিধকাৰৰ কাৰেণ

ঈ েৰ তওঁক এেকােক িনিদেল; এেন িক এেখাজ মািটও িনিদেল। িক ু

তওঁক আৰু তওঁৰ ভাবীবংশৰ অিধকাৰৰ অেথ ঈ েৰ এই দশ িদব

বিুল িত া কিৰেল; যিদও অ াহামৰ সই সময়ৈলেক কােনা স ান

নািছল। ৬ ঈ েৰ তওঁক এইদেৰ কিছল, “ তামাৰ বংশধৰ সকেল

িবেদশত ৱাস কিৰব৷ সই দশৰ মা েহ তওঁেলাকক চািৰ শ বছৰ

ধিৰ দাস ৰ ব নত ৰািখব আৰু অত াচাৰ কিৰব।” ৭ ঈ েৰ ইয়ােকা

কেল, “ তওঁেলােক িয জািতৰ দাস খািটব, মই সই জািতৰ সাধ‐

িবচাৰ কিৰম; তাৰ পাছত তওঁেলােক ওলাই আিহ এই ঠাইেত মাৰ সৱা

উপাসনা কিৰব।” ৮ ইয়াৰ পাছত ঈ েৰ অ াহামক চু ৎ কৰাৰ িবধান

িদেল। সেয়েহ, অ াহােম িনজৰ পু ইচহাক জ হাৱাত, আঠ িদনৰ

িদনা তওঁৰ চু ৎ কৰােল। পাছত ইচহাকৰ পু যােকাব আৰু যােকাবৰ

পু বাৰ জন গা ীৰ িপতৃ ল হ’ল। ৯ পাছত সই িপতৃ ল সকল

যােচফৰ িত ঈষাি ত হ তওঁক িমচৰ দশৈল বিচেল, িক ু ঈ ৰ

তওঁৰ স ী আিছল। ১০ সকেলা শৰ পৰা ঈ েৰ উ াৰ কিৰ তওঁক
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িমচৰ দশৰ ৰজা ফৗৰেণৰ সা ােত অ হ আৰু ান দান কিৰেল।

তােত ফেৰৗেণ তওঁক িমচৰ দশৰ আৰু িনজ গহৃৰ অিধকাৰী পািতেল।

১১ গােটই িমচৰ আৰু কনান দশত ভীষণ আকাল হাৱাত, মহাে শ হ’ল

আৰু আমাৰ িপতপৃৰুষু সকলৰ খাদ ব ৰ অভাৱ হ’ল। ১২ িক ু যােকােব

িমচৰ দশত শস থকাৰ বাতা পাই, থমেত আমাৰ িপতপৃৰুষু সকলক

তাৈল পঠােল। ১৩ ি তীয় বাৰ যাৱাত যােচেফ ককােয়ক সকলৰ ওচৰত

িনজৰ পিৰচয় িদেল আৰু ফৗৰেণও যােচফৰ পিৰয়ালৰ িবষেয় াত

হ’ল। ১৪ তিতয়া যােচেফ তওঁৰ ককােয়ক সকলক িপতৃ যােকাব আৰু

ািত‐ তু সকলক িমচৰ দশৈল আিনবৈল উভটাই পঠােল; তওঁেলাক

মঠু পয়স ৰ জন আিছল। ১৫ তােত যােকাব িমচৰ দশৈল গ’ল। সই

ঠাইেত তওঁৰ আৰু আমাৰ িপতপৃৰুষু সকেলা মিৰল। ১৬ তওঁেলাকৰ দহ

িচিখমৈল িন মদাম িদয়া হ’ল; সই মদাম অ াহােম িচিখমত হেমাৰৰ

পেুতকহঁতৰ পৰা ধন িদ িকিনিছল। ১৭ ঈ েৰ অ াহামৰ আগত শপত

কিৰ িয িত া কিৰিছল, সই িত া পণূ হাৱাৰ সময় ওচৰ হাৱাত;

িমচৰত তওঁৰ লাক সকল বিৃ পাই িব ািৰত হল। ১৮ তাৰ পাছত

িমচৰত আন এজন ৰজা আিহল। তওঁ যােচফৰ স ে নাজািনিছল।

১৯ সই জন ৰজাই আমাৰ জািতৰ লাক সকলক ৱ না কিৰ আমাৰ

পবূ‐পৰুষু সকলৰ িত ‐ব ৱহাৰ কিৰেল। এেন িক িশ েবাৰ জীয়াই

নাথািকবৈল তওঁেলাকৰ নৱজাত কচুঁৱােবাৰ বািহৰত পলাই িদবৈল

িদেল। ২০ সই সময়েত মািচৰ জ হ’ল। তওঁ ঈ ৰৰ দিৃ ত অিত

ৰ আিছল৷ িতিন মাহৈলেক তওঁ িপতৰৃ গহৃত িতপািলত হিছল। ২১

পাছত তওঁক বািহৰৈল পলাই িদয়াত, ফৗৰণৰ জীেয়েক তওঁক তুিল িন

িনজৰ পু ৰেূপ িতপালন কিৰেল। ২২ মািচ িমচৰীয়া সকলৰ সকেলা

িবদ াত িশি ত হ উিঠল। বাক আৰু কাযত তওঁ মহা‐ মতাশালী হল।

২৩ যিতয়া মািচৰ বয়স ায় চি শ বছৰ, তিতয়া তওঁ িনজৰ ই ােয়লী

ভাই সকলক চাবৈল মন কিৰেল। ২৪ এজন ই ােয়লী লাকক অ ায়

ব ৱহাৰ কৰা দিখ, মািচেয় ই ােয়লী জনৰ প ক সমথন কিৰেল আৰু

িমচৰীয়া জনক হাৰ কিৰ সই অ ায় ব ৱহাৰৰ িতকাৰ কিৰেল।

২৫ মািচেয় ভািৱিছল য, তওঁৰ জাতীয় ভাই সকেল হয়েতা বিুজব

ঈ েৰ য তওঁৰ হতুৱাই তওঁেলাকক মু কিৰব িক ু তওঁেলােক

বিুজেল। ২৬ পাছিদনা খন জন ই ােয়লীেয় িনজৰ মাজত যিতয়া

কািজয়া কিৰিছল, তিতয়া তওঁ ওচৰৈল গ তওঁেলাকক িমলন কিৰবৰ

কাৰেণ কেল, ‘ হ লাক সকল, তামােলাক পৰ েৰ ভাই হ, ইজেন

িসজনৰ িত িকয় অ ায় ব ৱহাৰ কিৰছা?’ ২৭ িক ু িয জেন িনজৰ

িনকটৱতীজনক অ ায় ব ৱহাৰ কিৰিছল, তওঁ মািচক ঠলা মািৰ

আতৰাই কেল ‘আমাৰ ওপৰত কােন তামাক শাসনকতা আৰু িবচাৰক

পািতেল? ২৮ কািল যেনৈক িমচৰীয়া জনক বধ কিৰলা, তেনৈক মােকা

বধ কিৰব খাজা ন?’ ২৯ এই কথা িন মািচ িমিদয়ন দশৈল পলাই গ

তাত বাসী ৰেূপ থািকল আৰু সই ঠাইেত তওঁৰ জন পু ৰ জ হ’ল।

৩০ এেনদেৰ চি শ বছৰ পণূ হ’ল। চীনয় পবতৰ ওচৰৰ অৰণ ত এক

ল জােপাহাৰ িশখাৰ মাজত ঈ ৰৰ দূেত তওঁক দশন িদেল। ৩১এই

দশন দিখ মািচ আচিৰত হ’ল আৰু ভালদেৰ চাবৈল যিতয়া ওচৰ চািপ

গ’ল, তিতয়া ভুৰ এই বাণী িনেল‐ ৩২ ‘মই তামাৰ িপতপৃৰুষু সকলৰ

ঈ ৰ; অ াহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৰ ঈ ৰ।’ মািচ ভয়েত কঁিপবৈল

ধিৰেল আৰু সই জল জােপাহােটা চাবৈলও সাহস নকিৰেল। ৩৩

পাছত ভুেৱ তওঁক কেল, ‘ তামাৰ ভিৰৰ পৰা পা কা সােলােকাৱা।

িকয়েনা িয ঠাইত তুিম িথয় হ আছা, সেয় পিব ভূিম। ৩৪ িমচৰ দশত

থকা মাৰ মা হেবাৰৰ ৰৱ া মই িন য়ৈক দিখেছাঁ আৰু তওঁেলাকৰ

আতনাদও িনেছা। সেয়েহ তওঁেলাকক উ াৰ কিৰবৈল মই নািম

আিহেলাঁ। এিতয়া আহা, মই তামাক িমচৰ দশৈল পঠাওঁ।’ ৩৫ এই

জেনই সই মািচ, িয জনক তওঁেলােক ত াখান কিৰ কিছল, ‘ কােন

তামাক এজন শাসনকতা আৰু িবচাৰক পািতেল?’ তেৱঁই সই জন,

িয জনক ঈ েৰ শাসনকতা আৰু উ াৰক া ৰেূপ গৰ দূতৰ াৰা

জােপাহাৰ মাজত দখা িদ পঠাই িদেল। ৩৬ মািচেয় িমচৰ দশত,

লািহত সাগৰত আৰু মৰভুুিমৰ মাজত চি শ বছৰৈলেক নানা অ ুত

ল ণ আৰু আচিৰত িচন দখৱুাই তওঁেলাকক িমচৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ

আিনেল। ৩৭ এই জন মািচেয়ই ই ােয়লী ভাই সকলক কিছল, “ঈ েৰ

তামােলাকৰ মাজৰ পৰা মাৰ িনিচনা এজন ভাববাদী উৎপ কিৰব”।

৩৮ তেৱঁই মৰু া ত আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলৰ সেত এক সহভাগীতাত

আিছল৷ চীনয় পবতত গৰ দূেত তওঁৰ সেতই কথা কিছল আৰু

তেৱঁই আমাক জনাবৈল জীৱনময় বাক পাইিছল। ৩৯ এই জেন আমাৰ

ওপৰ‐িপত,ৃ িয জনৰ কথা আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকেল মািনবৈল অস ত

হ, তওঁক অ া কিৰিছল আৰু িমচৰ দশৈল উভিত যাবৈল মন

কিৰিছল। ৪০ সই সময়ত তওঁেলােক হােৰাণক কেল, “ মািচেয় আমাক

িমচৰ দশৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল; িক ু তওঁৰ িক হ’ল আিম তাক

নাজেনা। গিতেক, আমাক বাট দখৱুাই িনবৈল দৱতােবাৰৰ মিূত সািজ

িদয়ক।” ৪১ তিতয়া তওঁেলােক এটা দামিুৰৰ মিূত সািজেল আৰু সই

মিূতৰ আগত বিলদান উৎসগ কিৰেল। তওঁেলােক িনজ হােতেৰ কৰা

কাযত আন কিৰবৈল ধিৰেল। ৪২ তওঁেলাকৰ এই কায দিখ ঈ ৰ

তওঁেলাকৰ িবমখু হ’ল; ঈ েৰ তওঁেলাককআকাশৰ হ, তৰােবাৰক

পজূা কিৰবৈল এিৰ িদেল; ভাববাদী সকলৰ পু কত এইদেৰ িলখা আেছ,

“ হ ই ােয়ল জািত, তামােলােক চি শ বছৰৈলেক মৰু া ত মাৰ

কাৰেণ প বিল আৰু নেবদ উৎসগ কিৰিছলা ন? ৪৩ তামােলােক

মালকৰ ত ু আৰু িৰফন দৱতাৰ তৰাৰ মিূতেবাৰ পজূা কিৰবৈল সািজলা,

আৰু সইেবাৰকেহ তামােলােক হণ কিৰলা। সেয়েহ মই তামােলাকক

বািবল দশৰ ফােল ল যাম।” ৪৪ মৰু া ত আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলৰ

ওচৰত সা ‐ত ু আিছল। ঈ েৰ মািচক িয দেৰ আ া িদিছল আৰু

মািচেয় িয আিহ দিখিছল, সই আিহেত এই ত ু তয়াৰ হিছল। ৪৫

পৰৱতীকালত আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকেল িযেহাচুৱােৰ সেত সই ত ু

কিঢ়য়াই এই ঠাইৈল আিনিছল। সই সময়ত আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলৰ

স খুৰ পৰা ঈ েৰ অ জািতেবাৰক খদাই িদয়াত তওঁেলােক েৱশ

কিৰ এই ঠাই অিধকাৰ কিৰেল। সই ত ু দায়দুৰ িদনৈলেক এই ঠাইত

আিছল। ৪৬ দায়েুদ ঈ ৰৰ দিৃ ত অ হ পাই যােকাবৰ ঈ ৰ থািকবৰ

কাৰেণ এিট আবাস বনাবৈল াথনা কিৰেল। ৪৭ িক ু চেলামেনেহ

তওঁৈল এটা গহৃ িন াণ কিৰেল। ৪৮ িক ু সেবাপিৰজনা হােতেৰ সজা

গহৃেবাৰত নাথােক; এই িবষেয় ভাববাদীেয় কিছল, ৪৯ “ ভুেৱ কেছ,

গ মাৰ িসংহাসন, আৰু পিৃথৱী মাৰ ভিৰ‐পীৰা; মাৰ কাৰেণ তুিম

কেন ৱা গহৃ িন াণ কিৰবা? নাইবা, মাৰ িজৰিণ লাৱা ঠােয়ই বা কত?

৫০ মাৰ হােত জােনা এই আটাইেবাৰ জা নাই?” ৫১ হ ঠৰ‐িডঙীয়া

লাক সকল, দয় আৰু কাণৰ চু ৎ নােহাৱা লাক, আেপানােলােক সদায়

পিব আ াৰ িতেৰাধ কেৰ; পবূ‐পৰুষু সকেল যেনদেৰ কিৰিছল,

আেপানােলােক সইদেৰই কিৰেছ। ৫২ এেন কােনাবা ভাববাদী আিছল

ন, িয জনক আেপানােলাকৰ পবূপৰুষু সকেল িনযাতন কৰা নািছল? িয

সকল ভাববাদীেয় ধািমক জনৰ আগমণৰ কথা আেগেয় কিছেল, সই

ভাববাদী সকলেকা তওঁেলােক হত া কিৰেল আৰু এিতয়া আেপানােলােক

সই ধািমক জনেকা শ ৰ হাতত শাধাই িদ হত া কৰােল। ৫৩ গৰ

দূতেবাৰৰ মাধ েমিদ আেপানােলােক িবধান পােয়া, সই িবধান পালন

নকিৰেল।” ৫৪ এইেবাৰ কথা িন মহাসভাৰ সদস সকলৰ দয়

ি ফানৰ িত খঙত িল উিঠল আৰু িনজৰ দাঁত কৰিচেল। ৫৫ িক ু

তওঁ পিব আ ােৰ পিৰপণূ হ, গৰ ফালৈল এেকথেৰ চাই ঈ ৰৰ

মিহমা দিখেল; তওঁ যীচুক ঈ ৰৰ সাঁফােল িথয় হ থকা দিখেল।

৫৬ ি ফােন ক’ ল, “চাওক, মই গৰ ৱাৰ মকুিল হাৱা আৰু মা হৰ

পু ক ঈ ৰৰ সাঁফােল িথয় হ থকা দিখেছাঁ।” ৫৭ তিতয়া মহাসভাৰ

সদস সকেল িনজৰ কাণত সাপা িদ বৰ মােতেৰ িচঞিৰ উিঠল আৰু

সকেলােৱ এেকলেগ তওঁৰ ফােল চাচাঁ লেল। ৫৮ পাছত তওঁক ধিৰ

নগৰৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিন িশল দিলয়াবৈল ধিৰেল। সা ীেবােৰ

িনজৰ িনজৰ কােপাৰেবাৰ চৗল নামৰ এজন ডকাৰ ভিৰৰ কাষত থেল।

৫৯ তওঁেলােক ি ফানক িশল দিলয়াই থােকােত, তওঁ ভুক ৰণ কিৰ

কেল, “ হ ভু যীচু, মাৰ আ া হণ কৰক।” ৬০ পাছত তওঁ আঁঠুকািঢ়
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বৰ মােতেৰ কেল, “ হ ভু, এওঁেলাকৰ িবৰেু এই পাপ গণ নকিৰব।”

ইয়ােক ক তওঁ ঢিল পিৰল আৰু মহা‐িন া গ’ল।

৮ ি ফানক বধ কৰা কথাত চৗলেৰা স িত আিছল। সই সময়ত

িযৰচূােলমত থকা ম লীৰ িবৰেু বৰ তাড়না হিছল আৰু পাঁচিন

সকলৰ বািহেৰ আন িব াসী সকল সম িযহূদা আৰু চমৰীয়া দশৰ ঠােয়

ঠােয় িসচঁিৰত হ গ’ল। ২ ভ লাক সকেল ি ফানক মদাম িদেল আৰু

তওঁৰ কাৰেণ বৰৈক ন কিৰেল। ৩ িক ু চৗেল ঘেৰ ঘেৰ গ পৰুষু

আৰু মিহলাক বেলেৰ ধিৰ আিন ব ীশালত থ ম লীত উৎপাত কিৰব

ধিৰেল। ৪ িক ু , িয সকল িব াসী িসচঁিৰত হ গ’ল, তওঁেলােক সকেলা

ঠাইেত ভবাতাৰ বাক চাৰ কিৰেল। ৫ িফিলেপ চমৰীয়া নগৰৈল গ

ী ৰ কথা ঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল। ৬ তােত িফিলেপ কৰা আচিৰত

কমেবাৰ িন আৰু দিখ লাক সকেল একা মেনেৰ তওঁৰ কথা িনব

ধিৰেল। ৭ িকয়েনা অ িচ আ াই ধৰা অেনক মা হৰ পৰা ভূতেবােৰ

আটাহ পািৰ ওলাই গল; ব েতা প াঘাত ৰাগী আৰু খাৰা লাক সকলক

কৰা হল। ৮ তােত সই নগৰত মহা আন হ’ল। ৯ সই নগৰেত

আেগেয় মায়াক অভ াস কৰা িচেমান নােমেৰ এজন মা হ আিছল। সই

মা হ জেন চমৰীয়া বাসীৰ আগত িনজেক বৰ এজন লাক বিুল দাবী কিৰ

চমক লগাইিছল। ১০ সৰৰু পৰা ডাঙৰৈলেক সকেলা চমৰীয়া বাসীেয়

তওঁৰ কথাত মেনােযাগ িদিছল; তওঁেলােক কিছল, “এই জন ঈ ৰৰ

মহান শি শালী ব ি ”। ১১ তওঁ ভােলমান িদন ধিৰ মায়াক েৰ চমক

দখৱুাৰ কাৰেণ মা হেবােৰ তওঁক মািনিছল। ১২ িক ু িফিলেপ ঈ ৰৰ

ৰাজ ৰ ভবাতা ঘাষণা কৰাত তওঁেলােক িব াস কিৰেল আৰু িব াস

কৰা সকেলা পৰুষু আৰু মিহলাক যীচু ী ৰ নামত বাি িদয়া হ’ল।

১৩ পাছত সই িচেমােন িনেজও িব াস কিৰ বাি ল’ ল; তাৰ পাছত

তওঁ িফিলপৰ লগত থািক আচিৰত িচন আৰু কাযেবাৰ িস হাৱা দিখ

িব য় মািনেল। ১৪ চমৰীয়া বাসীেয় এেনদেৰ ঈ ৰৰ বাক হণ কৰা

িন িযৰচূােলমত থকা পাঁচিন সকেল িপতৰ আৰু যাহনক তওঁেলাকৰ

ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল। ১৫ িপতৰ আৰু যাহেন সই ঠাইৈল আিহ তাত

থকা লাক সকেল যন পিব আ া পায়, তাৰ বােব াথনা কিৰেল। ১৬

িকয়েনা তিতয়াৈলেক তওঁেলাকৰ ওপৰত পিব আ া অহা নািছল;

কৱল তওঁেলাকক ভু যীচুৰ নামত বাি েহ িদয়া হিছল৷ ১৭ পাছত

পাঁচিন সকেল লাক সকলৰ ওপৰত হাত থেল আৰু তওঁেলােক তিতয়া

পিব আ া পােল। ১৮ িচেমােন যিতয়া দিখেল য পাঁচিন সকেল হাত

িদয়াত পিব আ া দান কৰা হেছ, তিতয়া তওঁ পাঁচিন সকলক ধন

যািচ কেল, ১৯ “এই শি মােকা িদয়ক, মেয়া যন িয জনৰ ওপৰেত

হাত ৰােখা, তওঁ যন পিব আ া পায়।” ২০ িক ু িপতেৰ িচেমানক

ক’ ল, “তুিম আৰু তামাৰ ধন ংস হওক; িকয়েনা তুিম ভািবলা ঈ ৰৰ

দান ধেনেৰ িকিনব পৰা যায়। ২১আমাৰ এই কামত তামাৰ কােনা

ভাগ বা অংশ নাই, িযেহতু ঈ ৰৰ আগত তামাৰ দয় সৰল নহয়।

২২ তুিম এই তাৰ পৰা মন‐পালটন কৰা আৰু ভুৰ ওচৰত াথনা

কৰা; হয়েতা তামাৰ মনৰ এই ম িচ া তওঁ মাও কিৰব পােৰ।

২৩ িকয়েনা মই দিখেছাঁ, তামাৰ মন িততা িপ ৰ িনিচনা আৰু তুিম

পাপৰ ব নত আছা।” ২৪ তিতয়া িচেমােন উ ৰ িদেল, “আেপানােলােক

িয কেছ, তাৰ কােনা কথাই মাৰ জীৱনত যন নঘেট, এই কাৰেণ

আেপানােলােকই মাৰ বােব াথনা কৰক।” ২৫এইদেৰ িপতৰ আৰু

যাহেন ভুৰ িবষেয় সা িদ বাক চাৰ কিৰ িযৰচূােলমৈল উলিট

আিহল; বাটত তওঁেলােক চমৰীয়া সকলৰ িবিভ গাৱঁত ভবাতা চাৰ

কিৰেল। ২৬ পাছত ঈ ৰৰ এজন দূেত িফিলপক কেল, “উঠা, দি ণ

ফালৈল িয পথ িযৰচূােলমৰ পৰা গাজাৈল নািম গেছ, সই পেথিদ নািম

যাৱা” (এই পথেটা মৰভূুিমৰ মাজত আিছল) ৷ ২৭ তিতয়া িফিলেপ

ত হ সই বােটিদ গ’ল। বাটত ইিথওিপয়া দশৰ এজন মা হক লগ

পােল; তওঁ ইিথওিপয়াৰ ৰাণী কা াকীৰ সকেলা ধন‐স দ চাৱা‐িচতা

কিৰবৈল মতা পাৱা নপংুসক ৰাজকমচাৰী আিছল। ঈ ৰৰ ভজনা

কিৰবৈল তওঁ িযৰচূােলমৈল আিহিছল। ২৮ তওঁ িনজৰ ৰথত বিহ উভিট

গ থােকােত িযচয়া ভাববাদীৰ পু ক পিঢ় গিছল। ২৯ এেন সময়েত

আ াই িফিলপক কেল, “তুিম কাষৈল গ সই ৰথৰ লেগ লেগ যাৱা।”

৩০ তিতয়া িফিলেপ ওচৰৈল লিৰ গ, তওঁ িযচয়া ভাববাদীৰ পু ক পঢ়া

িন িধেল, “আপিুন িয পিঢ়েছ, সই িবষয়ৰ অথ জােনা বিুজ পাইেছ?”

৩১ তওঁ ক’ ল‐ “ কােনাবাই মাক বজুাই িনিদেল, মই কেনৈক বিুজ

পাম?” তােত তওঁ িফিলপক ৰথত উিঠ তওঁৰ সেত বিহবৈল অ েৰাধ

কিৰেল। ৩২ ধমশা ৰ িয অংশেটা তওঁ পিঢ়িছল, সয়া এই‐ “মািৰবৈল

িনয়া মৰ‐ পাৱািলৰ িনিচনাৈক তওঁক আিনেল আৰু নাম কটীয়াৰ আগত

মৰ‐ পাৱািল িনজম হ থকাৰ দেৰ তওঁ িনজৰ মখু নেমিলেল। ৩৩

তওঁ অপমািনত হাৱা কালত, ায়‐িবচাৰ কৰা নহ’ল, তওঁৰ বংশৰ কথা

কােন কব? িকয়েনা পিৃথৱীৰ পৰা তওঁৰ জীৱন ল যাৱা হ’ল।” ৩৪ এই

কথা পিঢ় নপংুসেক িফিলপক িধেল, “অ েৰাধ কিৰেছাঁ, ভাববাদীেয়

কাৰ িবষেয় এই কথা কেছ, ক’ব ন? িনজৰ িবষেয় ন অ কােৰাবাৰ

িবষেয় কেছ?” ৩৫ তিতয়া িফিলেপ মাত লগাই িযচয়া পু কৰ এই

শা াংশৰ পৰা আৰ কিৰ তওঁৰ আগত যীচুৰ ভবাতা চাৰ কিৰেল।

৩৬ এইদেৰ বাটত যাওঁেত যাওঁেত এেডাখৰ জলাশয়ৰ ওচৰ পাৱাত

নপংুসেক কেল, “চাওক, ইয়ােত পানী আেছ; গিতেক বাি লাৱাত

এিতয়া মাৰ িক বাধা আেছ?” ৩৭ িফিলেপ কেল, “যিদ সম মেনেৰ

িব াস কিৰছা, তেনহেল বাধা নাই।” তিতয়া িবষয়াজেন কেল, “যীচু

ী ঈ ৰৰ পু , ইয়াক মই িব াস কিৰেছাঁ।” ৩৮ তােত িবষয়াজেন

ৰথ ৰািখবৈল আ া কিৰেল৷ িফিলপ আৰু নপংুসক িবষয়াজন পানীত

নািমল; িফিলেপ তওঁক বাি িদেল। ৩৯ যিতয়া তওঁেলাক পানীৰ

পৰা উিঠল, ভুৰ আ াই িফিলপক কািঢ় ল গল; তােত নপংুসেক তওঁক

পনুৰ দখা নাপােল৷ তওঁ আন মেনেৰ িনজ বােট িছ গ’ল। ৪০ িক ু

িফিলপ পনুৰ আচেদাদ নগৰত উপি ত হ’ল আৰু সই অ লৰ সকেলা

নগেৰ নগেৰ গ ভবাতা চাৰ কিৰ চীজািৰয়া পােল।

৯ সই সময়ত চৗেল ভুৰ িশষ সকলক ভয় দখওুৱাৰ লগেত বধ

কৰাৰ ভাবিুকও িদবৈল ধিৰেল৷ তওঁ িযৰচূােলমত মহা‐পেুৰািহতৰ

ওচৰৈল গ’ল, ২আৰু দে চক নগৰত থকা নাম‐ঘৰৰ সমাজৈল িলখা

অ মিত প লেল যােত তওঁ সই পথৰ িয কােনা পৰুষু বা মিহলাক

পােলই তওঁেলাকক যন ধিৰ বাি িযৰচূােলমৈল আিনব পােৰ। ৩ এই

উে শ েৰ যা া কিৰ দে চক নগৰৰ ওচৰ পাওঁেত অক ােত আকাশৰ

পৰা পাহৰ ওলাই তওঁৰ চািৰওফােল কািশত হ’ল; ৪ তওঁ তৎ ণাৎ

মািটত পিৰল আৰু এক আকাশ‐বাণী িনবৈল পােল, বােল, “ হ চৗল,

হ চৗল, মাক িকয় তাড়না কিৰছা?” ৫ চৗেল উ ৰ িদ কেল‐ “ হ

ভু, আপিুন কান?” তিতয়া ভুেৱ কেল, “িয জনক তুিম তাড়না কিৰ

আছা, মই সই যীচু; ৬ িক ু উঠা, নগৰত সােমাৱা, তােত তুিম িক

কিৰব লািগব, সই িবষেয় তামাক কাৱা হ’ব।” ৭ তওঁৰ লগত যাৱা

মা হেবােৰ তাত কােনা ব ি ক দখা নাপােল িক ু সই আকাশ‐বাণী

িন অবাক হ থািকল। ৮ পাছত চৗেল মািটৰ পৰা উিঠ চ মিল এেকা

নেদিখেল। তিতয়া আন লােক তওঁক হাতত ধিৰ দে চক নগৰৈল

আিনেল৷ ৯ তােত তওঁ িতন িদনৈলেক দিৃ হীন হ থািকল আৰু ভাজন‐

পােনা নকিৰেল। ১০ সই সময়ত দে চক নগৰত থকা অনিনয় নােমেৰ

এজন িশষ ক ভুেৱ দশন িদ কেল, “ হ অনিনয়।” তওঁ ক’ ল, “ হ ভু,

চাওক, মই আেছাঁ।” ১১ তিতয়া ভুেৱ তওঁক কেল, “তুিম উঠা, পান

নামৰ আিলবােটেৰ যাৱা, আৰু িযহূদাৰ ঘৰৈল গ তাচ নগৰৰ চৗল

নামৰ ব ি জনৰ খবৰ লাৱা৷ তােত তুিম দিখবা, তওঁ াথনা কিৰ

আেছ৷” ১২ তিতয়া চৗেল দিৃ পাবৰ কাৰেণ অনিনয় নােমেৰ এজন

মা হ তওঁৰ ওচৰৈল আিহ তওঁৰ গাত হাত িদয়া, এেন দশনত দখা

পােল। ১৩ িক ু অনিনয়ই উ ৰ িদেল, “ হ ভু, সই মা েহ িযৰচূােলমত

আেপানাৰ িনযু পিব লাক সকলৰ িকমান অপকাৰ কিৰেল, সই

িবষেয় মই অেনকৰ পৰা িনেলাঁ৷ ১৪আৰু ইয়ােতা আেপানাৰ নােমেৰ

াথনা কৰা লাক সকলক বাি বৈল তওঁ ধান পেুৰািহত সকলৰ পৰা

মতাৈল আিহেছ৷” ১৫ িক ু ভুেৱ তওঁক কেল, “তুিম যাৱা, িকয়েনা

অনা‐ই দী আৰু ৰজা সকলৰ লগেত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ আগত
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মাৰ নাম চাৰ কিৰবৈল, সই জন মাৰ মেনানীত পা । ১৬ িকয়েনা

তওঁ মাৰ নামৰ কাৰেণ িকমান খেভাগ কিৰব লািগব, ইয়ােক মই

তওঁক দখৱুাম।” ১৭ তিতয়াই অনিনয় গ’ল আৰু সই ঘৰত সামাই

চৗলক িবচািৰ উিলয়ােল৷ তাৰ পাছত তওঁ চৗলৰ গাত হাত িদ কেল, “ হ

ভাই চৗল, আপিুন যন দিৃ পায় আৰু পিব আ ােৰ পিৰপণূ হয়, এই

কাৰেণ আপিুন অহা বাটত িয জন ভু যীচুেৱ অ◌ােপানাক দখা িদেল,

তেৱঁই মাক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠােল।” ১৮ তিতয়াই তওঁৰ চ ৰ

পৰা মাছৰ বাকিলৰ িনিচনা এচটা ওলাই আিহল আৰু পনুৰায় দিৃ পােল;

তাৰ পাছত তওঁ উিঠ বা াইিজত হ’ল৷ ১৯ ইয়াৰ পাছত তওঁ খাৱা‐

বাৱা কিৰ বলৱান হ’ল৷ এেনদেৰ িকছুিদন তওঁ িশষ সকলৰ সেত

দে চক নগৰেত থািকল৷ ২০আৰু যীচু য ঈ ৰৰ পু হয়, এই কথা

নাম‐ঘৰেবাৰত তওঁ ঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল। ২১ তােত সকেলােৱ িন

িব য় মািন কেল, “ বােল, িয জেন িযৰচূােলমত এই নােমেৰ াথনা

কৰা সকলক ল ‐ভ কিৰিছল আৰু এিতয়াও তেনেলাকক বাি ধান

পেুৰািহতৰ আগৈল িনবৰ আশেয়েৰ এই ঠাইৈলেকা আিহেছ, সই জন

এেৱই নহয় ন?” ২২ িক ু চৗেল অিধক শি মান হ, এই যীচুেৱই য

ী হয়, ইয়াৰ মাণ িদ দে চকত থকা ই দী সকলক িনৰু ৰ কিৰেল।

২৩ এেনদেৰ ব িদনৰ পাছত ই দী সকেল তওঁক বধ কিৰবৈল চ া

কিৰেল৷ ২৪আৰু তওঁেলােক তওঁক বধ কিৰবৈল িদেন‐ৰািতেয় ৱাৰ

বাৰত খাপ িদ থািকল; িক ু চৗেল তওঁেলাকৰ চ া বিুজ পােল৷ ২৫

তাৰ পাছত তওঁৰ িশষ সকেল ৰািতেতই তওঁক পািচত ভৰাই, গেড়িদ

নমাই িদেল। ২৬ পাছত চৗেল িযৰচূােলমৈল গ িশষ সকলৰ লগ লবৈল

চ া কৰাত, সকেলােৱ তওঁৈল ভয় কিৰেল, আৰু তওঁ য িশষ হয়,

ইয়ােকা িব াস নকিৰেল। ২৭ িক ু বাণ াই তওঁক পাঁচিন সকলৰ

আগৈল আিনেল৷ ইয়াৰ পাছত দে চকৰ পথত কেনৈক চৗেল ভুক

দখা পাইিছল, আৰু ভুেৱ তওঁৰ আগত িক কথা কিছল, আৰু তওঁ

কেনৈক দে চকত যীচুৰ নামত সাহেসেৰ চাৰ কিৰিছল, সই সকেলা

কথা তওঁেলাকৰ আগত বণনা কিৰেল। ২৮ চৗেল তওঁেলাকৰ লগত

িযৰচূােলমত অহা‐ যাৱা কিৰ ভু যীচুৰ নােমেৰ সাহেসেৰ চাৰ কিৰেল।

২৯ তােত তওঁ ীকভাষী ই দী সকলৰ সেত কেথাপকথন আৰু বাদ‐

িববাদ কিৰেল, িক ু তওঁেলােক তওঁক বধ কিৰবৈল চ া কিৰ আিছল।

৩০ ভাই সকেল এই িবষেয় জািনবৈল পাৱাত তওঁক চীজািৰয়াৈল িন তাচ

নগৰৈল পঠাই িদেল। ৩১ সই সময়ত গােটই িয দীয়া, গালীল, আৰু

চমৰীয়া দশৰ ম লী সমহূ শাি ত আিছল; িব াসী সকল সংখ াত বিৃ

হ ভুৰ ভি ত আৰু পিব আ াই িদয়া উদগিণত জীৱন‐যাপন কিৰিছল

৷ ৩২ তাৰ পাছত িপতেৰ ঠােয় ঠােয় ফুিৰ লু া নগৰৰ িনবাসী পিব লাক

সকলৰ ওচৰ পােলৈগ৷ ৩৩ সই ঠাইেত প াঘাত ৰাগত আ া হ

আঠ বছৰ শয াত পিৰ থকা ঐিনয়া নােমেৰ এজন মা ্হক দিখেল। ৩৪

িপতেৰ তওঁক কেল, “ হ ঐিনয়া, যীচু ী ই আেপানাক হ কিৰেছ;

আপিুন উিঠ আেপানাৰ শয া চপাই লওঁক;” তােত তওঁ তিতয়াই উিঠ

িথয় হ’ল। ৩৫ পাছত লু া আৰু চােৰাণ‐িনবাসী সকেলও ভুৈল মন‐

পালটােল। ৩৬আৰু যাক ভাষাত দকা অথাৎ হিৰণী বিুল মােত, দান িদয়া

আৰু সৎকেমেৰ পণূ হ থকা টািবথা নামৰ িশষ া এজনী যােফাত আিছল৷

৩৭ সই সময়ত তওঁ নিৰয়াত পিৰ মতুৃ হাৱাত, লাক সকেল তওঁক

ধৱুাই ওপৰৰ কাঠািলত ৱাই থেল। ৩৮ তােত লু া নগৰ যােফাৰ ওচৰ

হাৱাত, আৰু িপতেৰা তােত আেছ বিুল িন, িশষ সকেল তওঁৰ ওচৰৈল

জন মা হ পিঠয়াই িমনিত কৰােল, বােল, “পলম নকিৰ আমাৰ ইয়াৈল

আহক।” ৩৯ তিতয়া িপতৰ উিঠ তওঁেলাকৰ লগত গ তাত উপি ত

হাৱাত, লাক সকেল তওঁক ওপৰৰ কাঠািলৈল িনেল আৰু িবধৱা সকেল

তওঁৰ ওচৰত িথয় হ কাি কাি , দকাই তওঁেলাকৰ লগত থােকােত

ত কৰা চালা আিদ কােপাৰ দখৱুাবৈল ধিৰেল। ৪০ িক ু িপতেৰ

তওঁেলাক আটাইেক বািহৰৈল যাব িদ আঁঠুকািঢ় াথনা কিৰেল; পাছত

মতৃেদহৰ ফালৈল ঘিূৰ চাই কেল, “ হ টািবথা উঠা।” তিতয়া তওঁ চ

মিল িপতৰক দিখ বিহল৷ ৪১ তােত তওঁ টািবথাক হাতত ধিৰ তুিলেল;

আৰু পিব লাক আৰু িবধৱা সকলক মািত, তওঁেলাকৰ আগত জীয়াই

উঠা দখৱুােল। ৪২ এই কথা যােফাৰ সকেলা ঠাইেত জনাজাত হ

যাৱাত, অেনক মা েহ ভুত িব াস কিৰেল। ৪৩ তাৰ পাছত িপতেৰ

যােফাত, িচেমান নােমেৰ এজন মিুচয়াৰৰ ঘৰত ব িদন থািকল।

১০ চীজািৰয়া নগৰত ইটালীয়া নামৰ স দলৰ কণীিলয় নােমেৰ

এজন এশৰ সনাপিত আিছল৷ ২ তওঁ এজন ভ লাক আিছল,

তওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ ঈ ৰৈল ভয় ৰািখিছল৷ তওঁ আন লাক লাকক

দান কিৰিছল আৰু সদায় ঈ ৰৰ ওচৰত াথনা জনাইিছল৷ ৩ এিদন

আেবিল ায় িতিন মান বজাত, দশনত “ হ কণীিলয়!” বিুল তওঁক মাতা

ঈ ৰৰ এজন দূতক ৈক দিখেল৷ ৪ তিতয়া কণীিলয়ই দূতৈল তধা

লািগ চাই ভয় খাই কেল, “িক কয় ভু?” দূেত তওঁক কেল, “ তামাৰ

াথনা আৰু দান সাৱঁৰণীয় ৰেূপ ঈ ৰৰ আগত হণীয় হ’ল৷ ৫ এিতয়া

যােফাৈল মা হ পিঠয়াই িচেমান, যাৰ খ াত নাম িপতৰ, তওঁক মািত

পেঠাৱা, ৬ তওঁ সাগৰৰ তীৰত িনবাস কৰা িচেমান নামৰ মিুচয়াৰৰ

ঘৰত আলহী হ আেছ৷” ৭ এেনদেৰ কণীিলয়ক ক গৰ দূত িচ

গ’ল, তাৰ পাছত তওঁ িনজৰ ঘৰৰ জন ল ৱা আৰু আলৈপচান ধৰা

সকলৰ মাজৰ ভ স এজনক মািত আিন, ৮ তওঁেলাকক সকেলা

কথা তওঁ বজুাই কেল, আৰু যােফাৈল পঠাই িদেল৷ ৯ পাছিদনা বাৰ

মান বজাত তওঁেলােক নগৰৰ ওচৰ পােল, সই সময়ত িপতেৰ াথনা

কিৰবৰ বােব ঘৰৰ ওপৰৈল উিঠিছল৷ ১০ তিতয়া তওঁৰ ভাক লগাত

খাবৈল ই া কিৰেল, িক ু লাক সকেল আহাৰ যু ত কিৰ থােকােত

তওঁ মিূছত হ পিৰল; ১১আৰু আকাশ খন মকুিল হ, চািৰ চুকত ধিৰ

পিৃথৱীৈল নমাই িদয়া ডাঙৰ কােপাৰৰ িনিচনা কােনা এটা পা নমা

দিখেল৷ ১২ তাত সকেলা িবধৰ চািৰেঠঙীয়া জ ু , উৰগ আৰু আকাশৰ

চৰাইেবাৰ আিছল৷ ১৩ তিতয়া তওঁৈল এেন বাণী হ’ল বােল: “উঠা,

মািৰ খাৱা৷” ১৪ িক ু িপতেৰ কেল, “ হ ভু, এেন নহওক; িকয়েনা

মই কােনা ধৰণৰ বিজত আৰু অ িচ ব কিতয়াও খাৱা নাই৷” ১৫

ি তীয় বাৰ তওঁৈল এই বাণী হ’ল: “ঈ েৰ িযহেক িচ কিৰেল, তাক তুিম

বিজত বিুলবা৷” ১৬ এইদেৰ িতিন বাৰ ঘিটল আৰু সই পা তিতয়াই

আকাশৰ ওপৰৈল তুিল িনয়া হ’ল৷ ১৭ তিতয়া িপতেৰ িয দশন দিখেল;

সই দশনৰ অথ িক হ’ব পােৰ ইয়ােক িচ া কিৰ থােকােতই, কণীিলয়ই

পেঠাৱা মা হ কইজেন িধ িধ িচেমানৰ ঘৰৈল আিহ ৱাৰমখুত িথয়

হ’ল, ১৮আৰু মাত লগাই িধেল, “ বােল সই িচেমান ইয়াত থােক ন িয

জনৰ খ াত নাম িপতৰ?” ১৯ তিতয়া িপতেৰ সই দশনৰ কথা ভািব

থােকােতই, আ াই তওঁক কেল, “ চাৱা, িতিন জন মা েহ তামাক

িবচািৰেছ৷ ২০ তুিম উঠা আৰু নািম যাৱা৷ তওঁেলােক সেত সংশয় নকিৰ

যাৱা; িকয়েনা মইেহ তওঁেলাকক পঠােলাঁ৷” ২১ তিতয়া িপতেৰ নািম

গ সই মা হেকইজনক কেল, “ তামােলােক িয জনক িবচািৰছা, সই

জন মেয়ই৷ তামােলােক িক কাৰণত আিহলা?” ২২ তওঁেলােক কেল,

“কণীিলয় নােমেৰ ধািমক আৰু ঈ ৰক উপাসনা কৰা আৰু গােটই ই দী

জািতৰ আগত খ ািত পাৱা এেন এজন এশৰ সনাপিতেয় আেপানাক

তওঁৰ ঘৰৈল মতাই িন, আেপানাৰ পৰা কথা িনবৈল গৰ পিব দূতৰ

াৰাই ঈ ৰৰ আেদশ পাইেছ৷” ২৩ তিতয়া িপতেৰ তওঁেলাকক ৰািতেটা

তওঁৰ তােত থকাৰ ব ৱ হা কিৰ িদেল৷ পাছিদনা তওঁ যােফাত থকা

ভাই সকলৰ মাজৰ কইজনমানক লগত ল তওঁেলাকৰ সেত যা া

কিৰেল৷ ২৪ তাৰ পাছিদনা তওঁেলােক চীজািৰয়াৈল আিহল৷ কণীিলয়ই

িনজৰ ািত আৰু আ ীয় ব ু সকলক গাট খৱুাই তওঁেলাকৈল অেপ া

কিৰ আিছল৷ ২৫ িপতৰ ঘৰত সামাওঁেত কণীিলয়ই দখা কিৰ তওঁক

স ান জনাবৈল চৰণত পিৰ ণাম কিৰেল৷ ২৬ িক ু িপতেৰ তওঁক তুিল

ধিৰ কেল, “উঠা; মেয়া মা হেহ৷” ২৭ তাৰ পাছত যিতয়া িপতেৰ তেৱঁ

সেত কথা ক ক ঘৰত সামাল, ব মা হ গাট খাই থকা দিখ, ২৮

তওঁেলাকক কেল, “িবধান িবহীন জািতৰ কােনা মা হৰ লগ লাৱা নাইবা

তওঁৰ তাৈল যাৱা য িয দী মা হৰ বােব িনেষধ, ইয়াক আেপানােলােক

জােন৷ িক ু কােনা মা হক বিজত বা অ িচ বিুলবৈল ঈ েৰ মাক

দখৱুােল৷ ২৯ এই হতুেক মাক মােতােত কােনা আপি নকৰাৈক
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মই আিহেলাঁ৷ গিতেক এিতয়া িধেছাঁ, িকয়েনা আেপানােলােক মাক

মািতেল৷” ৩০ তিতয়া কণীিলয়ই কেল, “আিজ চািৰ িদন হ’ল িঠক এই

সময়ত অথাৎ আেবিল িতিন মান বজাত াথনা কিৰ আিছেলাঁ; তিতয়া

চাওক, উ ল ব িপ া এজন মা হ মাৰ আগত িথয় হ’ল৷ ৩১ তওঁ

কেল, ‘ হ কণীিলয়, তামাৰ াথনা না গ’ল আৰু তুিম খীয়াক িদয়া দান

ঈ ৰৰ আগত সাঁৱৰণ কৰা হ’ল৷ ৩২ এেতেক যােফাৈল মা ্হ পিঠয়াই,

সাগৰৰ দাঁিতত িচেমান নােমেৰ এজন মিুচয়াৰৰ ঘৰত আলহী হ থকা

িচেমান, যাৰ খ াত নাম িপতৰ, তওঁক মািত অ◌ানা গ’৷ ৩৩ এই

হতুেক মই তিতয়াই আেপানাৰ তাৈল মা হ পঠােলাঁ৷ আপিুন য এিতয়া

আিহ পােল, ভাল কিৰেল৷ এেতেক ভুেৱ িয আ া আেপানাক িদেল,

সই সকেলা িবষয় িনবৈল আিম সকেলােৱ এিতয়া ঈ ৰৰ সা ােত

উপি ত আেছাঁ৷” ৩৪ তিতয়া িপতেৰ মাত িদেল আৰু কেল, “ইয়ােক মই

িন য়ৈক উপলি কিৰেছাঁ য, ঈ েৰ কােৰা প পাতী নকেৰ৷ ৩৫ বৰং

সকেলা জািতৰ মাজত িয জেন তওঁৈল ভয় ৰািখ ধািমক আচৰণ কেৰ,

সই জন তওঁৰ হণেযাগ হয়৷ ৩৬ িয জন সকেলােৰ ভু, সই যীচু

ী ৰ াৰাই িমলনৰ ভবাতা চাৰ কেৰাঁেত, ঈ েৰ িয বাক ই ােয়লৰ

লাক সকলৈল পঠােল, ৩৭আৰু যাহেন বাি ৰ কথা ঘাষণা কৰাৰ

পাছত, গালীল েদশৰ পৰা আৰ হ গােটই িয দীয়াৈলেক িবয়িপ

গ’ল, সই বাক আেপানােলােক িনেজও বিুজ আেছ৷ ৩৮ সেয় এই

য, যেনৈক ঈ েৰ নাচৰতীয়া যীচুক পিব আ া শি আৰু মিহমােৰ

অিভিষ কিৰেল; তেনৈক তওঁ িবিভ ঠাইত সৎ কম কিৰ, চয়তানৰ

পৰা খ পাৱা সকলক হ কিৰিছল; কাৰণ ঈ ৰ তওঁৰ সহায় আিছল৷

৩৯আৰু ই দী সকলৰ গােৱঁ‐ভুেয় গ আৰু িযৰচূােলমেতা তওঁ িয িয কম

কিৰিছল, সই সকেলা কমৰ সা ী আিম আেছাঁ৷ এই যীচুেকই তওঁেলােক

কাঠত ওেলামাই বধ কিৰেল৷ ৪০ িক ু এইজনেক কািশত কিৰবৈল

ঈ েৰ তওঁক ততৃীয় িদনা তুিলেল, ৪১আটাই মা হৰ আগত নহয়,

িক ু তওঁ মতৃ িবলাকৰ মাজৰ পৰা উঠাৰ পাছত তেৱঁ সেত ভাজন‐

পান কৰা ঈ ৰৰ মেনানীত সা ী িয আিম, আমাৰ আগতেহ কািশত

হবৈল িদেল৷ ৪২ জীিৱত আৰু মৰা েয়ােৰা িবচাৰকতা হবৈল ঈ েৰ

িয জনক িনযু কিৰেল, তেৱঁই সই জনা, এই কথা সকেলা লাকৰ

আগত ঘাষণা কিৰবৈল আৰু সা িদবৈল তওঁ আমাক আ া িদেল৷

৪৩ তওঁৰ পে সকেলা ভাববাদীেয়ও সা িদেয় যােত তওঁত িব াস

কৰা সকেলােৱ তওঁৰ নােমেৰ পাপ‐ মাচন পায়৷ ৪৪ িপতেৰ এই কথা

ক থােকােতই, িন থকা সকেলােৰ ওপৰত পিব আ া আিহল৷ ৪৫

তােত িপতৰৰ লগত অহা চু ৎ হাৱা িব াসী সকেল অনা‐ই দী সকলৰ

ওপৰেতা পিব আ া বািক িদয়া দিখ িব য় মািনেল৷ ৪৬ কাৰণ সই

অনা‐ই দী সকেল নানা ভাষােৰ কথা ক ঈ ৰৰ িত কৰা তওঁেলােক

িনবৈল পােল৷ তিতয়া িপতেৰ উ ৰ িদ কেল, ৪৭ “আমাৰ িনিচনাৈক

পিব আ া পাৱা এওঁেলাক বা াইিজত নহবৈল কােনাবাই জলক

বাধা িদব পােৰ ন?” ৪৮ তিতয়া তওঁ যীচু ী ৰ নােমেৰ তওঁেলাকক

বা াইিজত হবৈল আ া িদেল৷ পাছত সই ঠাইেত তওঁেলাকক িকছুিদন

থািকবৈল তওঁ িমনিত কিৰেল৷

১১ পাছত পাঁচিন সকল আৰু িয দীয়াত থকা ভাই সকেল িনবৈল

পােল য, অনা‐ই দী লােকও ঈ ৰৰ বাক হণ কিৰেল৷ ২

পাছত যিতয়া িপতৰ িযৰচূােলমৈল আিহল, তিতয়া তওঁক ল চু ৎ

হাৱা মা হেবােৰ ি ধােবাধ হাৱাত িন া কিৰেল; ৩ তওঁেলােক কেল,

“তুিম চু ৎ নােহাৱা মা হেবাৰৰ লগত সহেযাগ কিৰ, িসহঁতৰ সেত

খাৱা‐ বাৱা কিৰলা!” ৪ িক ু িপতেৰ এই কথা িবতং ভােৱ বণনা কিৰ

তওঁেলাকক কেল, ৫ “মই যােফা নগৰত াথনা কিৰ থােকােতই মু া

গ’ লা আৰু দশনত চািৰ চুকত ধিৰ গৰ পৰা নেমাৱা ডাঙৰ কােপাৰৰ

িনিচনা কােনা এটা পা মাৰ ওচৰৈল নািম অহা দিখেলাঁ; ৬ তিতয়া

তাৈল মন কিৰ এেকথেৰ চাই থােকােত তাত পিৃথৱীৰ চািৰেঠঙীয়া জ ু

আৰু বনৰীয়া জ ু , উৰগ আৰু আকাশৰ চৰাই এই সকেলােক দিখেলাঁ৷”

৭আৰু তিতয়া “ হ িপতৰ, উিঠ মািৰ খাৱা!” এই বিুল মাৈল কাৱা

এটা বাণীও িনেলাঁ৷ ৮ মই কেলাঁ, “ হ ভু, এেন নহওক: িকয়েনা

কােনা বিজত বা অ িচ ব মাৰ মখুত কিতয়াও িদয়া নাই৷” ৯ িক ু

পনুৰ আকাশৰ পৰা ন গৰ পৰা উ ৰ আিহল, “ঈ েৰ িযহেক িচ

কিৰেল, সইেবাৰ তুিম বিজত বিুলবা৷” ১০ এইদেৰ িতিন বাৰ ঘটাৰ

পাছত সই সকেলােবাৰ আেকৗ গৈল তুিল িনয়া হ’ল৷ ১১আৰু চাৱা,

তিতয়াই চীজািৰয়াৰ পৰা মাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা িতিন জন মা হ, মই িয

ঘৰত আিছেলাঁ, তাত উপি ত হ’ল৷ ১২ তােত এেকা সংশয় নকৰাৈক

তওঁেলাকৰ লগত যাবৈল আ াই মাক আ া িদেল৷ পাছত এই ভাই

ছয় জন মাৰ লগত গ’ল আৰু আিম সই মা হৰ ঘৰত গ সামােলা৷

১৩ তােত তওঁ আমাক কেল, কেনৈক এজন দূেত তওঁৰ ঘৰত িথয়

হ কিছল য, “যােফাৈল মা হ পঠাই, যাৰ খ াত নাম িপতৰ, সই

িচেমানক মািত পেঠাৱা৷ ১৪ তােত তুিম আৰু তামাৰ ঘৰৰ সকেলােৱ যাৰ

াৰাই পিৰ াণ পাবা, সই কথা তওঁ তামাক কব৷” ১৫ পােছ মই কথা

কবৈল ধেৰােতই, পবূেত আমাৰ ওপৰত যেনৈক পিব আ া নািমিছল,

তেনৈক তওঁেলাকৰ ওপৰেতা নািমল৷ ১৬ “ যাহেন হেল পানীতেহ

বাি িদেল িক ু তামােলাকক হ’ ল পিব আ াত বাি িদয়া হ’ব,”

ভুেৱ কাৱা এই কথা মাৰ মনত পিৰল৷ ১৭এেতেক আিম ভু যীচু

ী ত িব াস কৰাৰ বােব ঈ েৰ িয দান আমাক িদেল সই এেক দান

তওঁেলাকেকা িদেল, গিতেক ঈ ৰক িতেৰাধ কিৰবৈল মই না কান?”

১৮ এই কথা িন তওঁেলােক কােনা সহাঁিৰ িনিদ বৰং ঈ ৰৰ িত কিৰ

কেল, “ তেনহেল, ঈ েৰ অনা‐ই দী লাকেকা জীৱনৰ অেথ মন‐পালটন

দান কিৰেল৷” ১৯ ইিতপেূব িযেবাৰ মা েহ ি ফানৰ মতুৃ ৰ ত হাৱা

বজাৰৰ কাৰেণ গাট গাট হ আিছল, তওঁেলােক ফনীিকয়া, ,

আৰু আি য়িখয়াৈলেক ফুিৰ, ই দী লাকৰ বািহেৰ আন কােৰা আগত

ঈ ৰৰ বাক চাৰ নকিৰেল৷ ২০ িক ু তওঁেলাকৰ মাজৰ আৰু

ৰীণীৰ িকছুমান আি য়িখয়াৈল আিহ ীকভাষী সকলৰ আগত ভু

যীচুৰ ভবাতা চাৰ কিৰেল৷ ২১আৰু ভুৰ হাত তওঁেলাকৰ সহকাৰী

হ’ল, তােত ব সংখ ক লােক িব াস কিৰ ভুৈল আিহল৷ ২২ পাছত

তওঁেলাকৰ সিবেশষ বাতা িযৰচূােলমত থকা ম লীৰ কাণত যিতয়া

পিৰল, তিতয়া ম লীেয় বাণ াক আি য়িখয়াৈল পিঠয়াই িদেল৷ ২৩

তওঁ তাত উপি ত হ, ঈ ৰৰ অ হ দিখ আনি ত হ’ল; আৰু দয়ৰ

আ েহেৰ ভুত আস হ থািকবৈল সকেলােক উদগােল৷ ২৪ িকয়েনা

তওঁ উ ম লাক হাৱাৰ উপিৰ, পিব আ ােৰ িব াসত পিৰপণূ আিছল,

তােত মা হৰ এটা ডাঙৰ দেল ভুত যাগ িদেল৷ ২৫ পাছত বাণ াই

চৗলক িবচািৰবৈল তাচ নগৰৈল গ’ল৷ ২৬আৰু তওঁক পাই আি য়িখয়াৈল

ল আিহল৷ তােত তওঁেলােক গােটই বছৰ ম লীত গাট খাৱা ব

লাকক উপেদশ িদেল৷ এই আি য়িখয়া নগৰেতই িশষ সকলক থেম

ীি য়ান বিুল মতা হ’ল৷ ২৭ সই সময়ত িকছুমান ভাববাদী িযৰচূােলমৰ

পৰা আি য়িখয়াৈল আিহল৷ ২৮আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ আগাব নােমেৰ

এজেন উিঠ, আ াৰ াৰাই চািলত হ জনােল য, গােটই পিৃথৱীত বৰ

আকাল হ’ব আৰু ৗিদয়ৰ িদনত সেয় ঘিটব৷ ২৯ তােত িশষ সকলৰ

িতজেন শি অ সােৰ, িয দীয়াত িনবাস কৰা ভাই সকলৰ পিৰচযাৰ

কাৰেণ সহায় পিঠয়াবৈল িস া লেল৷ ৩০ পাছত সইদেৰ কায কিৰ,

বাণ া আৰু চৗলৰ হাতত পিৰচাৰক সকলৈল ধন পিঠয়াই িদেল৷

১২ সই সময়ত হেৰাদ ৰজাই ম লীৰ কােনা কােনা লাকক

অত াচাৰ কিৰব ধিৰেল ২আৰু তওঁ যাহনৰ ককােয়ক যােকাবক

তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰবৈল ম িদেল৷ ৩ এই কাযত ই দী সকল স ু

হাৱা দিখ, তওঁ িপতৰেকা ব ী কিৰেল৷ তিতয়া খিমৰ নােহাৱা িপঠাৰ

িদন আিছল৷ ৪ িপতৰক ব ী কিৰ হেৰােদ ব ীশালত ৰািখেল৷ তওঁক

পহৰা িদবৰ কাৰেণ চািৰ জনৈক চািৰটা স দলক িনযু কিৰেল আৰু

তওঁ মনেত ভািবেল য, িন াৰ‐পবৰ পাছত িপতৰক জনসাধাৰণৰ

ওচৰত িবচাৰৰ বােব হািজৰ কৰাব৷ ৫ এইদেৰ িপতৰক ব ীশালত

ৰািখেল, িক ু তওঁৰ বােব ম লীৰ লাক সকেল িনৰ েৰ ঈ ৰৰ আগত

াথনা কিৰ আিছল৷ ৬ পাছত হেৰােদ তওঁক বািহৰৈল অ◌ািনবৰ বােব

িস া লাৱা িদনা খনৰ আগ‐ৰািত, িপতৰ জন স ৰ মাজত ডাল
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িশকিলেৰ ব া হ টাপিনত আিছল আৰু হৰীেবােৰ ৱাৰমখুত ব ীশাল

পহৰা িদ আিছল৷ ৭ সই সময়ত ভুৰ এজন দূত অ◌ািহ উপি ত হ’ল

আৰু সই কাঠািলেটা পাহেৰেৰ উ ল হ উিঠল৷ তােত চাপৰ মািৰ

িপতৰক জগাই দূেত কেল, “ বগাই উঠা৷” তিতয়া তওঁৰ হাতৰ পৰা

িশকিলৰ বা লিক পিৰল৷ ৮ দূেত তওঁক কেল, “কঁকাল বাি পা কা

িপ া৷” িপতেৰ সইদেৰ কিৰেল৷ দূেত তওঁক কেল, “ তামাৰ কােপাৰ

গাত ল মাৰ পােছ পােছ আহা৷” ৯ পােছ িপতেৰ দূতক অ সৰণ কিৰ

বািহৰৈল ওলাই গ’ল৷ িক ু দূেত কৰা কম য সঁচা, ইয়ােক নাভািব দশন

পাৱা বিুল ভািবেল৷ ১০ এইদেৰ থম আৰু ি তীয় হৰীেবাৰক পাৰ

কিৰ নগৰৈল অহা‐ যাৱা কৰা িযখন লাহাৰ ৱাৰ আিছল, সয়া িনেজ

িনেজ তওঁেলাকৈল মকুিল হ গ’ল৷ তােত তওঁেলাক বািহৰৈল আিহ বাটৰ

এমৰু পাওঁেত তৎ ণাৎ দূেত তওঁৰ লগ এিৰেল৷ ১১ তিতয়া িপতেৰ

চতনা পাই কেল, “ ভুেৱ তওঁৰ দূত পিঠয়াই হেৰাদৰ হাতৰ পৰা আৰু

ই দী লাকৰ সকেলা আকাং াৰ পৰা মাক য উ াৰ কিৰেল, এিতয়ােহ

মই িন য়ৈক জািনেছাঁ৷” ১২ ইয়ােক তওঁ জনাৰ পাছত, মাক নােমেৰ

খ াত হাৱা িয যাহন, তওঁৰ মাক মিৰয়মৰ ঘৰৈল গ’ল; তােত অেনক

লাক গাট খাই াথনা কিৰ আিছল৷ ১৩ তিতয়া তওঁ বািহৰৰ ৱাৰত

টু িৰওৱাত, ৰাদা নােমেৰ এজনী চাকৰণীেয় মাত িদবৈল আিহল৷ ১৪

তােত তাই িপতৰৰ মাত িন বিুজ পাই, আন ত ৱাৰ মিলবৈল পাহিৰ

িভতৰৈল লিৰ গ, িপতৰ ৱাৰমখুত িথয় হ আেছ বিুল কেলৈগ৷ ১৫

তিতয়া তওঁেলােক তাইক কেল, “তই পাগিল হছ৷” িক ু তাই সঁচা বিুল

দঢ়ৃতােৰ িনি ত ভােব কেল৷ তওঁেলােক কেল, “ তেনহেল সই জন

তওঁৰ দূতেহ হব৷” ১৬ িক ু িপতেৰ ৱাৰত বােৰ বােৰ টু িৰয়াই আিছল,

তিতয়া তওঁেলােক ৱাৰ মিল িদয়াত, তওঁক দিখ িব য় মািনেল৷

১৭ িপতেৰ িনজম িদ থািকবৈল হােতেৰ ইংিগত িদ, ভুেৱ কেনৈক

তওঁক ব ীশালৰ পৰা মকুিল কিৰ আিনেল, তাৰ ব ৃ া তওঁেলাকৰ

আগত বণনা কিৰেল৷ আৰু কেল, “ তামােলােক যােকাব আৰু ভাই সকলক

এই সংবাদ িদবা৷” ইয়ােক ক তিতয়াই তওঁ ওলাই আন ঠাইৈল িচ

গ’ল৷ ১৮ পােছ ৰািতপৱুা হ’ল, িপতৰৰ না িক হ’ল, এই বিুল স

সকলৰ মাজত বৰ ল ুল লািগল৷ ১৯ তিতয়া হেৰােদ তওঁক িবচািৰ

নাপাই, হৰী সকলৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰ াণদ ৰ আ া িদেল৷ তিতয়া

তওঁ িয দীয়াৰ পৰা চীজািৰয়াৈল গ’ল আৰু তােত থািকল৷ ২০ তুৰীয়া

আৰু চীেদানীয়া সকলৰ িত হেৰাদৰ অিতশয় াধ আিছল৷ িক ু

তওঁেলােক এেক আেলাচনােৰ তওঁৰ আগৈল গ, া নােমেৰ ৰজাৰ

িভতৰৱুাল ফুকনক তওঁেলাকৰ ফলীয়া কিৰ, শাি হাপন কিৰবৈল

িনেবদন কিৰেল, কাৰণ এই ৰজাৰ দশৰ পৰাই তওঁেলাকৰ দশৈল

খাৱা ব েবাৰ আিহিছল৷ ২১ এটা িনৰিূপত িদনত হেৰােদ ৰাজকীয় ব

িপি িবচাৰৰ আসনত বিহিছল আৰু সইিদনা তাৰ পৰা তওঁেলাকৈল

ভাষণ িদিছল৷ ২২ তিতয়া লাক সকেল িৰিঙয়াই কেল, “এয়া এজন

ঈ ৰৰ মাত, মা হৰ মাত নহয়!” ২৩ িক ু সই শংসা ঈ ৰক িনিদয়াত,

ভুৰ দূেত তিতয়াই তওঁক আঘাত কিৰেল আৰু পােক খাৱাত, তওঁ

াণ ত াগ কিৰেল৷ ২৪ িক ু ঈ ৰৰ বাক ব াপক হাৰত িবয়িপ গ’ল৷ ২৫

এইদেৰ বাণ া আৰু চৗেল িয পিৰচযা কমৰ দািয় পাইিছল, সয়া

তওঁেলােক িস কিৰেল, আৰু মাক নােমেৰ খ াত হাৱা যাহনক লগত

ল িযৰচূােলমৰ পৰা উভিত আিহল৷

১৩আি য়িখয়াত থকা ম লীত কইজনমান ভাৱবাদী আৰু উপেদশক

আিছল৷ তওঁেলাক বাণ া, িচেমান, িয জনক িন বােল,

ৰীণীৰ লকুীয়, হেৰাদ ৰজাৰ লগত িতপািলত হাৱা মনেহম আৰু

চৗল৷ ২ িয সময়ত তওঁেলােক ভুৰ উপাসনা কিৰ লেঘান িদ আিছল,

সই সময়েত পিব আ াই কেল, “িয কম কিৰবৈল মই বাণ া আৰু

চৗলক মািতেলাঁ, সই কমৰ কাৰেণ তওঁেলাকক মাৈল পথৃক কিৰ িদয়া৷”

৩ তােত তওঁেলােক লেঘান িদ াথনা কিৰ, সই জনৰ ওপৰত হাত িদ

পিঠয়াই িদেল৷ ৪ এইদেৰ পিব আ াৰ বাধ হ বাণ া আৰু চৗল

িচলিুকয়াৈল গ’ল; তাৰ পৰা জাহােজেৰ ীপৈল গ’ল৷ ৫ তােত চালামী

নগৰ পাই, ই দী সকলৰ নাম‐ঘৰেবাৰত ঈ ৰৰ বাক চাৰ কিৰেল৷

সই সময়ত যাহেনা তওঁেলাকৰ পিৰচাৰক হ আিছল৷ ৬ এইদেৰ

তওঁেলােক সই ীপেটাৰ চািৰওফােল ফুিৰ পাফঃ নগৰৈলেক গ’ল, তােত

বাৰ‐যীচু নােমেৰ িয এজন িয দী মা হ মায়াবী আৰু ভাঁিৰেকাৱা ভাববাদী

আিছল, তওঁক দখা পােল৷ ৭ তওঁ সই ীপৰ অিধপিত বিু মান চি য়

পৗলৰ লগত আিছল৷ সই অিধপিতেয় ঈ ৰৰ বাক িনবৈল ই া

কিৰ চৗল আৰু বাণ াক মািত পিঠয়ােল৷ ৮ িক ু ইলমুাই, অথাৎ সই

মায়াবীেয় (িকয়েনা এেয় তওঁৰ নামৰ অথ) অিধপিতক িব াসৰ পৰা

আতৰাই অনাৰ উে েশ েৰ তওঁেলাকৰ িতেৰাধ কিৰেল৷ ৯ তােত

চৗল, িয জনক পৗেলা বােল, তওঁ পিব আ ােৰ পিৰপণূ হ, তওঁৈল

ি হৰ দিৃ েৰ চােল ১০আৰু কেল, “ হেৰৗ সকেলা কপট আৰু েমেৰ

পিৰপণূ হাৱােটা, চয়তানৰ পেুতক আৰু সকেলা কাৰ ধািমকতাৰ শ ,

তই ভুৰ সৰল পথ িবপৰীত কিৰবৈল ৰখা নাই ন? ১১আৰু এিতয়া চা,

ভুৰ হাত তাৰ ওপৰতআেছআৰু তই িকছু সময়ৈলেক য নেদিখ অ

হ থািকিব৷” তিতয়াই ইলমুাইৰ চ জলকতবক লািগল আৰু অ কাৰময়

হ’ল; তিতয়া তওঁক হাতত ধিৰ িনবৈল তওঁ মা হ িবচািৰবৈল ধিৰেল৷

১২ এই ঘটনা দিখ, সই অিধপিতেয় ভুৰ উপেদশত িব য় মািন িব াস

কিৰেল৷ ১৩ ইয়াৰ পাছত পৗল আৰু তওঁৰ লগৰ কইজেন পাফঃ নগৰৰ

পৰা সমু ‐পেথিদ পা ু িলয়া দশৰ পগা নগৰৈল গ’ল৷ িক ু যাহেন

তওঁেলাকক এিৰ, িযৰচূােলমৈল উলিট আিহল৷ ১৪ পৗল আৰু তওঁৰ

লগৰ কইজেন পগাৰ পৰা যা া কিৰ িপিচিদয়া দশৰ আি য়িখয়া নগৰ

পাই তােত িব ামবােৰ নাম‐ঘৰত সামাই বিহল৷ ১৫ তােত িবধান‐

শা আৰু ভাববাদী সকলৰ বাক পঢ়াৰ পাছত, নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী

সকেল তওঁেলাকৰ ওচৰৈল ক পিঠয়ােল বােল, “ হ ভাই সকল,

মা হেবাৰৈল তামােলাকৰ যিদ কােনা উদগিণৰ কথা আেছ, তেনহেল

সই িবষেয় কাৱা৷” ১৬ তিতয়া পৗেল উিঠ, হােতেৰ ইংিগত িদ কেল,

“ হ ই ােয়লীয়া মা হেবাৰ আৰু হ ঈ ৰ ভয়কাৰী লাক সকল, নক৷

১৭এই ই ােয়লী সকলৰ ঈ েৰ আমাৰ ওপৰ‐পৰুষু সকলক মেনানীত

কিৰেল আৰু িমচৰ দশত বাসী হ থকা সময়ত মা হেবাৰৰ উ িত

সাধন কিৰ, তাৰ পৰা িনজ পৰা েমেৰ তওঁেলাকক বািহৰ কিৰ আিনেল৷

১৮আৰু িৰমান বছৰৈলেক মৰু া ত তওঁেলাকক িপতৰৃ িনিচনাৈক

িতপালন কিৰেল৷ ১৯ পাছত তওঁ কনান দশৰ সাত জািতক উে দ

কিৰ, তওঁেলাকৰ দশখনক উ ৰািধকাৰ ৰেূপ ই ােয়লী সকলক িদেল৷

২০ এইদেৰ ায় চািৰ শ প াশ বছৰ পাৰ হ গ’ল৷ তাৰ পাছত, চমেূৱল

ভাববাদীৰ সময়ৈলেক িবচাৰকতা সকলক িনযু কিৰেল৷ ২১ পাছত

তওঁেলােক এজন ৰজা িবচৰাত, ঈ েৰ িব ামীন ফদৰ কীচৰ পু

চৗলক চি শ বছৰৈলেক ৰাজ কিৰবৈল িদেল৷ ২২ ইয়াৰ পাছত ঈ েৰ

ৰজাৰ শাসনৰ পৰা তওঁক আতৰাই, তওঁেলাকৰ ৰজা হবৈল দায়দুক

মেনানীত কিৰেল৷ আৰু দায়দুৰ িবষেয় ঈ েৰ সা িদ কেল, ‘ মাৰ মনৰ

দেৰ এজনক, অথাৎ িযচয়ৰ পু দায়দুক পােলাঁ; তওঁ মাৰ সকেলা ই া

পণূ কিৰব৷’ ২৩ এই জন মা হৰ বংশৰ পৰা ঈ েৰ িত া কৰাৰ দেৰ

এজন াণকতা, অথাৎ যীচুক ই ােয়লী লাকৰ আগত উপি ত কিৰেল৷

২৪ যীচু অহাৰ আেগেয়, যাহেন ই ােয়লী লাক সকলৰ আগত মন‐

পালটনৰ বাি ৰ কথা ঘাষণা কিৰেল৷ ২৫ যাহেন তওঁৰ কায স

কেৰাঁেত, এই কথা কিছল, ‘আেপানােলােক মাক কান বিুল ভািবেছ?

মই সই জন নহওঁ৷ িক ু নক, এেন এজন মাৰ পাছত আিহ আেছ, িয

জনৰ চৰণৰ পা কাৰ বা খিুলবেৰা মই যাগ নহওঁ৷’ ২৬ হ ভাই সকল,

হ অ াহামৰ বংশৰ স ান সকল আৰু আেপানােলাকৰ মাজৰ ঈ ৰ

ভয়কাৰী সকল, আমাৈল এই পিৰ াণৰ বাক পেঠাৱা হেছ৷ ২৭ িকয়েনা

িযৰচূােলম িনবাসী আৰু তওঁেলাকৰ শাসনকতা সকেল তওঁক নাজািন

আৰু েত ক িব ামবাৰত পঢ়া ভাববাদী সকলৰ বাক েকা বিুজ, যীচুক

দাষােৰাপ কিৰ, সই বাক পণূ কিৰেল৷ ২৮আনিক াণদ ৰ কােনা

কাৰণ িবচািৰ নাপাই, তওঁক বধ কিৰবৈল পীলাতৰ আগত িনেবদন

কিৰেল, ২৯আৰু তওঁৰ িবষেয় িয িয কথা িলখা আিছল; তওঁেলােক

সই সকেলােক স কিৰ তওঁক কাঠৰ পৰা নমাই মদামত ৱাই

থেল৷ ৩০ িক ু ঈ েৰ তওঁক মতৃেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিলেল ৩১আৰু
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গালীল েদশৰ পৰা িযৰচূােলমৈল তওঁৰ লগত অহা সকলক তওঁ

অেনক িদনৈল দখা িদ থািকল৷ তওঁেলােকই এিতয়া লাক সকলৰ

আগত তওঁৰ সা ী হ আেছ৷ ৩২ গিতেক আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলৰ

আগত ঈ েৰ কৰা িত াৰ িবষেয়, আিম আেপানােলাকক এই ভবাতা

জনাইেছা: ৩৩ ঈ েৰ যীচুক মতুৃ ৰ পৰা তুিল, সই িত া আমাৰ স ান

সকলৈল িস কিৰেল৷ এই িবষেয় গীতমালাৰ ই ন ৰ গীতত িলখা

আেছ, বােল, ‘তুিম মাৰ পু , আিজ মই তামাক জ িদেলাঁ৷’ ৩৪

ঈ েৰ যীচুক য মতৃেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, আগৈল য় নাপাবৈলেহ

তুিলেল৷ এই িবষেয় ঈ েৰ কিছলঃ ‘দায়দুৰ ওচৰত িয িয পিব িবধান

আৰু সত িত িত িদিছেলাঁ, সই সকেলা মই তামােলাকক িদম৷’ ৩৫

এইদেৰ আন গীতত তওঁ কেছ, ‘তুিম তামাৰ পিব জনক য় পাবৈল

িনিদবা৷’ ৩৬ িকয়েনা দায়েুদ ঈ ৰৰ ই াৰ দেৰ সৱা কিৰ, তওঁৰ

সময়ত মা হেবাৰৰ উপকাৰ সাধন কিৰেল আৰু মহা‐িন া গ’ল, আৰু

তওঁক িপতপৃৰুষু সকলৰ সেত মদামত থাৱা হাৱাত য় পােল, ৩৭

িক ু িয জনক ঈ েৰ তুিলেল, সই জেন য় নাপােল৷ ৩৮ এই কাৰেণ,

হ ভাই সকল, সই জনৰ াৰাই আেপানােলাকৰ আগত পাপ মাচনৰ

ায় িবষয়ৰ হণীয়তা চাৰ কৰা হেছ৷ ৩৯আৰু মািচৰ িবধানৰ াৰাই

িয িয দাষৰ পৰা আেপানােলােক ায তা দান কিৰব পৰা নাই; সই

আটাই দাষৰ পৰা যীচুত িব াস কৰাৰ াৰাই সকেলােৱ মু হয়, ইয়াক

আেপানােলােক জািন লওঁক৷ ৪০ এেতেক সাৱধান হওক, যােত কােনা

ভাৱবাদী সকলৰ পু্ কত িলখা এই বাক মেত আেপানােলাকৈল যন

নঘেট, ভাববাদী সকেল কেছ ‐ ৪১ ‘ হ হয় ানকাৰী সকল, তামােলােক

চাৱা, িব য় মানা, আৰু অ িহত হাৱা; এেন কম মই তামােলাকৰ

িদনত কিৰম, িকয়েনা িয কমৰ িবৱৰণ কােনােৱ তামােলাকক কেলও,

তামােলােক সই িবৱৰণ কােনামেত িব াস নকিৰবা৷’ ৪২ পাছত পৗল

আৰু বাণ া ওলাই যাবৈল ধেৰােত, মা হেবােৰ িনেবদন কিৰ ক’ ল,

“অহা িব াম‐বাৰেতা এইদেৰ চাৰ কৰা হওক৷” ৪৩ তিতয়া নাম‐ঘৰৰ

সমাজ ভািঙলত, অেনক ই দী আৰু ই দী ধম লাৱা ভ সকেল পৗল

আৰু বাণ াক অ সৰণ কিৰেল, তােত তওঁেলাকৰ সেত কথা‐বতৰা হ,

ঈ ৰৰ অ হত িথৰ হ থািকবৈল তওঁেলাকক উদগিণ িদেল৷ ৪৪ তাৰ

পাছৰ িব ামবাৰত নগৰৰ ায় সকেলা মা েহ ঈ ৰৰ বাক িনবৈল

গাট খােল৷ ৪৫ িক ু ই দী সকেল লাক সকলক দিখ, ঈষােৰ পৰু হ

িন া কিৰ কিৰ পৗেল কাৱা কথা অৱমাননা কিৰেল৷ ৪৬ তােত পৗল

আৰু বাণ াই সাহেসেৰ কেল, “ থমেত আেপানােলাকক ঈ ৰৰ বাক

কাৱা উিচত আিছল৷ িক ু আেপানােলােক িনজেক ৰ কিৰ অন জীৱনৰ

অেযাগ দখৱুােল, সেয় চাওক, আিম অনা‐ই দী লাক সকলৰ মাজৈল

ঘিুৰেলাঁ৷ (aiōnios g166) ৪৭ িকয়েনা ভুেৱ আমাক এেন আ া িদেল,

‘ তামাক মই অনা‐ই দী লাকৰ পাহৰ কিৰ থেলাঁ, যন তুিম জগতৰ

সীমাৈলেক পিৰ াণ ৰপূ হাৱা৷” ৪৮ অনা‐ই দী লােক ইয়ােক িন

আনি ত হ ঈ ৰৰ বাক ৰ শংসা কিৰেল৷ িয সকলক অন জীৱন

পাবৈল িনৰিূপত আিছল, সই সকেলােৱ িব াস কিৰেল৷ (aiōnios g166)

৪৯এইদেৰ ভুৰ বাক সই ঠাইৰ গােটই অ লত িবয়িপ গ’ল৷ ৫০

িক ু ই দী সকেল, ভ ভ মিহলা সকলকআৰু নগৰৰ ধান লাকক

উচটাই, পৗল আৰু বাণ াক তাড়না কিৰ, তওঁেলাকৰ সীমাৰ পৰা

খদাই িদেল। ৫১ তােত তওঁেলােক ভিৰৰ ধিুল িসহঁতৰ অিহেত জাকািৰ

পলাই, ইকিনয় নগৰৈল গ’ল৷ ৫২আৰু িশষ সকল আনে েৰ আৰু

পিব আ ােৰ পিৰপণূ হ’ল৷

১৪ পাছত পৗল আৰু বাণ াই ইকিনয় নগৰত সামাই, েয়া

এেকলেগ ই দী সকলৰ নাম‐ঘৰৈল গ’ল। তাত তওঁেলােক

এেনৈক কথা ক’ ল য, ই দী আৰু ীক সকলৰ ব েলােক িব াস

কিৰেল। ২ িক ু অিব াসী ই দী সকেল অনা‐ই দী সকলক উচটাই

তওঁেলাকৰ মনেবাৰ িব াসী ভাই সকলৰ অিহেত িবষময় কিৰ তুিলেল।

৩ সেয়, পৗল আৰু বাণ াই ভুত থািক, সাহেসেৰ চাৰ কিৰ সই

নগৰেত বছ িকছুিদন থািকল। ভুেৱ তওঁেলাকৰ মাধ েমিদ অ ুত

ল ণ আৰু পৰা ম কায কিৰ, তওঁৰ অ হৰ বাক ৰ সা িদেল।

৪ তােত নগৰৰ লাক সকলৰ মাজত টা দল হ’ল; এটা দেল ই দী

সকলৰ আৰু আনেটা দেল পাঁচিন সকলৰ প লেল। ৫ পাছত অনা‐

ই দী আৰু ই দী সকেল িনজৰ অিধকাৰী সকলৰ সেত লগ হ পৗল

আৰু বাণ াক অপমান কিৰবৈল আৰু িশল দিলয়াই মািৰবৈল ষড়য

কিৰেল। ৬ িক ু পৗল আৰু বাণ াই এই িবষেয় জািনবৈল পাৱাত

লকুায়িনয়া দশৰ লু া ও দবী নগৰ আৰু তাৰ ওচৰ‐পাজৰৰ অ লৈল

পলাই গ’ল। ৭ তওঁেলােক সই ঠাইেবাৰেতা ভবাতা চাৰ কিৰেল।

৮ লু া নগৰত ভিৰত বল নােহাৱা, কিতয়াও খাজ নকঢ়া ওপজােৰ

পৰা খাৰা লাক এজন বিহ আিছল আৰু ৯ তওঁ পৗলৰ কথােবাৰ িন

আিছল। পৗেল তওঁৰ ফােল এেকথেৰ চাই দিখেল য লাক জনৰ

হবৰ বােব িব াস আেছ। ১০ পৗেল তিতয়া বৰ মােতেৰ লাক জনক

ক’ ল, “তুিম তামাৰ ই ভিৰত ভৰ িদ িথয় হাৱা।” তােত মা হ জন লাফ

মািৰ উিঠল আৰু খাজকািঢ় ফুিৰবৈল ধিৰেল। ১১ পৗেল কৰা এই কায

যিতয়া লাক সকেল দখা পােল, তওঁেলােক লকুায়িনয়া ভাষাত উ েৰ

কবৈল ধিৰেল, “মা হৰ ৰপূ ল দৱতােবাৰ আমাৰ মাজত অৱতীণ

হেছ।” ১২ তওঁেলােক বাণ াক “জীউছ” আৰু পৗল িযেহতু ধান ব া

আিছল, সেয়েহ তওঁক “ হৰেমনাচ” বিুল কবৈল ধিৰেল। ১৩ নগৰৰ

িঠক বািহৰেত জীউছৰ িয মি ৰ আিছল, তাৰ পেুৰািহেত কইটামান

ষাঁড় গৰু আৰু ফুলৰ মালা ল নগৰৰ ৱাৰমখুৈল আিহল; পেুৰািহত আৰু

মা হেবােৰ সইেবাৰৰ বিল উৎসগ কিৰবৈল িবচািৰেল। ১৪ িক ু পাঁচিন

বাণ া আৰু পৗেল যিতয়া এই কথা িনেল, তিতয়া তওঁেলােক িনজৰ

পাছাক ফািল দৗিৰ বািহৰৈল গ লাক সকলক উে শ কিৰ িচঞিৰ

িচঞিৰ ক’ ল, ১৫ “ৰাইজ সকল, আেপানােলােক িকয় এইেবাৰ কিৰেছ?

আিমও আেপানােলাকৰ দেৰ সকেলা অ ভৱ কিৰব পৰা সাধাৰণ মা হ।

আিম আেপানােলাকক ভবাতা নাবৈল আিহেছাঁ। এই অসাৰ িবষয়েবাৰ

ত াগ কিৰ, িয জন ঈ েৰ গ, পিৃথৱী, সমু আৰু তাৰ মাজত থকা

সকেলােক জন কিৰেল, সই জনা জীিৱত ঈ ৰৈল আেপানােলাক ঘিূৰব

আিহব লােগ। ১৬ অতীতত তওঁ সকেলা জািতক িনজৰ ই া সােৰ

চিলবৈল িদিছল। ১৭ িক ু তথািপ তওঁ িনজৰ িবষেয় মাণ িনিদয়াৈক

নাথািকল। তওঁ সকেলােৰ ম ল কেৰ। তওঁ আকাশৰ পৰা বৰষণু আৰু

িবিভ ঋতুত শস িদেয়। তওঁ আেপানােলাকৈল আহাৰ যাগায় আৰু

আেপানােলাকৰ দয় আনে েৰ পণূ কেৰ।” ১৮ এইেবাৰ কথা ক পৗল

আৰু বাণ াই তওঁেলাকৰ উে েশ বিল উৎসগ কৰাৰ পৰা লাক সকলক

কােনা মেতেহ বাধা িদ ৰািখেল। ১৯ ইয়াৰ পাছত আি য়িখয়া আৰু

ইকিনয়ৰ পৰা কইজনমান ই দী লাক আিহ তাত থকা লাক সকলক

েৰািচত কৰাত মা হেবােৰ পৗলৈল িশল দিলয়ােল আৰু পাছত তওঁ

মিৰল বিুল ভািব তওঁক নগৰৰ বািহৰৈল চাঁচৰাই ল গ’ল। ২০ িক ু

িশষ সকল আিহ তওঁক আ িৰ ধিৰ িথয় হ’ল আৰু তাৰ পাছত তওঁ

উিঠ পনুৰ নগৰৈল গ’ল। িপছিদনা পৗল, বাণ ােৰ সেত দবী নগৰৈল

গ’ল। ২১ সই নগৰত তওঁেলােক ভবাতা চাৰ কিৰেল আৰু ব লাক

যীচুৰ িশষ হ’ল। পনুৰ তওঁেলাক লু া, ইকিনয় আৰু আি য়িখয়াৈল

উলিট গ’ল। ২২ তাত তওঁেলােক িশষ সকলৰ মেনাবল শি শালী

কিৰেল আৰু িব াস অটুট ৰািখবৈল উৎসাহ যাগােল। তওঁেলােক িশষ

সকলক ক’ ল য, “অেনক খেভাগৰ মােজিদ আিম ঈ ৰৰ ৰাজ ত েৱশ

কিৰব লািগব।” ২৩ পৗল আৰু বাণ াই াথনা আৰু উপবােসেৰ সেত

েত কেটা িব াসী ম লীত িশষ সকলৰ কাৰেণ পিৰচাৰক সকলক

মেনানীত কিৰেল আৰু িয জন ভুত তওঁেলােক িব াস াপন কিৰেল,

তওঁৰ হাতত তওঁেলাকক সঁিপ িদেল। ২৪ ইয়াৰ পাছত তওঁেলাক

িপিচিদয়া েদশৰ মােজিদ পা ু িলয়াৈল আিহল। ২৫ তওঁেলােক পগাত

বাক চাৰ কিৰ আ ািলয়াৈল গ’ল। ২৬ তাৰ পৰা পৗল আৰু বাণ াই

জাহােজেৰ আি য়িখয়াৈল আিহল। িয কায তওঁেলােক এিতয়া স ণূ

কিৰেল, সই কাযৰ কাৰেণ এই নগৰেত তওঁেলাকক ঈ ৰৰ অ হৈল

সমিপত কৰা হিছল। ২৭আি য়িখয়া পাৱাৰ পাছত তওঁেলােক ম লীৰ

িব াসী সকলক একি ত কিৰেল। ঈ েৰ তওঁেলাকৈল িয িয কিৰেল আৰু
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কেনৈক তওঁ অনা‐ই দী সকলৈল িব াসৰ ৱাৰ মকুিল কিৰ িদেল,

সই সকেলা কথা িবৱিৰ ক’ ল। ২৮ তাৰ পাছত পৗল আৰু বাণ া িশষ

সকলৰ সেত সই ঠাইত ভােলমান িদনৈল থািকল।

১৫ িযহূদা েদশৰ পৰা কইজনমান লাকআিহ িব াসী ভাই সকলক

এই িশ া িদেল য, “ মািচৰ িবধান অ সােৰ চু ৎ কায নকিৰেল,

আেপানােলােক উ াৰ নাপাব।” ২ পৗল আৰু বাণ াই এই িশ াৰ

িবেৰািধতা কিৰেল আৰু তওঁেলাকৰ মাজত তক‐িবতক হ’ল। পাছত ভাই

সকেল িস া লেল য, এই িবষয়ৰ মীমাংসাৰ কাৰেণ পৗল, বাণ া

আৰু আন কইজনমান িযৰচূােলমত থকা পাঁচিন আৰু পিৰচাৰক সকলৰ

ওচৰৈল যাওঁক। ৩এই িস া েৰ ম লীেয় তওঁেলাকক িযৰচূােলমৈল

পঠাই িদেল। তওঁেলােক ফনীিকয়া আৰু চমৰীয়া দশৰ মােজিদ গ’ল

আৰু অনা‐ই দী সকল য ী িব াসী হেছ, সই িবষেয় ঘাষণা কিৰেল।

এেনদেৰ তওঁেলােক িব াসী ভাই সকলক অিত আনি ত কিৰেল ৪

পাছত তওঁেলাক যিতয়া িযৰচূােলম পায়িহ, তিতয়া ম লী, পাঁচিন আৰু

পিৰচাৰক সকেল তওঁেলাকক আদৰিণ জনােল। ঈ েৰ তওঁেলাকৰ

লগত থািক িয িয কিৰেল, সই িবষেয় তওঁেলােক সকেলা কথা জনােল।

৫ িক ু ফৰীচী সকলৰ মাজৰ পৰা অহা কইগৰাকীমান িব াসী িথয় হ’ল

আৰু ক’ ল, “অনা‐ই দী িব াসী সকলৰ চু ৎ কৰা আৱশ ক আৰু মািচৰ

িবধান পালন কিৰবৈল তওঁেলাকক আ া িদয়া হওক।” ৬ পাছত পাঁচিন

আৰু পিৰচাৰক সকেল এই িবষেয় আেলাচনা কিৰবৈল একেগাট হ’ল। ৭

ব সময় ধিৰ হাৱা তক‐িবতকৰ পাছত িপতেৰ উিঠ তওঁেলাকক ক’ ল,

“ভাই সকল আেপানােলােক জােন য, অেনক িদনৰ আেগেয় ঈ েৰ

আেপানােলাকৰ মাজত মাক মেনানীত কিৰিছল যন অনা‐ই দী লােক

মাৰ মেুখেৰ ভবাতাৰ বাক িন িব াস কেৰ৷ ৮ ঈ েৰ সকেলােৰ

দয় জােন। তওঁ আমাক যেনৈক পিব আ া দান কিৰিছল, অনা‐

ই দী সকলেকা সইদেৰ পিব আ া দান কিৰ তওঁেলাকৈল সা

িদিছল। ৯আমাৰ আৰু তওঁেলাকৰ মাজত ঈ েৰ িবেবচনা কিৰ এেকা

প পাত নকিৰেল, বৰ িব াস কৰাৰ পাছত তওঁেলাকৰ দয় ঈ েৰ

িচ কিৰেল। ১০ গিতেক, আমাৰ িপতপৃৰুষু আৰু আিম িয যৱুঁিলৰ বাজা

বব পৰা নাই, সই বাজা অনা‐ই দী িশষ সকলৰ কা ত তুিল িদ এিতয়া

আেপানােলােক িকয় ঈ ৰৰ পৰী া কিৰেছ? ১১ িক ু আিম িব াস কেৰাঁ

য, তওঁেলােকও আমাৰ দেৰই ভু যীচুৰ অ হৰ াৰাই পিৰ াণ

লাভ কিৰব।” ১২ তিতয়া সকেলা মা হ নীৰৱ হ গ’ল আৰু বাণ া

আৰু পৗলৰ যােগিদ অনা‐ই দী সকলৰ মাজত ঈ েৰ িয আচিৰত কম

আৰু িচন দখৱুােল, সই সকেলা ঘটনা মা হেবােৰ তওঁেলাকৰ পৰা

িনেল। ১৩ তওঁেলােক কথা ক শষ কৰাৰ পাছত যােকােব কবৈল

আৰ কিৰেল, “ভাই সকল, মাৰ কথা নক। ১৪ িচেমান িপতেৰ ক’ ল,

কেনৈক ঈ েৰ থমবাৰৰ বােব অনা‐ই দী সকলক ম কিৰেল আৰু

িনজৰ নামৰ কাৰেণ অনা‐ই দী সকলৰ মাজৰ পৰা িকছুেলাকক হণ

কিৰেল। ১৫ এই িবষয়ত ভাৱবাদী সকলৰ কথােৰা িমল আেছ, যেনৈক

িলখা আেছ: ১৬ এইেবাৰৰ পাছত মই উলিট আিহম, দায়দুৰ ভািঙ যাৱা

পঁজা মই পনুৰায় গিঢ়ম মই তাৰ ভ াৱেশষ পনুৰ িন াণ কিৰ িথক কিৰম,

১৭ যােত মানৱ জািতৰ অৱিশ অংশই ভুৰ অে ষণ কিৰব পােৰ; মাৰ

নােমেৰ আমি ত সকেলা অনা‐ই দীও ইয়াৰ অ ভু । ১৮ িয জন

ভুেৱ পবূেত এই িবষয়েবাৰ জনাইিছল, তওঁ এই কথা কেছ।” (aiōn

g165) ১৯ এই কাৰেণ মাৰ িবচাৰ এই য, িয সকল অনা‐ই দী লাক

ঈ ৰৈল ঘিূৰেছ; আিম তওঁেলাকক ক িদয়া উিচত নহয়। ২০ বৰং আিম

তওঁেলাকৈল এই কথা িলিখ জনাওঁ য, তওঁেলােক যন মিূত পজূা

িবষয়ক কােনা অ িচতা, ব িভচাৰ আৰু টঁটু চিপ মৰা াণীৰ মাংস

আৰু তজ খাৱা, এই সকেলােবাৰৰ পৰা পথৃেক থােক। ২১ িকয়েনা

পবূকালেৰ পৰা েত ক নগৰেত মািচৰ িবধান চাৰ কৰা লাক সকল

আেছ আৰু েত ক িব ামবােৰ ই দী সকলৰ নাম‐ঘৰত তওঁেলােক

সইেবাৰ পেঢ়। ২২ তিতয়া গােটই ম লীৰ সেত পাঁচিন আৰু পিৰচাৰক

সকেল যােকাবৰ কথাত সমথন িদেল আৰু তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িযহূদা

আৰু চীল, নামৰ ম লীৰ জন নতাক মেনানীত কিৰ পৗল আৰু বাণ াৰ

লগত আি য়িখয়াৈল পঠাবৈল িঠক কিৰেল। এই িযহূদাক বাচ া বিুলও

মতা হয়। ২৩ তওঁেলাকৰ হাতত এইদেৰ এখন প িলিখ পঠােল:

“আি য়িখয়া, িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়াৰ অনা‐ই দী িব াসী ভাই সকলৰ

সমীপৈল‐ পাঁচিন, পিৰচাৰক আৰু িব াসী ভাই সকলৰ েভ া। ২৪

আিম িনবৈল পাইেছা য, আমাৰ মাজৰ পৰা গ কইজনমান লােক

আমাৰ আ াৰ অিবহেন আেপানােলাকক িশ া িদ মন অি ৰ কিৰেছ আৰু

আেপানােলাকক নানা সমস াৰ মাজত পলাইেছ। ২৫ সেয়েহ আিম

কইজনমানক মেনানীত কিৰবৈল একমত হ’ লা আৰু তওঁেলাককআমাৰ

ি য় ভাই বাণ া আৰু পৗলৰ সেত আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােলাঁ।

২৬ পৗল আৰু বাণ াই আমাৰ ভু যীচু ী ৰ নামৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন

িবপদাপ কিৰেছ; ২৭ এই কাৰেণ আিম িযহূদা আৰু চীলক পঠােলাঁ।

তওঁেলােক আেপানােলাকক এেকেবাৰ কথােক কব। ২৮ িকয়েনা পিব

আ া আৰু আমাৰ কাৰেণ এইেটােৱই ভাল যন দিখেলাঁ য, েয়াজনীয়

এই িবষয়েবাৰৰ বািহেৰ অিতিৰ কােনা বাজা আেপানােলাকৰ ওপৰত

জািপ িদয়া নহ’ব: ২৯আেপানােলােক মিূতৰ ওচৰত উৎসগ কৰা সাদৰ

পৰা িবৰত থাকক। তজআৰু টটু‐ চপা িদ মৰা কােনা াণীৰ মাংস আৰু

তজ নাখাব; কােনা ব িভচাৰ নকিৰব। এই সকেলােবাৰৰ পৰা িনজক

আতৰাই ৰািখেল, আেপানােলাকৰ ম ল হ’ব। ইিত।” ৩০ পৗল, বাণ া

আৰু সই লাক সকলক পঠাই িদয়াৰ পাছত তওঁেলাক আি য়িখয়াৈল

গ’ল। তােত তওঁেলােক লাক সকলক একি ত কিৰ িচিঠ খন িদেল।

৩১ পাছত লাক সকেল িচিঠ খন পিঢ় উৎসািহত হ আন কিৰবৈল

ধিৰেল। ৩২ িযহূদা আৰু চীল িনেজও ভাৱবাদী হাৱাত তওঁেলােক

ব েতা কথােৰ ভাই সকলক উৎসাহ িদ শি যাগােল। ৩৩ এইদেৰ

িযহূদা আৰু চীল িকছুিদন তাত থকাৰ পাছত, তওঁেলাকক পেঠাৱা লাক

সকলৰ ওচৰৈল উলিট যাবৰ কাৰেণ ভাই সকলৰ পৰা শেল িবদায়

লেল। ৩৫ িক ু পৗল আৰু বাণ া আি য়িখয়ােত থািকল। তওঁেলােক

আন আন লােকেৰ সেত ভুৰ বাক ৰ পৰা উপেদশ িদ চাৰ কিৰবৈল

ধিৰেল। ৩৬ িকছুিদনৰ পাছত পৗেল বাণ াক ক’ ল, “বলা, িযেবাৰ

নগৰত আিম ভুৰ বাক ঘাষণা কিৰিছেলাঁ, সই ঠাইেবাৰৈল আিম

এিতয়া উভিট যাওঁ আৰু ভাই সকলক দখা কেৰাঁ; তােত তওঁেলাক কেন

আেছ তাক চাওঁৈগ।” ৩৭ তিতয়া বাণ াই তওঁেলাকৰ লগত যাহনেকা

িনবৈল ই া কিৰেল। এই যাহনক মাক বিুলও মতা হয়। ৩৮ িক ু

পৗেল ভািৱেল, মাকক লগত িনয়ােটা ভাল নহ’ব, কাৰণ পা ু িলয়াত

মােক তওঁেলাকৰ লগ এিৰ উভিত গিছল। পাছত তওঁেলাকৰ লগত

কাম কিৰবৈলও নগ’ল। ৩৯ তাৰ ফলত তওঁেলাক েয়ােৰ মাজত মত

িবেৰাধ হ’ল। পাছত পৰ েৰ পথৃক হ গ’ল। বাণ াই মাকক লগত ল

জাহােজেৰ ীপৈল যা া কিৰেল। ৪০ িক ু পৗেল চীলক মেনানীত

কিৰেল আৰু ভাই সকেল তওঁক ভুৰ অ হৰ হাতত তুিল িদেল। পাছত

তওঁেলাক তাৰ পৰা ওলাই গ’ল। ৪১ পৗেল িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়া

দশৰ মােজিদ গ ম লী সমহূক অিধক শি শালী কিৰেল।

১৬ তাৰ পাছত পৗল দবী আৰু লু া চহৰৈল গ’ল। তােত তীমিথয়

নামৰ এজন ী ৰ িশষ আিছল। তীমিথয়ৰ মাতৃ আিছল এগৰাকী

িয দী ী ীয় িব াসীনী মিহলা আৰু িপতৃ ীক লাক আিছল। ২ লু া

আৰু ইকিনয় চহৰৰ ভাই সকেল তীমিথয়ক অিত শংসা কিৰিছল।

৩ পৗেল যা াত তীমিথয়েকা িনজৰ লগত ল যাবৈল িবচািৰেল আৰু

সেয় তওঁক চু ৎ কৰােল; কাৰণ সই অ লেবাৰত ই দী লাক

আিছল আৰু তওঁেলােক তীমিথয়ৰ িপতৃ ীক জািতৰ বিুল জািনিছল। ৪

পাছত তওঁেলাক নগৰেবাৰৰ মােজিদ যাওঁেত িযৰচূােলমত পাঁচিন আৰু

পিৰচাৰক সকেল িলিখ িদয়া িনেদশনােবাৰ পালন কিৰবৈল ম লীেবাৰক

জনােল। ৫ এইদেৰ ম লীেবাৰ িব াসত দঢ়ৃ হ িদেন িদেন লখত

বিৃ পাবৈল ধিৰেল। ৬ পিব আ াই পৗল আৰু তওঁৰ সংগী সকলক

এিচয়া দশত বাক চাৰ কিৰবৈল বাধা িদেল, তিতয়া তওঁেলাক

িফৰিুগয়া আৰু গালাতীয়াৰ অ লেবাৰৰ মােজিদ গ’ল। ৭আৰু মিূচয়াৰ
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সীমা অ লত আিহ তওঁেলােক িবথিুনয়া গাওঁৈল যাবৰ বােব চ া

কিৰেল, িক ু ভু যীচুৰ আ াই তওঁেলাকক যাবৈল িনিদেল। ৮ সেয়েহ,

তওঁেলােক মিূচয়া পাৰ হ াৱা নগৰৈল িচ গ’ল। ৯ িনশা পৗেল

এটা দশন দিখেল য, এজন মািকদিনয়া মা েহ িথয় হ তওঁক িমনিত

কিৰ কেছ “মািকদিনয়াৈল আিহ আমাক সহায় কৰা।” ১০ পৗেল এই

দশন পাৱাৰ পাছত আিম শীে ই মািকদিনয়াৈল যাবৰ কাৰেণ ত

হ’ লা। কাৰণ, আিম বিুজ পােলাঁ য মািকদিনয়াৰ লাক সকলৰ আগত

ভবাতা চাৰ কিৰবৰ বােব ঈ েৰ আমাক মািতেছ। ১১ পাছত াৱা

এিৰ আিম জাহােজেৰ পােন পােন চামথাকীৈল গেলা আৰু িপছিদনা

িনয়াপিল নগৰৈল আিহেলাঁ। ১২ তাৰ পৰা আিম মািকদিনয়াৰ িফিলপী

নগৰৈল গেলা। িফিলপী নগৰ খন সই এেলকাৰ এখন উে খনীয় নগৰ

আৰু ই এক ৰামান উপিনেৱশ। আিম এই নগৰত ব িদন থািকেলা।

১৩ িব ামবােৰ আিম নগৰৰ ৱাৰৰ বািহেৰিদ নদীৰ কাষৈল গেলা;

ভািৱিছেলা, তাত িন য় াথনা কিৰবৰ বােব ঠাই আেছ৷ তােত িয মিহলা

সকল আিহ এেকলেগ িমিলত হিছল, পাছত আিম তওঁেলাকৰ কাষত

বিহ কথা কবৈল ধিৰেলা। ১৪ সই মিহলা সকলৰ মাজত থয়ুাতীৰা

চহৰৰ ঈ ৰৰ উপাসনা কৰা লদুীয়া নামৰ এগৰাকী মিহলাও আিছল

আৰু তওঁ বঙুনীয়া কােপাৰৰ ব ৱসায় কিৰিছল। তওঁ আমাৰ কথা িন

আিছল। তােত পৗেল িয কথা ক আিছল, সই কথা মন িদ িনবৈল

ভুেৱ লদুীয়াৰ দয় মকুিল কিৰেল। ১৫ তােত লদুীয়া আৰু পিৰয়ালৰ

সকেলােৱ বাি লেল আৰু আমাক অ েৰাধ কিৰ ক’ ল, “যিদেহ মাক

আেপানােলােক ভুৰ িব াসকািৰণী বিুল িবেবচনা কেৰ তেনহেল মাৰ

ঘৰত আিহ থাককিহ।” এইদেৰ তওঁ আমাক বৰৈক জাৰ কিৰেল। ১৬

এিদন আিম যিতয়া াথনাৰ ঠাইৈল গ আিছেলাঁ, তিতয়া এক অ িচ

আ াই ল া এজনী অ বয়সীয়া ছাৱলী আমাৰ আগত আিহ উপি ত

হ’ল। অ িচ আ াৰ ভাৱত তাই ভিৱষ তৰ কথা কব পািৰিছল আৰু

এেনদেৰ তাই মািলকেবাৰক ব লাভৱান কিৰিছল। ১৭ এই ছাৱালী

জনীেয় পৗল আৰু আমাৰ িপেছ িপেছ আিহল আৰু উ েৰ ক’ ল “এই

মা হেবাৰ সেবাপিৰ ঈ ৰৰ দাস। তওঁেলােক পিৰ াণৰ পথৰ িবষেয়

আেপানােলাকৰ আগত ঘাষণা কিৰেছ।” ১৮এইদেৰ তাই ভােলমান

িদনৈলেক ক আিছল। শষত পৗেল িবৰ হ, িপছৈল ঘিূৰ সই আ াক

ক’ ল, “মই তাক যীচু ী ৰ নামত আ া িদেছাঁ, তাইৰ পৰা বািহৰ

ওলা।” তিতয়া লেগ লেগ সই ভূতৰ আ া বািহৰ ওলাই গ’ল। ১৯

তাৰ পাছত তাইৰ মািলকেবােৰ যিতয়া দিখেল য, তওঁেলাকৰ লাভৰ

আশা নােহাৱা হ’ল, তিতয়া তওঁেলােক পৗল আৰু চীলক ধিৰ চাঁচৰাই

বজাৰৈলেক আিন শাসনকতা জনৰ ওচৰৈল ল গ’ল। ২০ তাৰ পাছত

তওঁেলাকক শাসনকতা সকলৰ ওচৰৈল িন ক’ ল, “এওঁেলাক ই দী

মা হ আৰু আমাৰ নগৰত এওঁেলােক গ েগাল আৰ কিৰেছ। ২১

এওঁেলােক এেনেবাৰ িশ া িদেছ, িযেবাৰ ৰামান নাগিৰক িহচােপ হণ

কৰা বা পালন কৰা আমাৰ কাৰেণ নীিত িবৰু ।” ২২ তিতয়া আন

জনতাও এেকলেগ পৗল আৰু চীলৰ িবৰেু িথয় হ’ল। শাসনকতা সকেল

পৗল আৰু চীলৰ কােপাৰ ফািল িসহঁতক বেতেৰ কাবাবৈল আেদশ

িদেল। ২৩ অিতৈক মাৰধৰ কৰাৰ পাছত তওঁেলাকক ব ীশালত মৱুাই

থেল আৰু কাৰাগাৰৰ অধ ক কঢ়া পহৰা িদবৈল আেদশ িদেল। ২৪

কাৰাগাৰৰ অধ ই এই আেদশ পাই পৗল আৰু চীলক জলৰ িভতৰ

ক ৈল িন কাঠৰ বিৰত তওঁেলাকৰ ভিৰ আৱ কিৰ বাি থেল। ২৫

তিতয়া ায় মাজিনশা। পৗল আৰু চীেল ঈ ৰৰ উে েশ াথনা কিৰ

িত‐গীত গাই আিছল। আন কয়দী সকেলও তওঁেলােক গাৱা িত‐

গীত িন আিছল। ২৬ এই সময়েত হঠাৎ এক বৰ ভূিমক হ’ল আৰু

ব ীশালৰ ভঁিট পয কঁিপ উিঠল। তিতয়া ব ীশালৰ সকেলা ৱাৰ

আৰু কয়দী সকলৰ িশকিলৰ বা েবাৰ খাল খাই গ’ল। ২৭ কাৰাগাৰৰ

অধ ই টাপিনৰ পৰা সাৰ পাই কাৰাগাৰৰ ৱাৰেবাৰ মকুিল দিখ,

িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই আ ঘাতী হবৈল িবচািৰেল। িকয়েনা তওঁ

ভািৱেল য, কয়দীেবাৰ পলাই গ’ল। ২৮ িক ু পৗেল িচঞিৰ বৰ মােতেৰ

ক’ ল, “িনজৰ িত নকিৰব৷ আিম সকেলা ইয়ােত আেছাঁ।” ২৯ তিতয়া

কাৰাগাৰৰ অধ ই কােৰাবাক চািক আিনবৈল ক িভতৰৈল দৗিৰ গ’ল

আৰু ভয়েত কঁিপ কঁিপ পৗল আৰু চীলৰ আগত উবিুৰ খাই পিৰল। ৩০

তওঁেলাকক বািহৰৈল আিন িধেল, “মহাশয় সকল, পিৰ াণ পাবৈল

হ’ ল মই িক কিৰব লািগব?” ৩১ তওঁেলােক ক’ ল, “ ভু যীচুত িব াস

কৰক, তিতয়া আপিুন আৰু আেপানাৰ ঘৰৰ সকেলােৱ পিৰ াণ লাভ

কিৰব।” ৩২ তওঁেলােক তাৰ পাছত কাৰাগাৰৰ অধ ৰ লগেত তওঁৰ

ঘৰৰ সকেলােক ভুৰ বাক ক’ ল। ৩৩ কাৰাগাৰৰ অধ ই সই িনশাই

পৗল আৰু চীলক ল গ তওঁেলাকৰ আঘাতৰ ঠাইেবাৰ ধইু িদেল আৰু

তওঁ সপিৰয়ােল তিতয়াই বাি হণ কিৰেল। ৩৪ তওঁ পৗল আৰু

চীলক িনজৰ ঘৰৈল আিন খাবৈল িদেল আৰু পিৰয়ালৰ আটােয় ঈ ৰত

িব াস কৰাত, তওঁ সম পিৰয়ােল সেত অিতশয় আন কিৰেল। ৩৫

িপছিদনা পৱুা শাসনকতা সকেল পৰীয়া সকলৈল এই বাতা িদ পঠােল,

“ সই মা হেকইজনক এিৰ িদয়া।” ৩৬ কাৰাগাৰৰ অধ ই সই কথা

পৗলক জনাই ক’ ল, “শাসনকতা সকেল আেপানােলাকক এিৰ িদবৰ

কাৰেণ আমাৰ ওচৰৈল বাতা পঠাইেছ; গিতেক আেপানােলাক এিতয়া

ওলাই আহক আৰু শাি েৰ িছ যাওঁক।” ৩৭ িক ু পৗেল তওঁেলাকক

ক’ ল, “আিম ৰামান নাগিৰক; আমাক িবনা িবচােৰেৰ ৰাইজৰ আগত

কাবাই কাৰাব ী কিৰ থেল। এিতয়া তওঁেলােক আমাক গাপেন এিৰ

িদব িবচািৰেছ নিক? এইেটা হ’ব নাৱােৰ। তওঁেলাক িনেজ ইয়াৈল আিহ

আমাক বািহৰৈল উিলয়াই িনব লািগব।” ৩৮ পৰীয়া সকেল শাসনকতা

সকলৰ ওচৰৈল গ এই স াদ িদেল। তিতয়া এই স াদ পাই তওঁেলােক

পৗল আৰু চীলক ৰামান লাক বিুল জািনেল আৰু তওঁেলােক ভয় খােল।

৩৯ পাছত শাসনকতা সকেল আিহ তওঁেলাকৰ ওচৰত মা িবচািৰেল

আৰু ব ীশালৰ পৰা বািহৰৈল আিন নগৰ এিৰ যাবৈল তওঁেলাকক

অ েৰাধ কিৰেল। ৪০ পৗল আৰু চীল কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই লদুীয়াৰ

ঘৰৈল গ’ল। তােত তওঁেলাক গ ভাই সকলৰ লগত দখা হ’ল আৰু

তওঁেলাকক উৎসাহ উ ীপনা িদেল। তাৰ পাছত পৗল আৰু চীেল নগৰ

এিৰ িছ গ’ল।

১৭ ইয়াৰ পাছত তওঁেলাক আি পিল আৰু আপে ািনয়া নগৰৰ

মােজিদ িথচলনীিক চহৰৈল গ’ল। তাত ই দী সকলৰ এটা নাম‐

ঘৰ আিছল। ২ পৗেল তওঁৰ িনয়ম অ যায়ী ই দী সকলৰ নাম‐ঘৰৈল

গ’ল আৰু এেকৰােহ িতিনটা িব াম‐বাৰত তওঁেলাকৰ সেত ধমশা ৰ

পৰা যিু েৰ আেলাচনা কিৰেল। ৩ তওঁ শা ীয় বচন মিল ব াখ া কিৰেল

য, ী ই খেভাগ কৰা আৰু মতুৃ ৰ পৰা পণুজীিৱত হাৱাৰ েয়াজন

আিছল। তওঁ আেকৗ ক’ ল, “এই িয যীচুক মই আেপানােলাকৰ আগত

চাৰ কিৰেছাঁ, সই যীচুেৱই হেছ ী ।” ৪ তােত িকছুমান ই দীেয় এই

কথাত স িত জনাই পৗল আৰু চীলৰ লগত যাগ িদেল। তােৰাপিৰ

অেনক ঈ ৰভ ীক আৰু গণ ‐মা মিহলা সকলেক ধিৰ এক বহৃৎ

দেল তওঁেলাকৰ লগত যাগ িদেল। ৫ িক ু িব াস নকৰা ই দী সকেল

িহংসা কিৰ বজাৰ অ লৰ পৰা িকছুমান লাকক মািত আিন একেগাট

কিৰেল আৰু নগৰৰ মাজত গ েগাল লগাই িদেল। পৗল আৰু চীলক

িবচািৰ মা হেবাৰৰ মাজৈল িনবৰ বােব তওঁেলােক যােচানৰ ঘৰ আ মণ

কিৰেল। ৬ িক ু তাত তওঁেলাকক নাপাই যােচান আৰু কােনা কােনা

ভাইক টািন আিন চহৰৰ শাসনকতাৰ আগৈল ল গ’ল আৰু িচঞিৰ কবৈল

ধিৰেল, “িয লাক সকেল সম পিৃথৱী উলট‐পালট কিৰেছ, তওঁেলাক

এিতয়া ইয়ােতা উপি ত হেছ, ৭আৰু যােচােন তওঁেলাকক আলহী কিৰ

ৰািখেছ। এই লাক সকেল চীজাৰৰ আ া অমা কিৰ ক ফুিৰেছ য,

যীচু নামৰ আন এজন ৰজা আেছ।” ৮ এইেবাৰ কথা িন সমেবত জনতা

আৰু নগৰৰ শাসনকতা সকল উি হ পিৰল। ৯ তওঁেলােক যােচান

আৰু আন লাক সকলৰ পৰা জিৰমনা লেল আৰু জিৰমনা আদায় িদয়াৰ

পাছত তওঁেলাকক যাবৈল এিৰ িদেল। ১০ সই ৰািতেয়ই ভাই সকেল

পৗল আৰু চীলক িবৰয়াৈল পঠাই িদেল। সই ঠাই পাই তওঁেলাক ই দী

সকলৰ নাম‐ঘৰৈল গ’ল। ১১ িথচলনীিকৰ লাক সকলতৈক িবৰয়াৰ লাক

সকল উদাৰ মেনাভাৱাপ আিছল। তওঁেলােক অিত আ েহেৰ বাক িন
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হণ কিৰেল আৰু সত তা জািনবৈল িতিদেন শা ৰ বাক অ স ান

কিৰেল। ১২ ইয়াৰ ফলত তওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক িব াস কিৰেল।

এই িব াসী সকলৰ মাজত কইজনমান ভাৱশালী ীক মিহলা আৰু

ব ত পৰুষুও আিছল। ১৩ িক ু পৗেল িবৰয়াৈল আিহ ঈ ৰৰ বাক চাৰ

কিৰ আেছ বিুল িনবৈল পাই িথচলনীিকৰ ই দী সকল সই ঠাইৈল আিহ

লাক সকলক উে িজত কিৰেল। ১৪ ভাই সকেল তিতয়াই পলম নকিৰ

পৗলক সাগৰৰ তীৰৈল পঠাই িদেল; িক ু চীল আৰু তীমিথয় িবৰয়ােত

থািকল। ১৫ িয সকল লােক পৗলক লগত ল গিছল, তওঁেলােক

তওঁক আিথনী চহৰৈল ল গ’ল আৰু পৗলক তােত এিৰেল। পাছত

তওঁেলােক পৗলৰ পৰা চীল আৰু তীমিথয়ৰ কাৰেণ এই আেদশৈল

আিহল য, তওঁেলােক যন অিত সানকােল পৗলৰ লগ লয়। ১৬আিথনী

চহৰত পৗেল চীল আৰু তীমিথয়ৰ কাৰেণ অেপ াত থােকােত, সই

চহৰ মিূতেবােৰেৰ পণূ হ থকা দিখেল। তােত তওঁৰ অ ৰ‐আ া

অিত ব িথত হ উিঠল। ১৭ সেয় তওঁ ই দী আৰু ঈ ৰক উপাসনা

কৰা ীক সকলৰ লগত নাম‐ঘৰত যিু েৰ আেলাচনা কিৰেল। বজাৰ

অ লেতা িতিদেন লগ পাৱা লাক সকলৰ লগত আেলাচনা কিৰেল।

১৮ তােত ইিপ ৰী আৰু ািয়কী দশন‐শা ৰ দাশিনক কইজনমােন

পৗলৰ লগত তক‐যু ত িল হ’ল। িকছুমােন ক’ ল, “এই জেন বকবকাই

িক কবৈল িবচািৰেছ?” আন কােনাবাই ক’ ল, “ই দিখেছাঁ কােনাবা

িবেদশী দৱতােবাৰৰ কথা চাৰ কিৰেছ।” কাৰণ পৗেল যীচু আৰু তওঁৰ

পনুৰু ানৰ িবষেয় ক আিছল। ১৯ তওঁেলােক পৗলক ধিৰ আেৰয়পাগৰ

সভাৈল িন িধেল, “আপিুন এই িয নতুন িশ া িদেছ, সইেটা িক, সই

িবষেয় আিম জিনব পােৰাঁ ন? ২০ িকয়েনা আপিুন িকছুমান অ ুত কথা

আমাক নাইেছ। গিতেক এই কথােবাৰৰ অথ িক, সই িবষেয় আিম

জািনব িবচােৰা।” ২১আিথনীৰ লাক সকেল আৰু তাত থকা িবেদশী

সকেলও মা িকছুমান িনত নতুন িবষয় ল আেলাচনা কিৰ বা িন

আজিৰ সময় কটায়। ২২ তিতয়া পৗেল আেৰয়পাগৰ সভাৰ মাজত িথয়

হ ক’ ল, “ হ আিথনীৰ জনগণ, মই দিখেছাঁ য আেপানােলাক সকেলা

েত অিতশয় ধম াণ মা হ। ২৩ িকয়েনা মই ঘিূৰ ফুেৰােত আৰু

আেপানােলােক উপাসনা কৰা ব েবাৰ ল কেৰাঁেত, ‘অিবিদত ঈ ৰৈল

বিদ’ বিুল িলখা এটা বিদ দখা পােলাঁ। এেতেক আেপানােলােক নাজািন

িয জনৰ উপাসনা কিৰেছ, তওঁৰ স ে মই আেপানােলাকৰ ওচৰত

চাৰ কিৰেছাঁ। ২৪ ঈ ৰ, িয জন পিৃথৱী আৰু তাত থকা সকেলা ব ৰ

সিৃ কতা, তওঁ গ আৰু পিৃথৱীৰ গৰাকী। তওঁ ম ষ ৰ হােতেৰ সজা

মি ৰত িনবাস নকেৰ। ২৫ ম ষ ৰ হাতৰ সৱা কায তওঁৰ েয়াজন

নাই। তওঁৰেতা এেকােৰ অভাৱ নাই কাৰণ তওঁ িনেজই সকেলােক

জীৱন, িন াস আৰু আন সকেলা িদেয়। ২৬এজন মা হৰ পৰা ঈ েৰ

সম মানৱ জািত সিৃ কিৰেল যােত তওঁেলােক গােটই পিৃথৱীেত

বসবাস কিৰব পােৰ। ঈ েৰ, মা েহ বসবাস কিৰ থািকব পৰা ঠাইৰ সীমা

আৰু িন ািৰত কাল িঠক কিৰেল। ২৭ সেয়, মা েহ ঈ ৰক িবচািৰব

লােগ আৰু িবচািৰ যন শষত তওঁক লগ পায়। আচলেত, তওঁ আমাৰ

কােৰা পৰা দূৈৰত নাই। ২৮ িকয়েনা আিম তওঁেত জীয়াই আেছাঁ,

চলা‐ফুৰা কিৰেছাঁ আৰু আেছাঁ, যেনৈক আেপানােলাকৰ কিব সকলৰ

এজেন কেছ, ‘কাৰণ আিমও তওঁৰ স ান।’ ২৯ আিম যিদ ঈ ৰৰ

স ান হওঁ, তেনহেল মা হৰ িশ কলা আৰু িচ ােৰ সজা সাণ, ৰপূ বা

পাথৰৰ মিূতৰ দেৰ ঈ ৰৰ ঐ িৰকতাক আিম ক না কিৰব নালােগ।

৩০এই কাৰণেত, মা হৰ অ ানতাৰ এেন কালেছাৱাক ঈ েৰ মাৰ

চ েৰ চাইেছ িক ু এিতয়া তওঁ সকেলা ঠাইেত আটাই মা হক মন‐

পালটন কিৰবৈল আ া িদেছ। ৩১ িকয়েনা তওঁ এেন এটা িদন িনৰপূণ

কিৰেছ য, সইিদনা তওঁ মেনানীত কৰা লাক জনৰ াৰাই গােটই

পিৃথৱীক ধািমকতাত সাধ‐িবচাৰ কিৰব। ঈ েৰ সই লাকক মতৃেবাৰৰ

মাজৰ পৰা তুিল সকেলােৰ আগত তওঁৰ মাণ িদেল। ৩২আিথনীৰ

লাক সকেল যিতয়া মতৃ সকলৰ পনুৰু ানৰ কথা িনেল, কইজনমােন

পৗলক ঠা া‐ম ৰা কিৰবৈল ধিৰেল; িক ু আন কােনা কােনােৱ ক’ ল,

“এই িবষেয় আিম আেকৗ এবাৰ আেপানাৰ পৰা িনম।” ৩৩ ইয়াৰ পাছত

পৗেল তওঁেলাকক এিৰ িছ গ’ল। ৩৪ িক ু কইজনমােন আিহ পৗলক

লগ ধিৰেল আৰু িব াস কিৰেল। সই িব াসী সকলৰ মাজত আেৰয়পাগৰ

সদস িদয় িচয়, দামাৰী নামৰ এগৰাকী মিহলা আৰু তওঁেলাকৰ লগত

আন কইজনমান আিছল।

১৮ ইয়াৰ পাছত পৗেল আিথনী এিৰ কিৰ থৈল গ’ল। ২ তােত তওঁ

প দশত জ া আি লা নামৰ এজন ই দীক দখা পােল; সই

সময়ত তওঁ, তওঁৰ ভাযা ি ি লাক ল ইটালী দশৰ পৰা আিহিছল,

কাৰণ ৗিদয়ই সকেলা ই দীেক ৰাম এিৰ যাবৈল িনেদশ িদিছল।

পৗল তওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহল। ৩ তওঁেলাক িযেহতু ব ৱসায়ত

পৗলৰ দেৰ ত ু বেনাৱা লাক আিছল, সেয়েহ পৗেল তওঁেলাকৰ

লগেত থািক কাম কিৰবৈল ধিৰেল। ৪ েত ক িব ামবােৰ পৗেল নাম‐

ঘৰত যিু ‐পৰামশেৰ ই দী আৰু ীক সকলক িব াস কিৰবৈল ত য়

জ ায়। ৫ চীল আৰু তীমিথয় মািকদিনয়া দশৰ পৰা অহাৰ পাছত

পৗেল আ াৰ াৰা অ ািণত হ ঘাষণা কিৰেল আৰু ই দী সকলৰ

আগত যীচুেৱই য ী হয়, সই সা িদেল ৬ যিতয়া ই দী সকেল

পৗলৰ িবৰু াচৰণ কিৰ তওঁক অপমান কিৰবৈল ধিৰেল, তিতয়া পৗেল

তওঁেলাকৰ ফােল িনজৰ কােপাৰ জাকািৰ ক’ ল, “আেপানােলাকৰ

তজৰ দায় আেপানােলাকৰ মৰূৰ ওপৰেত থাকক; মই িনেদাষী। এিতয়াৰ

পৰা মই অনা‐ই দী সকলৰ ওচৰৈল যাওঁ।” ৭ পাছত, তওঁ তাৰ পৰা

গ ঈ ৰৰ উপাসনা কৰা তীত‐যু নােমেৰ এজনৰ ঘৰত উপি ত হ’ল৷

তওঁৰ ঘৰ নাম‐ঘৰৰ কাষেত আিছল। ৮ পৗলৰ কথা িন নাম‐ঘৰৰ

অিধকাৰী ীে আৰু তওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ ভুত িব াস কিৰ বাি

হণ কিৰেল৷ কিৰ থীয়া সকলৰ মাজৰ ব েলােক তওঁৰ পৰা ভবাতা

িন বাি হণ কিৰেল। ৯ ভুেৱ ৰািত পৗলক দশন িদ কেল “তুিম

ভয় নকিৰবা, মেন মেন নাথািক, চাৰ কৰা; ১০ মই তামাৰ লগত

আেছাঁ, কােনও তামাক হািন কিৰব নাৱােৰ, মাৰ ব লাক এই নগৰত

আেছ৷’’ ১১ তােত পৗেল এবছৰ ছয় মাহ তওঁেলাকৰ মাজত থািক ঈ ৰৰ

বাক িশকােল। ১২ তিতয়া গাি েয়া আখায়া দশৰ অিধপিত হ থকা

সময়ত ই দী সকেল, পৗলৰ িবপে উিঠ, তওঁক িবচাৰৰ আসনৰ

স খূৈল আিনেল; ১৩ তওঁেলােক কেল, “এই লাক জেন িবধানৰ িবৰেু

গ ঈ ৰৰ উপাসনা কিৰবৈল মা হেবাৰক উচটিন িদেছ।” ১৪ পৗেল

যিতয়া কথা কবৈল ই া কিৰেল, তিতয়া গাি েয়ােৱ ই দী সকলৰ

উে েশ কেল, “ হ ই দী সকল, এেয় অ ায় বা আপি জনক গাচৰ

হাৱা হেল, মই তামােলাকৰ ওজৰ আপি মািনেলা হয়। ১৫ িক ু এই

সকেলা তামােলাকৰ বাক , নাম বা িবধানৰ বাদ‐িবচাৰৰ কাৰেণেহ

ব ৱহাৰ হয়, তেনহেল এই িবষেয় তামােলােক িনেজ িবচাৰ কিৰ চাবা,

এই িবষেয় িবচাৰ কিৰবৈল মই উৎসািহত নহওঁ৷” ১৬ পাছত গি েয়ােৱ

তওঁেলাকক িবচাৰৰ আসনৰ পৰা আতৰ কিৰেল। ১৭ তােত তওঁেলােক

নাম‐ঘৰৰ অিধকাৰী চাি িনক বলপূ ক ধিৰ আিন িবচাৰৰ আসনৰ

ওচৰত মাৰধৰ কিৰেল, িসহঁেত কৰা কামেবাৰত গাি েয়ােৱ মেনােযাগ

িনিদেল। ১৮ পৗেল, সই ঠাইেত ব িদনৈলেক থািক, ভাই সকলৰ পৰা

িবদায় ল সাগৰীয় পেথিদ িচিৰয়া দশৈল যা া কিৰেল; তওঁৰ লগত

ি ি লা আৰু আি লাও গ’ল৷ তওঁ িকংি য়াত িনজৰ মৰূ খৰুাইিছল;

িকয়েনা তওঁৰ কােনা সংক আিছল। ১৯ ইয়াৰ পাছত তওঁেলাক

যিতয়া ইিফচ নগৰ পােল, ি ি লা আৰু আি লাক তােত থািকবৈল িদ

পৗেল িনেজ নাম‐ঘৰত সামাই ই দী সকেল সেত বাদ‐িবচাৰ কিৰেল।

২০ তােত আৰু িকছুিদন থািকবৈল তওঁেলােক পৗলক অ েৰাধ কিৰেল,

িক ু তওঁ অমাি হল। ২১ “ঈ ৰৰ ই া হেল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

আেকৗ আিহম৷” এই বিুল ক, সাগৰীয় পেথিদ ইিফচৈল যাবৰ বােব

জাহােজেৰ যা া কিৰেল। ২২ পাছত চীজািৰয়াত নািম, িযৰচূােলমৈল গ

ম লীকআ িৰক অিভন ন জনাই, তাৰ পৰা আি য়িখয়াৈল আিহল। ২৩

তওঁ িকছুিদন তােত থািক, তাৰ পৰা গালাতীয়া আৰু িফৰিুগয়া দেশিদ

ফুিৰ ফুিৰ সকেলা িশষ ক উৎসািহত কিৰেল। ২৪ সই সময়ত আপে া

নােমেৰ এজন ই দী মা হ ইিফচৈল আিহিছল৷ তওঁ আেলকেজি য়া
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িনবাসী, এজন ব া আৰু ধমশা ৰ িবষয়েবাৰত িনপণূ আিছল। ২৫

তওঁ যাহনৰ বাি ৰ িবষেয় িশ া পাইিছল আৰু আ াত উৎসািহত হ

ঈ ৰৰ বাক িবশদৰেূপ ঘাষণা কিৰিছল; িক ু তওঁ যাহনৰ বাি ৰ

িবষেয়েহ জািনিছল। ২৬ পাছত তওঁ নাম‐ঘৰত সাহেসেৰ চাৰ কিৰবৈল

ধিৰেল; তিতয়া ি ি লা আৰু আি লাই তওঁৰ এই কথা নাত, তওঁক

তওঁেলাকৰ ওচৰৈল ল আিহল আৰু ঈ ৰৰ পথৰ িবষেয় িবশদভােব

বজুাই িদেল। ২৭ যিতয়া তওঁ আখায়া দশৈল যাব িবছািৰেল; ভাই

সকেল উৎসাহ িদ তওঁক আদিৰ লবৈল িশষ সকলৈল প িলিখ ৰণ

কিৰেল; তােত তওঁ সই ঠাই পাৱাত অ হৰ াৰাই িব াস কৰা

সকলক মহৎ উপকাৰ সাধন কিৰেল। ২৮ িকয়েনা যীচু য ী হয়, তওঁ

শা ৰ াৰাই এই িবষেয় মাণ কিৰ দখৱুােল, তােত তওঁ সববসাধাৰণৰ

আগত ই দী সকলৰ আপি খ ন কিৰেল।

১৯আপে া কিৰ থত থকা সময়ত পৗেল উ ভূিম অ লৰ মােজিদ

আিহ ইিফচ চহৰ পােলিহ; তােত তওঁ কইজনমান িশষ ক লগ

পােল৷ ২ পৗেল তওঁেলাকক িধেল, “আেপানােলােক যিতয়া িব াস

কিৰেল, তিতয়া পিব আ া পােল ন?” তওঁেলােক তওঁক কেল,

“পিব আ া িদয়া হেছ ন নাই, সই িবষেয় আিম িনবৈলেক নাপােলাঁ৷”

৩ তিতয়া তওঁ কেল, “ তেনহেল আেপানােলােক িক কাৰণত বা াইিজত

হ’ল?” তওঁেলােক কেল, “ যাহনৰ বাি লাৱা দিখ”। ৪ তিতয়া

পৗেল কেল, “ যাহেন লাক সকলক কিছল, িয জন মাৰ পাছত আিহেছ,

তওঁত অথাৎ যীচুত িব াস কৰা; এই বিুল তওঁ তওঁেলাকক মন‐

পালটনৰ বাি েৰ বা াইজ কিৰেল।” ৫ এই কথা িন তওঁেলােক

ভু যীচুৰ নােমেৰ বা াইিজত হ’ল। ৬ ইয়াৰ পাছত পৗেল যিতয়া

তওঁেলাকৰ গাত হাত িদেল, তিতয়া তওঁেলাকৰ ওপৰৈল পিব আ া

আিহল; তােত তওঁেলােক নানা ভাষােৰ কথা ক ভােবাি চাৰ কিৰেল।

৭ তওঁেলাক ায় বাৰ জন মান মা হ আিছল। ৮ পাছত পৗল নাম‐ঘৰৈল

গ’ল আৰু সই ঠাইত িতিন মাহ মান থািক িনভীক ভােব চাৰ কিৰেল;

আৰু ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ িবষেয় নানা কথােৰ বাদ‐িবচাৰ কিৰ লাক সকলক

মেনািনেবশ কিৰবৈল তওঁ বজুাই িদেল৷ ৯ িক ু তওঁেলাকৰ মাজৰ

িকছুমান লাকৰ মন কেঠাৰ আৰু অবাধ হ’ল৷ তওঁেলােক লাক সকলৰ

আগত ী ীয় পথৰ িন া কিৰবৈল ধিৰেল৷ তিতয়া তওঁ তওঁেলাকক

তােত এিৰ িশষ সকলক পথৃেক তুৰা ণ নােমেৰ এজনৰ পঢ়াশালীৈল িন

িনেতৗ কেথাপকথন কিৰব ধিৰেল। ১০ এইদেৰ তওঁ বছৰৈল সই

ঠাইেত থািকল, আৰু এিচয়াত বাস কৰা সকেলা ই দী আৰু ীক সকেল

ভুৰ বাক িনবৈল পােল। ১১ ঈ েৰ পৗলৰ হতুৱাই এেন পৰা ম

কায কৰােল য, ১২ তওঁৰ গাৰ পৰা গােমাচা বা কােপাৰ নিৰয়া মা হৰ

ওচৰৈল ল যাৱাত, তওঁেলাকৰ ৰাগ আতিৰল আৰু ভূতৰ আ ােবােৰা

ওলাই যাৱাত তওঁেলাক মু হ’ল। ১৩ িক ু দশ িম ফুৰা কইজনমান

ই দী ভূত খদাওঁতাই, ভূতৰ আ াই ধৰা সকলৰ আগত ভু যীচুৰ

নাম, িনজৰ কামত ব ৱহাৰ কিৰ কয়, “িয জনাৰ কথা পৗেল চাৰ

কিৰেছ, সই যীচুৰ শপত িদ তামােলাকক আ া িদেছাঁ।” ১৪ ি বা নামৰ

িয দী ধান পেুৰািহত এজনৰ সাত জন পেুতেক এই কম কিৰিছল।

১৫ তােত ভূতৰ আ াই উ ৰ িদ তওঁেলাকক ক’ ল, “যীচুক জােনা,

পৗলেকা িচিন পাওঁ; িক ু তামােলাক না কান?” ১৬এই বিুল সই

ভূতৰ আ াই ধৰা মা হ জেন তওঁেলাকৰ ওপৰত জাঁপ মািৰ আটাইেক

বশ কিৰ বেলেৰ পৰাজয় কিৰেল; তিতয়া তওঁেলাক উল আৰু আঘাত

পাই, সই ঘৰৰ পৰা পলাল। ১৭ পাছত ইিফচত িনবাস কৰা ই দী

আৰু ীক সকেল এই কথা িন সকেলােৱ ভয় পােল আৰু ভু যীচুৰ

নাম মিহমাি ত হ’ল। ১৮ তিতয়া িব াস কৰা সকলৰ ব লাক আিহ,

িনজ িনজ কম ীকাৰ কিৰেল ১৯আৰু মায়াক কৰা সকলৰ ভােলমান

লােক িনজ িনজ পু ক গাটাই আিন সকেলােৰ আগত পিুৰ পলােল।

সইেবাৰৰ মলূ গণনা কিৰ প াশ হাজাৰ ৰপূৰ মু া পােল। ২০ এইদেৰ

মহা‐পৰা েমেৰ ভুৰ বাক চৗিদেশ িবয়িপ গল। ২১ এই কায স

হাৱাত পৗেল মািকদিনয়া আৰু আখায়া দেশিদ ফুিৰ িযৰচূােলমৈল যাবৰ

বােব মন কিৰ ক’ ল, ‘তাৈল যাৱাৰ পাছত মই ৰাম নগৰেকা দখা

পাব লািগব’। ২২ তােত তওঁৰ পিৰচযা কৰা সকলৰ মাজৰ তীমিথয়

আৰু ইৰা চ, এই জনক মািকদিনয়াৈল পিঠয়াই িদ তওঁ িনেজ এিচয়া

দশত িকছুিদন থািকল। ২৩ সই সময়ত ইিফচত এই পথৰ সজাগতাৰ

িবষেয় বৰ গালমাল লািগল। ২৪ িকয়েনা আে মী দৱীৰ ৰপূৰ মি ৰ

সজা দীমীি য় নােমেৰ এজন সাণাৰী আিছল; তওঁ িশ কাৰ সকলক

ব ত কাম যাগাই িদিছল; ২৫ পাছত তওঁ তওঁেলাকক আৰু এেক

ব ৱসায়ৰ কািৰকৰ সকলক একেগাট কিৰ কেল‐ “ হ লাক সকল, এই

ব ৱসায়ৰ াৰাই আমাৰ স ি হেছ, ইয়াক আেপানােলােক জােন। ২৬

িক ু ‘িযেবাৰ হােতেৰ সােজ, সইেবাৰ ঈ ৰ নহয়’ পৗেল এই কথা

ক, অকল ইিফচৰ নহয়, ায় গােটই এিচয়াত ব লাকক ভাি ত

কিৰ অপেথ িনেল, ইয়াক আেপানােলােক দিখেছ আৰু িনও আেছ।

২৭ ইয়ােত য অকল আমাৰ ব ৱসায়ৰ অপযশ হাৱাৰ শ া আেছ,

এেন নহয়; গােটই এিচয়া, এেন িক গােটই জগত খেন পজূা কৰা িয

আে মী মহা‐ দৱী, তওঁৰ মি ৰক এেকা যন গণ নকৰাৰ আৰু তওঁক

তওঁৰ ঐ যৰ পৰা আতেৰাৱাৰ আশ া আেছ।” ২৮ এই কথা িন,

তওঁেলােক খঙত িল উিঠ িৰিঙয়াই কেল, “ইিফচীয়া সকলৰ আে মী

মহান।” ২৯ তিতয়া গােটই নগৰত ল ুল লািগল৷ পৗলৰ লগত ফুৰা

মািকদিনয়াৰ গায় আৰু আিৰ াখ নামৰ লাক জনক তওঁেলােক ধিৰ িন

এেক মেনেৰ ম ৈল উিঠ গ’ল। ৩০ সই সময়ত পৗেল লাক সকলৰ

মাজত সামাবৈল মন কিৰেল িক ু িশষ সকেল তওঁক যাবৈল িনিদেল।

৩১ এিচয়াৰ কইজনমান খলৰ অিধকাৰীেয় পৗলৰ ব ু হ, তওঁৰ

ওচৰৈল মা হ পঠাই ম ত দখা িনিদবৈল তওঁক িমনিত কিৰেল। ৩২

সভাত গ েগাল হাৱাত বেলগ বেলগ কথােৰ িচঞিৰ আিছল আৰু িক

কাৰেণ গাট খাইিছল, সই িবষেয় সৰহ ভাগ মা েহ নাজািনেল। ৩৩

পাছত ই দী সকেল আেলকেজ াৰক আগৈল ঠিল লাক সকলৰ মাজৰ

পৰা উিলয়াই আিনেল। তােত আেলকেজ ােৰ হাত চাপিৰ িদ, লাক

সকলৰ আগত বহলাই কবৈল িবচািৰেল; ৩৪ িক ু তওঁ ই দী মা হ বিুল

গম পাই, “ইিফচীয়া সকলৰ আে মী মহান!” এই কথা ক সকেলােৱ

ঘ া মানৈলেক এেক মােতেৰ িচঞিৰ থািকল। ৩৫ পাছত নগৰৰ

কৰাণী জেন লাক সকলক া হবৈল িদ কেল, “ হ ইিফচৰ লাক

সকল, ইিফচীয়া সকলৰ মহান আে মী দৱীক আকাশৰ পৰা তলৈল পৰা

মিূতেবাৰৰ মি ৰৰ‐ৰ ক বিুল এই নগৰত থকা লাক সকলৰ মাজত

নজনা লাক কান আেছ? ৩৬ এইেবাৰ কথা অখ নীয় হাৱাৰ কাৰেণ,

আেপানােলােক িবচাৰ নকৰাৈক এেকা নকিৰ া হ থকা উিচত। ৩৭

িকয়েনা এই িয মা হেবাৰক আেপানােলােক ইয়াৈল আিনেল, তওঁেলাক

পিব ব ৰ অপহাৰক বা আমাৰ দৱীৰ িন ক নহয়। ৩৮ এেতেক

কােনা মা হৰ ওপৰত দীমীি য় আৰু তওঁৰ লগৰ কািৰকৰ সকলৰ

যিদ কােনা গাচৰ থােক, তেনহেল আদালত খালা আেছ, তােত গ

ইজেন িসজনৰ িবচাৰৰ বােব উ ৰ‐ তু ৰ কিৰব পােৰ। ৩৯ িক ু যিদ

আেপানােলাকৰ আন িবষয়ৰ কােনা সমস া থােক, তেনহেল িনয়িমত

সভাত সই িবষয়ৰ িন ি হব। ৪০ িকয়েনা আিজৰ ৰামৰুাৰ কােনা

কাৰণ নথকাত, আমাৰ ওপৰত গাচৰ চিলবৰ শ া আেছ আৰু এই জনতা

গাট খাৱাৰ িবষেয় আিম এেকা উ ৰ িদব নাৱািৰম।” ৪১ এই বিুল

তওঁ সভা সামিৰেল।

২০ পাছত সই হাই‐উৰিুম শা হাৱাত, পৗেল িশষ সকলক

পিঠয়াই লাক সকলক উৎসািহত কিৰেল আৰু িবদায় ল

মািকদিনয়াৈল যাবৰ বােব ওলাল। ২ পাছত সই অ েলিদ ফুিৰ, িবিভ

কথােৰ িশষ সকলক উদগিণ িদ, তওঁ ীচ দশ পােলৈগ। ৩ তাত

িতিন মাহ থািক, সমু ‐পেথিদ িচিৰয়া দশত যাবৈল উদ ত হাৱাত,

ই দী সকেল তওঁৰ িবৰেু চ া কিৰেল৷ তিতয়া তওঁ মািকদিনয়াইিদ

উলিট যাবৈল িস া হণ কিৰেল। ৪ তােত িকছুমান ব ি ও তওঁৰ

লগত যাবৈল ওলাল। িবৰয়া নগৰৰ পহুৰ পেুতক চাপা , িথচলনীকীয়াৰ

আিৰ াখ আৰু িচ , দবী নগৰৰ গায় আৰু তীমিথয়, এিচয়াৰ তুিখক আৰু

িফম, এই কইজন লাক এিচয়াৈলেক তওঁৰ লগত গ’ল। ৫ িক ু
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এওঁেলােক আগবািঢ় যাৱাত, াৱাত আমাৈল ৰ আিছল। ৬ পাছত খিমৰ

নােহাৱা িপঠাৰ িদন পাৰ হ যাৱাত, আিম িফিলপীৰ পৰা জাহােজেৰ

যা া কিৰ গ, পাঁচ িদনত াৱাত তওঁেলাকক লগ পােলাঁ; তাত সাত

িদন থািকেলাঁ ৷ ৭আিম যিতয়া স াহৰ থম িদনেটাত িপঠা ভািঙবৈল

একেগাট হেলাঁ; পৗেল িব াসী সকলক উপেদশ িদ আিছল, পাছিদনা

তওঁ যাবৈল িস া লাৱাত, মাজৰািতৈলেক ব ৃ তা িদ আিছল। ৮

তিতয়া আিম গাট খাৱা সই ওপৰৰ কাঠািলত ব চািক িল আিছল।

৯ তােত িখিড়কীত বিহ উতুখ নােমেৰ এজন ডকা ঘাৰ টাপিনত ম

হাৱাত, ততৃীয় মহলাৰ পৰা তলৈল পিৰল; পাছত তওঁক মতৃ অৱ াত

পােল। ১০ তিতয়া পৗেল নািম গ তাৰ গাত পিৰ আেকাঁৱািল ধিৰ কেল,

“আেপানােলােক ক া‐কটা নকিৰব; িকয়েনা এওঁৰ শৰীৰত াণ আেছ।”

১১ ইয়াৰ পাছত তওঁ ওপৰৈল গ িপঠা ভািঙ খােল আৰু ব সময়ৈলেক,

অথাৎ ৰািতপৱুাৈলেক কেথাপকথন কিৰ কিৰ, তওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা

এইদেৰ গলৈগ। ১২ পাছত তওঁেলােক সই ল’ৰাক জীয়াই উঠা দিখ,

অিত সা না পােল। ১৩ পাছত আিম আগবািঢ় গ পৗলক আঃচ নগৰত

তুিল লাৱাৰ মেনাভােবেৰ জাহাজত উিঠ তাৈল যা া কিৰেলাঁ; িকয়েনা

পৗেল খাজকািঢ় যাবৈল িবচৰাত আিম সইদেৰ িথৰাং কিৰেলাঁ। ১৪

আঃচ নগৰত তওঁ আমাক লগ ধিৰেল, ইয়াৰ পাছত আিম তওঁক লগত

ল িমতুলীনী ীপৈল যা া কিৰেলাঁ। ১৫ ইয়াৰ পৰা জাহােজেৰ যা া

কিৰ পাছিদনা, খীয় ীপৰ স খু পােলাঁ আৰু ি তীয় িদনা চামঃ ীপত

লগাই, আিম পাছিদনা িমলীত নগৰ পােলাঁ। ১৬ কাৰণ পৗেল আগেতই

িস া কিৰিছল য, ইিফচত তওঁ নাথািকব; এিচয়ােতা সময় অিতবািহত

নকিৰব৷ িকয়েনা প াশ‐িদনীয়া পবৰ সময়ত িযৰচূােলমত উপি ত

থািকবৈল তওঁৰ ই া। ১৭ পাছত তওঁ িমলীতৰ পৰা ইিফচৈল মা হ

পঠাই, ম লীৰ পিৰচাৰক সকলক মতাই আিনেল। ১৮ তওঁেলাক তওঁৰ

ওচৰৈল অহাত, তওঁ কবৈল ধিৰেল “মই এিচয়াৈল অহাৰ থম িদনােৰ

পৰা আেপানােলাকৰ লগত সকেলা সময়ত থািক, স ণূ ন তা আৰু

চ েলােৰ, ১৯আৰু ই দী সকলৰ চ া ৰ াৰাই মাৈল ঘটা পৰী ােতা

কেনৈক ভুৰ সৱাকম কিৰেলাঁ ২০আৰু কেনৈক আেপানােলাকৰ

আগত, কােনা িহত কথা কবৈল আৰু স সাধাৰণৰ আগত আৰু ঘেৰ

ঘেৰ আেপানােলাকক উপেদশ িদবৈল পাছ হিকেলা, ২১আৰু ঈ ৰৈল

মন‐পালটন আৰু ভু যীচু ী ত িব াস কৰাৰ িবষেয় ই দী আৰু ীক

সকলক সাৱধান কিৰ তওঁেলাকৰ আগত সা িদেলাঁ; সই সকেলা

িবষয় আেপানােলােক িনেজ জািনেছ। ২২আৰু এিতয়া চাওক, মই পিব

আ াৰ িনেদশত আৱ হ িযৰচূােলমৈল যাব ওলাইেছা; তােত মাৈল িক

িক ঘিটব, সই িবষেয় নাজােনা; ২৩ কৱল ইয়ােক জািনেছাঁ য, ব ন

আৰু েশ মাৈল বাট চাই আেছ বিুল পিব আ াই নগেৰ নগেৰ মাক

সা িদেছ। ২৪ িক ু ঈ ৰৰ অ হৰ ভবাতাৰ িবষেয় সা িদয়া আৰু

মাৰ দৗৰ, অথাৎ ভু যীচুৰ পৰা পাৱা মাৰ িয পিৰচযাৰ কায, সই

কায স কৰাৰ লগত তুলনা কিৰবৈল গেল, মাৰ াণ মাৈল ি য় বিুল

এেকােত গণ নকেৰাঁ। ২৫ এিতয়া চাওক, িয সকলৰ মাজত মই ঈ ৰৰ

ৰাজ ৰ িবষেয় চাৰ কিৰ ফুিৰেলাঁ, সই সকলৰ মাজত, আেপানােলােক

মাৰ মখু ইয়াৰ পাছত য দিখবৈল নাপাবা, ইয়ােকা মই জািনেছাঁ। ২৬

এই হতুেক মই য আটাইেৰ তজৰ পৰা িনেদাষী, ইয়াৰ সা আিজ

িদেছাঁ; ২৭ িকয়েনা আেপানােলাকক ঈ ৰৰ আটাই পিৰক না জনাবৈল

পাছ হিকেলা। ২৮আেপানােলােক িনজৰ বােব আৰু পিব আ াই িয

সকলৰ মাজত আেপানােলাকক অধ পািতেল, সই সকেলােৱ সাৱধান

হ, ঈ েৰ িনজৰ তেজেৰ িয ম লীক িকিনেল, সই ম লীক িতপালন

কৰক। ২৯ মই যাৱাৰ পাছত, দূজন ৰাং ৰেবােৰ আেপানােলাকৰ

মাজত সামাই, জাকৈল িনদয় আচৰণ কিৰব; ৩০আৰু আেপানােলাকৰ

মাজৰ পৰাও কােনা কােনা মা হ ওলাই, িসহঁতৰ পােছ পােছ িশষ

সকলক আকষণ কিৰ িবপেথ িনবৈল িবচািৰব, ইয়াক মই জািনেছাঁ। ৩১

এেতেক আেপানােলােক পৰ িদ থাকক৷ মই য চ েলােৰ িতিন বছৰৈলেক

িদেন‐ৰািতেয় িতজনক সেচতন কিৰবৈল নিৰেলাঁ, ইয়ােকা সাঁৱৰণ

কৰক। ৩২ এিতয়া, িয ঈ েৰ আেপানােলাকক িব াসত বিৃ কিৰব

পােৰ আৰু পিব ীকৃত হাৱা সকলৰ মাজত উ ৰাধীকাৰ িদব পােৰ,

তওঁৈল আৰু তওঁৰ অ হৰ বাক ৈল আেপানােলাকক সমপন কিৰ

িদেলাঁ। ৩৩ মই কােৰা ৰপূ বা সাণ বা কােপাৰত লাভ কৰা নাই। ৩৪

মই আৰু মাৰ স ী সকলৰ েয়াজনৈল মাৰ এই হােতেৰ উপাজন কিৰ

সৱা কিৰেলাঁ, এই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ জােন। ৩৫ সকেলা

িবষয়েত মই আেপানােলাকক আিহ দখৱুােলাঁ; আেপানােলােক সইদেৰ

পিৰ ম কিৰ, দূবল সকলক উপকাৰ কৰা উিচত আৰু ভু যীচুৰ বাক

সাঁৱৰা উিচত৷ তওঁ িনেজ কিছল‐ “ হণ কৰাতৈক দান কৰা ধ ।” ৩৬

এইেবাৰ কথা কাৱাৰ পাছত, তওঁ আঁঠু ল সকেলােৰ সেত াথনা

কিৰেল৷ ৩৭ পাছত সকেলােৱ বৰ ন কিৰেল আৰু পৗলৰ িডিঙত ধিৰ

চুমা খােল৷ ৩৮ “ মাৰ মখু আৰু দিখবৈল নাপাব” িবেশষৈক এই কথাৰ

কাৰেণ তওঁেলােক গভীৰভােৱ শাক কিৰেল; পাছত তওঁক জাহাজৈলেক

আগবঢ়াই থ আিহল।

২১ সই ঠাইত আিম তওঁেলাকৰ পৰা পথৃক হ জাহােজেৰ পান

বােটিদ কা ীপৈল গ পাছিদনা ৰাদঃ ীপ পােলাঁ৷ তাৰ পৰা

আিম পাতাৰা নগৰৈল যা া কিৰেলাঁ। ২ পাতাৰাত ফনীিকয়া অ েলিদ

যাৱা এখন জাহাজ পাৱাত, আিম সই জাহাজত উিঠ যা া কিৰেলাঁ।

৩ পাছত ীপ দখা পাই, তাক বাঁওহােত এিৰ, িচিৰয়া দশৈল

গ, তুৰনগৰত নািমেলা; িকয়েনা তাত জাহাজৰ মাল‐ব িদবলগীয়া

আিছল। ৪ সই ঠাইৰ িশষ সকলক িবচািৰ পাৱাত, আিম তােত সাত

িদন থািকেলা; তওঁেলােক পিব আ াৰ াৰাই পৗলক িযৰচূােলমৈল

যাবৰ বােব মানা কিৰেল। ৫আিম সই কইিদন তােত থািক ওলাই

যাওঁেত, তওঁেলােক লৰা‐িতেৰাতাৰ সেত সকেলােৱ নগৰৰ বািহৰৈলেক

আমাকআগবঢ়াই থেল আৰু সাগৰৰ তীৰতআঁঠু ল াথনা কিৰ, পৰ েৰ

িবদায় লেলাঁ৷ ৬আিম জাহাজত উিঠেলা িক ু তওঁেলােক িনজ িনজ

ঘৰৈল উলিট গল। ৭ পাছত আিম তুৰৰ পৰা গ, তিলমািয় পাই, সমু ‐

যা া শষ কিৰেলাঁ আৰু ভাই সকলক ম লবাদ জনাই তওঁেলাকৰ লগত

এিদন থািকেলাঁ। ৮ পাছিদনা আিম তাৰ পৰা ওলাই গ, চীজািৰয়া পােলাঁ৷

তােত সাত জনৰ মাজৰ ভবাতা চাৰক িয িফিলপ, তওঁৰ ঘৰত

থািকেলাঁ। ৯ তাত তওঁৰ ভােবাি চাৰ কৰা চািৰজনী অিববািহতা

জীেয়ক আিছল। ১০ তাত আিম কইিদনমান থােকাঁেত, িয দীয়াৰ পৰা

আগাব নােমেৰ এজন ভাববাদী আিহল। ১১ তওঁ আমাৰ ওচৰৈল আিহ

পৗলৰ ককালৰ পৰা টঙািল ল িনজৰ হাত‐ভিৰ বাি কবৈল ধিৰেল,

“পিব আ াই এই কথা কেছ যাৰ এই টঙািল, সই মা হক িযৰচূােলমত

ই দী সকেল এইদেৰ বাি অনা‐ই দী লাকৰ হাতত শাধাই িদব।” ১২

এই কথা িন তাত থকা লাক সকেল আৰু আিমও পৗলক এই ঠাই

এিৰ িযৰচূােলমৈল নাযাবৰ বােব িমনিত কিৰেলাঁ। ১৩ তিতয়া পৗেল

উ ৰ িদেল, “আেপানােলােক কাি কাি মাৰ দয় িবদািৰ, িক কিৰব

িবছািৰেছ? িকয়েনা মই ভু যীচুৰ নামৰ কাৰেণ, িযৰচূােলমত কৱল বা

খাবৈল নহয়, মিৰবৈলেকা যু ত হ আেছাঁ।” ১৪ তােত পৗেল আমাৰ

কথা হণ কিৰবৈল িনিবচৰাত, আিম া হেলাঁ আৰু কেলাঁ, “ ভুৰ িয

ই া সেয় হওক।” ১৫ তাৰ পাছত আমাৰ স ল গাটাই ত হেলাঁ

আৰু িযৰচূােলমৈল যা া কিৰেলাঁ। ১৬ তােত চীজািৰয়াৰ পৰাও িকছুমান

িশষ আমাৰ লগত আিহল৷ ােচান নােমেৰ ীপৰ তওঁৰ িয পৰুিণ

িশষ ৰ ঘৰত আিম আলহী হ থকাৰ কথা আিছল, তওঁেকা লগত ল অহা

হ’ল। ১৭আিম িযৰচূােলম পাৱাত, ভাই সকেল আনে েৰ আমাক হণ

কিৰেল। ১৮ পাছিদনা পৗল আমাৰ সেত যােকাবৰ তাত সােমাৱাত

পিৰচাৰক সকেলা তাত উপি ত হ’ল। ১৯ পাছত তওঁ তওঁেলাকক

ম লবাদ কিৰেল আৰু ঈ েৰ তওঁৰ পিৰচযাৰ াৰাই অনা‐ই দী লাকৰ

মাজত িয িয কিৰেল; সই িবষেয় এটা এটাৈক বণনা কিৰেল৷ ২০এই

কাযেবাৰ িন তওঁেলােক ঈ ৰৰ শংসা কিৰেল আৰু তওঁক কেল, “ হ

ভাই, তুিম জানা য, ই দী লাকৰ মাজত িব াস কৰা সকলৰ িয লাক

আেছ আৰু তওঁেলাক সকেলােৱ িবধানত উৎসাহী। ২১ িক ু তামাৰ

িবষেয় তওঁেলােক এই স াদ পােল; তুিম বােল, অনা‐ই দী সকলৰ

মাজত থকা ই দী লাকক মািচক ত াগ কিৰবৈল িশকাইছা আৰু কছা
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বােল, তওঁেলােক লৰাৰ চু ৎ কিৰব নালােগ আৰু ৰীিত মেত আচৰণ

কিৰব নালােগ। ২২ এেতেক িক হব? তুিম আিহলা বিুলও তওঁেলােক

অৱেশ িনেছ। ২৩ এেতেক আিম তামাক এটা কথা কওঁ, তুিম তােক

কৰা; স কৰা আমাৰ চািৰ জন মা হ আেছ; ২৪ তওঁেলাকৰ লগত

এেকলেগ িনজেক িচ কৰা আৰু তওঁেলাকৰ মৰূ খৰূাবৈল তুিম খৰচ

িদয়া। এই িবষেয় িয স াদ পােল, সেয় য এেকা নহয়, আৰু তুিম

য িনেজ িবধান পালন কিৰ িনয়িমতৰেূপ আচৰণ কিৰ চিলছা, সই

িবষেয় সকেলােৱ জািনব। ২৫ িক ু অনা‐ই দী সকলৰ মাজত িব াস

কৰা সকলৰ িবষেয় হেল, তওঁেলােক মিূতক িদয়া সাদ, টটু‐ চপা

িদ মৰা জ ুৰ মাংস আৰু তজ খাৱা আৰু ব িভচাৰৰ পৰা িনজেক

ৰািখবৈল আিম িন য় কিৰ িনেদশনা িলিখ পঠােলাঁ।” ২৬ তিতয়া পৗেল

সই মা হেকইজনক ল পাছিদনা মি ৰত সামাল আৰু তওঁেলাকৰ

িতজনৰ কাৰেণ নেৱদ উৎসগ হাৱাৈলেক, িচ কৰা কাযত িকমান

িদন লািগব, সই িবষেয় জনােল। ২৭ িক ু সই সাত িদন ায় শষ

হলত, এিচয়া দশৰ ই দী সকেল তওঁক মি ৰত দিখ, গােটই লাক

সকলক উচতাই, তওঁক ধিৰ িৰিঙয়াই কেল, ২৮ “ হ ই ােয়লৰ স ান

সকল, সহায় কৰা; িয মা েহ আমাৰ জািতৰ িবধানৰ আৰু এই ঠাইৰ

িবৰেু আটাই ঠাইেত সকেলা লাকক িশ া িদব লািগেছ, এই জেনই

তওঁ। ইয়াৰ বািহেৰও ীক মা হেকা মি ৰৰ িভতৰৈল আিন, এই পিব

ঠাই অপিব কিৰেল।” ২৯ িকয়েনা তওঁেলােক আেগেয় িফম নােমেৰ

ইিফচীয়া এজনক নগৰৰ মাজত পৗলৰ লগত দিখিছল; আৰু তওঁ

তাক মি ৰৰ িভতৰৈল আিনিছল বিুল তওঁেলােক ভািবিছল। ৩০ তােত

গােটই নগৰ অি ৰ হাৱাত, মা হেবাৰ লিৰ আিহ পৗলক ধিৰ মি ৰৰ

পৰা বািহৰৈল টািন ল গল আৰু তিতয়াই ৱাৰেবাৰ ব কৰা হল। ৩১

এইদেৰই তওঁেলােক তওঁক বধ কিৰবৈল য কেৰাঁেতই, িযৰচূােলমৰ

গােটইখনত ল ুল লগাৰ কথা স দলৰ হাজাৰৰ সনাপিতেয় িনেল,

৩২ তিতয়াই তওঁ সনােবাৰৰ সেত এশৰ সনাপিতিবলাকক লগত

ল তওঁেলাকৰ ওচৰৈল বগাই আিহল। তােত তওঁেলােক হাজাৰৰ

সনাপিত আৰু সনােবাৰক দিখ, পৗলক কাবাবৈল এিৰেল। ৩৩

পাছত হাজাৰৰ সনাপিতেয় ওচৰৈল আিহ, তওঁক ধিৰ, ডাল িশকিলেৰ

বাি বৈল আ া িদেল; পাছত িধেল‐ “এইেটা কান আৰু িক না

কিৰেল।” ৩৪ তােত লাক সকলৰ মাজত বেলগ বেলগ মা েহ বেলগ

বেলগ কথােৰ িৰিঙয়া‐িৰিঙ কৰাত, কালাহলৰ কাৰেণ তওঁ এেকা িন য়

কিৰব নাৱািৰ, পৗলক গৰ িভতৰৈল িনবৈল আ া িদেল। ৩৫ পাছত

জখলাত উেঠােত, লাক সকলৰ উ তাৰ কাৰেণ, সনােবাৰৰ াৰাই

তওঁক দািঙ িনয়া হল; ৩৬ িকয়েনা লাক সকেল পােছ পােছ গ িৰিঙয়াই

িৰিঙয়াই কেল, “তাক দূৰ কৰক”। ৩৭ পাছত পৗলক গৰ িভতৰৈল

িনবৈল ধেৰােতই, তওঁ হাজাৰৰ সনাপিতক কেল, “আেপানাৰ আগত মই

িকছু কথা কবৈল পােৰাঁ ন?” তিতয়া সনাপিতেয় িধেল, “তুিম ীক

ভাষা কব জানা ন? ৩৮ িয জন িমচৰীয়াই ইয়াৰ আেগেয় ঘাতক সকলৰ

মাজৰ চািৰ হাজাৰ মা হক উচতাই লগত ল অৰণ ৈল গিছল, তুিম

সই জন নােহাৱা ন?” ৩৯ িক ু পৗেল কেল, “মই িকিলিকয়া দশৰ

তাচ নগৰৰ িয দী মা হ, সামা মা হ নহওঁ। িবনয় কেৰাঁ, মা হেবাৰৰ

আগত কথা কবৈল মাক অ মিত িদয়ক।” ৪০ পাছত তওঁক অ মিত

িদয়াত, পৗেল জখলাৰ ওপৰত িথয় হ, মা হেবাৰৰ স খূত হাত দািঙ

স াষণ জনােল; তাৰ পাছত লাক সমহূ অিত িনজম িদ থািকল আৰু তওঁ

ই ী ভাষােৰ তওঁেলাকক কবৈল আৰ কিৰেল,

২২ হ ভাই আৰু িপতসৃকল, এিতয়া আেপানােলাকৰ আগত মই

িনজৰ পে িয উ ৰ িদম, সই িবষেয় নকেচান৷ ২ যিতয়া

লাকসকেল ই ী ভাষােৰ কথা কাৱা িনেল, তিতয়া তওঁেলাক িনমাত

হ’ল৷ তওঁ কেল, ৩ “মই িয দী মা হ, িকিলিকয়া দশৰ তাচ নগৰ মাৰ

ওপজা ঠাই, িক ু এই নগৰত িতপািলত হ, গমলীেয়ল অধ াপকৰ

চৰণত িঠকমেত আমাৰ পবূ‐পৰুষু সকলৰ পৰা চিলত িবধানৰ িশ া

পােলাঁ; আৰু আিজ আেপানােলাক যেন হ আেছ, মেয়া সইদেৰ ঈ ৰৈল

উৎসাহী হ আিছেলাঁ; ৪আৰু এই পথৰ পৰুষু আৰু মিহলা সকলক বাি

ব ীশালত শাধাই িদ, আনিক মৰণৈলেক তওঁেলাকৰ ওপৰত তাড়না

কিৰিছেলাঁ৷ ৫ এই িবষেয় মহা‐পেুৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকলৰ সমাজ

খেনা মাৰ সা ী আেছ৷ তেখত সকলৰ পৰাই প ল, দে চকত িয

সকল এই পথৰ ভাইআিছল, সই লাকসকলক দ িদ বাি িযৰচূােলমৈল

আিনবৰ কাৰেণ তাৈল যা াও কিৰিছেলাঁ৷ ৬ িক ু মই যা া কিৰ দে চক

নগৰৰ ওচৰ পাওঁেত, পৰীয়া সময়ত অক ােত আকাশৰ পৰা উ ল

পাহৰ আিহ মাৰ চািৰওফােল কািশত হ’ল৷ ৭ তােত মই মািটত বাগিৰ

পিৰেলাঁ আৰু ‘ হ চৗল, হ চৗল, মাক িকয় তাড়না কিৰছা?’ মাৈল

কাৱা এেন বাণী িনেলাঁ৷ ৮ মই উ ৰ িদেলাঁ, “ হ ভু, আপিুন কান?”

তওঁ মাক ক’ ল, ‘তুিম িয জনক তাড়না কিৰছা, মই সই নাচৰতীয়া

যীচু৷’” ৯ মাৰ স ীসকেলও সই পাহৰ দিখবৈল পােল, িক ু মাক

কথা কাৱা জনৰ মাত না নািছল৷ ১০ পাছত মই িধেলাঁ, ‘ ভু, মই

িক কিৰব লািগব’? ভুেৱ মাক ক’ ল, ‘উঠা আৰু দে চকৈল যাৱা;

তােত তুিম কিৰবলগীয়া িয িয আেছ, সই সকেলােবাৰৰ িবষেয় তামাক

তােত কাৱা হ’ব৷’ ১১ সই পাহৰৰ তাপৰ কাৰেণ মই দখা পাৱা

নািছেলাঁ, সেয়েহ স ীসকলৰ হাতত ধিৰ দে চকৈল গ’ লা৷ ১২ পােছ

সই নগৰ িনবাসী ই দী সকলৰ মাজত খ ািত পাৱা অনিনয় নােমেৰ

িবধানৰ ভ এজনক লগ পােলাঁ৷ ১৩ পাছত তওঁ আিহ মাৰ ওচৰত িথয়

হ কেল, ‘ হ ভাই চৗল, দিৃ পাৱা৷’ সই মু তেত মই তওঁক দখা

পােলাঁ৷ ১৪ পাছত তওঁ মাক কেল, ‘আমাৰ ওপৰ‐পৰুষু সকলৰ ঈ েৰ

তামাক মেনানীত কিৰেল, যােত তুিম ঈ ৰৰ ই া জানা আৰু ধািমক

জনক দখা পাৱা৷ এিতয়া তওঁৰ মখুৰ বাক না; ১৫ কাৰণ িয িয

দিখলা, িনলা, সকেলা মা হৰ আগত তওঁৈল তাৰ সা ী হ’বা৷ ১৬

এিতয়া িকয় পলম কিৰছা? উঠা, তওঁৰ নামত াথনা কিৰ বা াইিজত

হ, িনজৰ পাপ ধইু পেলাৱা৷’ ১৭ তাৰ পাছত মই িযৰচূােলমৈল উলিট

আিহ মি ৰত াথনা কিৰ থােকােত মু া গ’ লা৷ ১৮ তােত তওঁ মাক

কাৱা িনেলা, ‘তুিম লৰালিৰৈক িযৰচূােলমৰ পৰা বগাই ওলাই যাৱা,

িকয়েনা এই মা হেবােৰ তুিম মাৰ িবষেয় িদয়া সা হণ নকিৰব৷’ ১৯

মই ক’ লা, ‘ হ ভু, মই য েত ক নাম‐ঘৰত সামাই তামাক িব াস

কৰা সকলক কাবাই কাবাই ব ীশালত থিছেলাঁ ২০আৰু তামাৰ

সা ী ি ফানৰ ৰ পাতৰ সময়ত, মেয়া িনেজ ওচৰত িথয় হ স িত িদ,

তওঁক বধ কৰা সকলৰ কােপাৰ ৰািখিছেলাঁ৷’ ২১ িক ু তওঁ মাক কেল,

‘ যাৱা, িকয়েনা মই তামাক ৈৰত থকা অনা‐ই দী সকলৰ ওচৰৈল

পিঠয়াম৷’ ২২ এইিখিনৈলেক তওঁৰ কথা িন, তওঁেলােক িচঞিৰ কেল,

“এেন মা হক পিৃথৱীৰ পৰা দূৰ কৰক: িকয়েনা িস জীয়াই থকাৰ যাগ

নহয়৷” ২৩ তওঁেলােক িৰিঙয়াই িৰিঙয়াই, িনজৰ িনজৰ কােপাৰ পলাই,

ওপৰৈল ধিুল উৰৱুাই থােকাঁেত, ২৪ হাজাৰৰ সনাপিতেয় পৗলক গৰ

িভতৰৈল িনবৈল আ া িদেল আৰু তওঁৰ অিহেত মা হেবােৰ িক কাৰণত

এেনদেৰ আটাহ পািৰেছ, সই িবষেয় জািনবৈল তওঁক চাবেুকেৰ কাবাই

িধবৈল আ া িদেল৷ ২৫ পাছত তওঁক চাবেুকেৰ কাবাবৈল চামৰাৰ

িফটােৰ ব া হ’ল, তিতয়া পৗেল ওচৰত িথয় হ থকা এশৰ সনাপিতক

কেল, “িবনা দ া ােৰ ৰামীয়া মা হক চাবেুকেৰ কাবাবৈল আইন মেত

আেপানােলাকৰ মতা আেছ ন?” ২৬ এশৰ সনাপিতেয় এই কথা িন

হাজাৰৰ সনাপিতৰ ওচৰৈল গ কেল, “আপিুন িক কিৰবৈল উদ ত হেছ?

িকয়েনা এই মা হ জন এগৰাকী ৰামীয়া নাগিৰক৷” ২৭ তিতয়া হাজাৰৰ

সনাপিতেয় আিহ তওঁক কেল, “ মাক কাৱােচান, তুিম এগৰাকী ৰামীয়া

নাগিৰক ন?” পৗেল কেল, “হয়”৷ ২৮ হাজাৰৰ সনাপিতেয় উ ৰ িদেল,

“মই ভােলমান ধন ভিৰেহ নাগিৰক লাভ কিৰিছেলাঁ৷” িক ু পৗেল কেল,

“মই জ েতই এজন ৰামীয় নাগিৰক৷” ২৯ তিতয়া িয সকেল তওঁৰ

সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল উদ ত হিছল, তওঁেলােক তিতয়াই তওঁৰ ওচৰৰ

পৰা িচ গ’ল আৰু হাজাৰৰ সনাপিতেয় পৗল এগৰাকী ৰামীয়া নাগিৰক

বিুল জািন ভয় খােল, কাৰণ তওঁ িনেজ তওঁক ব াইিছল৷ ৩০ পাছিদনা

ই দী সকেল পৗলক িক অপবাদ িদিছল, হাজাৰৰ সনাপিতেয় তাৰ

িন য়তা জািনব িবচািৰেল৷ গিতেক তওঁক বাে ানৰ পৰা মকুিল কিৰ
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িদেল আৰু ধান পেুৰািহত সকল আৰু মহাসভাৰ সকেলােক গাট খাবৈল

আ া িদেল৷ পাছত তওঁ পৗলক নমাই আিন তওঁেলাকৰ মাজত উপি ত

কৰােল৷

২৩ পৗেল মহাসভাৈল পানপটীয়াৈক চাই ক’ ল, “ হ ভাইসকল, মই

সকেলা িবষয়েত উ ম িবেবেকেৰ ঈ ৰৰ জাৰ দেৰআিজৈলেক

আচৰণ কিৰ আেছাঁ৷” ২ এেনেত অনিনয় নােমেৰ মহা‐পেুৰািহেত, ওচৰত

িথয় হ থকা সকলক তওঁৰ মখুত মািৰবৈল আ া িদেল৷ ৩ তিতয়া

পৗেল তওঁক ক’ ল, “ হ বগাৈক িলপা গড়, ঈ েৰ আেপানাকেহ অ◌াঘাত

কিৰবৈল উদ ত হআেছ৷ আপিুন িবধানৰ মেত মাৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল

বিহ আেছ, ন সই িবধান উল ন কিৰ মাক মািৰবৈল আ া িদেছ?” ৪

তােত ওচৰত িথয় হ থকা সকেল ক’ ল, “তই ঈ ৰৰ মহা‐পেুৰািহতক

অপমান কৰ ন?” ৫ পৗেল ক’ ল, “ হ ভাইসকল, এওঁ য মহা‐পেুৰািহত,

সই িবষেয় মই জনা নািছেলা৷ িকয়েনা িলখা আেছ, ‘তুিম জাতীয়

লাকৰ শাসনকতাক ‐বাক বিুলবা৷’” ৬ পাছত পৗেল তওঁেলাকৰ

এভাগ ফৰীচী, এভাগ চ ূকী বিুল জািন, মহাসভাত িৰিঙয়াই ক’ ল, “ হ

ভাইসকল, মই ফৰীচী, আৰু এজন ফৰীচীৰ পেুতক৷ কাৰণ মতৃসকলৰ

পনুৰু ানৰ আশাৰ িবষেয় মাৰ সাধ‐িবচাৰ হেছ৷” ৭ তওঁ এই কথা

কওঁেত, ফৰীচী আৰু চ ূকী সকলৰ মাজত িববাদ হ’ল, আৰু লাকসকল

ভাগত ভাগ হ’ল৷ ৮ িকয়েনা চ ূকীসকেল পনুৰু ান, গৰ দূত আৰু

আ া, এইেবাৰ নাই বিুল কয়, িক ু ফৰীচী সকেল সইেবাৰ ীকাৰ কেৰ৷

৯ তােত বৰৈক ল ুল হ’ল আৰু ফৰীচীসকলৰ ফলীয়া িবধানৰ অধ াপক

সকলৰ কইজনমােন উিঠ বা যু কিৰ ক’ ল, “আিম এই মা হ জনৰ

ওচৰত এেকা দাষ নাপাও৷ যিদ কােনা আ া নাইবা দূেত দে চকৰ

পথত সঁচাৈক তওঁৰ সেত কথা ক’ ল;” ১০ তিতয়া অিতশয় িববাদ হ’ল,

তওঁেলােক পৗলক ডাখৰ ডাখৰ কিৰব বিুল হাজাৰৰ সনাপিতেয় ভয়

কিৰ, সনােবাৰক নািম গ তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা তওঁক বেলেৰ কািঢ়

গৰ িভতৰৈল িনবৈল আ া িদেল৷ ১১ তােত সই ৰািত ভুেৱ তওঁৰ

ওচৰত িথয় হ ক’ ল, “িনভয় হাৱা, িকয়েনা িযৰচূােলমত যেনৈক মাৰ

িবষেয় সা িদলা, ৰাম নগৰেতা তেনৈক সা িদব লািগব৷” ১২

পাছ িদন ৰািতপৱুা হাৱাত ই দী সকেল এক পৰামশ হ, পৗলক বধ

নকৰাৈলেক আিম ভাজন‐পান নকেৰাঁ বিুল, শপেতেৰ িনজেক বাি েল৷

১৩ সই চ া কৰা লাক চি শ জনতৈক অিধক আিছল৷ ১৪ তওঁেলােক

ধান পেুৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকলৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “ পৗলক বধ

নকৰাৈলেক আিম এেকা নাখাওঁ, এই শপত খাই িনজেক বাি েলাঁ৷ ১৫

এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ মহাসভাৰ সেত এই িবষেয় অিধক িনি ত

ভােব জািনবৰ ছেলেৰ, আেপানােলাকৰ ওচৰৈল তওঁক আিনবৰ বােব

হাজাৰৰ সনাপিতৰ আগত আেবদন কিৰব, তিতয়া িস আেপানােলাকৰ

ওচৰ আিহ নাপাওঁেতই আিম তাক বধ কিৰবৈল সাজু হ থািকম৷” ১৬

িক ু পৗলৰ ভািগিনেয়েক তওঁেলাকৰ এই খাপ িদয়া কথা িন, গত

সামাই গ পৗলক ক’ ল৷ ১৭ তিতয়া পৗেল এজন এশৰ সনাপিতক

মািত ক’ ল, “এই ডকাক হাজাৰৰ সনাপিতৰ ওচৰৈল ল যাৱা, িকয়েনা

তওঁৰ আগত এই িবষেয় কােনা স াদ জনাবৈল আেছ৷” ১৮ তিতয়া

তওঁ তাক লগত ল হাজাৰৰ সনাপিতৰ ওচৰৈল গ ক’ ল, “আেপানাৰ

আগত এই ডকাৰ িকবা কথা কবৈল আেছ বিুল ব ীয়াৰ পৗেল মাক

মািত আেপানাৰ ওচৰৈল ইয়াক আিনবৈল িমনিত কিৰেল৷” ১৯ হাজাৰৰ

সনাপিতেয় তাক হাতত ধিৰ ল, এফলীয়া হ পেুত িধেল, “ মাক

ক’বৈল তামাৰ িক কথা আেছ?” ২০ ডকাজেন ক’ ল, “আপিুন পৗলৰ

িবষেয় িধ জািনব খাজাৰ িনিচনাৈক, তওঁক কািলৈল মহাসভাৈল যন

ল যাব, আেপানাৰ আগত এেন িনেবদন কিৰবৈল ই দী সকেল িস া

কিৰেছ৷ ২১ এেতেক আপিুন তওঁেলাকৰ কথা িনব, কাৰণ তওঁেলাক

চি শ জনতৈক অিধক মা েহ পৗলক বধ নকৰাৈলেক ভাজন‐পান

নকেৰাঁ বিুল িত া কিৰেছ আৰু এই িত ােৰ িনজেক বাি খাপ

িদ আেছ৷ আনিক তওঁেলাক সাঁজু হ আেপানাৰ অ মিতৈল বাট চাই

আেছ৷” ২২ তিতয়া হাজাৰৰ সনাপিতেয় সই ডকাক িবদায় িদয়াৰ পেূব

এই আেদশ িদেল, “তুিম য এইেবাৰ কথা মাৰ আগত কাশ কিৰলা,

পনুৰ কােকা নকবা৷” ২৩ তিতয়া তওঁ এশৰ সনাপিত সকলৰ জনক

ওচৰৈল মািত আিন আ া িদেল, “ৰািত ন বজাত চীজািৰয়া যাবৈল শ

জন স , স ৰ জন অ ােৰাহী আৰু শ বৰছা‐ধাৰী স যু ত কৰা৷”

২৪আৰু পৗলক িনৰাপেদ ফীিল দশািধপিতৰ ওচৰৈল ব ৱাই ল

যাৱা বাহেনা যু ত কিৰবৈল তওঁেলাকক আ া িদেল। ২৫ পাছত তওঁ

এইদেৰ প িলিখ িদেল, ২৬ “মহামিহম ীযু ফীিল দশািধপিতৈল

ৗিদয় লিুচয়ৰ নম াৰ৷ ২৭ এই মা হ জনক ই দী লােক ধিৰ বধ

কিৰবৈল উদ ত হেছ, সনােবােৰ সেত গ, এওঁ এজন ৰামীয়া মা হ

বিুল জািন, মই এওঁক উ াৰ কিৰেলাঁ৷ ২৮ পাছত িক কাৰেণ তওঁেলােক

এওঁক অপবাদ িদেছ, তাক জািনবৰ মেনেৰ তওঁেলাকৰ মহাসভাৈল

এওঁক িনয়াও হিছল৷ ২৯ তােত াণদ বা কাৰাদ ৰ ব ন পাৱাৰ

যাগ এেন কােনা অপবাদ িদয়া হাৱা নাই, িক ু তওঁেলাকৰ িবধানৰ

ওপৰত বাদ‐িবচাৰ কিৰ কােনা দাষ ধৰা যনেহ পােলাঁ৷ ৩০ পাছত

এওঁৰ িবৰেু কৰা চ া ৰ কথা মাক জেনাৱা হ’ল আৰু সেয় িস

হাৱাৰ আগ ুক দিখ, মই তৎ ণাৎ এওঁক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠাই

িদেলাঁ আৰু এওঁৰ চৰীয়া সকলেকা আেপানাৰ আগত এওঁৰ িবৰেু

গাচৰ কিৰবৈল আ া িদেলাঁ৷ ইিত।” ৩১ পাছত সনা সকেল আ া

অ সােৰ ৰািতেত পৗলক তুিল, আ পাি নগৰৈল িনেল৷ ৩২ িক ু

পাছিদনা অ ােৰাহী সকলক তওঁৰ লগত যাবৈল িদ গৈল উলিট আিহল৷

৩৩ পাছত তওঁেলােক চীজািৰয়া পাই, দশািধপিতক প খন িদ, তওঁৰ

আগত পৗলেকা হািজৰ কৰােল৷ ৩৪ তিতয়া তওঁ সই প পিঢ় পৗল

কান েদশৰ বিুল িধেল; পােছ িকিলিকয়াৰ বিুল জািন, ৩৫ তওঁ ক’ ল,

“ তামাৰ চৰীয়ােবাৰ আিহেলেহ মই তামাৰ কথা িনম৷” তিতয়া তওঁ

হেৰাদৰ ি টিৰয়মত ৰািখবৈল তওঁক আ া িদেল৷

২৪ পাঁচ িদনৰ মৰূত, মহা‐পেুৰািহত অনিনয়ই কইজনমান পিৰচাৰক

আৰু ত ু নােমেৰ এজন উকীেল সেত আিহ দশািধপিতৰ

আগত পৗলৰ িবৰেু অিভেযাগ িদেল। ২তাৰ পাছত পৗল দশািধপিতৰ

আগত অ◌ািহ িথয় হ’ল, ত ু ই তওঁক দাষােৰাপ কিৰবৈল ধিৰেল আৰু

দশািধপিতক ক’ ল, “ হ মহামিহম ফীিল , আেপানাৰ াৰাই আিম

মহাশাি ভাগ কিৰেছাঁ আৰু আেপানাৰ ৰদিশতাই আমাৰ জািতৈল

অেনক উ িত সাধন কিৰেছ, ৩ সকেলােৱ ইয়াক স ণূ কৃত তােৰ

ীকাৰ কিৰেছাঁ। ৪ গিতেক আেপানাৰ অিধক সময় আিম যন নলওঁ, এই

কাৰেণ িনেবদন কেৰাঁ, আপিুন অ হ কিৰ ন হ আমাৰ অলপ কথা

নক। ৫ িকয়েনা আিম দিখবৈল পােলাঁ, য এই মা হেটা মহামাৰী ৰপূ

আৰু গােটই জগত িনবাসী ই দী সকলৰ মাজত ৰাজে াহ কৰাওঁতা আৰু

নাচৰতীয়া সকলৰ দলৰ অ ণী৷ ৬ ইয়াৰ বািহেৰও, ই মি ৰ অ িচ

কিৰবৈল চ া কিৰিছল; সই বােব আিম তাক আটক কিৰ ৰািখেলাঁ। ৭

িক ু ধান সনাপিত লিুচয় আিহ বৰ বেলেৰ আমাৰ হাতৰ পৰা পৗলক

কািঢ় আিনেল৷ ৮আপিুন যিতয়া সাধ‐িবচাৰত পৗলক কিৰব,

তিতয়া আিম িয িয অপবাদ এওঁক িদেছাঁ, সই িবষেয় সকেলা বিুজব

পািৰব৷” ৯ তােত ই দী সকেলও এেকলগ হ পৗলক দাষােৰাপ কিৰেল

আৰু এইেবাৰ কথা সঁচা বিুল ক’ ল। ১০ পাছত দশািধপিতেয় পৗলক

ক’বৈল সে ত িদয়াত, পৗেল ক’বৈল আৰ কিৰেল, “আপিুন অেনক

বছৰৰ পৰা এই জািতৰ িবচাৰকতা হ আেছ, ইয়ােক জািন মই হিষত

মেনেৰ িনজৰ পে উ ৰ িদব খিুজেছাঁ৷ ১১ কাৰণ অ স ান কিৰেল

আপিুন জািনব পািৰব য, মই ভজনা কিৰবৈল িযৰচূােলমৈল যাৱা আিজ

বাৰ িদন মােথান হেছ; ১২ তাত এওঁেলােক মি ৰত বা নাম‐ঘৰত বা

নগৰেতই হওক, কােনা ব ি ৰ সেত মাক বাদ‐িবচাৰ বা লাক সকলক

উচটাই উে িজত কিৰ অশাি সিৃ কৰাও কােনও দখা নাই; ১৩আৰু

এিতয়া িয িয অপবাদ মাক িদেছ, এই িবষেয় এেকা মাণ আেপানাৰ

আগত িদব নাৱােৰ। ১৪ িক ু আেপানাৰ আগত মই ইয়ােক ীকাৰ

কেৰাঁ য, িবধান‐শা ত িলখাৰ দেৰ সকেলা কথা পালন কিৰ, এেখত

সকেল িয পথক িবধম বােল, সই পথ অ সােৰ মই ওপৰ‐পৰুষু সকলৰ
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ঈ ৰৰ আৰাধনা কেৰাঁ আৰু ভাববাদী সকলৰ পু কত িয িয িলখা আেছ,

সই সকেলােক িব াস কেৰাঁ৷ ১৫আৰু ধািমক, অধািমক, এই িবধ

লাকৰ পনুৰু ান হ’ব বিুল এেখত সকেল িয আশােৰ বাট চাই আেছ,

ঈ ৰত মেয়া সই আশা কেৰাঁ। ১৬এই কাৰেণ ঈ ৰৈল আৰু মা হৈল

িনি ে িবেবক ৰ া কিৰবৈল মেয়া সদায় য কিৰ আেছাঁ। ১৭ এিতয়া

িকছু বছৰৰ মৰূত মই িনজৰ জািতৰ মা হক দান আিন িদবৰ বােব আৰু

নেবদ উৎসগ কিৰবৈল আিহিছেলা। ১৮ এিতয়া সই কাযেতই এিচয়াৰ

িকছুমান ই দী লােকেহ মাক িযৰচূােলম মি ৰত িচকৃত উৎসৱত

পােল; মাৰ লগত আন কােনা ব ি ও নাই, িক ু এেখত সকেলেহ

ৰামৰুা লগােল। ১৯ ইয়াৰ উপিৰ মাৰ অিহেত যিদ এেখত সকলৰ

কােনা কথা আিছল, তেনহেল আেপানাৰ ওচৰত ব ি সমেূহ িনেজ

আিহ গাচৰ িদব লািগিছল। ২০ নতুবা, মই মহাসভাৰ আগত িথয় হ

থােকাঁেত, এই এেকই লাক সমেূহ মাৰ িক দাষ পােল, সই িবষেয়

এেখত সকেল িনেজই কাৱা উিচত আিছল; ২১ নহেল এিতয়া িয িবষয়ৰ

কথা মই আেপানােলাকৰ আগত িচঞিৰ কেছাঁ, তেনদেৰ, ‘মতৃসকলৰ

পনুৰু ান’ৰ িবষেয় আিজ আেপানােলাকৰ আগত মাৰ সাধ‐িবচাৰ

হেছ৷” ২২ ফীিলে সই পথৰ িবষেয় ভালৈক জনা বােব, সাধ‐িবচাৰ

িগত ৰািখ তওঁেলাকক ক’ ল, “লিুচয় হাজাৰৰ সনাপিত িযৰচূােলমৰ

পৰা আিহেল আেপানােলাকৰ কথা স ণূৈক জািনব পািৰম।” ২৩ পাছত

পৗলক পহৰা িদবৈল, িক ু মৰেমেৰ আৰু সৱা কিৰবৈল অহা তওঁৰ

আ ীয় সকলক িনেষধ নকিৰবৈল তওঁ এশৰ সনাপিতক আ া িদেল৷

২৪ িকছুিদনৰ পাছত ফীিলে , িচলা নামৰ তওঁৰ ই দী ভাযাৰ সেত

আিহ, পৗলক মতাই আিন, ী যীচুত িয িব াস, সই িবষেয় তওঁৰ পৰা

িনেল। ২৫ তওঁ ধািমকতা, ইি য়‐দমন, আৰু ভিবষ ত সাধ‐িবচাৰৰ

িবষেয় যিু দখৱুাওঁেত, ফীিলে াসযু হ উ ৰ িদেল; “এিতয়া

স িত যাৱা; মই আজিৰ পােল পাছত তামাক মতাই আিনম৷” ২৬আৰু

পৗেল তওঁক ধন িদব বিুল তওঁ আশা কিৰ, ঘেন ঘেন তওঁক মতাই

কেথাপকথন কিৰেল। ২৭ িক ু বছৰৰ মৰূত পিকয় ফীে ফীিল ৰ পদ

পােল, তােত ফীিলে ই দী সকলৰ ি য়পা হবৈল ই া কিৰ, তওঁ

পৗলক ৰখীয়াৰ অধীনত থ গ’ল৷

২৫ ফী সই েদশৈল আিহ, িতন িদনৰ পাছত চীজািৰয়াৰ পৰা

িযৰচূােলমৈল গ’ল। ২ তােত ধান পেুৰািহত সকেল আৰু ই দী

সকলৰ ধান লােক তওঁৰ আগত পৗলৰ িবৰেু দঢ়ৃভােৱ জনােল৷

৩এেন উে েশ েৰ ফী ক অ হ যাচনা কিৰ িনেবদন কিৰেল, যােত

তওঁ মা হ পঠাই পৗলক িযৰচূােলমৈল ল আেহ, আৰু তওঁেলােক যন

বাটেত খাপ িদ পৗলক বধ কিৰব পােৰ, সই িবষেয় পিৰক না কিৰব

ধিৰেল। ৪ িক ু ফী তওঁেলাকক উ ৰ িদেল, য পৗলক চীজািৰয়াত

ব ী কিৰ ৰখা হেছ আৰু সেয়েহ সানকােল তওঁ িনেজ তাৈলেক

যাব। ৫ গিতেক, তওঁ ক’ ল, “যিদ সই মা হৰ কােনা দাষ আেছ,

তেনহেল তামােলাকৰ মাজৰ কইজনমান শি ম লােক মােৰ সেত

গ, তওঁৰ ওপৰত গাচৰ কৰক৷” ৬ পাছত তাত আঠ দহ িদনতৈক

বিচ িদন নাথািক, তওঁ চীজািৰয়াৈল িচ গ’ল৷ পাছিদনা তওঁ িবচাৰৰ

আসনত বিহ, পৗলক আিনবৈল আ া িদেল। ৭ পাছত তওঁ উপি ত

হাৱাত িযৰচূােলমৰ পৰা অহা ই দী সকেল তওঁৰ চািৰওফােল িথয় হ,

তওঁক অেনক িবষয়ত ৰতুৰ দাষ িদব ধিৰেল, িক ু তওঁেলােক এেকা

মাণ দখৱুাব নাৱািৰেল। ৮ তিতয়া পৗেল িনজৰ পে উ ৰ িদ

ক’ব ধিৰেল, “ই দী সকলৰ িবধানৰ, বা মি ৰৰ, বা চীজাৰৰ িবৰু মই

এেকা পাপ কৰা নাই।” ৯ িক ু ফীে ই দীসকলৰ ি য়পা হাৱাৰ ই া

কিৰেল। তওঁ উ ৰ িদ পৗলক ক’ ল, “তুিম িযৰচূােলমৈল গ, তােত

মাৰ আগত এইেবাৰৰ িবষেয়, তামাৰ সাধ‐িবচাৰ হবৈল ই া কৰা

ন?” ১০ পৗেল ক’ ল, “মই চীজাৰৰ িবচাৰৰ আসনৰ আগত িথয় হ

আেছাঁ; ইয়ােত মাৰ সাধ‐িবচাৰ হাৱা উিচত। মই য ই দীসকলৰ

এেকা অ ায় কৰা নাই, ইয়াক আপিুনও ভালদেৰ জািন আেছ। ১১

এেতেক মই যিদ অ ায়কাৰী হেছাঁ, বা াণদ ৰ যাগ কােনা কম

কিৰেলাঁ, তেনহেল মিৰবৈলেকা অমাি নহওঁ। িক ু তেখতসকেল মাক

িযেবাৰ অপবাদ িদেছ, সইেবাৰ যিদ সঁচা নহয়, তেনহেল তেখত

সকলৰ হাতত মাক শাধাই িদবৈল কােৰা শি নাই। মই চীজাৰক

আপীল কেৰাঁ।” ১২ তিতয়া ফীে ম ী সকলৰ সেত পৰামশ কিৰ

পৗলক ক’ ল, “তুিম চীজাৰত আপীল কিৰলা; এিতয়া তামাক চীজাৰৰ

আগৈল ল যাৱা হ’ব৷” ১৩ িকছুিদনৰ পাছত ৰজা আি আৰু বণীকী

চীজািৰয়াৈল আিহ ফী ক ম লবাদ কিৰেল। ১৪ তওঁ তাত ব িদন

থকাত, ফীে ৰজাৰ আগত পৗলৰ িবষেয় জনােল; তওঁ ক’ ল, “ফীিলে

ব ী কিৰ ৰখা এজন ব ীয়াৰ ইয়াত আেছ। ১৫ যিতয়া মই িযৰচূােলমত

আিছেলাঁ, তিতয়া ই দী সকলৰ ধান পেুৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকেল

তওঁৰ িবষেয় মাক জনাই, িবচাৰ আৰু দ া া যাচনা কিৰিছল। ১৬

তিতয়া মই তওঁেলাকক উ ৰ িদেলাঁ, িয জনৰ নামত অিভেযাগ িদয়া

হেছ, তওঁ যিতয়াৈলেক অিভেযাগকাৰীৰ স খুত আ প সমথন

কিৰবৈল নাৱােৰ, তিতয়াৈলেক তওঁক কােনা লাকৰ হাতত শাধাই

িদয়া ৰামীয়া লাকৰ িনয়ম নাই। ১৭ তিতয়া তেখতসকেল আিহ ইয়ােত

গাট খাৱাত, অলেপা পলম নকিৰ, পাছ িদনাই মই িবচাৰৰ আসনত

বিহেলাঁ, আৰু ব ী কিৰ ৰািখ থাৱা মা হ জনক আিনবৈল আ া িদেলাঁ।

১৮ পাছত চৰীয়ােবােৰ তওঁৰ চািৰওফােল িথয় হ, িয মৰ অপবাদ

তেখত সকেল িদব বিুল মই ভািবিছেলা, এেন এেকা অপবাদ িনিদেল৷

১৯ িক ু তেখত সকেল িনজৰ ধমৰ িবষেয় আৰু পৗেল িয জনক জীয়াই

উঠা বিুল কিছল, এেন যীচু নামৰ কােনা মতৃ এজনৰ িবষয়কৈলেহ

তেখত সকলৰ মত‐পাথক আিছল। ২০ তােত এেন ৱা বাদ‐িবচাৰৰ

িবষয়েবাৰত সংশয় কিৰ মই তওঁক িধেলা, তুিম িযৰচূােলমৈল গ,

এইেবাৰৰ িবষেয় তামাৰ সাধ‐িবচাৰ হবৈল মন কৰা ন? ২১ িক ু

পৗেল ৰাজািধৰাজৰ ওচৰত সাধ‐িবচাৰৰ পৰা িন ি পাবৰ বােব

ৰি ত থািকবৈল আপীল কৰাত, মই চীজািৰয়াৈল নপিঠওঁৱাৈলেক, তওঁক

ৰািখবৈল আ া িদেলাঁ।” ২২ তিতয়া আি ই ফী ক ক’ ল, “ সই মা হ

জনৰ কথা িনবৈল মাৰ মন গেছ৷” ফীে ক’ ল, “কািলৈল তওঁৰ কথা

িনবৈল পাব৷” ২৩ পাছিদনা আি আৰু বণীকী বৰ তােপেৰ আিহ,

হাজাৰৰ সনাপিত সকলক আৰু নগৰৰ মা হেবাৰৰ সেত ৰাজদৰবাৰত

সামাল আৰু ফী ৰ আ ােৰ পৗলক তওঁেলাকৰ আগৈল িনয়া হ’ল। ২৪

তিতয়া ফীে ক’ ল, “ হ ৰজা আি আৰু আমাৰ সেত ইয়াত উপি ত

থকা লাক সমহূ৷ আেপানােলােক এই মা হ জনক য দিখেছ, এই জেনই

সই ব ি ; িয জনৰ িবষেয় িযৰচূােলমৰ আৰু ইয়াত থকা ই দী লাক

সকেলও মাৰ আগত আেবদন কিৰ আটাহ পািৰ কিছল, ই আৰু জীয়াই

থকা উিচত নহয়। ২৫ িক ু মই জািনব পািৰেলাঁ, এওঁ াণদ ৰ যাগ

এেকা কৰা নাই; আৰু এওঁ িনেজ ৰাজািধৰাজৰ ওচৰত আপীল কৰাৰ বােব

মই পঠাবৈল িন য় কিৰেলাঁ৷ ২৬ িক ু আমাৰ ৰাজািধৰাজৈল ইয়াৰ িবষেয়

িলিখবৈল এেকা িন য়তা নাপােলাঁ। এই কাৰেণ এওঁক আেপানােলাকৰ

আগৈল আিনেলা৷ এেতেক সাধ‐িবচাৰ কৰাৰ পাছত, মই যােত িলিখবৰ

বােব কােনা কথা পাওঁ, হ আি ৰজা, সেয়েহ িবেশষৈক আেপানাৰ

আগৈল ইয়াক আিনেলা। ২৭ িকয়েনা কােনা ব ীয়াৰক পঠাওঁেত, তওঁৰ

অিহেত িদয়া অপবাদ নজেনাৱােতা, মই অযিু কৰ যন দেখা।”

২৬ যিতয়া আি ই পৗলক িনজৰ প ত কথা কবৈল অ মিত

িদেল, তিতয়া পৗেল হাত মিল িনজৰ পে উ ৰ িদব ধিৰেল।

২ তওঁ ক’ ল, “ হ ৰজা আি , ই দী সকেল মাৰ িবষেয় িয অিভেযাগ

িদেছ; সই িবষেয় আিজ আেপানাৰ স খুত আ প সমথন কিৰবৈল

পাই িনজেক মই ধ মািনেছা৷ ৩ ই দী সকলৰ মাজত িবেশষৈক িযেবাৰ

নীিত‐িনয়ম আৰু বাদ‐িবচাৰ আেছ, সই সকেলােবাৰৰ িবষেয় আেপানাৰ

ান আেছ; সই বােবই িবনয় কেৰাঁ আপিুন যন ধয ধিৰ মাৰ কথােবাৰ

েন৷ ৪ মাৰ জীৱন‐যাপনৰ িবষেয় ডকা কালেৰ পৰা িনজ জািতৰ লাক

সকেল আৰু িযৰচূােলমত থকা সকেলা ই দী লােক জােন৷ ৫ ইয়াৰ

উপিৰ তেখত সকেল ইয়ােকা জােন য, মই ফৰীচী হেয়া িকদেৰ আমাৰ

ধমৰ সকেলা কিঠন িনয়মেবাৰ পালন কিৰ কৃত ফৰীচী এজনৰ দেৰই
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জীৱন‐যাপন কিৰিছেলাঁ৷ এই িবষেয় তেখত সকেল সা ীও িদব পােৰ৷ ৬

ঈ েৰ আমাৰ পবূপৰুষু সকলৰ আগত িয িত া কিৰিছল, সইেবাৰ পণূ

হাৱাৰ বােবেহ মই এিতয়া সাধ‐িবচাৰত পিৰ, িথয় হ আেছাঁ ৷ ৭ সই

িত াৰ ফল পাবৈল আমাৰ বাৰটা জািতেয়, ৰািতেয়‐িদেন উৎসােহেৰ

আৰাধনা কিৰ, আশা কিৰ আেছ। সই আশাৰ কাৰেণ, হ মহাৰাজ,

ই দী সকেল মাক অপবাদ িদেছ ৷ ৮ ঈ েৰ যিদ মতৃ লাকক পনুৰিু ত

কেৰ তেনহেল আেপানােলােক িকয় অিব াস বাধ কিৰেছ? ৯ মেয়া

সইদেৰ নাচৰতীয়া যীচুৰ নামৰ িবৰেু অেনক িবপৰীত আচৰণ কিৰব

লােগ বিুল িনেজ ভািবিছেলাঁ, ১০আৰু সইদেৰই িযৰচূােলমত কিৰিছেলাঁ৷

ধান পেুৰািহতৰ পৰা অিধকাৰ পাই, অেনক পিব লাকক ব ীশালত

থিছেলাঁ আৰু তেখত সকলক বধ কৰাৰ সময়ত, মই িনেজ স িতও

কাশ কিৰিছেলাঁ৷ ১১ এেনদেৰ মই তেখত সকলক শাি িদ যীচু ী ৰ

িন া কিৰবৈল জাৰ কিৰিছেলাঁ৷ তেখত সকলৰ িবৰেু াভ ইমােনই

তী হ উিঠিছল য, তেখত সকলক তাড়না কিৰবৰ বােব মই িবেদশৰ

চহৰ সমহূৈলেকা যা া কিৰিছেলাঁ৷ ১২ এইদেৰ ধান পেুৰািহতৰ সকলৰ

পৰা অিধকাৰ আৰু আ া‐প পাৱাৰ পাছত, দে চক নগৰৈল যা া

কেৰাঁেত, ১৩ হ মহাৰাজ, পৰীয়া বাটৰ মাজত সূযৰ ৰি তৈকেয়া

দীি মান এিট পাহৰ আকাশৰ পৰা আিহ মাৰ আৰু মাৰ লগত যা া

কিৰ থকা লাক সকলৰ চািৰওফােল কািশত হ’ল৷ ১৪ তিতয়া আিম

সকেলােৱ মািটত বাগিৰ পিৰেলা আৰু এেনেত মই ই ী ভাষােৰ কাৱা

এিট বাণী িনেলাঁ, ‘ হ চৗল, হ চৗল, মাক িকয় তাড়না কিৰছা? জাঙত

লািথ মৰা তামাৈল টান’; ১৫ তিতয়া মই িধেলা, ‘ হ ভু, আপিুন

কান?’ তিতয়া ভুেৱ ক’ ল, ‘িয জনক তুিম তাড়না কিৰছা, মই সই

যীচু৷ ১৬ এিতয়া উঠা, তামাৰ ভিৰত ভৰ িদ িথয় হাৱা; িকয়েনা, তুিম িয

দশনত মাক দখা পালা আৰু ইয়াৰ পাছত এই মা হেবাৰৰ আৰু অনা‐

ই দী সকলৰ হাতৰ পৰা তামাক উ াৰ কিৰ িয দশনত মই তামাক

দখা িদম, সই সকেলা িবষয়ৰ চাৰক আৰু সা ী হ’বৰ বােব তামাক

দাস ৰেূপ মেনানীত কিৰবৈল মই দশন িদেলাঁ; ১৭আৰু অনা‐ই দী সকেল

যন মাক িব াস কৰাৰ াৰাই পাপ‐ মাচন আৰু পিব ীকৃত হাৱা লাক

সকলৰ মাজত ভাগ পায়, ১৮এই মেনাভােৱেৰ তওঁেলাকৰ চ মকুিল

হ’বৈলআৰু অ কাৰৰ পৰা পাহৰৈল, চয়তানৰ মতাৰ অধীনৰ পৰা

ঈ ৰৈল ঘিূৰবৰ কাৰেণ, তওঁেলাকৰ ওচৰৈল মই তামাক িনযু কিৰ

পঠাওঁ, তােত তওঁেলােক ঈ ৰৰ পৰা পাপৰ মা যন পায় আৰু মাক

িব াস কৰাৰ যােগিদ মই যন তওঁেলাকক এই ভাগ িদব পােৰাঁ৷’” ১৯

পৗেল এেনদেৰ পনুৰ ক’বৈল ধিৰেল, “ হ ৰজা আি , মই সই গীয়

দশনক অমা নকিৰ, ২০ দে চক আৰু িযৰচূােলমত থকা লাক সকলৰ

আগত, পাছত িয দীয়া আৰু তাৰ সকেলা অ লৰ লগেত অনা‐ই দী

সকলৰ আগেতা মই চাৰ কিৰেলাঁ, যােত তেখত সকেল মন‐পালটাই

ঈ ৰৈল ঘেূৰ আৰু মন‐পালটনৰ যাগ আচৰণ ঈ ৰৰ সা ােত কেৰ৷ ২১

সই কাৰেণ ই দী সকেল মি ৰত মাক ধিৰ বধ কিৰবৈল চ া কিৰিছল

৷ ২২ এেনেত ঈ ৰৰ পৰা উপকাৰ পাই, আিজৈল িথেৰ আেছাঁ আৰু

সকেলােৰ স খূত সা িদেছাঁ৷ সই মহান জনাৰ িবষেয় ক’বৈল যাওেত

ভাববাদী সকেল আৰু মািচেয় িয িয ঘিটব বিুল কিছল, সই িবষয়ৰ

বািহেৰ আন এেকা কথা কাৱা নাই; ২৩আৰু ী খেভাগৰ পা হয় বা

নহয় আৰু মতৃ লাকৰ পনুৰু ানত থম হ িনজ জািত আৰু অনা‐ই দী

সকলৈল পাহৰ কাশ কিৰব বা নকিৰব, ইয়াৰ িবষেয়েহ মই সৰু বৰ

সকেলােৰ আগত ক’ লা৷” ২৪ তওঁ এইদেৰ িনজৰ পে উ ৰ িদওঁেত,

ফীে বৰ মােতেৰ ক’ ল, “ হ পৗল, তুিম বলীয়া হছা; সৰহ িবদ াই

তামাক বলীয়া কিৰেছ৷” ২৫ িক ু পৗেল ক’ ল, “ হ মহামিহম ফী , মই

বলীয়া হাৱা নাই; সত আৰু েবাধৰ কথােহ কেছাঁ৷ িকয়েনা ৰজােয়া

এই িবষেয় জােন; এই কাৰেণেহ মই তওঁৰ আগত সাহেসেৰ কেছাঁ৷ ২৬

িকয়েনা ৰজােয়া এই িবষেয় জােন; এই কাৰেণেহ মই তওঁৰ আগত

সাহেসেৰ কেছাঁ৷ মই িনি ত য, এই িবষয়েবাৰ কাশ ৰেূপ ঘিটেছ৷

এইেবাৰ লু ৱাই ৰািখব নাৱািৰ কাৰণ ইয়াক গাপেন কৰা হাৱা নাই৷

২৭ হ ৰজা আি , আপিুন ভাৱবাদী সকলৰ কথা িব াস কেৰ ন? মই

জােনা আপিুন িব াস কেৰ৷” ২৮ তিতয়া আি ই পৗলক ক’ ল, “তুিম

মাক ীি য়ান কিৰবৈল অলপ কথােৰই মাৰ বিৃ জ াব খিুজছা৷” ২৯

িক ু পৗেল ক’ ল, “অকল আপিুনেয়ই নহয়, িয সকেল আিজ মাৰ কথা

িনেছ, সই সকেলােৱ অলপ কথােৰ হওক, বা ব কথােৰ হওক, এই

িশকিলৰ ব নৰ বািহেৰ, সকেলাভােৱ যন মাৰ িনিচনা হয়, ঈ ৰৰ

আগত এই াথনা মই কিৰেছাঁ৷” ৩০ তিতয়া ৰজা, দশািধপিত, বণীকী

আৰু তওঁেলাকৰ সেত বহা লাক সকেল উিঠ, ৩১আতৰ হ গ পৰ েৰ

কথা‐বা া কিৰ ক’ ল, “এই মা হ জেন ব ন বা াণদ ৰ যাগ এেকা

কম কৰা নাই৷” ৩২ তিতয়া আি ই ফী ক কেল, “এই মা হ জেন

চীজাৰৰ ওচৰত আপীল নকৰা হ’ ল মকুিল হব পািৰেলেহঁেতন৷”

২৭ পাছত যিতয়া আমাৰ ইটালী দশৈল জাহােজেৰ যাৱাৰ কথা

িনি ত হ’ল, তওঁেলােক পৗল আৰু অ িকছুমান কাৰাব ীক

ৰাজািধৰাজৰ স দলৰ যিুলয় নামৰ এজন এশৰ সনাপিতৰ হাতত

শাধাই িদেল৷ ২আ ামিু য়ৰ পৰা আিহ থকা এখন জাহাজত আিম

উিঠেলা৷ এই জাহাজ খন এিচয়া দশৰ সমু ‐পথৰ উপ লৰ কােষ

কােষ যা া কৰাৰ কথা আিছল৷ তােত আমাৰ লগত িথচলনীকী নগৰৰ

মািকদিনয়াৰ আিৰ াখ আিছল৷ ৩ পাছিদনা আিম চীেদান নগৰৰ পাৰত

নািমেলা৷ ৪ তােত যিুলয়ই পৗলক দয়ােৰ গণ কিৰ ব ু ‐বা ৱ সকলৰ

ওচৰৈল গ াণ জৰুাই আিহবৈল িদেল৷ সই ঠাইৰ পৰা আিম জলযা া

কিৰ যাওঁেত স খুত বতাহ পােলাঁ, সই বােব ীপৰ কােষিদ যাবৈল

লেলাঁ৷ ৫ পাছত িকিলিকয়াৰ আৰু পা ু িলয়াৰ স খুত থকা সাগৰ পাৰ

হ, লিুকয়া দশৰ ‘মৰুা নগৰ’ পােলাঁ৷ ৬ সই ঠাইেত এশৰ সনাপিতেয়,

ইটালী দশৈল যাৱা আেলকেজি য়া নগৰৰ এখন জাহাজ লগ পাৱাত,

আমাক তােত তুিল িদেল৷ ৭এেনদেৰ ব িদন লােহ লােহ গ, কােনা

কােৰ ীদৰ ওচৰ পােলাঁ, তােত বতােহ আমাক বাধা িদয়াত আ ৱাই

যাব নাৱািৰ, ীতী ীপৰ ৰি ত এেলকাৰ কােষ কােষ চ েমানীৰ

স েুখিদ আিহ, ৮ কােনা কােৰ ৰ ঘিুল নােমেৰ এখন ঠাই পােলাঁ;

এই ঠাইৰ ওচৰত লােচয়া নগৰ আিছল৷ ৯ এইদেৰ ব সময় ন হ’ল

আৰু আমাৰ সমু ‐যা াও অিত িবপদ নক হ উিঠিছল; ইয়াৰ উপিৰ

আমাৰ উপবাস পবৰ িদেনা পাৰ হ গ’ল, সেয়েহ পৗেল তওঁেলাকক

পৰামশ িদব ধিৰেল; ১০ তওঁ ক’ ল য, “ হ লাকসকল, মই দিখেছাঁ য

এই যা াত আমাৰ িবপদ আৰু ব িত হব; ইয়াত আমাৰ অকল সাম ী

আৰু জাহাজেৰ নহয়; আনিক আমাৰ ােণা সংকটত পিৰব৷” ১১ িক ু

এশৰ সনাপিতেয় পৗেল কাৱা কথাতৈক জাহাজৰ পথ িনমাণ কৰা

লাক জনৰ আৰু জাহাজৰ গৰাকীৰ কথাতেহ বিছ ৰু িদেল৷ ১২ সই

ব ৰেটা শীতকালত থািকবৰ বােব বিছ িবধাজনক নােহাৱাত, দি ণ‐

পি ম আৰু উ ৰ‐পি ম িদেশ থকা ীতীৰ ফনীক ব ৰ যিদ কােনা

কােৰ পাব পােৰ, তােত শীত কালৰ সময়িখিন থািকবৰ আশােৰ বিছ

ভাগ নািবেক তাৈল যাবৈল ওেলাৱা িবষয়েটাত মত িদেল৷ ১৩ পাছত

দি ণৰ বতাহ অলপ বিলবৈল ধৰাত, তওঁেলাকৰ অিভ ায় িস হাৱা

বিুল ভািব, জাহাজ মিল ীতীৰ ওচেৰিদ যাবৈল ধিৰেল৷ ১৪ িক ু অলপ

সময়ৰ পাছেত উৰা েলা নামৰ বৰ ধমুহুা বতাহ ীপেটাৰ ইমৰূৰ পৰা

িসমৰূৈল বিলব ধিৰেল; ১৫ তিতয়া আমাৰ জাহাজ খন সই ধমুহুাৰ

মাজত সামাই পিৰল৷ বাধা নউিচ আগবািঢ়ব নাৱাৰাত বতাহৰ গিতত

চিল যাবৰ বােব জাহাজ খনত পাল তিৰ িদয়া হ’ল; তিতয়া বতাহৰ বলেত

জাহাজ খন চিল যাব ধিৰেল৷ ১৬ এেনদেৰ আিম কৗদা নােমেৰ এটা সৰু

ীপৰ আঁেৰ আঁেৰ গ থািকেলা; তােত কােনা কােৰ জাহাজৰ লগত

থকা সৰু নাও খন তুিল লবৈল স ম হ’ল৷ ১৭ তাৰ পাছত নাও খন তুিল

ল, তাত থকা ৰছী ব ৱহাৰ কিৰ কােনা কােৰেৰ জাহাজ খন তেলিদ

মৰাই বাি েল; িক ু চুি নামৰ বািলৰ বাধােটাত জাহাজ খন লািগব বিুল

ভািব ভয় খােল আৰু পাল নমাই িদ, আগবািঢ় যাব ধিৰেল৷ ১৮ তােত

ধমুহুাৰ েকাপ বািঢ় যাৱাত জাহাজ খন বয়াৈক ঢলং‐পলং কিৰবৈল

ধৰাত, পাছিদনা তওঁেলােক জাহাজ খনৰ পৰা িকছুমান সাম ী পলাবৈল

ধিৰেল৷ ১৯ িতিন িদনৰ িদনা তওঁেলােক িনজ হােত জাহাজৰ সঁজিুলেবাৰ
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পলাই িদেল৷ ২০ ধমুহুাৰ েকাপ েম বািঢ় থকাত আৰু কইবািদনৈল

সূয, তৰাও নােলাৱাৈক থকাত আমাৰ াণৰ াৰ সকেলা আশা নােহাৱা

হিছল৷ ২১ তােত তওঁেলােক কইবািদেনা লেঘােন থকাত, পৗেল

তওঁেলাকৰ মাজত িথয় হ ক’ ল, “ হ লাকসকল, আেপানােলাকৰ এই

িবপদ আৰু িত নহেলেহেতন যিদ মাৰ কথা িন ীতীৰ পৰা জাহাজ

এিৰ িনিদেলেহঁেতন৷ ২২ িক ু এিতয়াও মই আেপানােলাকক উৎসাহ

িদওঁ, অ◌ােপানােলােক সাহস কৰক; িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজৰ

কােনা জীৱেৰ াণ হািন নহব, মা জাহাজ খনৰেহ িত হ’ব৷ ২৩

িকয়েনা মই িয জন ঈ ৰৰ লাক আৰু িয জনৰ মই আৰাধনা কেৰাঁ;

তওঁৰ দূেত যাৱাৰািত মাৰ ওচৰত দখা িদেল; ২৪আৰু িথয় হ ক’ ল

‘ হ পৗল, তুিম ভয় নকিৰবা৷ চীজাৰৰ আগত তুিম িথয় হ’ব লািগব আৰু

চাৱা, তামাৰ লগত যাৱা সকেলা মা হক ঈ েৰ অ হ কিৰ তামাক

িদেল৷’ ২৫ এই কাৰেণ, হ মাৰ ি য় সকল, আেপানােলােক সাহস

কৰক; িকয়েনা মাক যেনৈক ক’ ল, তেনৈক িন য় ঘিটব৷ ঈ ৰত মাৰ

এেন িব াস আেছ৷ ২৬ িক ু আিম কােনা এটা ীপত উিঠব লািগব৷”

২৭এেনদেৰ ধমুহুাৰ মাজত ইফাল‐িসফাল কিৰ আি য়া সমু ত ায়

চৗ ৰািত পাৰ হ যাৱাত, মাজিনশা জাহাজৰ খালাচী সকেল বামৰ

ওচৰ পােলিহ বিুল ভািবেল৷ ২৮ তােত তওঁেলােক পানী জােখােত ায়

এক শ িবশ ফুট পােল আৰু অলপ সময়ৰ পাছত আেকৗ জাখাত নৈ

ফুট পােল৷ ২৯ কােনা িশলাময় ঠাইত লািগব বিুল ভয় কিৰ, জাহাজৰ

পাছফােল ল ৰ পলােল আৰু ৰািতপৱুাবৰ বােব াথনােৰ বাট চাই

থািকল৷ ৩০ নাৱৰীয়া সকেল জাহাজ খনৰ আগফােল ল ৰ পেলাৱাৰ

ছেলেৰ সাগৰত নাও খন নমাই পেলাৱাৰ উপায় কিৰ থােকােত, ৩১

পৗেল এশৰ সনাপিত আৰু সনােবাৰক ক’ ল, “যিদেহ এইেবাৰ মা হ

জাহাজত নাথােক তেনহেল আেপানােলােকও িনজৰ াণ ৰ া কিৰব

নাৱািৰব৷” ৩২ তিতয়া পলাবৈল খাজা লাকসকেল নাৱৰ লজু কািত

তাক পানীত উিট যাবৈল িদেল৷ ৩৩ পাছত ৰািতপৱুাৰ সময়ত, পৗেল

সকেলােক আহাৰ কিৰবৈল অ েৰাধ কিৰেল৷ তওঁ ক’ ল, “আিজ চৗ

িদন আেপানােলােক বাট চাই এেকা নােখাৱাৈক অনাহােৰ আেছ, ৩৪

সই বােব আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছাঁ, আেপানােলােক যন অলপ

আহাৰ হণ কেৰ, িকয়েনা সেয় আেপানােলাকৰ জীয়াই থকাত উপকাৰ

ৰপূ হব; কাৰণ আেপানােলাকৰ কােনাজনেৰ মৰূৰ এডাল চুিলও ন

নহ’ব৷” ৩৫ ইয়ােক ক তওঁ িপঠা ল, সকেলােৰ আগত ঈ ৰৰ িত

কিৰ িপঠােটা ভািঙ ভাজন কিৰেল৷ ৩৬ তিতয়া সকেলােৱ উৎসািহত হ

িনজ িনজ আহাৰ হন কিৰেল৷ ৩৭জাহাজত আিম ই শ ছয়সওৰ জন

লাক আিছেলাঁ৷ ৩৮ সকেলােৱ আহাৰ কিৰ তৃ হাৱাত, তওঁেলােক

জাহাজ খনৰ ওজন কমাবৈল ঘ ঁেবাৰ সাগৰত দিলয়াই িদেল৷ ৩৯ পাছত

যিতয়া িদন হ’ল, তিতয়াও তওঁেলােক সই অ ল িচিন নাপােল, িক ু

সমান তীেৰেৰ এেডাখৰ ঘপুীয়া ঠাই দিখ জাহাজ খন তাত মৱুাবৈল

চ া কিৰেল৷ ৪০ সইবােব ল ৰেবাৰ কািত সাগৰত পলাই িদেল

আৰু এেক সময়েত হািলৰ বা খিুল িদ, বতাহত পাল তিৰ সই তীৰৈল

আগবািঢ় গ’ল৷ ৪১ িক ু জাহাজ খন আিহ আিহ খন সাগৰৰ স ম

লৰ এক অশা অ লত সামাই পিৰল; তােত জাহাজৰ আগ অংশেটা

বািলত খু া খাৱাত, জাহাজ খন নলৰাৈক লািগ ধিৰল আৰু পাছ অংশেটা

ভািঙ যাব ধিৰেল৷ ৪২ সনা সকেল ব ীেবাৰ সাঁতুিৰ পলায় বিুল ভািব

তওঁেলােক সই ব ী সকলক বধ কৰাৰ আচিন কিৰিছল; ৪৩ িক ু এশৰ

সনাপিতেয় পৗলক ৰ া কৰাৰ মেনেৰ িনেজ সনা সকলৰ উে শ ৰ

পৰা তওঁেলাকক িনেষধ কিৰ, এই আ া িদেল য, ‘িযেবােৰ সাঁতুিৰব

জােন, সইেবােৰ যন আেগেয় জাঁপ মািৰ সাঁতুিৰ বামৈল যাওক’; ৪৪

আৰু বািকেবােৰ জাহাজৰ কাঠৰ পাট বা আন কােনা জাহাজৰ ব ৰ সহায়

ল পােছ পােছ যাবৈল কাৱাত, আিম সকেলােৱ বামত উিঠ ৰ া পােলাঁ৷

২৮ এেনদেৰ সকেলােৱ িনৰাপেদ বামত উিঠ ৰ া পাৱাৰ পাছত,

আিম সই ীপেটাৰ নাম িমিলতা বিুল জািনেলাঁ৷ ২ তাত থকা

ানীয় লাক সকেল আমাক িবেদশী বিুল কৱল মৰম দখৱুাই নহয়,

িক ু তিতয়া ঘন বৰষণু আৰু জাৰৰ কাৰেণ তওঁেলােক জইু লােল

আৰু আমাক মৰেমেৰ হন কিৰেল৷ ৩ িক ু পৗেল যিতয়া এমিুঠ খিৰ

গাটাই জইুত িদেল তিতয়া জইুৰ তাপ পাই এটা ক’লা সাপ ওলাই আিহ

তওঁৰ হাতত মিৰয়াই ধিৰেল৷ ৪ তােত ানীয় লাক সকেল তওঁৰ

হাতত সাপ ওলিম থকা দিখ, ইজেন িসজনক কবৈল ধিৰেল, “এই মা হ

জন িন য়ৈক এজন হত াকাৰী; সাগৰৰ পৰা ৰ া পাৱাৰ পাছেতা ায়

িদওঁতাই ইয়াক জীয়াই থািকব িনিদেল৷” ৫ িক ু যিতয়া তওঁ জাকাৰ

মািৰ সাপেটাক জইুত পলাই িদয়া দিখেল; আনফােল তওঁৰ এেকা

িতও নহ’ল, ৬ তিতয়া তাত উপি ত থকা লাকসকেল তওঁৰ গা

ৰ হ উখিহ উিঠব বা অক ােত পিৰ মিৰব বিুল ভািবিছল৷ িক ু ব

সময় তওঁৰ এেকা হাৱা নেদিখ, িসহঁেত মত সলিন কিৰ ক’ ল য,

“ তওঁ এজন দৱতা৷” ৭ সই ঠাইৰ ওচৰত পিু য় নােমেৰ ীপেটাৰ

ধান লাক জনৰ মািট আিছল৷ তেৱঁই আমাক আদৰিণ জনাই, মৰেমেৰ

িতন িদন আলহী কিৰ ৰািখেল; ৮আৰু সই সময়েত পিু য়ৰ িপতৰৃ ৰ

আৰু হণী ৰাগ হ আিছল৷ পৗেল তােত সামাই গাত হাত িদ াথনা

কিৰ তওঁক কিৰেল৷ ৯ এেনদেৰ কৰাৰ পাছত সই ীপত আন

িযমান ৰাগী আিছল সই সকেলা আিহ হ’ল৷ ১০ তিতয়া তওঁেলােক

আমাক অেনক আদৰ‐সাদৰ কিৰেল আৰু আমাৰ যাৱাৰ সময়েতা নানা

েয়াজনীয় ব আিন জাহাজত তুিল িদেল৷ ১১ িতিন মাহৰ পাছত আিম

আেলকেজি য়া নগৰৰ পৰা িদয় ৰী, অথাৎ যজা লৰাৰ িচন থকা জাহাজ

খনত উিঠ যা া কিৰেলাঁ; এই জাহাজ খন জাৰকািল আিহ এই ীপেটাত

আিছল৷ ১২এেনদেৰ আিম চুৰা চ নগৰৈল আিহেলাঁ আৰু সই ঠাইেত

িতন িদন থািকেলাঁ৷ ১৩ তাৰ পৰা যা া কিৰ আিম ৰীিগয়া নগৰ পােলাঁ;

এিদন পাছত দি ণৰ বতাহ বলাত, ি তীয় িদনা পিুতয়লী নগৰ পােলািহ৷

১৪ তাত কইবাজেনা ভাই পােলাঁ, তওঁেলােক আমাক সাত িদন থািকবৈল

িনম ণ িদেল; এইদেৰ আিম ৰামৈল যা া কিৰেলাঁ৷ ১৫ তাৰ পৰা ভাই

সকেল আমাৰ স াদ িন আমাক আগবঢ়াই িনবৈল অি য় হাট আৰু

িতিন চৰাইৈলেক আিহিছল; পৗেল তওঁেলাকক দিখ ঈ ৰৰ িত কিৰ

সাহস পােল৷ ১৬ ৰাম নগৰত সােমাৱাৰ পাছত, পৗলক তওঁৰ পহৰা

িদয়া সনাৰ সেত িনজৰ মেত থািকবৈল অ মিত িদেল৷ ১৭ পাছত িতন

িদনৰ মৰূত পৗেল ই দী সকলৰ ধান লাক সকলক মতাই আিন গাট

খৱুােল আৰু তওঁেলাক গাট খাৱাত, তওঁ ক’ ল, “ হ ভাইসকল, মই

মাৰ জািতৰ নাইবা পবূপৰুষুৰ ৰীিতৰ িবৰেু এেকা কৰা নাই; তথািপ

িযৰচূােলমৰ পৰা িনয়া হ ৰামীয়া লাক সকলৰ হাতত মই ব ী িহচােপ

সমিপত হিছেলা৷ ১৮ তেখত সকেল মাৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰ মাক মু

কিৰবৈল কামনা কিৰেল, িকয়েনা মাক াণদ িদয়াৰ এেকা কাৰণ

নািছল৷ ১৯ িক ু যিতয়া ই দী সকেল আপি কিৰেল, মই চীজাৰৰ

ওচৰতআপীল কিৰবৈল বাধ হেলাঁ; িক ু এেন নহয় য, মই মাৰ জািতক

কােনা অপবাদ িদিছেলাঁ৷ ২০এই কাৰেণ আেপানােলাকক চাবৈল আৰু

কথা‐বা া হবৈল মািতেলা, িকয়েনা ই ােয়লৰ আশাৰ কাৰেণেহ মই

এই িশকিলৰ বা নত আেছাঁ৷” ২১ তিতয়া তওঁেলােক তওঁক ক’ ল,

“আিম তামাৰ িবষেয় িয দীয়াৰ পৰা কােনা প েক পাৱা নাই আৰু ভাই

সকলৰ মাজৰ পৰাও কােনা ইয়াৈল আিহ তামাৰ িবষেয় মৰ খবৰ

িদয়া নাই বা কাৱা নাই৷ ২২ িক ু তামাৰ মত িক, সই িবষেয় আিম

তামাৰ পৰা িনবৈল খােজা; িকয়েনা এই মতৰ িবষেয় আিম জােনা য,

ই সকেলা ঠাইেত িনি ত হেছ৷” ২৩ পাছত তওঁেলােক তওঁৈল এটা

িদন িনধাৰণ কিৰেল আৰু ব েলােক তওঁক লগ পাবৈল তওঁ বসিত কৰা

ঠাইৈল আিহল৷ তওঁ মা হেবাৰৰ আগত ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ কথাৰ সা

দান কিৰেল আৰু ৰািতপৱুাৰ পৰা সি য়াৈলেক মািচৰ িবধান‐শা আৰু

ভাববাদীৰ পু কৰ পৰা কথা উিলয়াই তওঁেলাকক বিৃ িদেল৷ ২৪

তওঁৰ কথা িকছুমান লােক িব াস কিৰেল আৰু িকছুমান লােক অিব াস

কিৰেল৷ ২৫ তাৰ পাছত পৗেল যিতয়া ক’ ল, “পিব আ াই িযচয়া

ভাৱবাদীৰ াৰাই আমাৰ পবূপৰুষু সকলৰ িবষেয় ভালদেৰ কিছল”;

িক ু সই কথাত পৰ ৰৰ মাজত একমত নােহাৱাত, তওঁেলাক

িবদায় ল’বৈল ধিৰেল৷ ২৬ পৗেল কিছল, “এই মা হেবাৰৰ ওচৰৈল গ
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কাৱা, ‘ তামােলােক নাত িনবা িক ু বিুজবা; দেখােত দিখবা িক ু

নাজািনবা; ২৭ িকয়েনা এই মা হেবাৰৰ দয় ভােতাহা হ পিৰেছ,

তওঁেলাকৰ কােণা িনবৈল গধৰূ, তওঁেলােক িনজ িনজ চ ব কিৰেল;

নহ’ ল তওঁেলােক দিখেলেহঁেতন, আৰু কােণেৰ িনেলেহঁেতন, আৰু

অ েৰেৰ বিুজেলেহঁেতন, আৰু ঘিূৰ আিহেলেহঁেতন, আৰু মই তওঁেলাকক

কিৰেলাঁেহেতন৷’ ২৮ সই কাৰেণ আেপানােলােক জািনব য, ঈ ৰৰ

এই পিৰ াণৰ কথা অনা‐ই দী সকলৰ মাজৈল পেঠাৱা হেছ আৰু

তওঁেলােক তওঁৰ িবষেয় িনবও৷” ৩০ পাছত পৗেল বছৰৈলেক িনেজ

ভাড়া লাৱা ঘৰত থািকেল আৰু িযমান মা হ তওঁৰ ওচৰৈল আিহল,

সই আটাই লাকেক তওঁ হণ কিৰেল৷ ৩১ তােত তওঁ কােনা বাধা

নােপাৱাৈক ঈ ৰৰ ৰাজ আৰু ভু যীচু ী ৰ িবষেয় সাহেসেৰ চাৰ

কিৰ থািকল৷
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ৰামীয়া
১ মই পৗল, যীচু ী ৰ এজন দাস আৰু ঈ ৰৰ ভবাতাৰ কাৰেণ

পথৃক হাৱা আমি ত পাঁচিন; ২ িয ভবাতাৰ িবষেয় ঈ েৰ পবূেত

তওঁৰ ভাববাদী সকলৰ যােগিদ পিব িবধান‐শা ত িত া কিৰিছল,

৩ সেয় তওঁৰ পু যীচু ী ৰ িবষয়ৰ ভবাতা; িয জেন মানৱ ৰেূপ

দায়দুৰ বংশত জি িছল৷ ৪ তওঁ পিব আ াৰ শি ৰ যােগিদ ঈ ৰৰ

পু ৰেূপ ঘাষণা কৰা হ পিব তাৰ াৰা মতুৃ ৰ পৰা পনুৰিু ত হ’ল,

তেৱঁই আমাৰ ভু যীচু ী ৷ ৫ তওঁেৰই াৰাই আিম তওঁৰ নামৰ

কাৰেণ, সকেলা জািতৰ মাজত িব াসৰপূ আ াধীনতাৰ অেথ অ হ

আৰু পাঁচিন পদ পােলাঁ; ৬ সই জািতেবাৰৰ মাজত আেপানােলােকা

যীচু ী ৰ আমি ত লাক৷ ৭ ৰামত থকা ঈ ৰৰ িয ি য় লাক আৰু

তওঁক িব াস কৰা সই পিব লাক সকল; আমাৰ িপতৃ ঈ ৰৰ আৰু

ভু যীচু ী ৰ পৰা অ◌ােপানােলাকৈল অ হ আৰু শাি হওক। ৮

থমেত, যীচু ী ৰ যােগিদ অ◌ােপানােলাক সকেলােৰ িবষেয় মই

ঈ ৰৰ ধ বাদ কিৰেছাঁ, কাৰণ গােটই জগতত অ◌ােপানােলাকৰ িব াস

চািৰত হ’ল৷ ৯ িকয়েনা ঈ ৰ মাৰ সা , িয জনক মই িনজ আ ােৰ

সেত তওঁৰ পু ৰ ভবাতাৰ সৱা কেৰাঁ আৰু সই জনৰ ওচৰত মই

িনৰ েৰ আেপানােলাকৰ নাম উে খ কিৰ, ১০ মাৰ াথনা কালত

সদায় অ েৰাধ কেৰাঁ, আৰু শষত মই যন কােনা কােৰ ঈ ৰৰ

ই াৰ াৰাই আেপানােলাকৰ ওচৰত আিহবৈল সফল হওঁ৷ ১১ িকয়েনা

মই আেপানােলাকক চাবৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছাঁ, যােত মই

আেপানােলাকক কােনা আি ক বৰৰ ভাগী কিৰব পােৰাঁ, আৰু তােত

আেপানােলােকও যন ি ৰ থািকব পােৰ৷ ১২আেপানােলাকৰ আৰু

মাৰ, উভয় প ৰ আ িৰক িব াসৰ াৰাই আেপানােলাকৰ মাজত

িনেজও আ াস পাবৈল, মই ই া কিৰেছাঁ। ১৩ হ ভাই সকল, মই

িনিবচােৰাঁ য, আেপানােলােক এই কথা নজনাৈক থাকক; মই বােৰ বােৰ

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহব িবচািৰিছেলাঁ৷ যেনৈক মই আৰু অনা‐

ই দী লাক সকেল ফল পাইেছাঁ, তেনৈক আেপানােলােকও পাওক; িক ু

এিতয়াৈলেক বাধা পাই আেছাঁ৷ ১৪ ীক, িবেদশী, ানী আৰু অ ানী,

এই সকেলােৰ ওচৰত মই ধৰৱুা হ আেছাঁ৷ ১৫ এই হতুেক ৰামত

থকা িয আেপানােলাক, অ◌ােপানােলাকৰ আগেতা মই সাধ অ সােৰ

ভবাতা চাৰ কিৰবৈল ই ুক আেছাঁ। ১৬ িকয়েনা ভবাতাত মই

লাজ নাপাও; কাৰণ থেম ই দী, পাছত ীক লাকৈল আৰু িব াস

কৰা েত ক জনৈল, এয়া পিৰ াণৰ অেথ ঈ ৰৰ শি । ১৭ িকয়েনা

ইয়াত ঈ ৰৰ ধািমকতা িব াসৰ পৰা িব াসৈল কািশত হ আেছ; এই

িবষেয় িলখাও আেছ, “ধািমক জন িব াসৰ াৰাই জীৱ।” ১৮ িয সকেল

অধািমকতাৰ াৰাই সত ক িনবাৰণ কেৰ, ঈ ৰৰ াধ সই অধিম আৰু

ভি হীন লাক সকলৈল গৰ পৰা কট হয়; ১৯ কাৰণ ঈ ৰৰ িবষেয় িয

জািনব পৰা যায়, সেয় কািশত হ আেছ৷ িকয়েনা ঈ েৰ সই িবষেয়

িসহঁতক িশি ত কিৰেল। ২০ িকয়েনা ঈ ৰৰ সই অদশৃ ণেবাৰৰ

িবষেয়, জগত সিৃ ৰ কালেৰ পৰা তওঁ সিৃ কৰা সকেলােক বাধগম হ

ৈক দখা গেছ, যােত তওঁৰ অনািদ অন পৰা ম আৰু ঐ িৰক

ভাৱৰ িবষেয় আেপানােলাকৰ এেকা নজনাৰ কাৰণ নাথােক; (aïdios

g126) ২১ িকয়েনা ঈ ৰৰ িবষেয় জািনও, তওঁক ঈ ৰ বিুল তওঁেলােক

িত বা ধ বােদা নকিৰেল; িক ু িনজৰ তক‐িবতকত অ ানী হ’ল আৰু

তওঁেলাকৰ অেবাধ দয় অ কাৰময় হ’ল। ২২ িনজক ানী দাবীদাৰ

কিৰ, তওঁেলাক মখূ হ’ল; ২৩আৰু য়শীল মা হ, চৰাই, চািৰেঠঙীয়া

জ ু আৰু উৰগ আিদৰ আকাৰযু িতমিূতেৰ সেত তওঁেলােক িচৰ ায়ী

ঈ ৰৰ মিহমাক সলনা‐সলিন কিৰেল। ২৪ এই কাৰেণ তওঁেলাকৰ

শৰীৰক অময দা কিৰবৈল, ঈ েৰ তওঁেলাকৰ দয়ৰ অিভলােষেৰ

তওঁেলাকক অ িচতাৈল শাধাই িদেল। ২৫ তওঁেলােক ঈ ৰৰ সত তাক

িমছাৰ সেত সাল‐সলিন কিৰ সিৃ ক াৰ সলিন স ৃ ব েবাৰৰ আৰাধনা

আৰু সৱা কিৰেল; সই জন সিৃ ক া িচৰকাল ধ । আেমন। (aiōn g165)

২৬ এই কাৰেণ, ঈ েৰ তওঁেলাকক অনাদৰযু কামািভলাষৈল শাধাই

িদেল; িকয়েনা তওঁেলাকৰ ী লাক সকেল াভািৱক স এিৰ, ভাৱৰ

িবপৰীত স কিৰেল; ২৭ সইদেৰ পৰুষু সকেলও াভািৱক ী স এিৰ,

পৰ েৰ কামাি েৰ দ হ পৰুেুষ সেত পৰুেুষ লাজৰ কম সাধন কিৰ

িনজেক িনজৈল াি ৰ উিচত িতফল আিনেল। ২৮ তওঁেলােক ঈ ৰৰ

অৱগত হবৈল িনিবচািৰেল, সই কাৰেণ ঈ েৰ তওঁেলাকক ল ট মন

িদ, অ ্িচত কমেবাৰ কিৰবৈল তওঁেলাকক এিৰ িদেল৷ ২৯ তওঁেলাক

সকেলা অধািমকতা, তা, লাভ আৰু ঈষােৰ ভিৰ থকা৷ তওঁেলাক

নৰবধী, িববাদ, ছল আৰু শ তােৰ পিৰপণূ; ৩০ তওঁেলাক পৰচচা,

পৰিন া কেৰাঁতা, ঈ ৰৰ ঘণৃাৰ পা ; িহংসা ক, উ ত, অহংকাৰী,

ক না জে াৱা, িপত‐ৃমাতকৃ নমনা লাক৷ ৩১ তওঁেলাক অ ানী,

অিনভৰেযাগ , হহীন আৰু িনদয় লাক৷ ৩২আৰু এইদেৰ আচৰণ কৰা

সকল য মতুৃ ৰ যাগ , ঈ ৰৰ এই িবচাৰ জািনও, তওঁেলােক সইদেৰ

আচৰণ কেৰ; কৱল সেয় নহয়, িক ু তেন ৱা আচৰণ কৰা সকলক

স িতও িদেয়।

২ হ লাকৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা মা হ, এই কাৰেণ অ◌ােপানােলাকক

মা কৰা নহব, িকয়েনা িয কথাত আেপানােলােক লাকৰ সাধ‐

িবচাৰ কেৰ, সই কথােত িনজক দাষী কিৰ আেছ; কাৰণ লাকৰ িবচাৰ

কৰা িয আেপানােলাক, আেপানােলােক িনেজও সই এেক আচৰণ কিৰ

আেছ। ২আৰু এেন আচৰণ কৰা সকলৰ িবৰেু ঈ ৰৰ দ া া য সত ৰ

দেৰ হয়, ইয়াক আিম জােনা। ৩ িক ু িবেবচনা কৰকেচান, আেপানােলাক

িয সকেল এেন আচৰণ কৰা সকলৰ িবচাৰ কিৰ আেছ, তােত িনেজও

এেক কম কিৰ, ঈ ৰৰ দ া াৰ পৰা সািৰম বিুল ভািবেছ ন? ৪ ন

আপিুন তওঁৰ হশীল অ হ, ধয আৰু িচৰসিহ ু তাৰপূ ধন হয় ান

কিৰেছ? িয ঈ ৰৰ অ েহ আেপানাক মন‐পালটন কৰাৰ পথত ল

যায়, সই িবষেয় আপিুন নাজােন ন? ৫ িক ু আেপানাৰ কিঠনতা আৰু

খদহীন দেয়, ায়ৱান ঈ ৰৰ সাধ‐িবচাৰ কাশ হাৱা াধৰ সই

িদনৈল িনজৰ বােব াধ সাঁিচেছ। ৬ তওঁ িতজনক িনজ িনজ কম

অ সােৰ িতফল িদব; ৭ িয সকেল সৎকমত ধয ধিৰ মিহমা, স ান

আৰু অ য়তা িবচােৰ, তওঁেলাকক অন জীৱন িদব৷ (aiōnios g166) ৮

িক ু িবেৰাধী লাক সকলৈল আৰু সত ক অমা কিৰ অধািমকতাক মা

কৰা সকলৈল াধ আৰু কাপ হ’ব; ৯ তােত সকেলা মা হৰ াণৰ,

থমেত ই দী, পাছত ীকেলাকেৰা, তেন কম সাধন কৰা সকেলােৰ,

শ আৰু স ট ঘিটব৷ ১০ িক ু থেম ই দী, পাছত ীক লাকৈল

সৎকম সাধন কৰা সকেলা লাকৈল গৗৰৱ, মযদা, আৰু শাি হ’ব; ১১

িকয়েনা ঈ ৰৰ সেত কােনা প পাত নাই৷ ১২ সেয়েহ িবধান নাজািন

িয সকেল পাপ কিৰেল, সই সকেলােৰ িবধান অিবহেন িবনাশ হ’ব আৰু

এেকদেৰ িয সকেল িবধান জািনও পাপ কিৰেল, তওঁেলাকৰ িবধানৰ

াৰাই সাধ‐িবচাৰ হ’ব। ১৩ িকয়েনা ঈ ৰৰ আগত িবধান না সকল

ধািমক নহয়, িক ু িবধান পালন কৰা সকলেহ ধািমক বিুল মািণত

হ’ব; ১৪ কাৰণ যিতয়া িবধানহীন অনা‐ই দী সকেল ভাৱেত িবধানৰ

কম কেৰ, তিতয়া সই িবধানহীন সকলৰ িবধান তওঁেলােকই হয়।

১৫ এেনদেৰ তওঁেলােক িবধানৰ িয েয়াজনীয় কম িনজ িনজ দয়ত

িলখা থকা দখৱুাইেছ; আৰু তওঁেলাকৰ িবেবেকও সই িবষেয় সা িদ

তওঁেলাকৰ মনৰ ভােৱেৰ িনজেক হয়েতা অিভযু বা সমথন কেৰ, ১৬

আৰু িযিদনা মাৰ ভবাতাৰ দেৰ ঈ েৰ ী যীচুৰ াৰাই লাক সকলৰ

পতু িবষয়ৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰব, সইিদনা এেন ঘিটব৷ ১৭আপিুন যিদ

িনজেক ই দী বিুল কয়, তেনহেল িবধানত িনভৰ কৰক আৰু ঈ ৰত

আনে েৰ গৗৰৱ কৰক, ১৮আৰু িবধানৰ পৰা িশ া পাৱাত, তওঁৰ

ই া জানক আৰু সই িবষেয় পথৃক হ’ ল সইেবাৰক পৰী া কৰক; ১৯

িনজেক অ সকলৰ পথদশক বিুল িব াস কিৰ আ াৰত থকা সকলৈল

পাহৰ হওক, ২০ অ ানক ান িদওঁতা, িশ সকলৰ ৰু আৰু িবধানত

থকা সকেলা ান আৰু সত তাৰ িবষেয় আপিুন জানক৷ ২১ তেনহেল

হ লাকক িশ া িদওঁতা, অ◌াপিুন িনজেক িশ া িনিদেয় ন? হ চুৰ
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নকিৰবৈল ঘাষণা কৰা জন, আপিুন চুৰ নকেৰ ন? ২২ হ ব িভচাৰ

নকিৰবৈল কাৱা জন, আপিুন ব িভচাৰ নকেৰ ন? হ মিূতপজূােবাৰক

িঘণ কৰা জন, মি ৰেবাৰৰ পৰা আপিুন লটু নকেৰ ন? ২৩ হ িবধানত

গৗৰৱ কৰা জন, আপিুন িবধান উল ন কিৰ ঈ ৰৰ অস ান নকেৰ

ন? ২৪ িকয়েনা “ঈ ৰৰ নাম তামােলাকৰ কাৰেণই অনা‐ই দী সকলৰ

মাজত িনি ত হেছ,” িঠক এেনদেৰ িলখাও আেছ৷ ২৫ কাৰণ আপিুন

যিদ িবধান পালন কেৰ, তেনহেল কৃতেত আেপানাৰ চু তৰ লাভ

হয়; িক ু আপিুন যিদ িবধান‐উল নকাৰী হয়, তেনহেল আপিুন চু ৎ

নােহাৱাৰ সমান হ’ল। ২৬ এেতেক চু ৎ নােহাৱা জেন যিদ িবধানৰ

িবিধেবাৰ পালন কেৰ, তেনহেল অচু ৎ জেনা চু ৎ বিুল গিণত নহ’ব

ন? ২৭আৰু িবধান পালনকাৰী াভািৱক অচু ৎ জেন, চু ৎ হেয়া িবধান

উল ন কৰা িয আপিুন, অ◌ােপানাৰ সাধ‐িবচাৰ শা অ সােৰ তওঁ

নকিৰব ন? ২৮ িকয়েনা মা বাি কভােৱ ই দী হেলই কৃত ই দী হব

নাৱািৰ আৰু মাংসত কৰা িয বািহৰৰ চু ৎ সই জেনা চু ৎ নহয়; ২৯

িক ু িয জন িভতেৰ ই দী, তওঁেহ ই দী হয়; আৰু আখেৰেৰ নহয়, িক ু

আ ােৰ, দয়ৰ িয চু ৎ, সেয়েহ চু ৎ; তওঁৰ শংসা মা হৰ পৰা নহয়

িক ু ঈ ৰৰ পৰােহ হয়।

৩ তেনহ’ ল ই দী সকলৰ এেন িক িবধা আেছ, িয অ লাকৰ

নাই? চু তেৰই বা মলূ িক? ২ সকেলা ফালৰ পৰা ই দী সকলৰ

ব েতা িবধা আেছ; তাৰ মাজৰ ৰু পণূ িবষয়েটা হ’ল, ঈ েৰ তওঁৰ

িশ া থেম ই দী সকলেকই িদিছল৷ ৩ কাৰণ কােনা কােনা ই দী

সকেল যিদ অিব াস কেৰ, তিতয়া িক হ’ব? তওঁেলাকৰ অিব ােস

ঈ ৰৰ িব াস যাগ তা িবফল কিৰব ন? ৪ কােনা কােৰ এেন নহব৷

সকেলা মা হ িমছলীয়া হ’ লও, ঈ ৰক সত বিুল মনা হওক; এই িবষেয়

িলখাও আেছ, “তুিম যন িনজৰ কথাত ধািমক বিুল মািণত হ’বা, আৰু

সকেলা িবচাৰত জয়ী হ’বা।” ৫ িক ু আমাৰ অধািমকতাই যিদ ঈ ৰৰ

ধািমকতা কাশ কেৰ, তেনহেল আিম িক ক’ম? াধ সফলকাৰী ঈ ৰ

অধািমক ন? মই সাধাৰণ মা হৰ যিু েৰ কেছাঁ৷ ৬ এেন যন কিতয়াও

নহওক৷ িকয়েনা তিতয়া ঈ েৰ কেনৈক জগতৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰব?

৭ িক ু মাৰ িমছাৰ াৰাই যিদ ঈ ৰৰ সত তা তওঁৰ মিহমাৰ অেথ

উপিচ পেৰ, তেনহেল আেকৗ পাপী বিুল এিতয়াও মাৰ িকয় সাধ‐

িবচাৰ কৰা হয়? ৮ “ভালৰ অেথ কম কেৰাঁহক,” এই কথাষাৰ আিম

কেছাঁ বিুল যেনৈক কােনা লােক আনৰ আগত আমাৰ িন া কিৰ কয়,

তেনৈক আিমও িকয় নকওঁ? এেন কথা কাৱা সকলৰ ায় দ া াৰ

যাগ । ৯ তেনহেল িক? আিম আনতৈক উ ম ন? কােনামেত নহওঁ;

িকয়েনা আিম আেগেয় েয়া ই দী আৰু ীক সকলক এই দায় িদেলাঁ

য তওঁেলাক সকেলােৱই পাপৰ অধীন৷ ১০এই িবষেয় িলখাও আেছ,

“ধািমক কােনা নাই; এজেনা নাই৷ ১১ িবেবচক কােনা নাই৷ ঈ ৰক

িবচৰাও কােনা নাই৷ ১২ সকেলা অপেথ গ’ল, এেকবােৰ অকম

হ’ল; সদাচৰণকাৰী কােনা নাই, এজেনা নাই। ১৩ িসহঁতৰ িডিঙৰ নলী

মকুিল মদামৰ িনিচনা৷ িসহঁেত িজভােৰ তাৰণা কেৰ৷ িসহঁতৰ ওঠৰ

তলত কালসপৰ িবষ থােক৷ ১৪ িসহঁতৰ মখু অিভশাপ আৰু কটুবাক েৰ

পিৰপণূ৷ ১৫ িসহঁতৰ ভিৰ ৰ পাত কিৰবৈল বগী৷ ১৬ িসহঁতৰ সকেলা

পথত িবনাশ আৰু দূদশা হয়৷ ১৭ িসহঁেত শাি ৰ পথ নাজািনেল৷ ১৮

িসহঁতৰ চ ৰ আগত ঈ ৰৈল ভয় নাই৷” ১৯আিম জােনা য িবধােন িয

িয কয়, িবধানৰ অধীনত থকা লাক সকলকেহ কয়, যােত তাৰ াৰাই

সকেলােৰ মখু ব হয় আৰু গােটই জগত ঈ ৰৰ আগত দ নীয় হয়৷ ২০

িকয়েনা িবধানৰ কমৰ াৰাই কােনা মা হ তওঁৰ আগত ধািমক বিুল

মািণত নহ’ব; কাৰণ িবধানৰ াৰাই পাপৰ িবষেয় ান জে । ২১

িক ু এিতয়া, িয িবষয়ত িবধান‐শা আৰু ভাববাদী সকেল সা িদেল,

ঈ েৰ এেন িবষয়ত ধািমকতা িবনািবধােন কািশত কিৰেছ; ২২ ঈ ৰৰ

সই ধািমকতা যীচু ী ত িব াস কৰাৰ াৰাই িব াস কৰা সকেলাৈল

িদয়া হয়, িকয়েনা ঈ ৰত কােনা েভদ নাই৷ ২৩ কাৰণ সকেলােৱ পাপ

কিৰেল আৰু ঈ ৰৰ মিহমাৰ পৰা বি ত হ’ল, ২৪ িক ু ী যীচুত িয

মিু , তাৰ াৰাই ঈ ৰৰ অ হত িবনামেূল ধািমক বিুল মািণত হ’ল।

২৫ কাৰণ ঈ েৰ যীচু ী ক তওঁৰ তজৰ াৰাই িব াসৰ িতকাৰ

ৰেূপ, তওঁৰ ধয‐ ণত, পেূব কৰা নানা পাপৰ দ িনিদয়াৈক থকাৰ

কাৰেণ, িনজ ধািমকতা দখৱুাবৈল, তওঁ যীচু ী ক দান কিৰেল৷ ২৬

তওঁ পু যীচুক দান কিৰ আিজও দখৱুাই য, তওঁ ায়ৱান৷ ঈ েৰ এই

কায কিৰেছ যােত, তওঁৰ ায়পৰায়ণতা থােক আৰু যিদ কােনােৱ যীচুত

িব াস কেৰ, তেৱাঁ যন ধািমক ৰেূপ মািণত হয়৷ ২৭ তেনহ’ ল আ ‐

াঘা ক’ত? তাক দূৰ কৰা হ’ল। কেন ৱা িবধােনেৰ? কমেবাৰৰ াৰাই

ন? নহয়; িব াসৰ িবধােনেৰেহ। ২৮ এেতেক আিম িস া কিৰেছাঁ য,

িবধানৰ কমৰ াৰা নহয়, িব ােসেৰেহ মা হ ধািমক বিুল মািণত হয়৷

২৯ ঈ ৰ অকল ই দী সকলৰ ঈ ৰ ন? তওঁ অনা‐ই দী সকলেৰা ঈ ৰ

নহয় জেনা? অৱেশ , অনা‐ই দী সকলেৰা ঈ ৰ হয়৷ ৩০ কৃতেত ঈ ৰ

যিদ এজন, চু ৎ হাৱা সকলক িব াসৰ কাৰেণ আৰু অচু ৎ সকলক

িব াসৰ াৰাইেহ ধািমক বিুল মািণত কিৰব। ৩১ তেনহেল আিম

িব াসৰ াৰাই িবধান লু কিৰেছাঁ ন? এেন যন কিতয়াও নহওক;

ইয়াৰ পিৰৱেত অ◌ািম িবধান ি ৰেহ কিৰেছাঁ।

৪ তেনহেল শৰীৰৰ স ে হাৱা আমাৰ উপিৰ‐পৰুষু িয অ াহাম,

তওঁৰ িবষেয় আিম িক ক’ম? ২ িকয়েনা অ াহােম যিদ কমৰ

াৰাই ধািমক বিুল গিণত হিছল, তেনহেল গৗৰৱ কৰাৰ কাৰণ তওঁৰ

আিছল; িক ু ঈ ৰৰ আগত সই গৗৰৱ কৰাৰ কােনা কাৰণ নািছল।

৩ কাৰণ ধমশা ই িক কেছ? অ াহােম ঈ ৰত িব াস কৰাত, সই

িব াস তওঁৈল ধািমকতাৰ অেথ গিণত হ’ল। ৪ কমকাৰীৰ বচ অ হৰ

পৰা বিুল গিণত নহয়, িক ু সয়া পাবলগীয়া বিুলেহ গিণত হয়। ৫ িক ু

িয জন কমকাৰী নহয় িক ু অধািমক সকলক ধািমক বিুল গিণত কৰা

জনক িব াস কেৰ, তওঁৰ সই িব াস ধািমকতাৰ অেথ মািণত হয়। ৬

এইদেৰ দায়েুদও কিছল, ‘ সই ব ি ধ িয ব ি ৰ ধািমকতা ঈ েৰ

গণনা কেৰ িক ু তওঁৰ কমৰ াৰা নহয়’, ৭এই িবষেয় কাৱা আেছ,

বােল‐ “িয সকলৰ অধম মা কৰা হ’ল, আৰু িয সকলৰ পাপ ঢকা

হ’ল, তওঁেলাক ধ ; ৮ িয মা হৰ অেথ ভুেৱ পাপ গণনা নকিৰব,

তওঁ ধ ।” ৯ তেনহেল সই ধ বাদ কৱল চু ৎ হাৱা সকলৈল ন,

ন কৱল অচু ৎ সকলৈল হয়? িকয়েনা আিম কওঁ, “অ াহামৰ িব াস

ধািমকতাৰ অেথ গিণত হ’ল;” ১০ তেনহেল িক ধৰেণ গিণত হ’ল? তওঁ

চু ৎ হাৱা অৱ াত, ন চু ৎ নােহাৱা অৱ াত? চু ৎ হাৱা অৱ াত নহয়

িক ু চু ৎ নােহাৱা অৱ াতেহ গিণত হ’ল। ১১ চু ৎ নােহাৱা অৱ াত

অ াহামৰ িব াসৰ াৰাই িয ধািমকতা আিছল, তাৰ ছাব ৰেূপ তওঁ

সই চু তৰপূ িচন পাইিছল, যােত চু ৎ নােহাৱা অৱ াত িব াস কৰা

সকেলােৰ তওঁ িপতৃ হয় আৰু ধািমকতা যন তওঁেলাকৈল গিণত হয়;

১২আৰু যােত তওঁ কৱল চু ৎ হাৱা সকলৰ িপতৃ নহয় িক ু আমাৰ

িপতৃ অ াহামৰ অচু ৎ অৱ াত িয িব াস আিছল, সই লাক সকেলও

যিদ অ াহামৰ িব াসৰ পথত চেল তেনহেল তওঁেলােকা অ াহামৰ

স ান৷ ১৩ িকয়েনা সই িত া অ াহাম বা তওঁৰ বংশৈল কৰা হিছল

য, তওঁ জগতৰ উ ৰািধকাৰী হ’ব, সেয় িবধানৰ াৰাই নহয়, িক ু

তওঁৰ িব াসৰ ধািমকতাৰ াৰাইেহ হিছল৷ ১৪ িকয়েনা িবধানৰ াৰাই

ধািমক হাৱা সকল যিদ উ ৰািধকাৰী হয়, তেনহেল িব াস ব থ হ’ল

আৰু সই িত াও িবফল হ’ল; ১৫ িকয়েনা িবধােন াধ সাধন কৰায়;

িক ু য’ত িবধান নাই, তাত উল েনা নাই। ১৬ এই কাৰেণ বংশেবাৰৰ

সই িত াৰ িনি ত উ ৰািধকাৰী হবৈল তওঁেলাকৰ উ ৰাধীকাৰ

িব াসৰ াৰাই অ েহেৰেহ হব লািগব; আৰু কৱল বংশেবাৰৰ িবধানৰ

াৰাই ধািমক হাৱা সকেলই নহয় িক ু অ াহামৰ িব াসৰ াৰাই ধািমক

হাৱা সকেলও সই িত াৰ অ ভু হব; িয অ াহাম আমাৰ সকেলােৰ

িপতৃ ১৭আৰু িয দেৰ িলখা আেছ, মই তামাক অেনক জািতৰ আিদিপতৃ

পািতেলা ৷ আ াহােম ঈ ৰত িব াস ৰািখ, তওঁৰ সা ােত আিছল,

িকয়েনা তওঁ িব াস কৰা ঈ েৰ মতৃ লাকক জীৱন দান কেৰ আৰু জড়ক

জীৱৈল সে াধন কেৰ৷ ১৮ “আৰু তামাৰ বংশ এইদেৰ হ’ব,” এই বাক

অ সােৰ অেনক জািতৰ িপতৃ হ’বৈল, আশা নােহাৱােতা, তওঁ ঈ ৰত
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আশা ৰািখ িব াস কিৰেল; ১৯আৰু িব াসত দূবল নৈহ, িনজৰ ায়

এশ বছৰ বয়সৰ শৰীৰক আৰু চাৰাৰ গভক মৰাৰ িনিচনা অৱ াৰেূপ

মন কিৰিছল যিদও, ২০ ঈ ৰৰ িত াত সংশয় কিৰ অিব াস কৰা

নািছল; িক ু ঈ েৰ িয িত া কিৰিছল, সই মিহমাময় িত াৰ বােব

ঈ ৰক ধ বাদ িদ, িব াসত বলৱান হ’ল। ২১ ঈ েৰ তওঁক িয িত া

কিৰিছল, সই িত া স ণূভােৱ িস কিৰব পােৰ বিুল তওঁ জািনিছল৷

২২ এই কাৰেণ সই িব াস তওঁৈল ধািমকতাৰ অেথ গিণত হ’ল। ২৩

তওঁৈল গিণত হ’ল বিুল য, কৱল তওঁৰ উপকাৰৰ িবষেয় িলখা হ’ল,

এেন নহয়; ২৪ িক ু আমাৰ বােবও িলখা হ’ল আৰু আমাৰ ভু যীচুক মতৃ

লাকৰ মাজৰ পৰা তালা জনক িব াস কৰা িয আিম, আমাৈলেকা গিণত

হ’ব। ২৫ সই যীচু আমাৰ অপৰাধৰ কাৰেণ সমিপত হ’ল; আৰু আমাৰ

ধািমকতাৰ অেথ তওঁক তালা হ’ল।

৫ এই কাৰেণ আিম িব াসৰ াৰাই ধািমক বিুল গিণত হাৱাত, আমাৰ

ভু যীচু ী ৰ যােগিদ ঈ ৰৰ সেত আমাৰ শাি আেছ। ২ তওঁৰ

যােগিদ আিম িব াসৰ াৰাই িভতৰত সামাবৈল পাওঁ, ইয়ােত আিম

অ হ পাই ি েৰও আেছাঁ৷ ইয়ােত আিম আন কেৰাঁ, এই ভাৰসাৈলেয়

এিদন ঈ ৰৰ মিহমাৰ অংশীদাৰ হম। ৩অকল সেয় নহয়, িক ু আমাৰ

নানা খ‐ক ৰ মাজেতা আিম উ াস কেৰাঁ৷ িকয়েনা আিম জােনা য,

এই সকেলা খ‐ক ই আমাক ধযৰ পথত আগবঢ়াই ল যায়৷ ৪ ধযই

বি গঠন কেৰ আৰু ব ি ই আশা জ ায় ৷ ৫ সই আশাই লাজত

নেপলায়; িকয়েনা আমাক দান কৰা পিব আ াৰ যােগিদ আমাৰ

দয়ত ঈ ৰৰ ম বািক িদয়া হেছ। ৬ িকয়েনা ইিতপেূব যিতয়া আিম

দূবল আিছেলাঁ, তিতয়া ীে উপযু সময়ত ঈ ৰক ভি নকৰা সকলৰ

কাৰেণ আেপান াণ িদেল। ৭ ধািমক লাকৰ কাৰেণ কােনা এজেন াণ

িনিদেয়; সৎেলাকৰ কাৰেণ াণ িদবৈলেকা অৱেশ কােনা জনৰ সাহস

থািকব পােৰ। ৮ িক ু ঈ েৰ আমাৰ বােব তওঁৰ মৰ মাণ িদেছ,

কাৰণ ইিতপেূব যিতয়া আিম পাপী আিছেলাঁ, তিতয়া ীে আমাৰ বােব

আেপান াণ িদেল। ৯এেতেক এিতয়া ী ৰ তেজেৰ ধািমক বিুল গিণত

হাৱাত, িকমান অিধক েণ আিম তওঁৰ তজৰ াৰাই ঈ ৰৰ াধৰ

পৰা পিৰ াণ পাম। ১০ িকয়েনা যিতয়া শ আিছেলাঁ, তিতয়া ঈ ৰৰ

পু ৰ মতুৃ ৰ যােগিদ যিদ আিম ঈ েৰ সেত িমলন হ’ লাঁ, তেনহেল

সই িমলনৰ যােগিদ আিম িকমান অিধক েণ তওঁৰ জীৱনৰ াৰাই

পিৰ াণ পাম; ১১অকল সেয় নহয়, িয জনৰ যােগিদ আিম ঈ েৰ সেত

এিতয়া িমলন হব পািৰেলাঁ, সই জন ভু যীচু ী ৰ াৰাই ঈ ৰত আিম

উ ােসা কিৰ আেছাঁ। ১২ এেতেক যেনৈক এজন মা হৰ যােগিদ পাপ

জগতৈল আিহল, সইদেৰ পাপৰ যােগিদ মতুৃ ও আিহল; আৰু সকেলােৱ

পাপ কৰাত, সই মতুৃ সকেলা মা হৰ মাজত িবয়িপ গ’ল৷ ১৩ িকয়েনা

িবধান িদয়াৈলেক জগতত পাপ আিছল; িক ু য’ত িবধান নাই, তাত

পাপেকা গণনা কৰা নাযায়। ১৪ তথািপ িয সকেল আদমৰ আ া‐ল নৰ

দেৰ পাপ কৰা নাই, আদমৰ পৰা মািচৈলেক তওঁেলাকৰ ওপৰেতা

মতুৃ েৱ ৰাজ কিৰিছল; সই আদম আিহবলগীয়া জনৰ িতৰপূ আিছল।

১৫ িক ু অপৰাধ যেন ৱা, অ হৰ বৰ তেনধৰণৰ নহয়৷ িকয়েনা

এজনৰ অপৰাধৰ বােব যিদ অেনকৰ মতুৃ হ’ল, তেনহেল িকমান অিধক

ঈ ৰৰ অ হ আৰু এজন মা হৰ অ হৰ াৰাই অহা দান, সেয়

যীচু ী ত অেনকৈল উপিচ পিৰল। ১৬ পাপ কৰা এজনৰ াৰাই যেন

হ’ল, অ হৰ দান তেন নহয়; িকয়েনা এজনৰ পৰাই দ ৰ ৰায় িদয়া

হ’ল; িক ু অেনক অপৰাধৰ পাছেতা ধািমকতাৈল অ হৰ বৰ িদয়া

হ’ল। ১৭ কাৰণ এজনৰ অপৰাধত যিদ, এজনৰ াৰাই মতুৃ েৱ ৰাজ

পােল, তেনহেল িয সকেল অ হ আৰু ধািমকতাৰ দানত উপচয় হয়,

তওঁেলােক অিধক েণ এজনৰ াৰাই জীৱনত ৰাজ পাব, সই জন

যীচু ী । ১৮ এেতেক যেনৈক এটা অপৰাধৰ যােগিদ সকেলা মা হৈল

দ ৰ আেদশ িদয়া হ’ল, তেনৈক ধািমকতাৰ এটা কাযৰ যােগিদ সকেলা

মা হৰ বােব জীৱনৰ ধািমকতাৈল অ হৰ বৰ িদয়া হ’ল। ১৯ িকয়েনা

এজন মা হৰ আ া‐ল নৰ যােগিদ যেনৈক অেনকক পাপী বিুল গিণত

কৰা হ’ল, তেনৈক এজনৰ আ া পালনৰ যােগিদ অেনকক ধািমক কৰা

হ’ব। ২০ ইয়াৰ বািহেৰও অপৰাধ অিধক হ’বৈল িবধান সামাই আিহল;

িক ু িয ঠাইত পাপ অিধক হ’ল, সই ঠাইত অ হ এেকবােৰ উপিচ

পিৰল। ২১ সই কাৰেণ যেনৈক মতুৃ ত পােপ ৰাজ পােল, তেনৈক

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ যােগিদ অন জীৱনৰ অেথ অ েহ ধািমকতাৰ

ৰাজ পায়৷ (aiōnios g166)

৬ তেনহেল আিম িক ক’ম? অ হ অিধক হ’বৈল পাপ কিৰ থািকম

ন? ২ এেন নহওক। পাপৰ স ে মৰা িয আিম, আিম তাত পণুৰ

কেনৈক জীয়াই থািকম? ৩ নতুবা, আিম িযমান লাক ী যীচুৰ উে েশ

বা াইিজত হ’ লা, সকেলােৱ য তওঁৰ মতুৃ ৰ উে েশ েহ বা াইিজত

হ’ লা, ইয়াক আেপানােলােক নাজানা ন িক? ৪ এেতেক িপতৰৃ মিহমাৰ

যােগ যেনৈক ী ক মতৃ সকলৰ মাজৰ পৰা তালা হ’ল, তেনৈক

আিমও যন নতুনতাত জীৱন‐যাপন কেৰাঁ, এই কাৰেণ বাি ৰ যােগিদ

আিম তওঁৰ সেত মতুৃ ৰ উে েশ মদামত থাৱা হ’ লাঁ। ৫ িকয়েনা

তওঁৰ মতুৃ ৰ সাদেৃশ েৰ আিম যিদ সংযু হ’ লাঁ, তেনহেল উ ানৰ

সাদেৃশ েৰও সংযু হ’ম৷ ৬আিম যন পণুৰ পাপৰ সৱক নহওঁ, এই

কাৰেণ এই পাপময় শৰীৰ িবন হ’বৰ বােব, আমাৰ পৰুিণ পৰুষুক তওঁৰ

সেত ু চত িদয়া হ’ল, ইয়াক আিম জােনা; ৭ িকয়েনা িয জন মিৰল,

তওঁ পাপৰ পৰা মু হ ধািমক বিুল গিণত হ’ল। ৮ িক ু আিম যিদ

ীে সেত মিৰেলাঁ, তেনহেল তওঁৰ সেত য জীয়াই উিঠ জীৱনেৰা

ভাগী হ’ম, সই িবষেয় আিম িব াস কেৰাঁ৷ ৯ িকয়েনা মতৃ লাকৰ মাজৰ

পৰা তালা িয ী , তওঁ পণুৰ কিতয়াও নমেৰ আৰু মতুৃ েৱ য তওঁৰ

ওপৰত পণুৰ ভু কিৰব নাৱােৰ, ইয়ােকা আিম জােনা। ১০ কাৰণ

তওঁ িয মতুৃ েভাগ কিৰেল, সয়া পাপৰ উে েশ এবােৰই ভাগ কিৰেল;

িক ু তওঁ িয জীৱন ভাগ কিৰেছ, সই জীৱন ঈ ৰৰ উে েশ ভাগ

কিৰেছ। ১১ সইদেৰ আেপানােলােকও িনজক পাপৰ উে েশ মৰা

বিুল গণ কৰক, িক ু ঈ ৰৰ উে েশ ী যীচুত জীয়াই থকা বিুল

গণ কৰক। ১২ এেতেক আেপানােলােক শৰীৰৰ অিভলাষৰ বশীভূত

হ’বৈল, আেপানােলাকৰ ম শৰীৰত পাপক ৰাজ কিৰবৈল িনিদব৷

১৩ িনজ িনজ অ ‐ ত েবাৰক অধািমকতাৰ সঁজিুল ৰেূপ পাপৈল

সমপণ নকিৰব; িক ু িনজৰ জীৱনক ঈ ৰৈল সমপণ কৰক। মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা জীিৱত ৰেূপ আৰু িনজ িনজ অ ‐ ত েবাৰ ধািমকতাৰ

সঁজিুল ৰেূপ ঈ ৰৈল সমপণ কৰক। ১৪ িকয়েনা আেপানােলাকৰ

ওপৰত পাপক ভু কিৰবৈল িনিদব; কাৰণ আেপানােলাক িবধানৰ

অধীন নহয়, িক ু অ হৰেহ অধীন হ আেছ। ১৫ তেনহেল িক? আিম

িবধানৰ অধীন নহয়, িক ু অ হৰ অধীন হাৱাৰ কাৰেণ পাপ কিৰম

ন? এেন নহওক। ১৬ মতুৃ ৰ কাৰেণ পাপ নাইবা ধািমকতাৰ কাৰেণ

আ া পালন, এই উভয়ৰ মাজত যাৰ ওচৰত আেপানােলােক িনজক

আ া পালনৰ অেথ দাস ৰেূপ সমপণ কেৰ, সইেটাৰ আ া পালন কিৰ

য তাৰ দাস হয়, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন ন? ১৭ কাৰণ আেগেয়

আেপানােলাক পাপৰ দাস আিছল, িক ু এিতয়া িয আদশৰ িশ াৈল

সমিপত হ’ল আৰু অ েৰেৰ সেত সই িবষয় মািনবৈল য আেপানােলাক

আ াধীন হ’ল, তাৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ ধ বাদ হওক। ১৮আেপানােলাকক

পাপৰ পৰা মু কৰা হ’ল, এিতয়া আেপানােলাক ধািমকতাৰ দাস।

১৯আেপানােলাকৰ মাংসৰ দূবলতাৰ কাৰেণ, মই মা হৰ দেৰ কেছাঁ৷

িকয়েনা আেপানােলােক যেনৈক পবুেত অধমৰ কাৰেণ, িনজ িনজ অ ‐

ত েবাৰক অ িচতা আৰু অধম অধীনত সমপণ কিৰিছল, তেনৈক

এিতয়া পিব তা লাভৰ কাৰেণ, িনজ িনজ অ ‐ ত েবাৰক দাস ৰেূপ

ধািমকতাৰ অধীনত সমপণ কৰক। ২০ কাৰণ যিতয়া আেপানােলাক

পাপৰ দাস আিছল, তিতয়া ধািমকতাৰ স ে াধীন আিছল। ২১

তেনহেল িয িয িবষয়ত এিতয়া আেপানােলােক লাজ পাই আেছ, তিতয়া

সইেবাৰত আেপানােলাকৰ ফল িক আিছল? িকয়েনা সইেবাৰৰ পিৰণাম

আিছল মতুৃ । ২২ িক ু এিতয়া আেপানােলাক পাপৰ পৰা মু হ ঈ ৰৰ

দাস হাৱাত, আেপানােলােক পিব তা লাভৰ ফল পাইেছ; আৰু ইয়াৰ
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পিৰণাম অন জীৱন। (aiōnios g166) ২৩ িকয়েনা পাপৰ বচ মতুৃ ; িক ু

আমাৰ ভু ী যীচুৰ াৰাই ঈ েৰ িদয়া িবনামলূীয়া দান অন জীৱন।

(aiōnios g166)

৭ হ ভাই সকল, মা হ িযমান কাল জীয়াই থােক, িসমান আয়সু

কালৈলেহ য িবধােন তাৰ ওপৰত ভু কেৰ, ইয়াক আেপানােলােক

নাজােন নিক? িয সকেল িবধান জােন, মই সই িবধান জনা সকলক

কেছাঁ ২ কাৰণ সধৱা ী, জীয়াই থকা ামীেৰ সেত িবধােনেৰ ব া,

িক ু ামীৰ মতুৃ হ’ ল তওঁৰ ামীৰ িবধানৰ পৰা মু হয়। ৩ এেতেক

তওঁৰ ামী জীয়াই থােকােতই যিদ তওঁ আন পৰুষুৰ সেত সহবাস

কেৰ, তিতয়া তওঁক ব িভচাৰীণী বালা যায়৷ িক ু ামীৰ মতুৃ হ’ ল

তওঁ িবধানৰ পৰা মু হয়, পাছত আন পৰুষুৰ হ’ লও, তওঁ ব ািভচাৰীণী

নহয়। ৪ সইদেৰ, হ মাৰ ভাই সকল, আিম যন ঈ ৰৈল ফল উৎপ

কেৰাঁ, এই কাৰেণ আেপানােলােকা আন এজনৰ, অথাৎ মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা উি ত কেৰাঁতা জনৰ হ’বৈল, ী ৰ শৰীৰৰ যােগিদ িবধানৰ

স ে মতৃ হ’ল। ৫ িকয়েনা যিতয়া আিম মাংসৰ বশত আিছেলাঁ,

তিতয়া মতুৃ ৈল ফল উৎপ কিৰবৈল, িবধানৰ যােগিদ হাৱা পাপৰ

অিভলাষেবাৰৰ বােব আমাৰ অ ‐ ত েবােৰ িনজ িনজ কায সাধন

কিৰেল। ৬ িক ু এিতয়া আিম িবধানৰ পৰা মু হ’ লা; িযহেত ব

আিছেলাঁ, তাৰ স ে আিম মতৃ হ’ লা৷ গিতেক এিতয়া আিম আখৰৰ

িলখিনৰ াচীনতােৰ নহয়, িক ু আ াৰ নতুনতােৰ সৱাকম কেৰাঁ।

৭ তেনহেল আিম িক ক’ম? িবধােনই পাপ ন? এেন নহওক। িক ু

পাপেনা িক, সই মই িবষেয় আগেত নাজািনিছেলাঁ; কৱল িবধানৰ

যােগিদেহ জািনবৈল পােলাঁ৷ “িকয়েনা তুিম লাভ নকিৰবা,” িবধােন

ইয়াক নােকাৱা হ’ ল, লাভ না িক সই িবষেয় নাজািনেলােহঁেতন৷ ৮

িক ু পােপ ছল পাই, সই আ াৰ যােগিদ মাৰ অ ৰত লাভ আিদ

সকেলা অিভলাষ সাধন কিৰেল, িকয়েনা িবধান অিবহেন পাপ মতৃ। ৯

পবুেত িবধান অিবহেন মই জীয়াই আিছেলাঁ, িক ু পাছত সই আ া

অহাত, পাপ পনুৰায় জীয়াই উিঠল আৰু মই মিৰেলাঁ। ১০ দখা গ’ল

য, জীৱনৰ কাৰেণ িদয়া িয আ া, সই আ া মাৰ বােব মতুৃ জনক

হ’ল৷ ১১ িকয়েনা পােপ ছল পাই, সই আ াৰ যােগিদ মাক ভুলায়

আৰু তাৰ াৰাই ই মাক বধ কিৰেল। ১২ এই কাৰেণ িবধান পিব ,

আ াও পিব , ায়পৰায়ণ আৰু উ ম। ১৩ তেনহেল িয উ ম, সেয়

মাৈল মতুৃ জনক হ’ল ন? এেন নহওক। িক ু িয উ ম, তাৰ াৰাই

পােপ মাৰ জীৱনত মতুৃ সাধন কৰাৰ যােগিদ সেয় পাপ বিুল কাশ

পায় আৰু আ াৰ াৰাই পাপ যন অিতশয় পাপ পণু হয়, এই কাৰেণ

পাপেহ মাৰ বােব মতুৃ জনক হ’ল। ১৪ িকয়েনা িবধান য আি ক, সই

িবষেয় আিম জােনা, িক ু মই হ’ ল মাংিসক৷ মই পাপৰ অধীনৈল িব ীত

হ’ লা। ১৫ কাৰণ মই িয সাধন কেৰাঁ, সই িবষেয় মই আচলেত নাজােনা৷

িকয়েনা মাৰ ই া অ সােৰ আচৰণ নকেৰাঁ; িক ু িযহেক িঘণাও, তােকই

কেৰাঁ। ১৬ িক ু মাৰ ই াৰ দেৰ যিদ নকেৰাঁ, তেনহেল িবধান য

উ ম, ইয়াক ীকাৰ কেৰাঁ। ১৭ িক ু এিতয়া মই নহয়, মাৰ জীৱনত

িনবাস কৰা পােপেহ তাক সাধন কিৰেছ। ১৮ িকয়েনা মই জােনা য,

মাৰ জীৱনত, অথাৎ মাৰ মাংসত উ মতা বাস নকেৰ৷ ই া কিৰবৈল

মই সমথ, িক ু উ মতা সাধন কিৰবৈল হ’ ল নাৱােৰা। ১৯ িকয়েনা িয

উ মতাৈল ই া হয়, তাক নকেৰাঁ; িক ু িয ম ৈল মাৰ ই া নাই,

তােকই কেৰাঁ। ২০ িক ু মাৰ ই াৰ দেৰ যিদ মই নকেৰাঁ, তেনহেল

মই নহয়, মাৰ জীৱনত িনবাস কৰা পােপেহ তাক সাধন কিৰেছ। ২১

এেতেক িবচািৰ পাইেছাঁ য, যিতয়া উ ম কম কিৰবৈল মাৰ ই া হয়,

তিতয়া ম মাৰ ওচৰত থােক, এেন এক ধাৰণা মাৰ হেছ। ২২

িকয়েনা মই আ িৰক পৰুষুৰ দেৰ ঈ ৰৰ িবধানত স ু হেছাঁ; ২৩ িক ু

মাৰ মনৰ িবধানৰ িবৰেু যু কৰা আৰু মাৰ অ ‐ ত েবাৰত থকা

পাপৰ িবধানৰ অধীনত মাক ব ী কৰা, এেন আন এক ধাৰণা মাৰ

অ ‐ ত েবাৰত দেখা। ২৪ হায়, হায়, মই কেন দূভগীয়া মা হ! এই

মতুৃ ৰ দহৰ পৰা মাক কােন িন াৰ কিৰব? ২৫আমাৰ ভু যীচু ী ৰ

যােগিদ মই ঈ ৰৰ ধ বাদ কেৰাঁ। এেতেক এহােত মই আেপান মেনেৰ

ঈ ৰৰ িবধানৰ, িক ু আনহােত মাংেসেৰ পাপৰ িবধানৰ সৱাকম কেৰাঁ।

৮ এই কাৰেণ এিতয়া ী যীচুত থকা সকলৰ কােনা দ া া নাই। ২

িকয়েনা ী যীচুত মাৰ জীৱনক আ াৰ িবধানত পাপ আৰু মতুৃ ৰ

িবধানৰ পৰা মু কিৰেল। ৩ িবধান মাংসৰ কাৰেণ দূবল হাৱাত িয

কিৰব নাৱািৰেল, সেয়েহ ঈ েৰ িনজৰ পু ক পাপৰ অেথ উৎসিগত

হ’বৈল, পাপময় মাংসৰ সাদেৃশ েৰ পিঠয়ােল, আৰু মাংসত পাপৰ দ া া

িদেল৷ ৪ তওঁ সইেটােৱ কিৰেল, যােত আমাৰ জীৱনত যন িবধানৰ

িবধান িস কৰা হয়; সেয়েহ আিম মাংিসকৰ দেৰ নহয়, িক ু আ া

অ সােৰ চেলাঁ আহক৷ ৫ িকয়েনা মাংস অ সােৰ জীয়াই থকা সকেল

মাংিসক িবষয় ভােব; িক ু আ া অ সােৰ জীয়াই থকা সকেল আি ক

িবষয় ভােব। ৬ কাৰণ মাংসৰ ভাব হ’ল মতুৃ ; িক ু আ াৰ ভাব হেছ

জীৱন আৰু শাি , ৭ িকয়েনা মাংসৰ ভাব ঈ ৰৈল শ তা; কাৰণ সেয়

ঈ ৰৰ িবধানৰ বশীভূত নহয় আৰু হ’বও নাৱােৰ৷ ৮ িয সকেল মাংসৰ

বশত আেছ, তওঁেলােক ঈ ৰক স ু কিৰব নাৱােৰ। ৯ িযেয়ই নহওক,

আেপানােলাক মাংসৰ বশত নহয় িক ু আ াৰ বশতেহআেছ, আৰু সয়াই

যিদ সত হয়, তেনহেল ঈ ৰৰ আ া আেপানােলাকৰ অ ৰত বাস

কেৰ। িক ু িয জনত ী ৰ আ া নাই, তওঁ ী ৰ নহয়। ১০ যিদ ী

আেপানােলাকৰ জীৱনত থােক, তেনহেল পাপৰ কাৰেণ এই শৰীৰ মৰা;

িক ু ধািমকতাৰ বােব আ াই জীৱন। ১১ িয জেন ী যীচুক মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা তুিলেল, তওঁৰ আ া যিদ আেপানােলাকৰ জীৱনত থােক,

তেনহেল ী যীচুক মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা তালা জেন আেপানােলাকত

িনবাস কৰা তওঁৰ আ াৰ যােগিদ, আেপানােলাকৰ ম দহেকা

জীয়াব। ১২ এেতেক হ ভাই সকল, আিম মাংসৰ বশত জীয়াই থািকবৈল

মাংসৰ ধৰৱুা নহওঁ। ১৩ কাৰণ আেপানােলােক যিদ মাংসৰ বশত জীয়াই

থােক, তেনহেল আেপানােলাক যেন হ’ লও মিৰব; িক ু আ াৰ াৰাই

যিদ শৰীৰৰ কমেবাৰ বধ কৰা হয়, তেনহেল আেপানােলাক জীৱ। ১৪

িকয়েনা িযমান লাক ঈ ৰৰ আ াৰ াৰা চািলত হয়, সই সকেলােৱ

ঈ ৰৰ স ান। ১৫ সেয়েহ আেপানােলােক ভয় কিৰবৈল পনুৰায় দাস ৰ

আ া পাইেছ, এেন নহয়; িক ু িয আ াৰ াৰা আিম আ া, িপতৃ বিুল

মােতাঁ, এেন তালনীয়া পু ৰ আ া পােল। ১৬আিম য ঈ ৰৰ স ান,

এই িবষেয় পিব আ াই িনেজ আমাৰ আ াৰ সেত সা িদেয়।

১৭আিম যিদ স ান হওঁ, তেনহেল উ ৰািধকাৰীও হওঁ। ীে সেত

মিহমাি ত হ’বৈল যিদেহ আিম তেৱঁ সেত খেভাগ কেৰাঁ, তেনহেল

আিম ঈ ৰৰ উ ৰািধকাৰী আৰু ীে সেতও উ ৰািধকাৰী হওঁ। ১৮

িকয়েনা আমাৰ বােব িয তাপ কািশত হ’ব, তােৰ সেত ব মান সময়ৰ

খৰ তুলনা কিৰবৈল মই কােনা িবষয় যাগ নহয় বিুল গণ কেৰাঁ।

১৯ কাৰণ ঈ ৰৰ স ান সকল কািশত হাৱাৈল, সিৃ ৰ আশাই বাট

চাই আেছ। ২০ কাৰণ সিৃ খন য আেপান ই ােৰ অসাৰতাৰ বশীকৃত

হ’ল, এেন নহয়; িক ু বশক াৰ কাৰেণেহ হ’ল; সেয় এই আশােৰ হ’ল

য, ২১ সিৃ খেন িনেজও যন য়মলূক দাস ৰ পৰা মু হ ঈ ৰৰ

স ান সকলৰ তাপ মলূক মিু পাব। ২২ িকয়েনা এিতয়াও গােটই

সিৃ েয় সৱ বদনাৰ দেৰ খ পাই এেকলেগ কঁকাই আেছ, ইয়াক আিম

জােনা। ২৩ অকল সেয় নহয়, আ াৰ থম ফল পাৱা িয আিম, আিমও

তালনীয়া পু ৰ বাবৈল বাট চাই, আমাৰ শৰীৰৰ মিু ৰ অেপ ােৰ

অ ৰত কঁকাই আেছাঁ। ২৪ িকয়েনা আিম আশােৰেহ পিৰ াণ পােলাঁ;

িক ু দখাত িয আশা, সেয়ই আশা নহয়; কাৰণ িযহক দখা যায়, তাৈল

কােন আশা কেৰ? ২৫ িক ু আিম িযহক দখা নাই, তাৈল যিদ আশা

কেৰাঁ, তেনহেল ধযেৰেহ তাৈল বাট চাই থােকাঁ। ২৬ সই এেকদেৰ

আ ােয়া আমাৰ দূবলতাত উপকাৰ কেৰ৷ কাৰণ, উিচত মেত িক াথনা

কিৰব লােগ, সই িবষেয় আিম নাজােনা; িক ু আ াই িনেজ আমাৰ বােব

অিন চনীয় কঁকিনেৰ িনেবদন কেৰ। ২৭আ াৰ ভাব িক, সই িবষেয়

অ য ামী ঈ েৰ জােন, কাৰণ ঈ ৰৰ ই া অ সিৰ, তওঁ পিব লাকৰ

বােব িনেবদন কেৰ। ২৮আিম জােনা য, িয সকেল ঈ ৰক ম কেৰ,
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সই সকল তওঁৰ অিভ ায় অ সােৰ আমি ত, তওঁেলাকৰ বােব তওঁ

ম লৰ অেথ সকেলা উ ম কায এেকলেগ কিৰেছ। ২৯ িকয়েনা ঈ ৰৰ

পু যন অেনক ভাই সকলৰ মাজত থেম জ া হয়, এই কাৰেণ ঈ েৰ

িয সকলক আেগেয় জািনেল, তওঁেলাকক তওঁৰ সই পু ৰ িতমিূতৰ

অ ৰপূ হ’বৈল, আেগেয় িনৰপূেণা কিৰেল; ৩০আৰু িয সকলক আেগেয়

িনৰপূণ কিৰেল, তওঁেলাকক আম েণা কিৰেল৷ িয সকলক আম ণ

কিৰেল, তওঁেলাকক ধািমক বিুল গিণত কিৰেল; আৰু িয সকলক ধািমক

বিুল গিণত কিৰেল, তওঁেলাকক মিহমাি েতা কিৰেল। ৩১ তিতয়াহেল

এইেবাৰ কথাত আিম িক ক’ম? যিদ ঈ ৰ আমাৰ সপ হয়, তেনহেল

আমাৰ িবপ কান হ’ব পােৰ? ৩২ িয জেন িনজৰ পু েকা মৰম নকিৰ,

আমাৰ আটাইেৰ কাৰেণ তওঁক শাধাই িদেল, সই জেন আমাক অ হ

কিৰ তওঁৰ সেত সকেলা িনিদব ন? ৩৩ ঈ ৰৰ মেনানীত সকলৰ

িবৰেু কােন অপবাদ িদব? ঈ েৰেহ ধািমক বিুল গিণত কেৰাঁতা। ৩৪

দ া া িদওঁতা না কান? িয জন মিৰল, এেন িক, মতৃ লাকৰ মাজৰ

পৰা তালাও হ’ল, সই জন ী যীচু; তওঁ ঈ ৰৰ সাঁফােল থািক,

আমাৰ কাৰেণ িনেবদেনা কিৰ আেছ। ৩৫ ী ৰ মৰ পৰা কােন

আমাক িবি কিৰব পােৰ? শ বা স ট, তাড়না বা আকাল, ব হীনতা

বা াণ সংশয় বা তেৰাৱাল, এইেবােৰ পােৰ ন? ৩৬ এই িবষেয় িলখাও

আেছ, “আিম তামাৰ কাৰেণ ওেৰ িদনেটা হত হ’ব লািগেছাঁ৷ কািটবৈল

িনয়া মৰৰ দেৰ আিম গিণত হ’ লাঁ।” ৩৭ তথািপ আমাক ম কৰা জনৰ

যােগিদ, এই সকেলা কথাত আিম জয়তৈকেয়া জয়যু । ৩৮ িকয়েনা

মাৰ এেন দঢ়ৃ িব াস আেছ য, তাৰ পৰা মতুৃ বা জীৱন, গৰ দূত বা

শাসনকতা, ব মান বা ভিবষ ত িবষয় বা পৰা ম, ৩৯ ওপৰ বা তল বা

আন কােনা স ৃ ব েৱই আমাক ভু ী যীচুত থকা ঈ ৰৰ মৰ পৰা

িবি কিৰব নাৱােৰ।

৯ মই ী ৰ অধীনত সত কওঁ, িমছা নকওঁ, আৰু মাৰ িবেবেকও পিব

আ াৰ অধীনত মাৰ পে সা িদেছ য, ২ মাৰ দয়ত অিত

খ আৰু িনৰ ৰ যাতনা হেছ। ৩ িকয়েনা িয সকল শৰীৰৰ স ে মাৰ

জাতীয়, মাৰ সই ভাই সকলৰ কাৰেণ মই িনেজই ী ৰ পৰা শাপ

হ’বৈল ই া কিৰব পািৰেলােহঁেতন। ৪ তওঁেলাক ই ােয়লীয়া৷ তওঁেলাক

তালনীয়া পু , ঐ য, নানা ধম িনয়ম, িবধান‐শা , আৰাধনা, আৰু

িত া সমহূ, তওঁেলাকৰ হয়৷ ৫ ওপৰ‐পৰুষু সকেলা তওঁেলাকেৰই;

আৰু শৰীৰৰ স ে ী ও তওঁেলাকৰ পৰাই হ’ল৷ িয জন সে াপিৰ,

সই ঈ ৰ যেুগ যেুগ ধ । আেমন। (aiōn g165) ৬ িক ু ঈ ৰৰ বাক য

িবফল হ পিৰল, এেন নহয়। িকয়েনা ই ােয়লৰ পৰা হাৱা সকেলােৱ য

ই ােয়ল, এেন নহয়৷ ৭ তওঁেলাক অ াহামৰ বংশ হাৱাত, সকেলা য

তওঁৰ স ান, সয়াও নহয়; িক ু “ইচহাকৰ পৰােহ তামাৰ বংশ িবখ াত

হ’ব৷” ৮ এই শা ীয় বচনৰ অথ হ’ল; শৰীৰৰ িয স ান, তওঁেলাক

ঈ ৰৰ স ান নহয়; িক ু িত াৰ িয স ান, তওঁেলাকেহ বংশ বিুল

গিণত হয়৷ ৯ িকয়েনা িত াৰ বাক এই: এেন ৱা সময়ত মই আিহম,

তিতয়া চাৰাৰ এিট পু হ’ব। ১০ অকল সেয় নহয়; িক ু িৰেবকাও

এজনৰ পৰা, আমাৰ িপতৃ ইচহাকৰ পৰা গভৱতী হাৱাত, ১১ স ান

নৗ ওপেজাঁেতই আৰু ভাল বা বয়া এেকা নকেৰাঁেতই, কমৰ কাৰেণ

নহয়, িক ু আম ণকাৰীৰ ই াৰ কাৰেণ, ঈ ৰৰ মেনানীতৰ দেৰ হাৱা

অিভ ায়ত িথেৰ থািকবৈল, ১২ তওঁক কাৱা গিছল, বােল, “বৰেটােৱ

সৰেুটাৰ সৱাকম কিৰব।” ১৩ এই িবষেয় িলখাও আেছ: “মই যােকাবক

ম কিৰেলাঁ, িক ু এেচৗক িঘণ কিৰেলাঁ।” ১৪ তেনহেল আিম িক

ক’ম? ঈ ৰত অধািমকতা আেছ ন? এেন নহওক। ১৫ িকয়েনা তওঁ

মািচক কিছল, “মই িয জনক দয়া কেৰাঁ, তওঁেকই দয়া কিৰম; আৰু

িয জনক কৃপা কেৰাঁ, তওঁেকই কৃপা কিৰম।” ১৬ এেতেক এেয়, ই া

কৰা বা দৗৰ মৰা জনৰ পৰা নহয়, িক ু দয়াকাৰী ঈ ৰৰ পৰােহ হয়।

১৭ িকয়েনা ধমশা ই ফৗৰণেকা কেছ, “ তামাত মাৰ পৰা ম যন

দখৱুাম, তাৰ বােব আৰু গােটই জগতত মাৰ নাম চািৰত হ’বৰ বােব,

মই তামাক তুিলেলাঁ।” ১৮ এেতেক িয জনৰ বােব তওঁৰ ই া হয়,

তওঁেকই তওঁ দয়া কেৰ আৰু িয জনৰ বােব তওঁৰ ই া হয়, তওঁেকই

তওঁ কিঠন কেৰ। ১৯ তিতয়া আপিুন মাক ক’ব, বােল, “ তেনহেল

তওঁ আেকৗ দাষ ধেৰ িকয়? িকয়েনা তওঁৰ ই াৰ িতেৰাধ কােন

কিৰেল?” ২০ হ অবাধ লাক, ঈ ৰক তু ৰ কৰা তুিম না কান?

িনি ত ব েৱ, “তুিম মাক এেন ৱা িকয় কিৰলা” বিুল িন াণক াক ক’ব

ন? ২১ এেক লদা মািটেৰ সমাদৰৈল এটা, অনাদৰৈল এটা, এেন িবধ

পা বনাবৈল, মািটৰ ওপৰত মাৰৰ মতা নাই ন? ২২ ঈ েৰ, িনজ

াধ দখৱুাবৰ বােব আৰু পৰা ম জনাবৰ ই ােৰ যিদ িবনাশৰ কাৰেণ

যু ত হাৱা াধৰ পা সকলক অিধক িচৰসিহ ু তােৰ সহন কিৰেল,

২৩আৰু িয সকলক তাপৰ কাৰেণ তওঁ আেগেয় ত কিৰেল, সই

অ হৰ পা েবাৰত িনজ তাপৰপূ ধনৰ িবষয় জেনাৱাৰ অিভ ােয়েৰ

দয়াও সাধন কিৰেল, ২৪ তওঁ আমাক তেন ৱা দয়াৰ পা বিুল, কৱল

ই দী সকলৰ মাজৰ পৰা নহয়, িক ু অনা‐ই দী সকলৰ মাজৰ পৰাও

আম ণ কিৰেল। ২৫ সইদেৰ তওঁ হােচয়াৰ পু কেতা কেছ: “িয

লাক মাৰ নহয়, তওঁক মাৰ লাক বিুল, আৰু অি য় জনীক মৰ

বিুল মািতম। ২৬আৰু ‘ তামােলাক মাৰ লাক নােহাৱা,’ এই কথা িয

ঠাইত তওঁেলাকক কাৱা হিছল, তাত তওঁেলাক জীৱনময় ঈ ৰৰ

স ান বিুল খ াত হ’ব।” ২৭ িক ু ই ােয়লৰ িবষেয় িযচয়াই এই কথা

ঘাষণা কেৰ, “ই ােয়লৰ স ান সকলৰ সংখ া যিদও সমু ৰ বািলৰ

িনিচনা হয়, তথািপ অৱিশ ভােগেহ পিৰ াণ পাব৷ ২৮ িকয়েনা ভুেৱ

তওঁৰ বাক সংি আৰু সমা কিৰ, পিৃথৱীত িস কিৰব। ২৯এই

িবষেয় িযচয়া আেগেয় কিছল, “বািহনী সমহূৰ ভুেৱ আমাৰ বােব সঁচ

নৰখা হ’ ল, আিম চেদামৰ িনিচনা হ’ লাঁেহঁেতন আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ

তুল হ’ লাঁেহঁেতন। ৩০ তেনহেল আিম িক ক’ম? অনা‐ই দী সকেল

ধািমকতাৈল কায নকিৰও, ধািমকতা পােল; ৩১ িক ু ই ােয়ল লােক

ধািমকতাৰ িবধানৈল কায কিৰও, সই িবধান নাপােল। ৩২ িক কাৰেণ?

িকয়েনা তওঁেলােক িব াসৰ াৰাই নহয়, কমৰ াৰাইেহ পাৱা যায় বিুল

কায কিৰেল। উজিুট খউুৱা িশলত তওঁেলােক উজিুট খােল; ৩৩ এই

িবষেয় িলখাও আেছ, “ চাৱা, মই িচেয়ানত উজিুট খউুৱা িশল, অথাৎ

িব জনক িশল থ’ম। তওঁত িব াস কৰা জন লাজত নপিৰব।”

১০ হ ভাই সকল, তওঁেলাকৰ বােব মাৰ দয়ৰ বা া আৰু ঈ ৰৰ

আগত জেনাৱা াথনা এই য, তওঁেলােক যন পিৰ াণ পায়।

২ ঈ ৰৈল তওঁেলাকৰ আ হ আেছ বিুল মই তওঁেলাকৰ পে সা

িদেছাঁ; িক ু সই আ হ ান অ সােৰ নহয়। ৩ কাৰণ তওঁেলােক

ঈ ৰৰ ধািমকতা নাজািন, িনজৰ ধািমকতা াপন কিৰবৈল িবচািৰ,

ঈ ৰৰ ধািমকতাৰ বশীভূত নহ’ল। ৪ িকয়েনা ধািমকতাৰ কাৰেণ িব াস

কৰা েত ক জনৰ বােব ী হ’ল িবধানৰ স ণূতা৷ ৫ কাৰণ মািচেয়

িলিখেছ য, িয মা েহ ব ৱ ামলূক ধািমকতা পালন কেৰ, তওঁেহ এই

ধািমকতাৰ াৰা জীয়াই থািকব। ৬ িক ু িব াসমলূক ধািমকতাই এইদেৰ

কয়, “তুিম িনজ দয়ত নক’বা য, গৈল কান উিঠব? অথাৎ ী ক

নমাই আিনবৈল ৭ বা, অগাধ ঠাইৈল কান নািমব? অথাৎ মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা ী ক তুিল আিনবৈল৷” (Abyssos g12) ৮ িক ু ই িক কয়?

“ সই বাক তামাৰ ওচৰত, তামাৰ মখুত আৰু তামাৰ দয়েত আেছ৷”

সেয় আিম ঘাষণা কৰা িব াসৰ বাক ৷ ৯ িকয়েনা আপিুন যিদ িনজ

মেুখেৰ যীচুক ভু বিুল ীকাৰ কেৰ আৰু ঈ েৰ য তওঁক মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা তুিলেল, ইয়াক যিদ দেয়েৰ িব াস কেৰ, তেনহেল পিৰ াণ

পাব। ১০ কাৰণ ধািমকতাৰ কাৰেণ দেয়েৰ িব াস কৰা হয়; আৰু

পিৰ াণৰ কাৰেণ মেুখেৰ ীকাৰ কৰা হয়। ১১ িকয়েনা ধমশা ৰ বচেন

কেছ, “িয কােনােৱ তওঁত িব াস কেৰ, তওঁ লাজত নপিৰব।” ১২

কাৰণ ই দী বা ীক ইয়াৰ মাজত এেকা েভদ নাই; িকয়েনা সকেলােৰ

একমা ভু আেছ; িযমান মা েহ তওঁক িব াস কেৰ, তওঁেলাকৰ

বােব তওঁ ধনৱান৷ ১৩ কাৰণ িয কােনােৱ ভুৰ নােমেৰ াথনা কেৰ,

তওঁ পিৰ াণ পাব। ১৪ এেতেক িয জনক তওঁেলােক িব াস কৰা নাই,

সই জনৰ আগত কেনৈক াথনা কিৰব? আৰু িয জনৰ িবষেয় না
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নাই, তওঁত না কেনৈক িব াস কিৰব? আৰু ঘাষণাকাৰী নহ’ ল,

কেনৈক িনব? ১৫আৰু পেঠাৱা নহ’ ল, কােন ঘাষণা কিৰব? এই

িবষেয় িলখাও আেছ, “ম লৰ ভবাতা চাৰ কৰা সকলৰ ভিৰ কেন

ৰ!” ১৬ িক ু সকেলােৱ য ভবাতা মািন লেল, এেন নহয়; কাৰণ

িযচয়ােয়া কেছ, “ হ ভু, আিম কাৱা বাতা কােন িব াস কিৰেল?” ১৭

এেতেক ৱণৰ াৰাই িব াস আৰু ী ৰ বাক ৰ াৰাইেহ ৱণ হয়।

১৮ িক ু মই কওঁ, “ তওঁেলােক জােনা িনবৈল পাৱা নাই? অৱেশ

পােল৷ তওঁেলাকৰ ৰ গােটই পিৃথৱীৈল, আৰু তওঁেলাকৰ কথা জগতৰ

সীমাৈলেক িবয়িপ গ’ল৷” ১৯ ত পিৰ মই কওঁ, “ই ােয়লৰ লােক জােনা

জািনবৈল পাৱা নাই?” থমেত মািচেয় কেছ, “নগণ জািতৰ াৰাই

তামােলাকৰ ঈষা জ াম৷ িনে াধ জািতৰ াৰাই তামােলাকৰ খং

তালাম৷” ২০আৰু িযচয়ােয়া অিত সাহস কিৰ কেছ, “িয সকেল মাক

িনিবচািৰেল, তওঁেলােক মাক পােল৷ িয িবলােক মাৰ িবষেয় িধেল,

তওঁেলাকৰ আগত মই কািশত হ’ লাঁ৷” ২১ িক ু ই ােয়লৰ লাকৰ

িবষেয় তওঁ কেছ, “আ া নমনা আৰু আপি কৰা লাকৈল মই ওেৰ

িদনেটা হাত মিলেলাঁ৷”

১১ তেনহেল মই কওঁ, ঈ েৰ িনজ লাকক ত াগ কিৰেল ন? এেন

নহওক; িকয়েনা মেয়া অ াহামৰ বংশৰ িব ামীন ফদৰ এজন

ই ােয়লীয়া। ২ ঈ েৰ আেগেয় জনা িনজ লাকক ত াগ কৰা নাই। নতুবা,

এিলয়াৰ িবৱৰণত শা ই িক কেছ, সই িবষেয় আেপানােলােক নাজােন

ন? তওঁ ই ােয়লৰ লাকৰ িবৰেু ঈ ৰৰ আগত িকদেৰ িনেবদন

কিৰিছল? তওঁ কিছল, ৩ “ হ ভু, লাক সকেল তামাৰ ভাববাদী

সকলক বধ কিৰেল, তামাৰ বিদেবাৰ খাি পলােল; আৰু এিতয়া

মইেহ অৱিশ আেছাঁ; মােৰা াণ তওঁেলােক িবচািৰ আেছ”। ৪ িক ু

উ ৰত ঈ েৰ তওঁক িক কয়? “বাল দৱতাৰ আগত আঁঠু নােলাৱাৈক

থকা এেন সাত হাজাৰ মা হ মই িনজৈল অৱিশ ৰািখেলাঁ।” ৫ এইদেৰ

ব মান কালেতা অ েহেৰ মেনানীত কৰা অৱিশ লাক আেছ। ৬

িক ু সেয় যিদ অ েহেৰ হয় তেনহেল কেমেৰ নহয়; অ থা সই

অ হ, অ হ হ নাথােক। ৭ তেনহেল িক? ই ােয়েল িয িবচািৰেছ,

সই পাৱা নাই, িক ু মেনানীত লােকেহ তাক পােল; অৱিশ সকলক

কিঠন কৰা হ’ল। ৮এই িবষেয় এইদেৰ িলখাও আেছ, “ঈ েৰ িসঁহতক

মূ াজনক আ া, আৰু যােত নেদিখব, এেন চ আৰু যােত িনব,

এেন কাণ িদেল; আিজৈলেক তওঁেলাক সইদেৰই আেছ।” ৯ আৰু

দায়েুদও কেছ, “িসঁহতৰ ভাজনৰ মজ, িসহঁতৈল ফা আৰু া,

িবিঘিন আৰু িতফল ৰপূ হওক; ১০ িসহঁেত নেদিখবৈল, িসহঁতৰ চ

অ কাৰময় হওক৷” আৰু আপিুন িসহঁতৰ িপিঠ সদায় ঁজী কৰক। ১১

তেনহেল মই কওঁ, তওঁেলােক পিৰবৈল উজিুট খােল ন? এেন নহওক।

িক ু তওঁেলাকৰ অ ালা জ াবৈল তওঁেলাকৰ অপৰাধৰ াৰাই অনা‐

ই দী সকলৰ পিৰ াণ হ’ল। ১২ পাছত তওঁেলাকৰ অপৰােধই যিদ

জগতৰ ধন আৰু তওঁেলাকৰ হািনেয়ই যিদ অনা‐ই দী সকলৰ ধন হয়,

তেনহেল তওঁেলাকৰ পিৰপণূতা তাতৈক িকমান অিধক হ’ব? ১৩

এিতয়া অনা‐ই দী লাক িয আেপানােলাক, আেপানােলাকক মই কেছাঁ।

যিতয়াৈলেক মই অনা‐ই দী সকলৰ িনযু পাঁচিন হ আেছাঁ, মাৰ সই

পিৰচযা পদৰ গৗৰৱ কিৰেছাঁ; ১৪ িকজািন কােনামেত মাৰ জাতীয়

সকলৰ অ ালা জ াই, তওঁেলাকৰ িকছুমানৰ পিৰ াণ কৰাব পােৰাঁ।

১৫ িকয়েনা তওঁেলাকক ত াগ কৰাই যিদ জগতৰ িমলন হয়, তেনহেল

তওঁেলাকক হন কৰাই মতৃ সকলৰ জীৱন লাভৰ বািহেৰ আনিক হ’ব

পােৰ? ১৬ যিদ সনা িপঠা িড়ৰ থম ভাগ পিব , তেনহেল গােটই

লদাই পিব ; আৰু যিদ িশপা পিব , তেনহেল ডালেবােৰা পিব ।

১৭ িক ু কতেবাৰ ডাল যিদ ভািঙ পেলাৱা হ’ল আৰু আপিুন বনৰীয়া

জলফাই গছ হেয়া, যিদ সইেবাৰৰ মাজত কলম ৰেূপ লেগাৱা হ’ল আৰু

আপিুন জলফাইৰ িশপাৰ ৰসৰ সহভাগী হ’ল, ১৮ তেনহেল ডালেবাৰৰ

িবৰেু দপ নকিৰব। যিদও দপ কেৰ, তথািপ আপিুন য িশপাক ভৰণ‐

পাষণ িদ আেছ, এেন নহয়, িক ু িশপাইেহ আেপানাক ভৰণ‐ পাষণ িদ

আেছ৷ ১৯ ইয়ােত আপিুন ক’ব, “ মাক কলম ৰেূপ লগাবৈলেহ ডালেবাৰ

ভািঙ পেলাৱা হ’ল।” ২০ সঁচা, তওঁেলাকৰ অিব াসৰ কাৰেণ সইেবাৰ

ভািঙ পেলাৱা হ’ল, আপিুন হ’ ল িব াসৰ াৰাই ি ৰ হ আেছ। উ মনা

নহ’ব, বৰং ভয় কৰক৷ ২১ কাৰণ যিদ ঈ েৰ াভািৱক ডালেবাৰক মৰম

নকিৰেল, তেনহেল আেপানােকা মৰম নকিৰব। ২২এেতেক ঈ ৰৰ

হ আৰু তী ভাব চাওক৷ এফােল িয সকল ই দী পিৰল, তওঁেলাকৰ

বােব হেছ তী ভাব; আনফােল আেপানােলাকৰ বােব তওঁৰ ভাব

হেছ হশীল৷ যিদ আপিুন সই হ ভাবত থােক, তিতয়ােহ; নহ’ ল,

আপিুনও কটা যাব। ২৩ যিদ সইেবাৰ অিব াসত নাথােক, তেনহেল

সইেবাৰেকা কলম ৰেূপ লেগাৱা হ’ব; িকয়েনা সইেবাৰক পনুৰ কলম

ৰেূপ লগাবৈল ঈ ৰ স ম। ২৪ কাৰণ াভািৱক বনৰীয়া জলফাই গছৰ

পৰা কটা যাৱা িয আপিুন, আপিুন যিদ ভাৱৰ িবপৰীেত উ ম জলফাই

গছত কলম ৰেূপ লেগাৱা হ’ল, তেনহেল াভািৱক ডাল িয সইেবাৰ,

সই ই দী সকল িকমান অিধক িনঃসে েহ িনজৰ জলফাই গছত কলম

ৰেূপ লেগাৱা হ’ব। ২৫ িকয়েনা, হ ভাই সকল, আেপানােলােক যন

িনজেক ানৱ বিুল নামােন, এই কাৰেণ, যিতয়াৈলেক অনা‐ই দী

লাকৰ পিৰপণূতা নহয়, তিতয়াৈলেক িকছু পিৰমােণ ই ােয়লী লাকৰ য

কিঠনতা জি ল, এই িনগঢ়ূ‐ত আেপানােলােক নজনাৈক থকা মাৰ ই া

নাই। ২৬এইদেৰ সকেলা ই ােয়লী লােক পিৰ াণ পাব; এই িবষেয়

িলখাও আেছ: িচেয়ানৰ পৰা উ াৰক া আিহব; তওঁ যােকাবৰ বংশৰ

পৰা ভি ল ন দূৰ কিৰব; ২৭আৰু এেয়ই তওঁেলােক সেত মাৰ

িনয়ম হ’ব, তিতয়া মই তওঁেলাকৰ পাপ চাম৷” ২৮ এফােল তওঁেলাক

ভবাতাৰ স ে আেপানােলাকৰ কাৰেণ শ ; িক ু আনফােল ঈ ৰৰ

মেনানীতৰ স ে তওঁেলাক ওপৰ‐পৰুষু সকলৰ কাৰেণ ি য়পা । ২৯

িকয়েনা ঈ ৰৰ অ হৰ বৰ আৰু আম ণ অপিৰৱতনীয়। ৩০ কাৰণ

যেনৈক আেপানােলােক আেগেয় ঈ ৰৰ অবাধ আিছল, িক ু এিতয়া

তওঁেলাকৰ অবাধ তাৰ কাৰেণ দয়া পােল, ৩১ তেনৈক এিতয়া এই

ই দী সকেলও যন আেপানােলাকৰ দয়া াি ৰ কাৰেণ দয়া পায়, তাৰ

বােব তওঁেলাক এিতয়া অবাধ হ’ল; ৩২ িকয়েনা ঈ েৰ সকেলােক দয়া

কিৰবৰ বােব, সকেলােক অবাধ তাত ব কিৰেল। ৩৩ ঈ ৰৰ ান আৰু

বিু ৰপূ ধন কেন গভীৰ! তওঁৰ িবচাৰেবাৰ বাধৰ কেন অগম ! আৰু

তওঁৰ পথ অ স ান কৰা কেন অসাধ ! ৩৪ “িকয়েনা ভুৰ মন কােন

জািনেল? আৰু তওঁৰ ম ণাকাৰীেয় বা কান হ’ল? ৩৫ নতুবা কােন

ঈ ৰৈল আেগেয় িদেল য, তাৰ বােব তওঁক িতদান কিৰব লােগ?”

৩৬ িকয়েনা সকেলা ব তওঁৰ পৰা, তওঁৰ াৰাই আৰু তওঁৰ কাৰেণই

হয়; তওঁেৰই মিহমা িচৰকাল হওক। আেমন। (aiōn g165)

১২ এেতেক, হ ভাই সকল, ঈ ৰৰ সকেলা দয়াৰ াৰাই মই

আেপানােলাকক এই িমনিত কেৰাঁ য, আেপানােলােক িনজ িনজ

শৰীৰক ঈ ৰৰ হণীয়, জীিৱত, আৰু পিব বিল ৰেূপ উৎসগ কৰক;

এেয়ই আেপানােলাকৰ যিু স ত আৰাধনা। ২আেপানােলাক জগতৰ

অ ৰপূ নহ’ব; িক ু মন নতুন কৰাৰ যােগিদ ৰপূা িৰত হওক, তােত

আেপানােলােক পৰী া কিৰ জািন লওঁক, কানেটা উ ম, হণীয় আৰু

িস , িকয়েনা এেয় ঈ ৰৰ ই া৷ (aiōn g165) ৩ িকয়েনা মাক িদয়া

অ হৰ াৰাই মই আেপানােলাকৰ েত ক জনক কওঁ য, উপযু

িবেবচনাতৈক কােনও িনজেক বৰ বিুল িবেবচনা নকৰক; িক ু ঈ েৰ

যাক িয পিৰমােণ িব াস িদেল, তওঁ সই অ সােৰ িনজৰ িবষেয় গভীৰ

মেনেৰ িবেবচনা কৰক। ৪ কাৰণ আমাৰ এই শৰীৰত যেনৈক অেনক

অ ‐ ত আেছ, অথচ সই সকেলা অ ‐ ত ৰ এেক ৰপূৰ কায নহয়,

৫ তেনৈক আিমও অেনক হ ী ত এক দহ হওঁ আৰু িতজেন পৰ ৰ

অ ‐ ত হ আেছাঁ। ৬ িক ু আমাক িদয়া অ হৰ দেৰ, আিম পথৃক

পথৃক অ হৰ বৰ া হেছাঁ৷ সই বৰ যিদ ভাববাণী হয়, তেনহেল

িব াসৰ পিৰমােণেৰ সয়া কওঁহক৷ ৭ যিদ পিৰচযাৰ বৰ হয়, তেনহেল

পিৰচযােত থােকাহক; বা িশ া িদওঁতাই িশ া িদয়া কাযত থােকাহক৷

৮ উদগাওঁতাই উদেগাৱা কাযত থাকক; দান িদওঁতাই দানশীলতােৰ

দান কৰক; শাসন কৰা জেন যে েৰ শাসন কৰক; দয়া কৰা জেন হিষত
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মেনেৰ দয়া কৰক। ৯ ম অকি ত হওক। িয ম , তাক িঘণ কৰক; িয

উ ম, তাত আস হওক৷ ১০ ভাত‐ৃ মত পৰ ৰ হশীল হওক; আৰু

সমাদৰ কৰা কথাত, ইজেন িসজনতৈক আগ হওক৷ ১১ য ত এেল ৱা

নহ’ব; আ াত উৎসাহী হওক; ভুৰ সৱাকম কৰক৷ ১২আশাত আন

কৰক; শত সহনীয় হওক; াথনাত লািগ থাকক; ১৩ পিব লাক

সকলৰ অভাৱ দূৰ কৰা কথাত, তওঁেলাকৰ সহভাগী হওক; অিতিথ‐

সৱাত আস হওক। ১৪ িয সকেল আেপানােলাকক তাড়না কেৰ,

তওঁেলাকক আশীবাদ কৰক; শাও িনিদ আশীবাদ কৰক। ১৫ িয সকেল

আন কেৰ, তওঁেলােক সেত আন কৰক; িয সকেল ন কেৰ,

তওঁেলােক সেত ন কৰক। ১৬আেপানােলাকৰ পৰ ৰৰ ভাব

এেক হওক। বৰ বৰ িবষয়েবাৰ িচ া নকিৰ, সামা লাকৰ দেৰ চলক৷

িনজৰ িনজৰ মনত ানী নহব। ১৭ অপকাৰৰ সলিন কােৰা অপকাৰ

নকিৰব৷ সকেলা মা েহ দখাত িয উ ম, সই উ মৈল িচ া কৰক৷ ১৮

যিদ হ’ব পােৰ, তেনহেল আেপানােলাকৰ সাধ অ সােৰ সকেলা মা হৰ

সেত শাি েৰ থাকক। ১৯ হ ি য় সকল, আেপানােলােক অ ায়ৰ

িতকাৰ নকিৰব, িক ু ঈ ৰৰ াধৈল ঠাই থ’ব; িকয়েনা এেনদেৰ িলখা

আেছ, ভুেৱ কেছ, “ িতকাৰ কৰা মাৰ কম; মইেহ িতফল িদম।”

২০ “িক ু যিদ তামাৰ শ ৰ ভাক লােগ, তেনহেল তওঁক ভাজন

কেৰাঁৱা; যিদ তওঁৰ িপয়াহ লােগ, তেনহেল জল পান কেৰাঁৱা; তেন

কিৰেল তওঁৰ মৰূত িল থকা আঙঠা দ’ম কিৰ থবা”। ২১ কমৰ াৰাই

পৰািজত নৈহ, ভাল কমৰ াৰাই কমক পৰাজয় কৰক।

১৩ েত ক ব ি েয় শাসনকতা সকলৰ বশীভূত হওক; িকয়েনা

ঈ ৰৰ পৰা নািহেল, কােনােৱ কতৃ নাপায়; আৰু িয িয আেছ,

সইেবাৰ ঈ ৰৰ াৰাই িনৰিূপত। ২ এেতেক িয জেন সই মতাৰ

িতেৰাধ কেৰ, তওঁ ঈ ৰৰ আ াৰ িতেৰাধ কেৰ; আৰু িয সকেল

িতেৰাধ কেৰ, তওঁেলােক িনেজই িনজৈল দ া া মািত আেন। ৩

িকয়েনা শাসনকতা সকল ভাল কমৈল নহয় িক ু কমৈলেহ ভয়ৰ কাৰণ

হয়। আপিুন মতাৈল িনভেয় থািকব খাজা ন? তেনহেল ভাল কম

কৰক, তিতয়ােহ শংসা পাব; ৪ িকয়েনা আেপানাৰ ভালৰ কাৰেণ,

তওঁ ঈ ৰৰ পিৰচাৰক হেছ। িক ু আপিুন যিদ কম কেৰ, তেনহেল

ভয় কিৰব; িকয়েনা তওঁ তেৰাৱাল বথৃা ধিৰেছ, এেন নহয়; কাৰণ তওঁ

ঈ ৰৰ পিৰচাৰক, ৰাচাৰী লাকৈল াধৰ অেথ তওঁ িতফল িদওঁতা।

৫ এই কাৰেণ বশীভূত হওক, অকল াধৰ ভয়ত নহয়; িবেবকৰ

কাৰেণও ঈ ৰৰ বশীভূত হ’ব লােগ। ৬আৰু এই কাৰেণ আেপানােলােক

িদবলগীয়া কৰ আদায় িদয়ক; িকয়েনা তওঁেলাক ঈ ৰৰ সৱক হ,

সই কমেতই লািগ থােক। ৭ যাৰ িয পাবলগীয়া, তওঁ তাক িদয়ক; কৰ

িদবলগীয়াক কৰ িদয়ক; মাচুল িদবলগীয়াক মাচুল িদয়ক; ভয় কিৰব লগা

জনক ভয় কৰক; স ান কিৰবলগীয়া জনক স ান কৰক। ৮ পৰ েৰ

ম কৰাৰ বািহেৰ, আন কােনা কথাত আেপানােলাক কােৰা ধৰৱুা

নহ’ব; িকয়েনা িয জেন আন লাকক ম কেৰ, তওঁ িবধানেকা িস

কিৰেল। ৯ িকয়েনা “ব িভচাৰ নকিৰবা, নৰ‐বধ নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা,

লাভ নকিৰবা” আিদ কিৰ আন কােনা আ াও যিদ আেছ, তেনহেল

এই কথােত এইেবােৰা পাৱা যায়‐ “ তামাৰ চুবৰুীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক

ম কৰা৷” ১০ েম চুবৰুীয়াৰ অিন সাধন নকেৰ; এই কাৰেণ েমেৰ

িবধান পালন কৰা হয়। ১১ এই কাৰেণ আেপানােলােক এই কাল জােন

য, এিতয়াই টাপিনৰ পৰা সাৰ পাবৰ সময় হ’ল; িকয়েনা থেম যিতয়া

আিম িব াস কিৰেলাঁ, তিতয়াতৈক এিতয়া পিৰ াণ আমাৰ ওচৰ হ’ল।

১২ ৰািতৰ অিধক ভাগ গ’ল, িদন ওচৰ চািপল; এই কাৰেণ আহক,

আ াৰৰ কম এিৰ থ পাহৰৰ সাজ িপে াহঁক। ১৩ ৰ ৰস, ম তা,

ল ট আচৰণ, কামািভলাষ, িববাদ আৰু ঈষা, এইেবাৰ ত াগ কিৰ, িদনৰ

উপযু িশ াচৰণ কেৰাঁহক। ১৪ িক ু আেপানােলােক ভু যীচু ী ৰ

সই নিতক চিৰ ীকাৰ কৰক আৰু অিভলাষ পণূ কিৰবৰ বােব িনজ

িনজ মাংসৰ অেথ এেকা আেয়াজন নকিৰব।

১৪ িয জন িব াসত দূবল, তওঁক িবচাৰ নকিৰ আেপানােলােক হণ

কৰক; িক ু িবিভ মত, িববাদ, বা সাধ‐িবচাৰ কিৰবৰ অেথ

নহয়। ২ কােনা এজনৰ সকেলা ব খাবৈল িব াস আেছ; িক ু আনহােত

িয জন দূবল, তওঁ কৱল শাক‐পাচিলেহ খায়। ৩ িয জন লােক সকেলা

খায়, তওঁ নােখাৱা জনক হয় ান নকৰক আৰু িয জেন নাখায়, তওঁ

খাৱা জনৰ িবচাৰ নকৰক; িকয়েনা ঈ েৰ তওঁক হণ কিৰেল। ৪

অ◌াপিুন লাকৰ দাসৰ য িবচাৰ কিৰেছ, অ◌াপিুন না কান? তওঁ িনজ

ভুৰ আগত হয় িথেৰ থােক নাইবা পেৰ; িক ু তওঁক িথৰ কৰা যাব;

িকয়েনা ভুেৱ তওঁক িথৰ কিৰব পােৰ। ৫ কােনা এজেন যিদ এটা

িদনক আন িদনতৈক অিধক মা কেৰ; আনহােত কােনােৱ সকেলা

িদনেক সমােন মা কেৰ, িক ু িতজেন িনজ িনজ মন িব াসত দঢ়ৃ

কিৰ ৰাখক। ৬ িয জেন িবেশষ িদন মােন, তওঁ ভুৰ উে েশ সইিদন

মানক; িয জেন খায়, তওঁ ভুৰ উে েশ খাওক; িকয়েনা তওঁ ঈ ৰৰ

ধ বাদ কেৰ৷ িয জেন নাখায়, তেৱাঁ ভুৰ উে েশ নাখাওঁক; আৰু

ঈ ৰৰ ধ বাদ কৰক। ৭ িকয়েনা আমাৰ কােনও িনজৰ কাৰেণ জীয়াই

নাথােকা আৰু কােনও িনজৰ কাৰেণ নমেৰা। ৮ িকয়েনা যিদ আিম

জীয়াই থােকা, তেনহেল ভুৰ উে েশ জীওঁ; আৰু যিদ মেৰাঁ, তেনহেল

ভুৰ উে েশ ই মেৰাঁ; এই কাৰেণ যিদও জীওঁ বা মেৰাঁ, আিম ভুেৰই

হ আেছাঁ। ৯ িকয়েনা মতুৃ হাৱা সকলৰ আৰু জীিৱত সকলৰ ভু হ’বৈল,

ী মিৰল আৰু জীয়াই উিঠল। ১০ িক ু আপিুন িকয় িনজৰ ভােয়ৰাৰ

সাধ‐িবচাৰ কিৰেছ? আেপানাৰ ভােয়ৰাক না িকয় হয় ান কিৰেছ?

িকয়েনা আিম সকেলােৱ ঈ ৰৰ িবচাৰৰ আসনৰ আগত িথয় হ’ম। ১১

কাৰণ এেনৈক িলখা আেছ, ভুেৱ কেছ, “ মাৰ জীৱনেৰ শপত, ভুেৱ

য কেছ, সকেলােৱ মাৰ আগত আঁঠু ল’ব, আৰু েত ক িজভাই ঈ ৰৰ

গৗৰৱ কিৰব।” ১২ এেনদেৰ আিম িতজেন ঈ ৰৰ আগত িনজৰ িবষেয়

িহচাব িদব লািগব। ১৩ এই কাৰেণ আিম কিতয়াও পৰ ৰৰ সাধ‐

িবচাৰ নকিৰম; িক ু ইয়াৰ পিৰৱেত আেপানােলােক এই িবচাৰ কৰক,

কােনও যন িনজ ভাইৰ আগত িবপি জনক ব বা ফা পািত নাৰােখ।

১৪ ভাৱেত কােনা ব য অ িচ নহয়, ইয়াক মই জােনা আৰু ভু

যীচুত দঢ়ৃ িব াস কেৰাঁ; িক ু িয জেন িয ব অ িচ বিুল ান কেৰ,

তওঁৈল সই ব অ িচ হয়। ১৫ িকয়েনা আেপানাৰ খাৱা ব ৰ াৰাই

যিদ আেপানাৰ ভাই ঃিখত হয়, তেনহেল আপিুন ম আচৰণ কৰা

নহ’ল। িয জনৰ কাৰেণ ী মিৰল, সই জনক আেপানাৰ খাৱা ব ৰ

াৰাই িবন নকিৰব। ১৬ এেতেক আেপানােলাকৰ ভাল কমেবাৰ আন

লাকৰ ঠা া িন াৰ কাৰণ হবৈল িনিদব; ১৭ িকয়েনা ভাজন বা পান

কৰাই ঈ ৰৰ ৰাজ নহয়; িক ু ধািমকতা, শাি আৰু পিব আ াৰ

আন , এইেবাৰেহ ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ সাৰ। ১৮ কাৰণ এই িবষয়ত িয জেন

ী ৰ সৱাকম কেৰ, তওঁ ঈ ৰৰ হণকাৰী আৰু ব ি সকলৰ আগেতা

পৰী ািস । ১৯ এেতেক শাি জনক আৰু পৰ ৰৰ উ িত সাধক িয

িয আেছ, সইেবাৰেহ অ সৰণ কেৰাঁ আহক। ২০ খাৱা ব ৰ কাৰেণ

ঈ ৰৰ কম িবন নকিৰব। সকেলা ব িচ; তথািপ িয মা েহ িয ভাজন

কিৰেল তওঁৈল িবিঘিন জে , সইেটােৱই তওঁৈল ম । ২১ মঙহ খাৱা

বা া াৰস পান কৰা বা আন িয কাযৰ াৰাই আেপানাৰ ভােয়ৰাই দাষী

হয়, সইেবাৰ নকৰাই উিচত। ২২আেপানাৰ িয িনিদ িব াসেবাৰ আেছ,

সইেবাৰ আেপানাৰ আৰু ঈ ৰৰ মাজত ৰাখক। িয জেন িয িবষয়ক যাগ

ান কেৰ, সই িবষয়ত িনজৰ িবচাৰ নকৰা জন ধ । ২৩ িক ু সংশয়

কৰা জেন যিদ খায়, তেনহেল তওঁক দাষী কৰা হ’ল; িকয়েনা সেয়

িব াসমলূক নহয়; আৰু িয িয িব াসমলূক নহয়, সই সকেলােৱই পাপ।

১৫ িক ু বলৱ িয আিম, আিম িনজক স ু নকিৰ, দূবল লাক

সকলৰ দূবলতাৰপূ ভাৰ বাৱা উিচত। ২আমাৰ িতজেন িনজ

চুবৰুীয়াক ধমত বিৃ কিৰবৈল, তওঁৰ ভালৈল চাই, তওঁক স ু কৰক।

৩ িকয়েনা ী েয়া িনজেক িনেজ স ু নকিৰেল; িক ু যেনদেৰ িলখা

আেছ, বােল, “ তামাক িন া কৰা সকলৰ িন াও মাৰ ওপৰত পিৰল”,

িঠক সইদেৰ হ’ল; ৪ িকয়েনা আেগেয় িযেবাৰ কথা িলখা হিছল,
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সইেবাৰ আিম ধযেৰআৰু শা ৰ সা নােৰ ভাৰসা পাবৈলআমাৰ িশ াৰ

কাৰেণেহ িলখা হিছল। ৫ এিতয়া িয জন ধয আৰু সা নাৰ ঈ ৰ, তওঁ

আেপানােলাকক ী যীচুৰ মত অ সােৰ এক মন হবৈল সাহায দান

কৰক; ৬ এইদেৰ আেপানােলােক এক মেনেৰ আৰু এক েৰেৰ আমাৰ

ভু যীচু ী ৰ শংসা কৰক৷ ৭ এেতেক ঈ ৰৰ মিহমাৰ অেথ, যেনৈক

ীে আেপানােলাকক হণ কিৰেল, তেনৈক আেপানােলােকও ইজেন

িসজনক হণ কৰক। ৮ িকয়েনা মই কওঁ, ওপৰ‐পৰুষু সকলক িদয়া

িত ােবাৰ িনি ত কিৰবৈল আৰু ঈ ৰৰ সত তাৰ পে ী ক চু ৎ

হাৱা সকলৰ পিৰচাৰক কৰা হ’ল। ৯আৰু অনা‐ই দী লােকও ঈ ৰৰ

দয়াৰ অেথ তওঁক গৗৰৱাি ত কিৰবৈল, এই িবষেয় এেন ধৰেণ িলখাও

আেছ, “এই কাৰেণ মই অনা‐ই দী সকলৰ মাজত তামাৰ িত কিৰম;

আৰু তামাৰ নােমেৰ গীেতা গাম।” ১০আেকৗ কেছ, “ হ অনা‐ই দী

সকল, তওঁেলাকৰ সেত আন কৰা।” ১১আেকৗ, “ ভুৰ শংসা

কৰা, হ সকেলা অনা‐ই দী আৰু সকেলােৱ তওঁৰ শংসা কৰক।” ১২

আেকৗ িযচয়ােয়া কেছ, “িযচয়ৰ পৰা এেন এিট গজািল ওলাব, িয জেন

অনা‐ই দী সকলৰ ওপৰত শাসন কিৰবৈল উিঠব, আৰু তওঁত অনা‐

ই দী লাক সকেল ভাৰসা কিৰব।” ১৩ এেতেক আেপানােলােক যন

পিব আ াৰ শি েৰ আশাত উপিচ পিৰব পােৰ, তাৰ বােব আশাৰ

আকৰ ঈ েৰ আেপানােলাকক আৰু িব াস কৰাৰ সকেলােক আন আৰু

শাি েৰ পিৰপণূ কৰক। ১৪ হ মাৰ ভাই সকল, আেপানােলাকৰ িবষেয়

মাৰ িনজেৰা এই দঢ়ৃ িব াস আেছ য, আেপানােলাক সকেলােৱ ানত

আৰু পৰ ৰক চতনা িদবৈল সমথ হ ম লভাৱত পিৰপণূ হ আেছ।

১৫ িকয়েনা ঈ েৰ মাক িদয়া এই অ হৰ কাৰেণ, আেপানােলাকক

পনুৰ সাঁৱৰাবৈল িকছুমান িবষয়ত বিছ সাহেসেৰ িলিখেলাঁ৷ ১৬অনা‐

ই দী সকেল যন পিব আ াৰ াৰাই পিব ীকৃত নেবদ ৰেূপ পৰম

হণীয় হয়, এই আশেয়েৰ, মই অনা‐ই দী সকলৰ বােব ী যীচুৰ

সৱকৰেূপ, ঈ ৰৰ ভবাতাৰ পিৰচযা কিৰবৈল পােলাঁ৷ ১৭এেতেক,

ঈ ৰ স ীয় কাযৰ িবষেয়, ী যীচুত মাৰ াঘা আেছ। ১৮ িকয়েনা

মই য কােনা কাম কিৰেছাঁ, এেন কথা মই কাৱা নাই৷ মাৰ বাক

আৰু কাযৰ াৰা অনা‐ই দী সকলক ঈ ৰৰ বাধ কিৰবৰ বােব ী ই

মাৰ যােগিদ িয কিৰেছ, ইয়াৰ বািহেৰ আন এেকা কথা কবৈল সাহস

নকেৰাঁ৷ ১৯ তওঁ আচিৰত িচন আৰু আেলৗিকক কায আৰু পিব আ াৰ

শি ৰ াৰাই এই সকেলা সাধন কিৰেল; তােত মই িযৰচূােলমৰ পৰা

ই িুৰয়াৈলেক আৰু ইয়াৰ চািৰওফােল ী ৰ ভবাতা স ণূৰেূপ চাৰ

কিৰব পািৰেলাঁ৷ ২০ এইদেৰ য’ত ী ৰ নাম কিতয়াও চাৰ কৰা

হাৱা নাই, সই ঠাইত ী ৰ ভবাতা চাৰ কৰাই মাৰ ল ৷ অ

লােক াপন কৰা মলূৰ ওপৰত সািজবৈল মই িনিবচািৰেলাঁ৷ ২১ যেনৈক

িলখা আেছ, বােল, “িয সকলৰ আগত তওঁৰ িবষেয় স াদ িদয়া নাই,

তওঁেলােক দিখব, আৰু িয সকেল না নাই, তওঁেলােক বিুজব৷” ২২

এই কাৰেণ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব অেনকবাৰ বাধা

পােলাঁ; ২৩ িক ু এিতয়া এইেবাৰ অ লত মাৰ কায কিৰবৈল ঠাই

নাই, আৰু ব বছৰ ধিৰ আেপানােলাকৰ ওচৰত যাবৈল ই া কিৰিছেলাঁ৷

২৪ যিতয়া মই ইন দশৈল যা া কিৰম, মই আশা কেৰাঁ য, মই

আেপানােলাকক দখা পাম আৰু তিতয়া আেপানােলাকৰ কথাত িকছু

সময় তৃ হ, পাছত আেপানােলাকৰ াৰাই তাৈল আগবঢ়াই থাৱা হ’ম৷

২৫ িক ু মই এিতয়া পিব লাকৰ পিৰচযাৰ অেথ িযৰচূােলমৈল যাওঁ।

২৬ িকয়েনা মািকদিনয়া আৰু আখায়া দশীয় লাক সকেল িযৰচূােলমত

থকা পিব লাক সকলৰ মাজৰ দিৰ সকলৰ অেথ, িকছু দান কিৰবৈল

ভাল দিখেল। ২৭ হয়, তওঁেলােক সই িবষেয় সে াষজনক দিখেল

আৰু কৃতেত তওঁেলােক িযৰচূােলমত থকা পিব লাক সকলৰ ধৰৱুাও

আিছল৷ িকয়েনা অনা‐ই দী সকল যিদ অপািথৱ িবষয়ত তওঁেলাকৰ

সহভাগী হ’ল, তেনহেল পািথৱ িবষয়েতা তওঁেলাকৰ ষা কিৰবৈল

ধৰৱুা হ’ল। ২৮ এেতেক মই যিতয়া সই কায সমা কিৰম, অথাৎ সই

দান ৰপূ ফল মাণিস কিৰ তওঁেলাকক শাধাই িদয়াৰ পাছত, মই

ইন দশৰ যা াত থােকােত অ◌ােপানােলাকৰ ওচৰৈল যাম। ২৯

আৰু মই জােনা য, আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাওঁেত, ী ৰ আশীবাদৰ

পিৰপণূতােৰ যাম। ৩০ হ ভাই সকল, মই অ েৰাধ কেৰাঁ, ভু যীচু

ী ৰ নামৰ াৰাই আৰু পিব আ াৰ মৰ াৰাই আেপানােলােক

মাৰ অেথ, ঈ ৰৰ আগত াথনা কৰক আৰু মােৰ সেত াণপেণ য

কৰক; ৩১ যােত িয দীয়াত থকা আ া নমনা সকলৰ পৰা মই যন ৰ া

পাওঁ আৰু িযৰচূােলমৈল মাৰ িয পিৰচযা, সেয় পিব লাক সকলৰ

আগত যন হণীয় হয়৷ ৩২আৰু ঈ ৰৰ ই ােৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

আনে েৰ গ, আেপানােলাকৰ সেত যন মাৰ াণ জৰুাব পািৰম৷ ৩৩

শাি ৰ আকৰ ঈ ৰ আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক। আেমন।

১৬ মইআেপানােলাকক িনেবদনকিৰেছাঁ য, িকংি য়া নগৰৰ ম লীৰ

পিৰচািৰকা ফিব নােমেৰ আমাৰ ভনীক, ২আেপানােলােক পিব

লাক সকলৰ যাগ মেত ভুত তওঁক হণ কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ

পৰা যিদ কােনা ধৰণৰ সাহায িবচােৰ, তেনহেল সাহায কিৰব; িকয়েনা

তওঁ অেনক লাকৰ সহায় আৰু মাৰ িনজেৰা উপকাৰ কিৰিছল। ৩

ী যীচুত মাৰ সহকাৰী হাৱা ি া আৰু আি লাক ম লবাদ িদব; ৪

তওঁেলােক মাৰ াণৰ কাৰেণ িনজৰ াণ িদবৈল সাজু আিছল; মই

তওঁেলাকক ধ বাদ িদওঁ আৰু কৱল মই নহয়, অনা‐ই দী সকলৰ

আটাই ম লী সকেলা লােক তওঁেলাকক ধ বাদ িদেছ; ৫ আৰু

তওঁেলাকৰ ঘৰত গাট খাৱা ম লীেকা আেপানােলােক ম লবাদ িদব।

ী ৰ উে েশ হাৱা এিচয়া দশৰ থম ফল, মাৰ িয ি য় ইেপিনত,

তওঁেকা ম লবাদ িদব। ৬ িয মিৰয়েম আেপানােলাকৰ কাৰেণ ব

পিৰ ম কিৰেল, তওঁক ম লবাদ িদব। ৭ মাৰ ািত আৰু লগৰ

ব ীয়াৰ আৰু পাঁচিন সকলৰ মাজত িস হাৱা, মাতৈকেয়া আেগেয়

ী ত আ য় লাৱা, িয আ িনক আৰু যিুনয়, তওঁেলাকক ম লবাদ

িদব। ৮ ভুত মাৰ ি য় আমি য়াতক ম লবাদ িদব। ৯ ী ত আমাৰ

সহকাৰী উ াণক আৰু মাৰ ি য় াখকু ম লবাদ িদব। ১০ ী ত

পৰী ািস , আিপি ক ম লবাদ িদব। আিৰ বলুৰ পিৰয়ালক ম লবাদ

িদব। ১১ মাৰ ািত হৰিুদেয়ানক ম লবাদ িদব। নািকচহঁতৰ িয সকল

ভুত আেছ, তওঁেলাকক ম লবাদ িদব। ১২ ভুত পিৰ মকািৰণী

েফনা আৰু েফাচাক ম লবাদ িদব। িয ি য় পচীেয় ভুত ব পিৰ ম

কিৰেল, তওঁক ম লবাদ িদব। ১৩ ভুত মেনানীত ৰফূক, আৰু মাৰ

মাতৃ ৰপূা তওঁৰ মাকক ম লবাদ িদব। ১৪ অচু ৃত, ি েগান, হ া,

পাে াবা, হি , আৰু এওঁেলাকৰ লগৰ ভাই সকলক ম লবাদ িদব। ১৫

িফললগ, যিুলয়া, নীিৰয় আৰু তওঁৰ ভনীেয়ক আৰু ওলু , এওঁেলাকক

আৰু এওঁেলাকৰ লগত থকা সকেলা পিব লাকেকা ম লবাদ িদব। ১৬

আেপানােলােক পৰ েৰ পিব চুমােৰ ম লবাদ কিৰব। ী ৰ সকেলা

ম লীেয় আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। ১৭ হ ভাই সকল, মই

আেপানােলাকক িমনিত কেৰাঁ য, িয সকেল দল দল হ গাট সিৃ কিৰ

পাপক েৰািচত কেৰ, তওঁেলাকৰ িত ল ৰািখব৷ আেপানােলােক

িয সত ৰ িশ া পােল, তওঁেলাক সই িশ াৰ িবপৰীত; এেন ৱা

লাকৰ পৰা আেপানােলাক দূৰত থািকব৷ ১৮ িকয়েনা তেন ৱা লােক

আমাৰ ভু ী ৰ সৱাকম নকিৰ, িনজ িনজ পটৰ সৱাকম কেৰ; আৰু

মধৰু বাক আৰু ৰ কথােৰ িনেদাষী লাকৰ মন ভুলায়। ১৯ িকয়েনা

আেপানােলাকৰ আ াধীনতাৰ কথা সকেলা ঠাইেত িবয়িপ পিৰেছ।

সেয়েহ মই আেপানােলাকৰ কথাত আন কেৰাঁ; িক ু আেপানােলাক

উ ম িবষয়ত ানী আৰু ম িবষয়ত যন হয়, এেয় মাৰ বা া। ২০

আৰু শাি ৰ আকৰ ঈ েৰ অিত সানকােল চয়তানকআেপানােলাকৰ

ভিৰৰ তলত ম ন কিৰব। আমাৰ ভু যীচু ী ৰ অ হ আেপানােলাকৰ

লগত থাকক। ২১ মাৰ সহকাৰী তীমিথয় আৰু জাতীয় লিুকয়া, যােচান

আৰু চািচপা , এওঁেলােক আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। ২২

আৰু এই প িলখক িয মই, তি য়ই, ভুত আেপানােলাকক ম লবাদ

কিৰেছাঁ। ২৩ মাৰ আৰু গােটই ম লীৰ আলহী ষা কেৰাঁতা গােয়

আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। এই নগৰৰ ভঁৰালী ইৰা েচ আৰু া

ভােয় আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। ২৪আমাৰ ভু যীচু ী ৰ
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অ হ আেপানােলাক সকলৈল হওক৷ ২৫এিতয়া যীচু ী ৰ িবষেয় িয

ভবাতা মই চাৰ কিৰেলাঁ, সই ভবাতাৰ মাধ মত আেপানােলাকক

ি ৰ ৰািখবৈল ঈ ৰৰ মতা আেছ৷ অনািদ কালেৰ পৰা ঈ েৰ তওঁৰ

ৰহস গাপেন ৰািখিছল, িক ু এিতয়া ভবাতাৰ মাধ মত সয়া কাশ

পােল আৰু সইদেৰই মই চােৰা কিৰেলাঁ৷ (aiōnios g166) ২৬ স িত

অনািদ ঈ ৰৰ আ াৰ দেৰ ভাববাদী সকেল িলখা শা ৰ াৰাই এিতয়া

কািশত হ’ল আৰু আ াধীনতাৰ কাৰেণ সকেলা অনা‐ই দী লাকৰ

আগত জেনাৱা হ’ল৷ (aiōnios g166) ২৭ িয একমা াৱান ঈ ৰ, যীচু

ী ৰ াৰাই, তওঁেৰই মিহমা িচৰকাল হওক। আেমন। (aiōn g165)
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১ কিৰ থীয়া
১ ঈ ৰৰ ই াৰ াৰা ী যীচুৰ আমি ত পাঁচিন পৗল আৰু আমাৰ

ভাই চাি থিনৰ পৰা এই প । ২ এই প কিৰ থত থকা ঈ ৰৰ িয

ম লী; ী যীচুেৱ পিব কিৰ িয সকলক পিব লাক হবৈল আম ণ

কিৰেল, তওঁেলাকৰ আৰু সকেলা ঠাইেত িয সকল লােক আমাৰ অথাৎ

তওঁেলাকৰ আৰু আমােৰা ভু ী যীচুৰ নামত াথনা কেৰ, সই

সকেলােৰ সমীপৈল। ৩আমাৰ িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ৰ পৰা

আেপানােলাকৈল অ হ আৰু শাি হওক। ৪ ী যীচুত ঈ েৰ িয

অ হ আেপানােলাকক দান কিৰেল, তাৰ কাৰেণ মই সদায় মাৰ

ঈ ৰক ধ বাদ িদওঁ। ৫আেপানােলাক ী যীচুত সকেলা িবষয়ত

সকেলা ধৰণৰ ব ৃ তা িদয়াৰ মতােৰ আৰু ানত উপিচ পিৰেছ। ৬

তওঁ আেপানােলাকক উপচাই িদেছ আৰু এইদেৰই আেপানােলাকৰ

মাজত ী স কীয় সা সত ৰেূপ মািণত হ আেছ। ৭ সই কাৰেণ

আেপানােলাকৰ আি ক বৰৰ কােনা অভাৱ নাই আৰু আমাৰ ভু

যীচু ী কািশত হাৱা িদনৈল আেপানােলােক আ েহেৰ অেপ া

কিৰ আেছ। ৮ তওঁ আেপানােলাকক শষৈলেক বলৱ কিৰব, যােত

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ সইিদন পয আেপানােলাক িনেদাষী, পিব

হ থািকব। ৯ ঈ ৰ িব াসী; তেৱঁই আেপানােলাকক তওঁৰ পু ,

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ সহভািগতা লাভৰ কাৰেণ আম ণ কিৰেছ। ১০

িক ু মাৰ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, আমাৰ ভু যীচু ী ৰ নামত

মই আেপানােলাকক িবনয় কেৰাঁ য, আেপানােলাকৰ পৰ ৰৰ মাজত

যন মতৰ িমল থােক; আেপানােলাকৰ মাজত কােনা িবেভদ নাথাকক।

আেপানােলাক সকেলােৰ যন এেক মন আৰু এক উে শ হয়। ১১ মাৰ

ভাই‐ভনী সকল, মই ায়ীৰ ঘৰৰ লাক সকলৰ পৰা িনবৈল পাইেছা

য, আেপানােলাকৰ মাজত নানা বাক‐িবত া হ আেছ। ১২ এিতয়া

মই এই কথা কবৈল িবচািৰেছাঁ য, আেপানােলাক িতজেন কয় “মই

পৗলৰ দলৰ” অথবা “মই আপে াৰ দলৰ” নাইবা “মই কফাৰ” বা “মই

ী ৰ দলৰ।” ১৩ তেনহেল ী ক ভাগ কৰা হেছ নিক? পৗলক

জােনা আেপানােলাকৰ কাৰেণ ু চত িদয়া হিছল? আেপানােলােক

জােনা পৗলৰ নােমেৰ বাি লিছল? ১৪ মই ঈ ৰৰ ধ বাদ কেৰাঁ য

ী আৰু গায়ৰ বািহেৰ আেপানােলাকৰ আন কােনা এজনেকা মই

বাি িদয়া নাই। ১৫ গিতেক কােনও কব নাৱািৰব য আেপানােলােক

মাৰ নােমেৰ বাি লেছ। ১৬ অৱেশ হয়, ি ফানাৰ পিৰবাৰৰ লাক

সকলেকা মই বাি িদেছাঁ। এওঁেলাকৰ বািহেৰ আন কােনা এজনক

বাি িদেছাঁ বিুল মাৰ মনত নপেৰ। ১৭ িকয়েনা ী ই মাক বাি

িদবৰ কাৰেণ নহয়, িক ু ভবাতা চাৰ কিৰবৰ কাৰেণেহ পঠাইেছ।

ী ৰ ু চৰ পৰা ম যন িবফল নহয়, সেয় তওঁ মাক এই ভবাতা

মা হৰ ােনেৰও চাৰ কিৰবৈল পেঠাৱা নাই। ১৮ িবনাশৰ পথত চলা

লাক সকলৈল ু চৰ িশ া মখূতা। িক ু ঈ েৰ পিৰ াণ কৰা িয আিম,

আমাৈল ই ঈ ৰৰ শি ৰপূ। ১৯ কাৰণ এইদেৰ িলখা আেছ: “মই

ানী সকলৰ ান ন কিৰম; মই বিু মান সকলৰ বিু ব থ কিৰম” ২০

িক ু ানী লাক ক’ত? পি ত লােকই বা ক’ত? এই জগতৰ তািকক

লাক বা ক’ত? ঈ েৰ জােনা জগতৰ ানক মখূতাৈল পিৰণত কৰা

নাই? (aiōn g165) ২১ সেয় ঈ ৰৰ িনজ ানত যিতয়া জিনেল য

জগেত িনজৰ ােনেৰ ঈ ৰক নাজািনেল, তিতয়া চাৰৰ মখূতাৰ াৰাই

িয সকেল িব াস কেৰ, সই সকলক উ াৰ কৰাত ঈ ৰ স ু হ’ল।

২২ ই দী সকেল পৰা ম কাযৰ িচন িবচােৰ আৰু ীক সকেল াৰ

অে ষণ কেৰ। ২৩ িক ু আিম হ’ ল ু চত হত হাৱা ী ৰ স ে েহ

চাৰ কেৰাঁ। ই দী লাক সকলৈল এই কথা এক িবিঘিন ৰপূ আৰু ীক

সকলৰ ওচৰত মখূতা ৰপূ। ২৪ িক ু ই দী লােকই হওক বা ীক

লােকই হওক, ঈ েৰ িয সকলক আম ণ কিৰেছ, আিম তওঁেলাকৰ

ওচৰত ী ক ঈ ৰৰ শি আৰু ান ৰেূপ চাৰ কেৰাঁ। ২৫ কাৰণ

ঈ ৰৰ িয মখূতা, সয়া মা হৰ ানতৈক অিধক ানস আৰু ঈ ৰৰ

িয বলতা, সয়া মা হৰ শি তৈক অিধক শি শালী। ২৬ ভাই‐ভনী

সকল, ঈ েৰ য আেপানােলাকক আ ান কিৰেছ, সই িবষেয় অলপ ভািৱ

চাওক। মা হৰ িবচাৰত আেপানােলাক ব েতই ানী আিছল, এেন নহয়;

মতাস ব ি ও য আিছল, এেন নহয় নাইবা অেনেক য অিভজাত

বংশত জি িছল, তেনও নহয়। ২৭ িক ু ঈ েৰ ানৱ ক লাজ িদবৈল

জগতৰ মখূেবাৰক মেনানীত কিৰেল আৰু বলৱ ক লাজ িদবৈল ঈ েৰ

জগতৰ বলেবাৰক মেনানীত কিৰেল। ২৮ জগতত িয তু আৰু ঘিৃণত,

যাৰ কােনা মলূ ই নাই, সই সকলক ঈ েৰ মেনানীত কিৰেল যােত

জগতৰ মলূ ৱান সকলক তওঁ মলূ হীন কিৰব পােৰ। ২৯ ঈ েৰ এই কাম

কিৰেল যােত কােনা মা েহ তওঁৰ ওচৰত অহংকাৰ কিৰব নাৱােৰ।

৩০ কাৰণ ঈ ৰৰ কাযৰ াৰাই আেপানােলাক এিতয়া ী যীচুৰ লগত

যু হ’ল। ী ই হেছ আমাৰ বােব ঈ েৰ িদয়া ান, তেৱঁই আমাৰ

জীৱনৰ ধািমকতা, পিব তা আৰু মিু । ৩১ সেয়েহ শা ত িলখা আেছ,

“িয জেন গব কেৰ, তওঁ ভুেতই গব কৰক।”

২ হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, যিতয়া মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

গ ঈ ৰৰ িনগঢ়ূ‐ত চাৰ কিৰিছেলাঁ, তিতয়া মই ৱলা ব ৃ তােৰ

বা ানৰ উ মতােৰ চাৰ কৰা নািছেলাঁ। ২ িকয়েনা মই িস া লিছেলাঁ

য, আেপানােলাকৰ মাজত থকাৰ সময়ত কৱল যীচু ী আৰু তওঁৰ

ু চীয় মতুৃ ৰ বািহেৰ আন এেকােৱই নজনাম। ৩ মই আেপানােলাকৰ

ওচৰত দূবলতােৰ সেত ভয়ত অিতশয় কঁিপ আিছেলাঁ। ৪ তােত মাৰ

কথা আৰু মাৰ চাৰত কােনা ানযু মেনােমাহা ভাষা নািছল, িক ু

সইেবাৰত আ াৰ শি ৰ মাণ আিছল, ৫ সেয়েহ আেপানােলাকৰ

িব াস যন মা হৰ ানত িনভৰশীল নৈহ ঈ ৰৰ শি ত িনভৰশীল হয়।

৬ তথািপ িয সকল লাক পিৰপ , সই লাক সকলৰ মাজত অৱেশ

আিম ানৰ কথা কওঁ; সই ান এই পািথৱ জগতৰ নহয় নাইবা এই

যগুৰ িবনাশৰ পা শাসনকতা সকলৰ ান নহয়; (aiōn g165) ৭ িক ু

আিম িনগঢ়ূ‐ত ত ঈ ৰৰ ানৰ কথা কওঁ। এই ান আিছল আৰু

ঈ েৰ এই িবষেয় আমাৰ গৗৰৱৰ অেথ যগুেবাৰৰ পেূবই ি ৰ কিৰিছল।

(aiōn g165) ৮ এই যগুৰ শাসনকতা সকলৰ কােনও সই ানৰ িবষেয়

জনা নািছল। িকয়েনা, জনা হ’ ল, তওঁেলােক মিহমাপণূ ভুক ু চত

িনিদেলেহঁেতন; (aiōn g165) ৯ িক ু সই ানৰ িবষেয় এইদেৰ

িলখা আেছ, ‘চ েৱ িয িয নেদিখেল, কােণ িয িয িনেল, মেনও িয

নাভািবেল, সই সকেলা ঈ ৰক িয সকেল ম কেৰ, সই সকলৰ বােব

তওঁ যু ত কিৰেল’, ১০ িক ু ঈ েৰ আ াৰ াৰাই সইেবাৰ আমাৰ

আগত কাশ কিৰেল; কাৰণ আ াই সকেলা িবষয়ৰ অ স ান কেৰ;

এেন িক, ঈ ৰৰ িনগঢ়ূত েৰা অ স ান কেৰ। ১১ কােনা এজনৰ মনৰ

কথা তওঁত থকা আ াৰ বািহেৰ আন কােন জািনব পােৰ? সইদেৰ

ঈ ৰৰ গভীৰ িবষয়েবােৰা ঈ ৰৰআ াত বািহেৰ, আন কােনও নাজােন।

১২আিম জগতৰ আ া পাৱা নাই, িক ু ঈ ৰৰ পৰা তওঁৰ আ ােহ

পােলাঁ যােত ঈ েৰ অ েহেৰ আমাক িয সকেলা দান কিৰেল সইেবাৰ

বিুজ পাওঁ। ১৩আিম সই দানেবাৰৰ িবষেয় কওঁেত, ম ষ ৰ ানৰ পৰা

িশ া পাই নকওঁ, িক ু আ াৰ পৰা িশ া পাইেহ কওঁ। আি ক িবষয়

বজুাবৈল আি ক ােনেৰ কওঁ। ১৪ িক ু িয সকলৰ িভতৰত ঈ ৰৰ

আ া নাই, তওঁেলােক ঈ ৰৰ আ াৰ কথা া নকেৰ; িকয়েনা তওঁৰ

মানত সইেবাৰ মখূতা। তওঁ সই কথাৰ ত ও পাব নাৱােৰ। িকয়েনা

সই িবষয়েবাৰ মা আি কৰেূপেহ িবচাৰ কৰা হয়। ১৫ িক ু আি ক

ব ি জেন সকেলা িবষয়েক িবচাৰ কেৰ; তওঁ আন কােৰা িবচাৰৰ অধীন

নহয়। ১৬ “িকয়েনা, ভুৰ মন কােন বিুজ পাব পােৰ য তওঁ ভুক

িনেদশ িদব পােৰ?” িক ু ী ৰ মন আমাৰ অ ৰত আেছ।

৩ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, মই আি ক লাকক কাৱাৰ দেৰ

আেপানােলাকক ক’ব পৰা নাই, বৰং ী ত আেপানােলাক িশ

হাৱাত, আেপানােলাকৰ ওচৰত মাংিসক লাকক কাৱাৰ দেৰ ক’ লা। ২

মই আেপানােলাকক টান আহাৰ খৱুাই, গাখীৰ খৱুাইিছেলাঁ; িকয়েনা

তিতয়া আেপানােলােক খাব নাৱািৰিছল; এেন িক, এিতয়াও নাৱােৰ; ৩
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কাৰণআেপানােলাক এিতয়াও মাংিসক হআেছ। িকয়েনা আেপানােলাকৰ

মাজত ঈষা আৰু িববাদ থকাত আেপানােলাক জােনা মাংিসক নহয়?

মা হৰ দেৰই আচাৰ‐ব ৱহাৰ নকেৰ ন? ৪ িকয়েনা কােনােৱ “মই

পৗলৰ লাক” আৰু আন কােনােৱ “মই আপে াৰ লাক” বিুল কাৱাত

আেপানােলােক জােনা জাগিতক মা হৰ দেৰই ব ৱহাৰ কৰা নাই?

৫ তেনহেল আপে া কান? পৗেলই বা কান? এওঁেলাক ঈ ৰৰ

পিৰচাৰক মােথান; এওঁেলাকৰ যােগিদ আেপানােলাক িব াসী হ’ল।

ভুেৱ িতজনেক িনজ িনজ কাযেবাৰ িদেল; ৬ মই ৰেুলা, আপে ােৱ

পানী িদেল, িক ু ঈ েৰেহ বঢ়ােল। ৭ এেতেক ৰাওঁতা জন এেকা নহয়

আৰু পানী িদওঁতা জেনা এেকা নহয়; িক ু ঈ ৰ, িয জেন বিৃ কেৰ,

তেৱঁই সকেলা। ৮ িয জেন ৰেুৱ আৰু িয জেন পানী িদেয়, েয়া এক।

তওঁেলাক িতজেন িনজৰ কম অ সােৰ িনজৰ পৰু াৰ পাব। ৯ িকয়েনা

আিম পৰ েৰ ঈ ৰৰ সহকমী। আেপানােলাক ঈ ৰৰ শস ে , ঈ েৰ

সজা গহৃ ৰপূ। ১০ ঈ ৰৰ িয অ হ মাক িদয়া হ’ল, তাৰ াৰাই দ

ঘৰ‐সােজাঁতাৰ দেৰ মই িভি মলূ াপন কিৰেলাঁ আৰু তাৰ ওপৰত আেন

সােজ। িক ু কেনৈক তওঁ তাৰ ওপৰত সািজেছ, সই িবষয়ত েত েকই

যন সাৱধান হয়। ১১ িকয়েনা িয িভি আেগেয় াপন কৰা হ’ল, তাৰ

বািহেৰ আন িভি মলূ কােনও াপন কিৰব নাৱােৰ; যীচু ী ই হেছ

সই িভি মলূ। ১২ এই িভি মলূৰ ওপৰত যিদ সাণ, ৰপূ, মলূ বান ৰ ,

কাঠ, খৰ বা নৰােৰ যিদ কােনােৱ সােজ, ১৩ তেনহেল তওঁৰ কম

কািশত হ’ব; িকয়েনা সই িদনৰ পাহেৰ তাক কাশ কিৰব। কাৰণ

সইিদন অি ত কািশত হ’ব; তােত িতজনৰ কম কেন ৱা, অি েয়

িনেজই তাক পৰী া কিৰব। ১৪ তাৰ ওপৰত সজা কােনা জনৰ কম যিদ

ৰয়, তেনহেল তওঁ পৰু াৰ পাব। ১৫আৰু কােনা জনৰ সজা কম

যিদ পােৰ, তেনহেল তওঁৰ হািন হ’ব; অৱেশ তওঁ িনেজ উ াৰ পাব,

যিদও তওঁৰ অৱ া এেন লাকৰ দেৰ হব, িয জেন অি ৰ মােজিদ পাৰ

হ ৰ া পাব। ১৬আেপানােলাক য ঈ ৰৰ মি ৰ, আৰু ঈ ৰৰ আ া য

আেপানােলাকত িনবাস কেৰ, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন ন? ১৭

কােনােৱ যিদ ঈ ৰৰ মি ৰ ন কেৰ, তেনহেল ঈ েৰ তওঁেকা ন

কিৰব; িকয়েনা ঈ ৰৰ মি ৰ পিব আৰু আেপানােলােকা তেন পিব ।

১৮ কােনও িনজেক িনেজ ভুলাওক। আেপানােলাকৰ মাজৰ কােনােৱ

যিদ এই যগুৰ কথাত িনজেক ানী বিুল ভােব, তেনহেল তওঁ ানী

হ’বৈল মখূ হওক। (aiōn g165) ১৯ কাৰণ ঈ ৰৰ দিৃ ত এই জগতৰ

ান মখূতা ৰপূ। িকয়েনা িলখা আেছ, ‘ তওঁ ানী সকলক তওঁেলাকৰ

ধু তাত ধেৰ’। ২০ পনুৰায়, “ ানী সকলৰ তক‐িবতক অসাৰ বিুল

ভুেৱ জােন।” ২১ এেতেক কােনও যন মা হক ল গব নকেৰ! িকয়েনা

সকেলা আেপানােলাকেৰই; ২২ পৗল, আপে া বা কফাই হওক নাইবা

এই জগত, জীৱন বা মতুৃ েয়ই হওক, বতমান বা ভিবষ তৰ সকেলা

িবষয়, এই সকেলা আেপানােলাকৰ; ২৩আেপানােলাক ী ৰ আৰু ী

ঈ ৰৰ।

৪ লাক সকলৰ মাজত আমাৰ পিৰচয় এেয় হওক য, আিম ী ৰ

সৱক আৰু ঈ ৰৰ িনগঢ়ূ ত ৰপূ ধনৰ অধ । ২ িক ু অধ জন

যন িব াসী হয়, মা েহ এেন ণ িবচােৰ। ৩ মাৰ িবষেয়আেপানােলাকৰ

াৰা বা আন কােনা মা হৰ িবচাৰ সভাৰ াৰা য, মাৰ িবচাৰ হয়,

ই মাৰ বােব অিত সামা কথা। িকয়েনা মই মাৰ িনজেৰই িবচাৰ

নকেৰাঁ। ৪ িকয়েনা মই মাৰ িনজৰ িবৰেু থকা এেকা অিভেযাগৰ িবষেয়

নাজােনা। িক ু তাৰ অথ এেয় নহয় য, মই িনে াষী বিুল মািণত; কাৰণ

িয জেন মাৰ সাধ‐িবচাৰ কেৰ, তওঁ ভু। ৫ এেতেক আেপানােলােক

ভু অহাৰ পেূবই অথাৎ সই িঠক কৰা সময়ৰ আেগেয় এেকা িবষয়েৰ

িবচাৰ নকিৰব। তেৱঁই আ াৰৰ পতু িবষয়েবাৰ পাহৰৈল আিনব আৰু

দয়ৰ উে শ েবােৰা কাশ কিৰব। সই কালত িতজেন ঈ ৰৰ পৰা

িনজৰ িনজৰ শংসা পাব। ৬ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলাকৰ

কাৰেণ মই মাৰ িনজৰ আৰু আপে াৰ উদাহৰণ িদ এই সকেলা কথা

ক’ লা যােত আেপানােলােক আমাৰ পৰা এই িশ া পাই য, “শা ত

িয িয িলখা আেছ তাক অিত ম কিৰ যাব নালােগ।” আেপানােলাকৰ

কােনও যন এজনৰ প হ আন জনৰ িবপে গব নকেৰ। ৭ িকয়েনা

আপিুন য আন লাক সকলতৈক িবিশ সয়া কােন দখা পায়? ঈ ৰৰ

পৰা িয দান িহচােপ পাৱা নাই, তেন িক ব েৱই বা আেপানাৰ আেছ?

আপিুন যিতয়া দান িহচােপ পাই, তিতয়া দান যন পাৱা নাই, এেন

ি ধােবাধ কিৰ অহংকাৰ িকয় কেৰ? ৮আেপানােলাকৰ িয েয়াজন সই

সকেলা পাই আেপানােলাক এিতয়া পণূ হ আেছ! এিতয়া আেপানােলাক

ধনৱ হেছ! আমাক বাদ িদেয়ই আেপানােলােক ৰাজ পাইেছ! অৱেশ ,

আেপানােলােক ৰাজ পােল ভােলই হয়, তেনহেল আেপানােলাকৰ

সেত আিমও ৰাজ পাব পােৰাঁ। ৯ কাৰণ, মাৰ ধাৰণা হয়, পাঁচিন

সকল িয আিম, ঈ েৰ আমাক বধ কিৰবৈল িনয়া লাক সকলৰ দেৰ

সমদলত শষৰ শাৰীত দশন কিৰ ৰািখেছ। সেয়েহ আিম জগতৰ,

গৰ দূতৰ আৰু ম ষ ৰ আগত এক কৗতুকৰ পা হেছাঁ। ১০আিম

ী ৰ অেথ মখূ হেছাঁ, িক ু আেপানােলাক ী ত বিু ম হেছ।

আিম দূবল, িক ু আেপানােলাক বলৱ । আেপানােলাক মা ৱ , িক ু

আিম অনাদতৃ। ১১ এই সময়ৈলেক আিম ভাক আৰু িপয়াহত ক

পাইেছা। িপ নত আমাৰ জীণ ব , আমাক িন ু ৰভােৱ আঘাত কৰা

হেছ, আিম গহৃহীন। ১২আিম িনজ হােতেৰ কাম কিৰ কেঠাৰ পিৰ ম

কিৰেছাঁ। লােক যিতয়া আমাক িন া কেৰ, আিম আশীবাদ কিৰেছাঁ;

যিতয়া তাড়না কেৰ, আিম সহন কিৰেছাঁ; ১৩ কােনােৱ অপবাদ িদেল,

িবন তােৰ কথা পাঁেতা। এিতয়াৈলেক আিম যন জগতৰ আৱজনা আৰু

আটাইতৈক মিলয়ন ব ৰপূ হ আেছাঁ। ১৪ মই আেপানােলাকৈল য

এইেবাৰ কথা িলিখ লাজ িদেছাঁ, এেন নহয়; িক ু মাৰ ি য় স ান বিুল

চতনােহ িদেছাঁ। ১৫ িকয়েনা ী ত যিদও আেপানােলাকৰ দহ হাজাৰ

ৰু থািকব পােৰ, িক ু িপতৃ অেনক নাই; কাৰণ ী যীচুত ভবাতাৰ

াৰা মেয়ই আেপানােলাকৰ িপতৃ ৰপূ হ’ লা। ১৬ এেতেক িবনয় কেৰাঁ,

আেপানােলাক মাৰ অ কাৰী হওক। ১৭ এই অিভ ােয়েৰ মই তীমিথয়ক

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পিঠয়াইেছাঁ। তওঁ ভুত মাৰ ি য় আৰু িব াসী

পু ; তওঁ আেপানােলাকক ী স ীয় মাৰ প থােবাৰ সাঁৱৰাই িদব,

িযেবাৰ িশ া মই সকেলা ঠাইেত সকেলা ম লীেত িদ থােকাঁ। ১৮

মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল নাই যাৱা বােব কােনা কােনা অহংকাৰী

হ উিঠেছ। ১৯ িক ু ভুৰ ই া হ’ ল, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

সানকােল যাম; তিতয়া িয সকল অহংকাৰী হ উিঠেছ, তওঁেলাকৰ

কথা নহয়, িক ু পৰা ম জািনম। ২০ িকয়েনা ঈ ৰৰ ৰাজ কথাত

নহয়, পৰা মতেহ হয়। ২১আেপানােলাকৰ িক ই া? মই লািঠ ল

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যামেন? ন েমেৰ আৰু ম ৃ তাৰ আ ােৰ

যাম?

৫আিম িনেছাঁ য, আেপানােলাকৰ মাজত ব িভচাৰ আেছ; িয

ব িভচাৰী কায অনা‐ই দী সকলৰ মাজেতা নাই। এেন িক িনবৈল

পাইেছাঁ আেপানােলাকৰ মাজৰ এজেন িনজৰ িপতৰৃ ভায ােক ৰািখেছ।

২আেপানােলােক তথািপ িনজৰ িবষেয় অহংকাৰেহ কিৰ আেছ! ইয়াৰ

পিৰৱেত আেপানােলােক জােনা শাক কৰা উিচত নািছল? এেন কম িয

জন ব ি েয় কিৰেছ, তওঁক যন আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা বািহৰ কিৰ

িদয়া হয়। ৩ শৰীেৰেৰ অ পি ত থািকেলও, আ াত মই আেপানােলাকৰ

লগত আেছাঁ; িয ব ি েয় এেন কাৰৰ কায কিৰেছ, উপি ত থকাৰ দেৰ

মই তওঁৰ িবষেয় িবচাৰ কিৰেলাঁ। ৪আেপানােলােক যিতয়া আমাৰ

ভু যীচুৰ নােমেৰ একি ত হয়, মাৰ আ াও আমাৰ ভু যীচুৰ শি ত

সই ঠাইত থকাত মই এই মা হৰ িবচাৰ কিৰেলাঁ। ৫ তেন ৱা মা হক

মাংসৰ িবনাশৰ অেথ চয়তানৰ হাতত শাধাই িদয়া উিচত, যােত ভু

যীচুৰ িদনা তওঁৰ আ াই পিৰ াণ পায়। ৬আেপানােলােক অহংকাৰ

কৰা ভাল নহয়; অলপ খিমেৰ য সনা িপঠা িড়ৰ গােটই লদা ফুলাই,

ইয়াক আেপানােলােক নাজােন ন? ৭ িনজেক িচ কিৰ পৰুিণ খিমৰ দূৰ

কিৰ পেলাওক যােত, আেপানােলাক সনা িপঠা িড়ৰ নতুন লদা হ’ব

পােৰ; কাৰণ আেপানােলাকেতা এিতয়া খিমৰ নােহাৱা িপঠাৰ দেৰ।

পৰুিণ খিমৰ দূৰ কৰক। কাৰণ আমাৰ িন াৰপবৰ মৰ পাৱািলৰেূপ িয
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জনক বিলদান কৰা হ’ল, তওঁ ী । ৮ এেতেক আহক, আিম পৰুিণ

খিমৰৰ িপঠােৰ অথাৎ পাপ ভাৱ আৰু তােৰ নহয়, িক ু সৰলতা আৰু

সত তাৰ খিমৰিবহীন িপঠােৰ পব পালন কেৰাঁহক। ৯ মই মাৰ প ত

িলিখিছেলা য, আেপানােলােক যন ব িভচাৰী মা হেৰ সেত আলাপ‐

ব ৱহাৰ নকেৰ। ১০ িক ু সই বিুলেয়ই য এই জগতৰ ব িভচাৰী, লাভী,

ৱ ক বা মিূতপজূক লাক সকলৰ সেত এেকবােৰ আলাপ‐ব ৱহাৰ

কিৰব নালােগ, এেন নহয়; কাৰণ সেয় হ’ ল, আেপানােলাক জগতেৰ

বািহৰ হব লগা হব। ১১ মই এিতয়া আেপানােলাকৈল িলিখেছাঁ য,

ী ত ভাই বা ভনী বিুল পিৰিচত কােনা মা হ যিদ ব িভচাৰী, লভুীয়া,

মিূতপজূক, িন ক, মতলীয়া, ৱ ক হয়, তেনহেল তওঁেৰ সেত

আলাপ‐ব ৱহাৰ, এেন িক, খাৱা বাৱাও নকিৰব। ১২কাৰণ ম লীৰ

বািহৰৰ মা হৰ িবচাৰ কিৰবৈল মাৰ িক দৰকাৰ? ম লীৰ িভতৰৰ

মা হৰ িবচাৰ জােনা আেপানােলােক নকেৰ? ১৩ িক ু বািহৰৰ মা হৰ

িবচাৰ ঈ েৰেহ কেৰ। “আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা সই লাকক

বািহৰ কিৰ িদয়ক।”

৬আেপানােলাকৰ মাজত কােৰাবাৰ যিদ আন এজনৰ িবৰেু কােনা

অিভেযাগ কৰাৰ কাৰণ থােক, তেনহেল তওঁ কান সাহসত

ঈ ৰৰ পিব লাকৰ ওচৰৈল নাযায়, এজন অিব াসী িবচাৰকৰ অথাৎ

অধিম লাকৰ কাষৈল গ িবচাৰৰ সমাধান িবচােৰ? ২আেপানােলােক

জােনা নাজােন, য ঈ ৰৰ পিব লাক সকেলই জগতৰ সাধ‐িবচাৰ

কিৰব? যিতয়া আেপানােলােকই জগতৰ িবচাৰ কিৰব, তেনহেল এিতয়া

আেপানােলােক জােনা অিত সামা িবষয়েবাৰ িবচাৰ কিৰব নাৱােৰ?

৩আেপানােলােক নাজােন নিক য, আিম গৰ দূত সমহূেৰা িবচাৰ

কিৰম? যিদ সেয় হয়, তেনহেলেতা এই জীৱন স কীয় িবষয়েবাৰ

অিত সাধাৰণ কথা। ৪এেতেক আেপানােলাকৰ াৰােয়ই যিদ দিনক

জীৱন স কীয় িবষয়েবাৰৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা হয়, তেনহেল িয সকল

ম লীৰ লাক নহয়, এেন লাকক আেপানােলােক িকয় িবচাৰকৰ আসনত

ব ৱাই? ৫আেপানােলাকক লাজ িদবৰ কাৰেণ মই এই কথা কেছাঁ।

আেপানােলাকৰ মাজত সঁচাই এেন কােনা ানৱান লাক এজেনা

নাই নিক, িয জেন ভাই, ভনী সকলৰ মাজত িববাদ হ’ ল, সইেবাৰ

সাধ‐িবচাৰ কিৰ িন ি ৰ বােব ঠাৱৰ কিৰব পােৰ? ৬ িক ু তাৰ

সলিন এেন ৱা হয় য, এজন িব াসী ভােয় আন িব াসী ভাইৰ িবৰেু

আদালতৈল যায় গাচৰ িদেয়, তােকা অিব াসী সকলৰ আগত। ৭

আেপানােলাক ীি য়ান সকেল ইজেন িসজনৰ িবৰেু গাচৰ িদ আেছ,

তােত এটাই মাণ হয় য আেপানােলাক পৰািজত হ আেছ। তাতৈক

বৰ অ ায় সহন নকেৰ িকয়? িনজেৰা হািন হবৈল িকয় িনিদেয়? ৮

িক ু তাৰ সলিন আেপানােলােক িনেজই অ ায় কিৰ আেছ আৰু আন

লাকক ঠগাই আেছ; তওঁেলাক আেপানােলাকৰ িনজেৰই ভাই‐ভনী। ৯

িয সকেল অধম আচৰণ কেৰ তওঁেলাক য ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ অিধকাৰী

নহ’ব, সই সই িবষেয় নাজােন নিক? আেপানােলাক া নহ’ব; িয

সকল অৈনিতক যৗনাচাৰত ব িভচাৰী, অধিম, মিূতপজূক, পৰ ীগামী,

পৰুষু বশ া, পংুৈমথনুী আিদ অভ াসত িল হয়, ১০ িয সকল চাৰ,

লভুীয়া, মতলীয়া, পৰিন াকাৰকআৰু তাৰক, তওঁেলাক ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ

অিধকাৰী নহ’ব। ১১আেপানােলােকা কােনা কােনা তেন ৱা লাক

আিছল; িক ু এিতয়া আমাৰ ভু যীচু ী ৰ নােমেৰ আৰু ঈ ৰৰ আ ােৰ

আেপানােলাক ধৗত হ’ল, পিব ীকৃত হ’ল, আৰু ধািমক বিুল গিণত হ’ল।

১২ “ মাৈল সকেলা িবধান স ত”, িক ু সকেলােৱই িহতজনক নহয়।

সকেলা কিৰবৈল মাৰ অিধকাৰ আেছ, িক ু এেকােৰ মই দাস নহ’ম।

১৩ “ পটৰ কাৰেণই আহাৰ; আহাৰৰ কাৰেণও পট”; িক ু ঈ েৰ এই

েয়ােকা লাপ কিৰব। তথািপ শৰীৰ ব িভচাৰৰ কাৰেণ নহয়, ভুৰ

কাৰেণেহ আৰু ভুও শৰীৰৰ কাৰেণেহ; ১৪ ঈ েৰ িনজৰ শি েৰ ভুক

তুিলেল আৰু আমােকা তুিলব। ১৫আেপানােলাকৰ শৰীৰ য, ী ৰ

অ ‐ ত , ইয়াক আেপানােলােক নাজােন ন? তেনহেল, ী ৰ অ ‐

ত েবাৰ ল, বশ াৰ দহৰ সেত যু কিৰব ন? এেন নহওক। ১৬

িয জন বশ াত আস লাক, তওঁ তাইেৰ সেত এক দহ হয়, ইয়াক

আেপানােলােক নাজােন নিক? িকয়েনা শা ত আেছ, “ তওঁেলাক েয়া

এক দহ হ’ব”। ১৭ িক ু িয জন ভুত আস লাক, তওঁ তেৱঁ সেত

এক আ া হয়। ১৮ ব িভচাৰৰ পৰা পলাওক। মা েহ িয পাপ কায কেৰ,

সইেবাৰ তওঁৰ শৰীৰৰ বািহৰত কেৰ; িক ু িয কােনােৱ যৗনপাপ

কেৰ, তওঁ িনজৰ শৰীৰৰ িবৰেু ই পাপ কেৰ। ১৯আেপানােলাকৰ শৰীৰ

য ঈ ৰৰ মি ৰ আৰু ঈ ৰৰ পৰা পাৱা পিব আ া য আেপানােলাকৰ

অ ৰত থােক, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন ন িক? আেপানােলাক

এিতয়া িনজৰ নহয়। ২০ িকয়েনা আেপানােলাকক মলূ িদ িকনা হেছ;

এই হতুেক আেপানােলাকৰ শৰীৰৰ াৰা ঈ ৰক মিহমাি ত কৰক।

৭ এিতয়া আেপানােলােক মাৈল িয িবষেয় িলিখিছল, সই িবষেয় উ ৰ

িদওঁ; এজন পৰুেুষ িবয়া নকৰাই ভাল; ২ িক ু নানান ব িভচাৰ

কাযত পৰীি ত নহ’বৈল িতজন পৰুষুৰ িনজা ভাযা হওক আৰু িত

গৰাকী মিহলাৰ িনজা ামী হওক। ৩ শৰীৰৰ অিধকাৰ িহচােপ ামীেয়

ভাযাক আৰু সইদেৰ ভায ােয়া ামীক তওঁৰ পাবলগীয়া িদয়ক। ৪

ভায াৰ িনজৰ শৰীৰৰ ওপৰত কােনা মতা নাই, ামীৰেহ আেছ;

সইদেৰ ামীেৰা িনজ শৰীৰৰ ওপৰত কােনা মতা নাই, ভাযাৰেহ

আেছ। ৫আেপানােলােক ইজেন িসজনক শৰীৰৰ িমলনত বি ত নকিৰব;

কৱল াথনা কৰাৰ বােব েয়ােৱ এক পৰামশ হ অলপ সময়ৰ কাৰেণ

পথৃেক থািকব পােৰ; পাছত পনুৰ এেকলেগ িমিলত হ’ব, যােত ইি য়ৰ

আ সংযমৰ অভাৱত চয়তােন আেপানােলাকক পৰী াত নেপলায়। ৬

মই এই সকেলা কথা আেপানােলাকক আ াৰ িদয়াৰ দেৰ য কেছাঁ,

এেন নহয়; িক ু অ মিতেহ মােথান িদেছাঁ। ৭ মাৰ ই া, সকেলােৱই

যন মাৰ িনিচনা হয়। িক ু েত েক ঈ ৰৰ পৰা িভ িভ বৰ দান

পাইেছ, এজেন এক কােৰ, আন জেন আন কােৰ। ৮ অিববািহত আৰু

িবধৱা সকলক মই কওঁ, তওঁেলােক মাৰ িনিচনাৈক যিদ থািকব পােৰ,

তেনহেল ভাল। ৯ িক ু ইি য়‐দমন কিৰব নাৱািৰেল, িবয়া হাৱা

উিচত; িকয়েনা কামাি ত লাতৈক িবয়া কেৰাঁৱাই ভাল। ১০এিতয়া

িববািহত লাক সকলক মই এই আ া িদওঁ ‐ অৱেশ মই নহয়, এই

আ া ভুেৰই, “ কােনা ভাযাই যন ামীক পিৰত াগ নকেৰ।” ১১ িক ু

যিদ তওঁ ামীক এিৰ িছ যায়, তেনহেল তওঁ িবয়া নকৰাৈক থকা

উিচত অথবা তওঁ যন ামীৰ সেত িমলন হওক; —আৰু “ ামীেয়ও

িনজ ভাযাক পিৰত াগ নকৰক”। ১২ এিতয়া আন সকেলাৈলেক অৱেশ

ভুেৱ নহয়, িক ু মইেহ কওঁ, যিদ কােনা ভাইৰ ী ত িব াস নকৰা

ভাযা থােক আৰু তওঁ যিদ ামীৰ সেত থািকবৈল স ত হয়, তেনহেল

ামীেয় তওঁক পিৰত াগ নকৰক। ১৩ আেকৗ কােনা মিহলাৰ যিদ

অিব াসী ামী থােক আৰু সই ামী যিদ তওঁৰ সেত থািকবৈল স ত

হয়, তেনহেল তওঁ যন সই ামীক পিৰত াগ নকেৰ। ১৪ িকয়েনা

িব াসী ভাযাৰ যােগিদেয় সই অিব াসী ামীেয় আৰু িব াসী ামীৰ

যােগিদেয় সই িব াস নকৰা ভাযাই পিব তা লাভ কেৰ; এেন নহ’ ল,

আেপানােলাকৰ স ানেবাৰ অ িচ হ’লেহঁেতন; িক ু এিতয়া িসহঁত পিব

স ান। ১৫ তথািপ অিব াসী স ীজেন িব াসীজনক যিদ এিৰ িছ যায়,

তেনহেল তওঁ যাওঁক। এেন কথাত ভাই বা ভনী গৰাকী তওঁেলাকৰ

িত াৰ বাধ ‐বাধকতাৰ কাৰেণ দাস ত নাথািকব। ঈ েৰ আমাক

শাি েৰ থািকবৰ কাৰেণ আম ণ কিৰেছ। ১৬ হ িব াসী ভাযা, তামাৰ

ামীক তুিম পিৰ াণ কৰাব পািৰবা ন, সই কথা তুিম কেনৈক জানা?

হ িব াসী ামী, তামাৰ ভাযাক তুিমও পিৰ াণ কৰাব পািৰবা ন,

সই কথা তুিম কেনৈক জানা? ১৭ ভুেৱ যাক যেন দািয় িদেছ আৰু

ঈ েৰ যাক িযহৈল আম ণ কিৰেছ, িতজেন সই অ সােৰই জীৱন‐

যাপন কৰক। সকেলা ম লীেত মই এই িনয়ম কিৰেছাঁ। ১৮ কােনাবা

চু ৎ হাৱা অৱ াত আমি ত হেছ নিক? তওঁ চু ৎ হাৱােত থাকক;

কােনাবা চু ৎ নােহাৱা অৱ াত আমি ত হেছ নিক? তওঁৰ চু ৎ

হাৱাৰ েয়াজন নাই। ১৯ চু ৎ হওক বা নহওক, সইেটা ৰু পণূ িবষয়

নহয়, িক ু ঈ ৰৰ আ া পালন কৰাই হ’ল সাৰ কথা। ২০ ঈ েৰ যাক িয
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অৱ ােত আম ণ কিৰেছ, তওঁ সই অৱ ােত থাকক। ২১ যিতয়া ঈ েৰ

তামাক আম ণ কিৰিছল, তিতয়া তুিম দাস আিছলা নিক? ইয়ােক

ল এেকা িচ া নকিৰবা; অৱেশ যিদ মু হাৱাৰ েযাগ পাৱা, তাক

হণ কৰা। ২২ দাস অৱ াত িয জনক ভুেৱ আম ণ কিৰেল, তওঁ

ভুৰ মু লাক। সইদেৰ, িয জনক মু অৱ াত িব াসৈল আম ণ

কিৰেল, তওঁ ী ৰ দাস। ২৩ মলূ িদ আেপানােলাক সকেলােক িকনা

হেছ, সেয় মা হৰ দাস নহ’ব। ২৪ ভাই‐ভনী সকল, আিম িতজন িয

অৱ াত িব াসৈল আমি ত হেলাঁ, আিম সই অৱ ােত ঈ েৰ সেত

থােকাঁহক। ২৫ িয সকলৰ িবয়া হাৱা নাই, তওঁেলাকৰ িবষেয় মই ভুৰ

পৰা কােনা আ া পাৱা নাই; তথািপ এই িবষয়ত এজন িব াসেযাগ

লাক িহচােপ ভুৰ দয়াত মই িনজ মত কাশ কিৰেছাঁ। ২৬ সেয়

মাৰ ভাব হয়, বতমান এই স টময় সময়ৰ কাৰেণ এজন ব ি ৰ পে

তওঁ যেন আেছ, তেন থকাই ভাল। ২৭ তুিম কােনা মিহলােৰ সেত

িত াৰ াৰা িববাহ ব নত আছা নিক? তেনহেল মু হ’বৈল চ া

নকিৰবা। তুিম ভায াৰ পৰা মু হ আছা নিক অথাৎ অিববািহত নিক?

তেনহেল ভাযা পাবৈল চ া নকিৰবা। ২৮ িক ু তুিম যিদ িবয়াও কেৰাঁৱা,

তাত তামাৰ কােনা পাপ নহয়। কােনা মাৰীেয় যিদ িবয়া কৰাই,

তেনহেল তেৱাঁ পাপ নকেৰ। িক ু িয সকেল িবয়া কৰাই, তওঁেলােক

জীৱনত নানা ধৰণৰ সমস াত পিৰব লািগব। মই এই সকেলােৰ পৰা

আেপানােলাকক ৰহাই িদব িবচােৰাঁ। ২৯ িক ু , হ ভাই‐ভনী সকল, মই

ইয়ােক কওঁ, সময় কম। এিতয়াৰ পৰা িয সকলৰ ভাযা আেছ, তওঁেলােক

এেনভােৱ চলক যন তওঁেলাকৰ ভাযা নাই; ৩০ িয সকেল ন

কিৰেছ, তওঁেলােক এেনভােৱ চলক যন ন কৰা নাই; িয সকেল

আন কিৰেছ, তওঁেলােক এেনভােৱ চলক যন আন কৰা নাই;

িয সকেল কােনা ব য় কিৰেছ, তওঁেলােক এেনভােৱ চলক যন

তওঁেলাকৰ িনজৰ এেকা নাই। ৩১ িয সকল জাগিতক িবষয়ত জিড়ত,

তওঁেলােক যন স ণূভােৱ তাত আস নহয়; কাৰণ এই জগতৰ

ধাৰা লু হ’ব ধিৰেছ।। ৩২ মই িবচােৰা, আেপানােলােক যন িচ া‐

ভাৱনাৰ পৰা মু হ থািকব পােৰ। অিববািহত জেন ভুৰ িবষয়েবাৰ

ভােৱ; তওঁ িচ া কেৰ কেনৈক তওঁ ভুক স ু কিৰব। ৩৩ িক ু

িববািহত পৰুেুষ সংসাৰৰ িবষয়েবাৰ ভােৱ; তওঁ িচ া কেৰ কেনৈক

ভাযাক স ু কিৰব। ৩৪ তওঁ ঈ ৰ আৰু ভাযা েয়া িদশত ভাগ হয়।

সইদেৰ এগৰাকী অিববািহতা বা মাৰী মিহলাই ভুৰ িবষেয় িচ া কেৰ

যন তওঁ দহ আৰু আ াত পিব হয়। িক ু িববািহতা মিহলাই সংসাৰৰ

িবষয়েবাৰ ভােৱ; তওঁ িচ া কেৰ কেনৈক ামীক স ু কিৰব। ৩৫

মই আেপানােলাকৰ িহতৰ অেথই এই কথা কেছাঁ। আেপানােলাকৰ

ওপৰত কােনা িবিধৰ বাজা জািপ িদবৈল নহয়, িক ু আেপানােলােক

যন িশ আচৰণ কেৰ আৰু মেনােযােগেৰ ভুত আস হ থােক।

৩৬ তথািপ যিদ কােনা মা হৰ বাধ হয় য তওঁৰ মাৰী বাগদ াৰ

িত তওঁ ায় আচৰণ কৰা নাই, যিদ তাইৰ িবয়াৰ বয়স পাৰ হ

গেছ আৰু যিদ তওঁৰ িবয়া হাৱাৰ অিত েয়াজন বাধ হয়, তেনহেল

তওঁ িনজৰ ই ামেত তাইক িবয়া কৰক; তাত পাপ নহয়। ৩৭ িক ু

যিদ তওঁ িবয়া নকৰাবৈল মনেত িস া লয়, তেনহেল তওঁৰ ওপৰত

কােনা চাপ নাই৷ তওঁ িনজৰ ই াক িনয় ণ কিৰব পােৰ, আৰু তওঁ যিদ

তাইক মাৰীভােৱ ৰািখব িবচােৰ, তেনহেল তওঁ িঠক কাযই কেৰ।

৩৮এেতেক িয জেন তওঁৰ বাগদ া মাৰীক িবয়া কৰায়, তওঁ িঠক

কাযই কেৰ আৰু িবয়া নকৰা জেন তাতৈকেয়া ভাল কম কেৰ। ৩৯ ামী

িযমান িদন জীয়াই থােক, িসমান িদনৈলেক ভাযা তওঁৰ ব নত আব

থােক। িক ু তাইৰ ামীৰ মতুৃ হ’ ল তওঁ মু ; তিতয়া তওঁ যােক ই া

কেৰ, সই জনৈলেক িবয়া হ’ব পােৰ; অৱেশ সই লাক যন ভুত

িব াসকাৰী হয়। ৪০ িক ু মাৰ িবেবচনাত তাই যেনৈক আেছ যিদ

তেনৈকেয় থােক, তেনহেল আৰু অিধক খী হ’ব। মই ভােৱা য মােতা

ঈ ৰৰ আ া আেছ।

৮ এইবাৰ মই দৱতাৰ মিূতৈল উৎসগ কৰা সাদৰ িবষেয় কেছাঁ।

আিম জােনা য “আমাৰ সকেলােৰ ান আেছ”। ােন অহংকাৰ

জ ায়, িক ু েম গঢ় িদেয়। ২ যিদ কােনােৱ িকবা িবষয়ত সকেলা

জােনা বিুল ভােৱ, তেনহেল তওঁ িযৰেূপ জনা উিচত, সইভােৱ এিতয়াও

নাজােন। ৩ িক ু কােনােৱ যিদ ঈ ৰক ম কেৰ, তেনহেল ঈ েৰ

তওঁক জােন। ৪ মিূতৈল উৎসগ কৰা সাদৰ খাৱাৰ িবষেয় কওঁ;

আিম জােনা য “জগত খনত দৱতা বিুল আচলেত এেকােৱ নাই” আৰু

“এজন ঈ ৰৰ বািহেৰ আন ঈ ৰ নাই”। ৫ িকয়েনা গেত হওক বা

পিৃথৱীেত হওক, দৱ‐ দৱী বিুল কাৱা “ব েতা দৱতা আৰু ব েতা ভু”

থািকেলও, ৬ িক ু আমাৰ কাৰেণ একমা এজন িপতৃ ঈ ৰ আেছ।

তওঁৰ পৰাই সকেলােবাৰ সিৃ কৰা হেছ আৰু আিম তওঁৰ কাৰেণই

জীয়াই আেছাঁ। আমাৰ ভুও মা এজন। তওঁ যীচু ী । তওঁৰ াৰাই

সকেলা স ৃ আৰু আিমও জীয়াই আেছাঁ। ৭ িক ু সকেলােৰ এেন ান

নাই; িকয়েনা কােনা লাকৰ পবূৰ মিূতপজূাৰ অভ াস এিতয়াৈলেক

থকাত, তওঁেলােক দৱতাৈল উৎসগ কৰা খাৱা ব এিতয়াও সাদ

বিুল খায়; তােত তওঁেলাকৰ িবেবক দূবল হাৱাত, সেয় অ িচ হয়। ৮

খাৱা ব ৰ াৰা আিম ঈ ৰৰ আগত হণেযাগ নহওঁ। আিম নাখােলও

আমাৰ িত নহয় বা খােলও আমাৰ লাভ নহয়। ৯ িক ু সাৱধান! িয

সকল িব াসত বল, আেপানােলাকৰ এই াধীনতা তওঁেলাকৈল যন

উজিুট খউুৱা মঢ়ূা ৰপূ নহয়। ১০ তামাৰ ান আেছ; িক ু িয জনৰ

িবেবক বল, তওঁ যিদ তামাক দৱতাৰ মি ৰত বিহ সাদ খাৱা

দখা পায়, তেনহেল তওঁ জােনা মিূতৈল উৎসগ কৰা খাৱা ব খাবৈল

উৎসািহত নহ’ব? ১১ এইভােৱ তামাৰ ানৰ াৰা সই বল িবেবকৰ

ভাই বা ভনী, যাৰ কাৰেণ ী মিৰল, তওঁ িবন হয়। ১২আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ ভাই‐ভনী সকলৰ িবৰেু এইদেৰ পাপ কিৰ তওঁেলাকৰ

দূবল িবেবকত আঘাত কিৰেল, আেপানােলােক ী ৰ িবৰেু পাপ কৰা

হয়। ১৩ এেতেক খাৱা ব েৱ যিদ মাৰ ভাই‐ভনীৰ বােব িবিঘিন ৰপূ

হয়, তেনহেল ভাই‐ভনীৰ পাপৰ কাৰণ নহবৈল মই পনুৰ কিতয়াও মঙহ

নাখাওঁ। (aiōn g165)

৯ মই াধীন নহয় ন? মই পাঁচিন নহয় ন? আমাৰ ভু যীচুক মই

জােনা দখা নাই? ভুতকৰা মাৰ কমৰফলআেপানােলােকইজােনা

নহয়? ২ মই অ◌ানেলাকৈল পাঁচিন নহ’ লও, একমা আেপানােলােকই

মাক পাঁচিন পদ পাৱা লাক বিুল মােন; িকয়েনা ভুত মই য এজন

পাঁচিন তাৰ মাণ আেপানােলােকই৷ ৩আমাৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা সকলৰ

বােব, তওঁেলাকৰ ওচৰত আমাৰ উ ৰ এেয়। ৪আমাৰ জােনা ভাজন

আৰু পান কৰাৰ মতা নাই? ৫অ া পাঁচিন আৰু ভুৰ িনজৰ ভােয়ক,

ভনীেয়ক সকলৰ লগেত কফােয়া যেনৈক কেৰ, তেনৈক আমাৰ জােনা

কােনা িব াসীক ভাযা িহচােপ লগত ল যাবৈল মতা নাই? ৬ বাণ া

আৰু মেয়ই কৱল জীিৱকা িন াহ কিৰবৰ কাৰেণ কায কিৰব লােগ

নিক? ৭ কান সিনেক িনজৰ খৰছত স দলত থােক? িয জেন

া াবাৰী পােত তওঁ িক তাৰ ফল নাখায়? এেন কান আেছ িয জেন

প ৰ জাকক িতপালন কেৰ, িক ু তওঁ তাৰ গাখীৰ পান নকেৰ? ৮ মই

মা হৰ িবচাৰ বিু ৰ ওপৰত িনভৰ কিৰ জােনা এই কথা কেছাঁ? িক ু

ঈ ৰৰ িবধােন জােনা এই সকেলা কথা নকয়? ৯ কাৰণ মািচৰ িবধান‐

শা ত িলখা আেছ, “আেপানােলােক মৰণা মােৰাঁেত গৰৰু মখুত মােখাৰা

নাবাি ব”, ঈ েৰ মা গৰৰু কথা ভািব এই কথা কেছ ন? ১০ িক ু

এেন নহয় আমাৰ কথা ভািৱেয়ই এই সকেলা কথা কেছ, নহয় ন?

শা ত আমাৰ কাৰেণই এই সকেলা িলখা হেছ, কাৰণ িয জেন হাল বায়

তওঁ শস পাৱা আশা কিৰেয়ই হাল বায়; আৰু িয জেন মৰণা মােৰ,

তওঁ শস ৰ পৰা খাদ পাবৈল মৰণা মােৰ৷ ১১আিম আেপানােলাকৰ

কাৰেণ আি ক কিঠয়া িসিচঁ যিদ আেপানােলাকৰ পৰা মাংিসক শস দাওঁ,

তেনহেল সয়া জােনা অিধক বিচ পাৱা হয়? ১২ যিদ আেপানােলাকৰ

ওপৰত এই মতা আেন দাবী কেৰ, তেনহেল আমাৰ তাতৈকেয়া অিধক

দাবী নাথািকব ন? আিম আেপানােলাকৰ ওপৰত এই অিধকাৰ কিৰব

িবচৰা নাই, িক ু ী ৰ ভবাতাত কােনা বাধা নজি বৰ বােব আিম

সকেলা সহন কিৰেছাঁ৷ ১৩আেপানােলােক জােন ন, িয সকেল পিব
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মি ৰত সৱা কেৰ, তওঁেলােক খাৱা ব মি ৰৰ পৰা পায় আৰু িয

সকেল িনেতৗ য েবিদৰ ওপৰত নেবদ উৎসগ কেৰ, তওঁেলােক তাৰ

ভাগ পায়৷ ১৪ এইদেৰ ভবাতা চাৰক সকলৰ কাৰেণও ঈ েৰ িনয়ম

কিৰেল য, তওঁেলাকৰ জীিৱকা সই ভবাতাৰ পৰাই হ’ব। ১৫ িক ু

মই আেপানােলাকৈল এই অিধকাৰ েয়াগ কৰা নাই, আেপানােলাকৰ

পৰা তেনধৰণৰ সহায় পাবৈলও িলখা নাই৷ এই িবষয়ত মই গব কেৰাঁ৷

িকয়েনা কােনা লাকৰ াৰাই অৱেহিলত হাৱাতৈক মই মৰাই ভাল।

১৬ কাৰণ মই ভবাতা চাৰ কিৰেলও তাৰ বােব গব কৰা নাই, কাৰণ

ভবাতা চাৰ কৰা মাৰ কতব , আৰু যিদ মই ভবাতা চাৰ নকেৰাঁ;

তিতয়াহেল এইেটা মাৰ কাৰেণ অিত স াপৰ িবষয় ৷ ১৭ িকয়েনা

মই যিদ িনজৰ ই ােৰ চাৰ কেৰাঁ, তেনহেল মাৰ পৰু াৰ আেছ৷

তথািপ মাৰ ওপৰত সই দািয় আেছ বােবই মই কেৰাঁ৷ ১৮ তােত

মই িক পৰু াৰ পাম? যিতয়া আিম ভবাতা চাৰ কেৰাঁ তিতয়া

এই ভবাতা মই িবনামলূীয়াৈক চাৰ কেৰাঁ৷ এেনদেৰ চাৰ কৰাৰ

কাৰেণ আমাৰ িয বতন পাৱাৰ মতা আেছ, তাক আিম ব ৱহাৰ কৰা

নাই৷ ১৯ যিদও মই াধীন, তথািপ মই িনজেক সকেলােৰ দাস কিৰেলাঁ,

যন তােত মই অেনকক ী ৰ কাৰেণ জয় কিৰব পােৰাঁ৷ ২০ ই দী

সকলক জয় কিৰবৰ কাৰেণ, ই দী সকলৰ ওচৰত ই দীৰ িনিচনা হ’ লা৷

যিদও মই িবধান নামােনা; িক ু িনেজ িবধানৰ অধীন হাৱা সকলক

জয় কিৰবৈল িবধানৰ অধীন হাৱা জনৰ িনিচনা হ’ লা৷ ২১ িবধানৰ

বািহৰত িয সকল আেছ, তওঁেলাকক জয় কিৰবৈল মই িবধানহীন হ থকা

লাকৰ দেৰ হ’ লাঁ৷ যিদও মই িনেজ ঈ ৰৰ িবধানৰ বািহৰত নহওঁ, িক ু

ী ৰ িবধানৰ অধীনত থােকাঁ৷ ২২ দূবল সকলক পাবৈল, তওঁেলাকৰ

ওচৰত দূবল সকলৰ দেৰ দূবল হ’ লাঁ; যােত তওঁেলাকক উ াৰ কিৰব

পােৰাঁ৷ ২৩ মই িয িয কেৰাঁ, সই সকেলােকই ভবাতাৰ কাৰেণ, অথাৎ

আশীবাদৰ সহভাগী হ’বৈলেহ কেৰাঁ। ২৪আেপানােলােক নাজানা ন,

দৗৰ িতেযািগতাত অেনেক দৗৰ মােৰ: িক ু এজেনেহ বঁটা পায়?

সেয় এেনৈক দৗৰক, যােত পৰু াৰ পাব পােৰ৷ ২৫আৰু িয মা েহ

মালযু আিদ কিৰ খলত িজিকবৈল চ া কেৰ, তওঁেলােক সকেলাভােৱ

ইি য়‐দমন কেৰ। তওঁেলােক িবনাশী িকৰীিট পাবৈল এইদেৰ কেৰ,

িক ু আিম হ’ ল, অিবনাশী িকৰীিট পাবৈলেহ তাক কেৰাঁ। ২৬ এেতেক

মই এক ল কিৰ দৗৰ মােৰাঁ, িক ু ল নকৰাৈক নহয়; মিু যু কেৰাঁ,

িক ু বায়তু ঘাচা মৰাৰ দেৰ নামােৰাঁ; ২৭ িক ু লাকৰ আগত ঘাষণা

কিৰ, শষত িনেজ যন ঈ ৰৰ দিৃ ত অ া নহওঁ, এই কাৰেণ মই িনজ

শৰীৰেকা ঘিুচয়াই বশ কিৰ ৰািখেছাঁ।

১০ হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলােক নজনাৈক থকা

মাৰ ই া নাই য, আমাৰ পবূপৰুষু সকল মঘৰ তলত আিছল,

আৰু সকেলােৱই সাগৰৰ মােজিদ পাৰ হিছল৷ ২ মািচৰ অ কাৰী

আৰু সমিপত হাৱাত সকেলােৱ মঘ আৰু সাগৰত বা াইিজত হ’ল৷

৩ তওঁেলাক সকেলােৱই এেক আি ক আহাৰ ভাজন কিৰিছল, ৪

সকেলােৱই এেকআি ক জল পান কিৰিছল৷ িকয়েনা িয িশল তওঁেলাকৰ

লগত গিছল, তাৰ পৰাই তওঁেলােক পানীয় পান কিৰিছল; সই িশেলই

ী । ৫ তথািপ তওঁেলাকৰ অিধক ভাগ লাকৰ ওপৰত ঈ ৰ স ু

নহ’ল; িকয়েনা তাৰ মাণ এই য, তওঁেলাকক অৰণ েত িনপাত কৰা

হ’ল। ৬ এই সকেলা ঘটনা আমাৈল আিহ ৰপূ হ’ল; তওঁেলােক যেনৈক

কামনা কিৰিছল, আিমও যন তেনৈক ম িবষয়ৰ কামনা নকেৰাঁ৷ ৭

তওঁেলাকৰ মাজৰ িকছুমােন যেনৈক মিূতপজূক হিছল, আেপানােলাক

তেন নহ’ব; সই িবষেয় এেনদেৰ িলখা আেছ; “মা হেবােৰ ভাজন‐

পান কিৰবৈল বিহল আৰু পাছত যৗন কামনােৰ নািচবৈল উিঠল”। ৮

তওঁেলাকৰ িকছুমােন যেনৈক যৗনপাপ কৰাত; এেকিদনাই এ িৰ

িতিন হাজাৰ মা হ মৰা পিৰল, তেনৈক আিম ব িভচাৰ নকেৰাঁহক। ৯

তওঁেলাকৰ িকছুমােন যেনৈক ঈ ৰক পৰী া কৰাত, সাপৰ াৰাই

িবন হ’ল, তেনৈক আিম যন ী ক পৰী া নকেৰাঁ। ১০ তওঁেলাকৰ

িকছুমান লাক অস ু হ ংসকাৰী গৰ দূতৰ কবলত পিৰ মতুৃ

হ’ল, আেপানােলাক তেনৈক অস ু নহ’ব৷ ১১ তওঁেলাকৈল আিহ

ৰেূপ এইেবাৰ ঘিটিছল; আৰু শষৰ যগুৰ মা হ িয আিম, আমাক চতনা

িদবৈল এইেবাৰ িলখা আেছ। (aiōn g165) ১২ এই কাৰেণ িয কােনােৱ

ি ৰ আেছাঁ বিুল ভােব, তওঁ নপিৰবৰ বােব সাৱধান হওক। ১৩ িয িয

েলাভন মা হেবাৰৰ মাজৈল আেহ, সইেবাৰৰ বািহেৰ আন পৰী া

আেপানােলাকৈল ঘটা নাই; িক ু ঈ ৰ িব াসী; তওঁ আেপানােলাকৈল

শি ৰ অিতিৰ পৰী া ঘিটবৈল িনিদব; িক ু আেপানােলােক যন সিহব

পািৰব, তাৰ কাৰেণ পৰী াৰ সেত সািৰবৈল তওঁ উপােয়া কিৰ িদব।

১৪ এই কাৰেণ, হ মাৰ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল সকেলা কাৰৰ

মিূতপজূাৰ পৰা দূৈৰত থাকক৷ ১৫ মই আেপানােলাকক বিু মান যন

ভািব কওঁ, আেপানােলােক িনেজ মাৰ কথা িবেবচনা কিৰ চাব৷ ১৬

আিম িয আশীবাদৰ পানপা ক আশীবাদ কেৰাঁ, সেয় ী ৰ তজৰ

সহভািগতা নহয় ন? আৰু িয িপঠা ভােঙা, সেয় ী ৰ সহভািগতা নহয়

ন? ১৭ িকয়েনা অেনক িয আিম, সকেলােৱই এক িপঠাত অংশ হণ

কৰাৰ যােগিদ আিম অেনক লাক হেলও এক শৰীৰৰ ভাগী হেলাঁ৷ ১৮

ই ােয়ল জািতৰ কথা িচ া কৰক৷ চাৱা; িয লােক উৎসগ কৰা বিলৰ

মাংস খায়, তওঁেলাক বিদৰ সহভাগী নহয় ন? ১৯ তেনহেল মই িক

কথা কেছাঁ? দৱতাৈল উৎসগ কৰা সাদৰ কােনা তাৎপয আেছ ন?

বা মিূতেবাৰৰ কােনা বা বতা আেছ? ২০ তেন নহয়; িক ু অনা‐ই দী

লােক িয িয বিলদান কেৰ, তাক ঈ ৰৰ উে েশ নহয়, ভূত, িপশাচৰ

উে েশ েহ কেৰ, ইয়ােকেহ কেছাঁ; আৰু আেপানােলাক ভূত, িপশাচৰ

সহভাগী হাৱা মাৰ ই া নাই। ২১আেপানােলােক ভুৰ পান‐পা

আৰু ভূত, িপশাচৰ পান‐পা , এই উভয়ত পান কিৰব নাৱােৰ; ভুৰ

মজআৰু ভূত, িপশাচৰ মজ এই উভয়েৰ ভাগীও হ’ব নাৱােৰ। ২২

নতুবা, আিম ভুৰ ঈষা জ াব খিুজেছাঁ ন িক? আিম জােনা তওঁতৈক

বলৱ ? ২৩ সকেলা িবধান স ত, িক ু সকেলােৱই িহতজনক নহয়;

সকেলা অবাধ িক ু সকেলােৱই ধমত বিৃ নকেৰ। ২৪ িতজেন িনজৰ

িহত িনিবচািৰ, পৰৰ িহত িবচাৰক। ২৫ িয কােনা ব বজাৰত বেচ,

দাষােদাষ ানৰ কাৰেণ এেকা িধ‐ পিুচ সইেবাৰ ভাজন কিৰব;

২৬ িকয়েনা পিৃথৱী আৰু তাৰ পিৰপণূতা ভুেৰই। ২৭ ী ত িব াস

নকৰা সকলৰ কােনােৱ আেপানােলাকক িনম ণ কিৰেল, আেপানােলাক

যিদ যাবৈল স ত হয়, তেনহেল দাষােদাষ ানৰ কাৰেণ এেকা িধ‐

পিুচ, িয কােনা ব আেপানােলাকৰ আগত থাৱা হয়, সই ব েক

ভাজন কিৰব। ২৮ িক ু কােনােৱ যিদ আেপানােলাকক, “এেয় বিল িদয়া

আহাৰ হয় বিুল কয়”, তেনহেল সই কথা জেনাৱা জনৰ কাৰেণ আৰু

দাষােদাষ ানৰ কাৰেণ, সই ব ভাজন নকিৰব। ২৯ দাষােদাষ

ান বিুল য কেছাঁ, সেয় আেপানাৰ নহয়, আনৰেহ; িকয়েনা মাৰ

াধীনতা অ ৰ দাষােদাষ ানৰ াৰাই িকয় সাধ‐িবচাৰ কৰা হয়? ৩০

মই যিদ কৃত তােৰ ভাজন কেৰাঁ, তেনহেল িয ব ৰ কাৰেণ ধ বাদ

কেৰাঁ, তাৰ কাৰেণ মই িনি ত হওঁ িকয়? ৩১ এেতেক আেপানােলােক

ভাজন‐পান আিদ িয িয কম কেৰ, সকেলােক ঈ ৰৰ মিহমাৰ অেথ

কিৰব। ৩২ তেনৈক আেপানােলােকা ই দী, িক ীক বা ঈ ৰৰ ম লী

কােৰা িবিঘিন জনক নহয় ৩৩ িক ু অেনেক পিৰ াণ পাবৈল, মই িনজৰ

িহত িনিবচািৰ আনৰ িহত িবচািৰ, সকেলা িবষয়েত সকেলােক স ু

কেৰাঁ৷ তােত সকেলােৱ পিৰ াণ পায়৷

১১ মই যেনৈক ী ৰ অ কাৰী, আেপানােলােকা তেনৈক মাৰ

অ কাৰী হওক। ২আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত য, মাক

সাঁৱৰণ কিৰ মই িদয়া িবিধেবাৰ পালন কিৰ আেছ, তাৰ কাৰেণ

আেপানােলাকৰ শংসা কিৰেছাঁ। ৩ িক ু ী য েত ক পৰুষুৰ মৰূ

ৰপূ, পৰুষু মিহলাৰ মৰূ ৰপূ আৰু ঈ ৰ ী ৰ মৰূ ৰপূ, ইয়াক যন

আেপানােলােক জােন, এই মাৰ ই া। ৪ িয কােনা পৰুেুষ মৰূ ঢািক

াথনা কেৰ, বা ঐ িৰক ভােবাি চাৰ কেৰ, তওঁ িনজৰ মৰূ অময াদা

কেৰ। ৫ িক ু িয কােনা মিহলাই উদং মেূৰ াথনা কেৰ, বা ভােবাি

চাৰ কেৰ, তওঁ িনজৰ মৰূ অময াদা কেৰ; িকয়েনা তওঁৰ মৰূ খৰুউুৱাৰ

িনিচনা হয়। ৬ কাৰণ মিহলাই যিদ ওৰিণ নলয়, তেনহেল চুিলও কটা
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যাওঁক; িক ু চুিল কটা বা মৰূ খৰুৱুা যিদ লাজৰ কথা হয়, তেনহেল তওঁ

ওৰিণ লওঁক। ৭ িকয়েনা পৰুষু ঈ ৰৰ িতমিূত আৰু গৗৰৱ ৰপূ হাৱাত,

ওৰিণ লাৱা তওঁৰ উিচত নহয়; িক ু মিহলা হ’ ল পৰুষুৰেহ গৗৰৱ। ৮

িকয়েনা পৰুষু মিহলাৰ পৰা নহয়, িক ু মিহলােহ পৰুষুৰ পৰা হ’ল। ৯

কাৰণ মিহলাৰ কাৰেণ পৰুষু নহয়, পৰুষুৰ কাৰেণেহ মিহলাক জা হিছল।

১০ সেয়েহ গৰ দূত সকলৰ কাৰেণ মিহলা সকেল িনজৰ মৰূত মতাৰ

িচন ৰখা কতব । ১১ তথািপ িয িক নহওক, ভুত, মিহলাৰ অিবহেন পৰুষু

াধীন নহয়, পৰুষুৰ অিবহেন মিহলাও াধীন নহয়৷ ১২ িকয়েনা যেনৈক

পৰুষুৰ পৰা মিহলা আিহল৷ তেনৈক পৰুেুষা মিহলাৰ াৰাই আিহল; িক ু

সকেলােৱ ঈ ৰৰ পৰােহ আিহল। ১৩আেপানােলােক মনেত িবচাৰ কিৰ

চাওক, মিহলা মা েহ উদং মেূৰেৰ ঈ ৰৰ আগত াথনা কৰা উিচত

ন? ১৪ কৃিতেয় িনেজও আেপানােলাকক িনিশকায় ন য, পৰুষুৰ

দীঘল চুিল হাৱা তওঁৈল অনাদৰজনক? ১৫ িক ু মিহলাৰ দীঘল চুিল

হাৱাই তওঁৈল গৗৰৱজনক; িকয়েনা সই দীঘল চুিল ওৰিণৰ অেথ িদয়া

হ’ল। ১৬ িক ু কােনােৱ যিদ বাদিববাদৈল মন কেৰ, তেনহেল ঈ ৰৰ

ম লীেবাৰৰ আৰু আমােৰা এেন কােনা দ ৰ নাই। ১৭এই আেদশৰ

লগত আৰু এটা কথা কওঁ, এই কথাত মই শংসা নকেৰাঁ; সই কথা এই,

আেপানােলােক ভালৈল নহয়, বয়াৈলেহ গাট খায়। ১৮ কাৰণ থেম

যিতয়া আেপানােলাক ম লীত গাট খায়, তিতয়া আেপানােলাকৰ

মাজত িভন িভন দল হয়, ইয়ােক মই িনেছাঁ আৰু িকছু িকছু িব ােসা

কিৰেছাঁ। ১৯ িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰী ািস মা হেবাৰ

কািশত হ’বৈল, আেপানােলাকৰ মাজত নানা মেতা হ’ব লােগ। ২০

তােত আেপানােলাক যিতয়া এেক ঠাইেত গাট খায়, তিতয়া ভুৰ

ভাজ ভাজন কৰা নহয়; ২১ িকয়েনা ভাজন কেৰাঁেত, িতজেন আনৰ

আেগেয় িনজৰ িনজৰ ভাজেহ হণ কেৰ; তােত কােনা জনৰ ভাক

থােক, কােনা জন মতলীয়া হয়। ২২ তেনহেল ভাজন‐পান কিৰবৈল,

আেপানােলাকৰ িনজ িনজ ঘৰ নাই ন? নাইবা ঈ ৰৰ ম লীক হয় ান

কিৰ, দীনহীন সকলক লাজ িদয়া ন? মই আেপানােলাকক িক ক’ম?

এই কথাত আেপানােলাকক শংসা কিৰম ন? আেপানােলাকৰ শংসা

নকেৰাঁ। ২৩ িকয়েনা িয িশ া মই ভুৰ পৰা পাই আেপানােলাকক

িদেলাঁ, সেয় এই, “ ভু যীচুক িয ৰািত শ ৰ হাতত শাধাই িদয়া হিছল,

২৪ সই ৰািতেয়ই তওঁ িপঠা ল, ধ বাদ কিৰ ভািঙ ক’ ল, ‘ তামােলাকৰ

কাৰেণ এই মাৰ শৰীৰ িয তামােলাকৰ বােব ভঙা হব; মাক ঁৱিৰবৰ

অেথ, তামােলােক ইয়ােক কিৰবা’। ২৫ এইদেৰ ভাজনৰ পাছত, তওঁ

পান‐পা েকা ল ক’ ল, ‘এই পান‐পা মাৰ তজৰ াৰাই হাৱা নতুন

িনয়ম; তামােলােক িযমান বাৰ ইয়াক পান কৰা, িসমান বাৰ মাক

ঁৱিৰবৰ অেথ, ইয়ােক কিৰবা’। ২৬ িকয়েনা আেপানােলােক িযমান বাৰ

এই িপঠা খায় আৰু এই পা ত পান কেৰ, ভু নহাৈলেক িসমান বাৰ

আেপানােলােক তওঁৰ মতুৃ চাৰ কিৰ আেছ।” ২৭ এেতেক িয কােনােৱ

অেযাগ ৰেূপ ভুৰ সই িপঠা খায় বা সই পা ত পান কেৰ, তওঁ ভুৰ

শৰীৰ আৰু তজৰ দাষী হ’ব। ২৮ িক ু মা েহ িনেজ িনজৰ পৰী া কিৰ,

পােছ সই িপঠা ভাজন কৰক আৰু সই পা ত পান কৰক। ২৯ িকয়েনা

িয কােনােৱ সই শৰীৰ িবেবচনা নকিৰ ভাজন‐পান কেৰ, তওঁ িনজ দ

ভাজন‐পান কেৰ। ৩০ এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ মাজত ব ত মা হ

দূবলী আৰু ৰগুীয়া; আৰু ব ত মা হ িনি ত হ’ল। ৩১ িক ু আিম িনজৰ

িবচাৰ িনেজ ঠাৱৰ কৰা হ’ ল, আমাৰ বােব দ া া নহলেহঁেতন। ৩২

িক ু যােত আিম জগতেৰ সেত দ নাপাম, এই কাৰেণ আমাৰ সাধ‐

িবচাৰ হাৱাত ভুৰ পৰা শাি পাইেছাঁ। ৩৩ এেতেক, হ মাৰ ভাই

সকল, আেপানােলােক যিতয়া ভাজন‐পান কিৰবৈল গাট খায়, তিতয়া

ইজেন িসজনৈল বাট চাই থািকব ৩৪আৰু আেপানােলাকৰ গাট খাৱােটা

যন দ ৰ কাৰণ নহয়, এই কাৰেণ কােনা জনৰ ভাক লােগ যিদ, তওঁ

ঘৰেত খাওক। অৱিশ কথােবাৰৰ িবষেয়, মই গ’ লেহ িদহা িদম।

১২ হ ভাই সকল, আি ক বৰৰ িবষেয়আেপানােলােক নজনাৈক থকা

মাৰ ই া নাই। ২আেপানােলােক জােন, যিতয়া আেপানােলাক

মিূতপজূক আিছল, তিতয়া িন াক মিূতেবাৰৰ ওচৰৈল গিছল। ৩

এই কাৰেণ মই আেপানােলাকক জনাইেছাঁ য, ঈ ৰৰ আ ােৰ কথা

কওঁতা কােনও “যীচুক শাপ বিুল নকয়; আৰু পিব আ াৰ াৰাই

নহ’ ল, কােনও যীচুক ‘ ভু’ বিুলব নাৱােৰ”। ৪ নানা কাৰ আি ক বৰ

আেছ, িক ু আ া এেক; ৫আৰু পিৰচযা অেনক িবধ িক ু ভু এেক; ৬

কমসাধক েণা অেনক িবধ, িক ু ঈ ৰ এক, তওঁ সকেলােত সকেলা

কমৰ সাধনকতা। ৭ িক ু িহতৰ কাৰেণ িতজনেক আ া‐ কাশক ণ

িদয়া হেছ। ৮ তােত আ াৰ াৰাই এজনক বিু ৰ কথা, এেক আ াৰ

ই া অ সােৰ আন জনক ানৰ কথা, ৯ এেক আ ােৰ আন জনক

িব াস িদয়া হেছ; সই এেক আ াৰ াৰাই কােনাক কিৰব পৰা

বৰ, ১০আন কােনা জনক পৰা ম কায সাধন কিৰবৈল, আন কােনাক

ভাববাণী ক’বৰ, আন কােনাক আ ােবাৰ িবচাৰ কিৰবৰ, আন কােনাক

নানা িবধ ভাষা ক’বৰ, আৰু আন কােনাক নানা ভাষাৰ অথ কাশ কিৰবৰ

শি ৰপূ বৰ িদয়া হেছ; ১১ িক ু সই একমা আ াই যােক িয বৰ

িদবৈল মন কেৰ, সয়াই তওঁক ভাগ‐বাঁিট িদ, সই সকেলােক সাধন

কিৰেছ। ১২ িকয়েনা যেনৈক শৰীৰ এক আৰু তাৰ অ ‐ ত অেনক,

িক ু সই শৰীৰৰ সকেলা অ ‐ ত অেনক হ’ লও এক শৰীৰ হয়,

তেনৈক ী ও। ১৩ কাৰণ আিম ই দী হওঁ বা ীক হওঁ, দাস হওঁ বা

াধীন হওঁ, সকেলােৱই এক শৰীৰ হবৈল একআ াত বা াইিজত হ’ লাঁ;

আৰু সকেলােৱ এক আ া পান কিৰবৈল পােলাঁ। ১৪ িকয়েনা শৰীৰ

এক অ নহয়, িক ু অেনক। ১৫ ভিৰেয় যিদ কয়, মই হাত নােহাৱা

কাৰেণ শৰীৰৰ অংশ নহওঁ, তেনহেল িস সই কাৰেণ শৰীৰৰ অংশ নহয়,

এেন নহয়। ১৬আৰু কােণও যিদ কয়, মই চ নােহাৱা কাৰেণ শৰীৰৰ

অংশ নহওঁ, তেনহেল িস সই কাৰেণ য শৰীৰৰ অংশ নহয়, এেন

নহয়। ১৭ গােটই শৰীেৰই চ হাৱা হ’ ল, ৱণ ক’ত হ’লেহঁেতন? আৰু

গােটইেটা ৱণ হাৱা হ’ ল, াণ ক’ত হ’লেহঁেতন? ১৮ িক ু এিতয়া

ঈ েৰ িনজ ই ামেত অ ‐ ত েবাৰক, এেন িক, সইেবাৰৰ েত কক

শৰীৰত লগাই িদেল। ১৯ নতুবা আটাইেবাৰ অ ‐ ত এক অ হাৱা

হ’ ল, তেনহেল শৰীৰ ক’ত হ’লেহঁেতন? ২০ িক ু এিতয়া অেনক অ ‐

ত হেলও, শৰীৰ এক। ২১আৰু তামাত মাৰ েয়াজন নাই বিুল

চ েৱ হাতক ক’ব নাৱােৰ; বা তামােলাকত মাৰ েয়াজন নাই বিুল

মেূৰ ভিৰ খনক ক’ব নাৱােৰ। ২২ কওক ছািৰ, শৰীৰৰ িয িয অ আন

অ তৈক দূবল বাধ হয়, সই সকেলা অ ‐ ত ও েয়াজনীয়েহ হয়

২৩ শৰীৰৰ িয িয অ আনতৈক অনাদৰণীয় ান কেৰাঁ, সইেবাৰক

অিধক আদেৰেৰ ভূিষত কেৰাঁ; ২৪আৰু আমাৰ ৰপূ অ েবােৰও অিধক

শাভা পায়। িক ু আমাৰ ৰপূ অ েবাৰৰ এেকা েয়াজন নাই। ২৫

িক ু শৰীৰত যন িবেভদ নহয়, বৰং অ ‐ ত েবােৰ পৰ েৰ িহত

িচ া কেৰ, এই কাৰেণ ঈ েৰ অনাদৰণীয়েটাক অিধক আদৰণীয় কিৰ,

শৰীৰ সংগিঠত কিৰেল। ২৬ তােত এক অ ই খ পােল, তােৰ সেত

সকেলা অ ‐ ত ই খ পায়; আৰু এক অ ই মযদা পােল, তােৰ সেত

সকেলা অ ‐ ত ই আন কেৰ। ২৭আেপানােলাক ী ৰ শৰীৰ আৰু

এেকা এেকাজেনই এক এক অ ৰপূ। ২৮আৰু ঈ েৰ ম লীত থেম

পাঁচিন সকলক, ি তীয়েত ভাববাদী সকলক, ততৃীয়েত উপেদশক সকলক

াপন কিৰেল; তাৰ পাছত পৰা ম কাযেবাৰ, তাৰ পাছত কিৰব পৰা

বৰ, উপকাৰ, শাসন‐পদ আৰু নানা ভাষা িদেল। ২৯ সকেলােৱই পাঁচিন

ন? সকেলােৱই ভাববাদী ন? সকেলােৱই উপেদশক ন? সকেলােৱই

পৰা ম কায কেৰাঁতা ন? ৩০ সকেলােৱই কিৰব পৰা বৰ পাইেছ

ন? সকেলােৱই পৰভাষা কয় ন? সকেলােৱই অথ বজুাই িদেয় ন? ৩১

িক ু উ ম উ ম বৰৈল হািবয়াহ কৰা; তথািপ তাতৈকেয়া এক উ ম পথ

মই আেপানােলাকক দখৱুাওঁ।

১৩ যিদও মই মা হৰ বা গ দূতৰ ভাষােৰ কথা কওঁ, তথািপ মাৰ

ম নাথািকেল, মই কৱল বািজ থকা কাঁহ, বা বাদ কিৰ থকা

তাল ৰপূ হেছাঁ। ২ মই যিদ ভাববাণী পাওঁ, সকেলা িনগঢ়ূ‐ত আৰু

সকেলা িবদ া জােনা আৰু পবত আতৰাব পৰা মাৰ যিদ এেন িব ােসা

থােক, তথািপ মাৰ ম নাথািকেল, মই এেকা নহওঁ। ৩আৰু দিৰ ক
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খৱুাবৈল যিদ মাৰ স ব য় কেৰাঁ আৰু পিুৰ ভ হ’বৈল মাৰ শৰীৰেকা

শাধাই িদওঁ, তথািপ মাৰ ম নাথািকেল, তাত মাৰ এেকা লাভ নাই।

৪ ম সহনশীল আৰু হশীল; েম িহংসা নকেৰ বা গব নকেৰ; ই

অহংকাৰী বা অিশ াচাৰী নহয়, ৫ ই িনজৰ লাভ িনিবচােৰ, সহেজ

িপত নহয় আৰু ই অ ায় আচৰণ নকেৰ৷ ৬ ই অধািমকতাত আন

নকেৰ, িক ু সত তাত আন কেৰ, ৭ েম সকেলােক আেকাৱািল

লয়, সকেলােক িব াস কেৰ, সকেলােক আশা কেৰ আৰু সকেলােক

স কেৰ। ৮ ম কিতয়াও লু নহ’ব; িক ু ভাববাণী হ’ ল, লাপ

হ’ব; পৰভাষা হ’ ল, সইেবাৰ িচব; ান হ’ ল, সই জেনা লু হ’ব।

৯ িকয়েনা আমাৰ ান খ মা আৰু আমাৰ ভােবাি ও খ মা ; ১০

িক ু স ণূতা উপি ত হ’ ল, সই খ েবাৰ লু হ’ব। ১১ যিতয়া মই

িশ আিছেলাঁ, তিতয়া িশ ৰ িনিচনাৈক কথা কিছেলাঁ, িশ ৰ দেৰ

ভািবিছেলাঁ, িশ ৰ দেৰ িবেবচনাও কিৰিছেলাঁ৷ যিতয়া বয়স পােলাঁ,

তিতয়াৰ পৰা িশ ৰ সকেলা কথা এিৰেলাঁ। ১২ িকয়েনা এিতয়া আিম

দপণত দখাৰ দেৰ, অ ৈক দিখেছাঁ; িক ু তিতয়া মখূা‐মিূখৈক

দিখম। এিতয়া মাৰ ান খ মা ; িক ু তিতয়া, মই যেনৈক স ণূৈক

জনা হ’ লাঁ, তেনৈক স ণূ ৰপূত জািনম। ১৩ িক ু এিতয়া িতিনটা িবষয়

আেছ: িব াস, আশা, ম, িক ু এই কইটাৰ মাজত েমই ।

১৪আেপানােলােক মৰ পােছ পােছ যাওঁক;আৰুআি ক বৰেবাৰৈল

একা মেনেৰ হািবয়াহ কৰক, িবেশষৈক ঐ িৰক ভােবাি চাৰ

কিৰবৰ হািবয়াহ কৰক। ২ িকয়েনা িয জেন িবেশষ কথা কাৱাৰ মতা

পাইেছ, তওঁ কােনা মা হৰ সেত নহয় ঈ ৰৰ সেতেহ কথা কয়; কাৰণ

তওঁ িক কথা কয় কােনও বেুজ, িক ু তওঁ আ াৰ াৰাই িনগঢ়ূ‐

ত েবাৰৰ িবষেয় কয়। ৩ িক ু িয জেন ঐ িৰক ভােবাি চাৰ কেৰ,

তওঁ মা হেবাৰক ধািমকতাত বিৃ কিৰবৈল আৰু আ াস আৰু সা না

িদবৈল কথা কয়। ৪ িয জনৰ পৰভাষা কবৈল মতা আেছ, তওঁ িনজেক

ধমত বিৃ কেৰ; িক ু িয জেন ঐ িৰক ভােবাি চাৰ কেৰ, তওঁ

ম লীক গিঢ় তােল। ৫আেপানােলােক যন পৰভাষা কয়, এই মাৰ

ই া; িক ু তাতৈক ভােবাি যন চাৰ কেৰ, ইয়াৈল মাৰ বৰ ই া;

আৰু পৰভাষা কাৱা জেন, ম লীেয় ধমত বিৃ পাবৈল যিদ অথ বজুায়,

তেনহেল এেন জনতৈক ভােবাি চাৰ কৰা জন । ৬ এিতয়া,

হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল গ যিদ

পৰভাষা কওঁ, িক ু আেপানােলাকৰ ওচৰত গ কািশত সত ান বা

ভাববাণী বা কােনা িশ া িবষেয় যিদ নকওঁ, তেনহেল আেপানােলাকৰ

িকবা লাভ হবেন? ৭ শ কৰা িন াণ ব ৰ মাজেতা বাঁহী হওক, বা

বীণা হওক, ৱলা ৰ সিৃ কিৰ ৈক ৱলা িনত যিদ নাবােজ,

তেনহেল বাঁহীেৰ বা বীণােৰ িক ৰ বেজাৱা হয়, সই িবষেয় কেনৈক

জনা যাব? ৮ কাৰণ ৰণ‐িশঙাৰ মাত যিদ অ হয়, তেনহেল যু ৈল

কােন িনজেক সজাব? ৯ িঠক সইদেৰ আেপানােলােকও যিদ সহেজ

বিুজব পৰা কথা িজভােৰ নকয়, তেনহেল িয কাৱা হয়, সই িবষেয়

কেনৈক জািনব? িকয়েনা এইেবাৰ কথা আেপানােলােক বতাহত কাৱাৰ

িনিচনা হ’ব। ১০ জগতত ব কাৰৰ ভাষা আেছ, তথািপ তাৰ অথ

নােহাৱা ভাষা এটাও নাই। ১১ িক ু মই যিদ সই ভাষাৰ অথ বেুজাঁ,

তেনহেল িয জেন কয়, তওঁৰ বােব মই িবেদশীৰ িনিচনা হ’ম; আৰু

সই কাৱা জেনা মাৰ বােব িবেদশীৰ িনিচনা হ’ব। ১২ এেতেক লাকৰ

েতা িঠক তেন ধৰণেৰই, আেপানােলােক আ াৰ িবিবধ বৰৈল

হািবয়াহ কিৰেছ যিতয়া, ম লীক ধমত বিৃ কিৰবৰ বােব উপিচ পিৰবৈল

য কৰক। ১৩ এই কাৰেণ িয জেন পৰভাষা কয়, তওঁ যন অথও বজুাই

িদব পােৰ, তাৰ কাৰেণ াথনা কৰক। ১৪ িকয়েনা পৰভাষােৰ যিদ

াথনা কেৰাঁ, তেনহেল মাৰ আ াই াথনা কেৰ, িক ু মাৰ দয়

ফলহীন হয়। ১৫ তেনহেল আিম িক কৰা উিচত? অ◌ািম আ ােৰ

াথনা কিৰম ন, মনেৰ াথনা কিৰম? আিম আ ােৰ গীত গাম ন,

মেনেৰ গীত গাম? ১৬ নতুবা তুিম যিদ আ ােৰ ঈ ৰৰ শংসা কিৰছা,

িক ু িয সকেল িনবৈল দশক িহচােপ তাৈল আেহ, তওঁ যিদ বিুজ

নাপাই, কেনৈক তামাৰ সই ধ বাদত ‘আেমন’ ক’ব? কাৰণ তুিম

িক কছা, তওঁেলােক বিুজ নাপােল। ১৭ িকয়েনা তুিম হ’ ল, ব ত

ভালৈক ধ বাদ কিৰছা, িক ু অ লাক সকলক আি ক ভােব গিঢ়

তালা নহল। ১৮ মই য আেপানােলাকতৈক বিছ পৰভাষা কওঁ, তাৰ

কাৰেণ মই ঈ ৰৰ ধ বাদ কিৰেছাঁ; ১৯ তথািপ ম লীত পৰভাষােৰ দহ

হাজাৰ কথা কাৱাতৈক, মা হক িশ া িদবৈল, বিুজ পাৱাৈক বিু েৰ

পাঁচটা কথা কাৱা ভাল বিুল ভােবা। ২০ হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল,

আেপানােলাক িবেবচনাত িশ ৰ দেৰ নহ’ব; িক ু ম িবষয়ত িশ

সকলৰ দেৰ হ, িচ া আৰু িবেবচনাত বয়স লাকৰ দেৰ হওক। ২১

িবধান‐শা ত িলখা আেছ, “ ভুেৱ কেছ, পৰভাষা কাৱা লাকৰ াৰাই,

আৰু িবেদশী সকলৰ ওঁঠৰ াৰাই, মই এই লাকক কথা ক’ম; িক ু তাক

কিৰেলও, তওঁেলােক মাৰ কথা িনব।” ২২ এই কাৰেণ বেলগ

বেলগ ভাষােৰ কথা কাৱা, িব াস কৰা সকলৰ কাৰেণ নহয়, অিব াসী

সকলৰ কাৰেণ িচন হয়; িক ু ঐ িৰক ভােবাি চাৰ কৰা, িব াস

নকৰা সকলৰ কাৰেণ নহয়, িক ু িব াস কৰা সকলৰ কাৰেণ িচন হয়।

২৩এেতেক গােটই ম লীেয় যিতয়া একেগাট হয়, আৰু আটাইেলােক

যিদ পৰভাষা ক থােক, তিতয়া সাধাৰণ বা কােনা অিব াসী মা হ

সই ানত েৱশ কিৰেল, তওঁেলােক আেপানােলাকক বলীয়া বিুল

নক’ব ন? ২৪ সকেলােৱ যিদ ভােবাি চাৰ কেৰ আৰু িব াস নকৰা

সাধাৰণ কােনা এজন মা হ যিদ সই ানৈল আেহ, তেনহেল সই

ভাববাণী িন তওঁ িনজৰ পাপৰ িবষেয় সেচতন আৰু ভাববাণীৰ াৰাই

তওঁ িবচাৰ া হয়৷ ২৫ এইদেৰ লাক জনৰ দয়ৰ কােনা কথা

কাশ পায়৷ তােত তওঁ মািটত উবিুৰ হ পিৰ, িন েয় ‘আেপানােলাকৰ

মাজত ঈ ৰ আেছ’, এই বিুল ঈ ৰৰ সৱা কিৰব। ২৬ এেতেক হ ি য়

ভাই আৰু ভনী সকল আেপানােলােক িক কিৰব? যিতয়া আেপানােলাক

এঠাইত গাট খায়, তিতয়া কােনা জেন গীত, কােনা জেন উপেদশ,

কােনা জেন কািশত বাক , কােনা জেন পৰভাষা, কােনা জেন তাৰ

অথ ভাঙিণ কিৰ কথা ক’ব। িক ু এই সকেলা যন ম লী বিৃ কিৰবৈল

কৰা হয়। ২৭ কােনােৱ যিদ পৰভাষা কয়, তেনহেল জন, বা তাতৈক

অিধক হ’ লও, িতিন জেন পাল অ েম কওক; আৰু এজেন অথ বজুাই

িদয়ক। ২৮ িক ু অথ বজুাই িদওঁতা যিদ কােনা নাই, তেনহেল তওঁ

ম লীত িনজম িদ থািক কৱল িনজৰ আৰু ঈ ৰৰ উে েশ কথা কওক।

২৯আৰু ভাববাদী ই বা িতিন জেন কথা কওক, আন সকেল িবেবচনা

কিৰ চাওক। ৩০ িক ু উপাসনাত বিহ থকা সকলৰ কােনা জনৰ আগত

িকবা কথা কািশত হ’ ল থম জন িনজম িদ থাকক। ৩১ িকয়েনা

অ◌ােপানােলাক সকেলােৱই এজন এজনৈক ঐ িৰক ভােবাি চাৰ

কিৰ, আন এজনক িশকাব পােৰ আৰু সকেলােক উদগাওক৷ ৩২ িকয়েনা

ভাববাদী সকলৰ আ া ভাববাদী সকলৰ বশত থােক। ৩৩ িকয়েনা

ঈ েৰ কিতয়াও িবশংৃখল সিৃ নকেৰ, িক ু তওঁ, শাি িদওঁতা ঈ ৰ

হয়। যেনৈক পিব লাক সকলৰ ম লীত, ৩৪ তেনৈক আেপানােলাকৰ

ম লী সমহূেতা মিহলা সকল িনজম িদ থাকক; িকয়েনা কথা ক’বৈল

তওঁেলাকক অ মিত িদয়া নাযায়; িক ু তওঁেলােক িনেবদন কিৰ থাকক,

িবধান‐শা েয়ও সইদেৰই কয়। ৩৫ িক ু তওঁেলােক যিদ িকবা িধ

িশ া পাব খােজ, তেনহেল ঘৰেত িনজ িনজ ামীক সাধক; িকয়েনা

ম লীত মিহলা মা েহ কথা কাৱা লাজৰ িবষয়। ৩৬ নতুবা, ঈ ৰৰ বাক

আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাইিছল ন? বা অকল আেপানােলাকৰ

ওচৰৈলেহ আিহিছল ন? ৩৭ কােনােৱ যিদ িনজেক িনেজ ভাববাদী

বা আি ক বিুল মােন, তেনহেল মই আেপানােলাকৈল িযেবাৰ কথা

িলিখেছাঁ, সইেবাৰ ঈ ৰৰ আেদশ বিুল তওঁ জানক। ৩৮ িক ু কােনােৱ

যিদ নাজােন, তেনহেল তওঁ নাজানক। ৩৯ এই কাৰেণ, হ মাৰ ি য়

ভাই আৰু ভনী সকল, ঐ িৰক ভােবাি চাৰ কিৰবৈল হািবয়াহ কৰক

আৰু পৰভাষা ক’বৈল িনেষধ নকিৰব। ৪০ িক ু সকেলা কম ৰৈক

শািলনতা বজাই কৰা হওক।

১৫ হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল িয ভবাতা মই আেপানােলাকৰ

আগত চাৰ কিৰেলাঁ, সয়া আেপানােলাকক জনাইেছাঁ; সইেবাৰ
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আেপানােলােক হণ কিৰেল, আৰু তােত িথেৰও আেছ; ২ আৰু িয

বাক ৰ াৰাই মই আেপানােলাকৰ আগত ভবাতা চাৰ কিৰেলাঁ,

সয়া যিদ আেপানােলােক ধিৰ আেছ, তেনহেল তাৰ াৰাই পিৰ ােণা

পাইেছ; নতুবা আেপানােলােক বথৃাই িব াস কিৰেল। ৩ িকয়েনা মই

িয িশ া পােলাঁ, তােৰ এই ধান িশ া আেপানােলাকক িদেলাঁ য,

ধমশা অ সােৰ ী আমাৰ পাপৰ কাৰেণ মিৰল; ৪আৰু তওঁক মদাম

িদয়া হ’ল; আৰু ধমশা অ সােৰ ততৃীয় িদনা পনুৰিু ত হ’ল; ৫আৰু

তওঁ কফাক দখা িদেল; পাছত সই বাৰ জনক, ৬আৰু তাৰ পাছত

পাঁচশতৈক অিধক ভাই আৰু ভিন সকলক এেক সময়েত দখা িদেল;

তওঁেলাকৰ অিধক ভাগ এিতয়াৈলেক আেছ, িক ু কােনা কােনা িনি ত

হ’ল। ৭ পাছত যােকাবক আৰু তাৰ পাছত পাঁচিন সকলৰ আগত তওঁ

দখা িদেল। ৮ সকেলােৰ শষত অকালত জ াৰ িনিচনা িয মই, মােকা

দখা িদেল। ৯ িকয়েনা পাঁচিন সকলৰ মাজত মই সকেলাতৈক সৰ,ু এেন

িক, পাঁচিন নাম পাবেৰা যাগ নহওঁ; কাৰণ মই ঈ ৰৰ ম লীক তাড়না

কিৰিছেলাঁ। ১০ তথািপ মই িয হেছাঁ; ঈ ৰৰ অ েহেৰেহ হেছাঁ; আৰু

মাৈল তওঁৰ িয অ হ, সেয় ব থ নহ’ল; িক ু মই তওঁেলাকতৈক

অিধক পিৰ ম কিৰেলাঁ; িক ু মেয়ই য কিৰেলাঁ, এেন নহয়, ঈ ৰৰ

অ েহ মাৰ লগত কিৰেল। ১১ এেতেক মই বা তওঁেলাক যেয় হওক,

আিম সইদেৰ ঘাষণা কিৰেলাঁ আৰু আেপানােলােক সইদেৰ িব াস

কিৰেল। ১২ িক ু ী ক য মতৃেবাৰৰ মাজৰ পৰা তালা হ’ল, ইয়াক যিদ

ঘাষণা কৰা হয়, তেনহেল মতৃেবাৰৰ পনুৰু ান নাই বিুল আেপানােলাকৰ

কােনা কােনা লােক কেনৈক কয়? ১৩ যিদ মতৃেবাৰৰ পনুৰু ান নাই,

তেনহেল ী েকা তালা নহ’ল; ১৪ আৰু ী ক যিদ তালা নহ’ল,

তেনহেল আমাৰ ঘাষণা বথৃা, আেপানােলাকৰ িব ােসা বথৃা। ১৫

আৰু আিম ঈ ৰৰ িমছা সা ী িদেছাঁ বিুল ওলাই পিৰম; কাৰণ আিম

ঈ ৰৰ িবষেয় এই সা িদেলাঁ য, তওঁ ী ক তুিলেল; ১৬ িকয়েনা,

যিদ মতৃেবাৰক তালা নহয়, তেনহেল ী েকা তালা নহ’ল; ১৭আৰু

যিদ ী ক তালা নহ’ল, তেনহেল অ◌ােপানােলাকৰ িব াস অসাথক;

আেপানােলাক এিতয়াও িনজ িনজ পাপেতই আেছ। ১৮ তেনহ’ ল ী ৰ

আ য়ত িনি ত হাৱা সকেলা িবন হেছ। ১৯ ী ত আমাৰ িয আশা,

সেয় যিদ অকল এই জীৱনৰ আয়সু কালৈল হয়, তেনহেল আিম সকেলা

মা হতৈক অিধক দয়া নেপাৱাৈক আেছাঁ। ২০ িক ু এিতয়া ী িনি ত

লাকৰ মাজৰ পৰা উি ত হ’ল, তেৱঁই মতৃ লাক সকলৰ মাজত থম

ফল৷ ২১ িকয়েনা মতুৃ ম ষ ৰ াৰাই হাৱাত, মতৃেবাৰৰ পনুৰু ােনা

ম ষ ৰ াৰাই হ’ল। ২২ কাৰণ আদমত যেনৈক সকেলা মেৰ, তেনৈক

ী ত সকেলােৱ জীৱন পাব। ২৩ িক ু িতজেন িনজ িনজ ণীত জীৱন

পাব; থম ফল ী , ী ত িয সকল মােনানীত, তওঁৰ আগমণত সই

মতৃ লাক সকেলই উিঠব। ২৪ ইয়াৰ পাছত শষ হ’ব; িকয়েনা তওঁ

সকেলা শাসনকতাৰ মতা, আৰু পৰা ম লাপ কিৰ িপতৃ ঈ ৰৰ হাতত

ৰাজ শাধাই িদব। ২৫ িকয়েনা যিতয়াৈলেক তওঁ সকেলা শ ক তওঁৰ

ভিৰৰ তল নকেৰ, তিতয়াৈলেক তওঁ ৰাজ কিৰব লািগব। ২৬ শষ

শ িয মতুৃ , তােকা ংস কৰা হ’ব। ২৭ িকয়েনা ‘ তওঁ সকেলােক

বশীভূত কিৰ তওঁৰ ভিৰৰ তলত থেল’। িক ু ‘সকেলােৱ বশীভূত হ’ব’

বিুল যিতয়া তওঁ কয়, তিতয়া িয জেন সকেলােক তওঁৰ বশীভূত

কিৰেল, তওঁ য সইেবাৰৰ পৰা বািহৰ, এেয় কািশত হয়। ২৮আৰু

সকেলােৱই ী ৰ বশীভূত হ’ ল, পু িনেজ িপতৃ ঈ ৰৰ অধীন হব৷

যন ঈ ৰ, িয জেন তওঁক সকেলােৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল িদেছ,

তেৱঁই সেবসবা হয়৷ ২৯আৰু মতৃেবাৰৰ কাৰেণ বা াইিজত হাৱা লােক

িক কিৰব? যিদ মতৃেবাৰক সমিুল তালা নহয়, তেনহেল তওঁেলাকৰ

কাৰেণ সই লাক িকয় বা াইিজত হয়? ৩০আৰু আিমও বা িকয় িত

মূ তত স টত পেৰা? ৩১ হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, আমাৰ ভু

ী যীচুত আেপানােলাকৰ িবষেয় মাৰ িয গব আেছ, তাৰ দাহাই িদ

কেছাঁ, িত িদেনই মই মতুৃ ‐মখুত আেছাঁ। ৩২ মই যিদ মা হৰ দেৰেহ

ইিফচত বনৰীয়া জ ু েৰ সেত যু কিৰেলাঁ, তেনহেল মাৰ িক লাভ

হ’ল? মতৃেবাৰক যিদ তালা নহয়, তেনহেল “আহক, আিম ভাজন‐

পান কেৰাঁহক; িকয়েনা কািলৈল আিম মিৰম”। ৩৩আেপানােলাক া

নহ’ব; ‐স ই সদাচাৰ ন কেৰ। ৩৪ ধািমকভােৱ সেচতন হওক৷ পাপ

নকিৰব; িকয়েনা ঈ ৰৰ কথাত কােনা কােনা জনৰ যাগ ান নাই।

আেপানােলােক লাজ পাবৈল মই এই কথা কেছাঁ। ৩৫ িক ু িকছুমােন

কয়, “মতৃেবাৰ কেনৈক পনুৰিু ত হব? আৰু কেন ৱা দহৰ সেত

তওঁেলাক আিহব?” ৩৬ হ িনে াধ, তুিম িয বীজ ৰাপণ কিৰছা, িস

নমৰা পয নগেজ; ৩৭আৰু পাছত িয ডাল ওলাব, সয়া তুিম ৰাৱা

নাই৷ গাম হওক, বা আন কােনা ধােনই হওক, তুিম িট মােথান ৰাপণ

কিৰছা; ৩৮ িক ু ঈ েৰ িনজ ই ােৰ তাক গা িদেয়, আৰু েত ক িটক

িনজ িনজ গা িদেয়। ৩৯ সকেলা মঙহ এেক ৰপূ মঙহ নহয়; িক ু মা হ বা

প ৰ হওক, চৰাই বা মাছেৰই হওক, বেলগ বেলগ আকৃিতৰ মঙহ

আেছ। ৪০ গীয় শৰীৰ আেছ, পািথৱ শৰীেৰা আেছ; িক ু গীয়েবাৰৰ

কাি এক কাৰ আৰু পািথৱেবাৰৰ কাি এক কাৰ। ৪১ সূযৰ গৗৰৱ

এক কাৰৰ উ ল, চ ৰ গৗৰৱ আন এক ধৰণৰ, ন েবাৰেৰা গৗৰৱ

অ ধৰণৰ; আেকৗ তৰােবাৰৰ েতা এটা তৰাতৈক আনেটা তৰাৰ

উ ল িভ হয়। ৪২ সইদেৰ মতৃেবাৰৰ পনুৰু ােনা এেক। িযহক ৰাৱা

যায়, সেয় য়ৰ পা ; িযহক তালা হয়, সেয় অ য়তাৰ পা ; ৪৩ িযহক

ৰাৱা যায়, সেয় অনাদৰৰ পা ; িযহক তালা হয়, সেয় গৗৰৱৰ পা ;

িযহক ৰাৱা যায়, সেয় দূবলতাৰ পা ; িযহক তালা হয়, সেয় ভাৱৰ

শি ; ৪৪ িযহক ৰাৱা যায়, সেয় াভািৱক দহ, িযহক তালা হয়, সেয়

আি ক দহ। যিদ দিহক দহ আেছ, তেনহেল আি ক দেহা আেছ।

৪৫ এইদেৰ িলখাও আেছ, “ থম মা হ আদম জীৱনময় াণী হ’ল; িক ু

শষৰ আদম জীৱনদায়ক আ া হল”। ৪৬ তথািপ আি ক িয, সেয়

থম নহয়; িক ু াভািৱক িয সেয়েহ থম, িয আি ক সেয় পাছত

হ’ল। ৪৭ থম মা হ পিৃথৱীৰ ধিূলৰ পৰা হাৱা, ম ৃ য়; িক ু ি তীয় মা হ

গৰ পৰা অহা। ৪৮ সই ম ৃ য় জন যেন আিছল, ম ৃ য়েবােৰা তেন;

আৰু সই গীয়েলাক সকল, সই গীয় লাক ী ৰ দেৰ৷ ৪৯আৰু আিম

যেনৈক সই ম ৃ য় জনৰ িতমিূত ধাৰণ কিৰেলাঁ, তেনৈক সই গীয়

জনৰ িতমিূতও ধাৰণ কিৰম। ৫০ িক ু হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল

আেপানােলাকক কওঁ, মাংস আৰু তজ ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ অিধকাৰী হ’ব

নাৱােৰ; আৰু য়শীল অ য়তাৰ অিধকাৰী হব নাৱােৰ। ৫১ চাওক, মই

আেপানােলাকক এিট িনগঢ়ূ‐ত কওঁ, আিম সকেলােৱই িনি ত নহ’ম;

িক ু চ ৰ পচাৰেত ৰপূা িৰত হ’ম। ৫২ এক মু তেত যিতয়া শষ

তূৰী বািজব, তিতয়া চ ৰ পলকেত সয়া ঘিটব৷ তুিৰ যিতয়া বািজব,

তিতয়া মতৃ লাক সকল অ য়ণীয় হ উি ত হ’ব আৰু আিম সকেলােৱই

ৰপূা িৰত হ’ম। ৫৩ িকয়েনা এই য়শীল দহাই অ য়তাৰ ব িপি ব

আৰু এই মতুৃ ৰ পা ই অমৰতাক িপি ব লািগব। ৫৪ পাছত যিতয়া

এই য়ৰ দহাই অ য়তাক আৰু এই মতুৃ ৰ দহাই অমৰতাক িপি ব,

তিতয়া এই িয কথা িলখা আেছ, বােল‐ “জয়ৰ অেথ মতুৃ ক িগিল খাৱা

হ’ল, সেয় িস হ’ব” ৫৫ “ হ মতুৃ , তামাৰ জয় ক’ত? হ মতুৃ , তামাৰ

ল ক’ত?” (Hadēs g86) ৫৬ মতুৃ ৰ ল পাপ আৰু পাপৰ শি িবধান৷

৫৭ িক ু ঈ ৰক ধ বাদ িদওঁ, তওঁ আমাৰ ভু যীচু ী ৰ াৰাই আমাক

জয় দান কিৰেল। ৫৮ এেতেক, হ মাৰ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল

আেপানােলােক ি ৰ আৰু দঢ়ৃ সংক কৰক, ঈ ৰৰ কাযত সকেলা

সময়েত িনজেক স ণূৰেূপ সিপ িদয়ক৷ আেপানােলােক জােন য, ঈ ৰৰ

বােব কৰা পিৰ ম ব থ নহয়।

১৬ পিব লাক সকলৰ কাৰেণ দান তালাৰ িবষেয় হ’ ল, মই

গালাতীয়াৰ ম লী সমহূক যেনৈক আেদশ িদেলাঁ, তেনৈক

আেপানােলােকও কিৰব। ২ স াহৰ থম িদনা আেপানােলাকৰ উপাজনৰ

পৰা িতজেন িনজ িনজ আয় অ সােৰ িনজৰ ঘৰৰ কােনাবা িবেশষ

ানত সাঁিচ ৰািখব৷ মই যিতয়া আেপানােলাকৰ ওচৰত উপি ত হ’ম,

তিতয়া যন দান তালা নহয়৷ ৩ এই কাৰেণ মই যিতয়া উপি ত

হ’ম, তিতয়া আেপানােলােক িয সকলক যাগ বিুল িবেবচনা কেৰ

তওঁেলাকৰ হাতত সই দান িযৰচূােলমৈল িদ পঠাব৷ আিম িলিখ িদয়া
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এখন প তওঁেলােক মাণ ৰেূপ ল যাব৷ ৪ যিদ আিম যাৱােতা

উিচত হয়, তেনহেল তওঁেলাক অ◌ামাৰ লগেত যাব। ৫ িক ু যিতয়া

আিম মািকদিনয়া হ ‐ যা া কিৰম, তিতয়া মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

আিহম। ৬আেপানােলাকৰ লগত িকজািন িকছুিদন থািকম, হয়েতা জাৰ‐

কােলা আেপানােলাকৰ লগত কটাম; পাছত মই যাবলগীয়া ঠাইৈল যাবৰ

বােব আেপানােলােকই মাক যাৱাৰ ব ব া কিৰ িদব পািৰব৷ ৭ এিতয়া

মই যা া পথত আেপানােলাকৰ সেত সা াৎ কিৰবৈল িবচৰা নাই;

কাৰণ ভুৰ ই া হ’ ল, আেপানােলাকৰ লগত িকছুিদন থািকবৈল মই

আশা কিৰ আেছাঁ। ৮ তথািপ প াশ‐িদনীয়া পবৈলেক মই ইিফচত

থািকম; ৯ িকয়েনা কাযসাধক এখন বহল ৱাৰ মাৰ বােব মকুিল

হেছ; আৰু তাত িবেৰাধী ব ত আেছ। ১০ এিতয়া যিদ আেপানােলাকৰ

ওচৰত তীমিথয় উপি ত হয়, তেনহেল তওঁ যােত আেপানােলাকৰ

তাত িনভেয় থােক, িকয়েনা তওঁ মাৰ দেৰই ভুৰ কায কেৰ, কােনও

যন তওঁক হয় ান নকেৰ৷ ১১ িক ু তওঁ যন মাৰ ওচৰৈল আেহ,

এই কাৰেণ আেপানােলােক তওঁক শেল আগবঢ়ায় থ’ব; িকয়েনা

তওঁ ভাই সকলৰ সেত অহাৈল, মই বাট চাই আেছাঁ। ১২ এিতয়া

আপে া ভাইৰ সংগত কওঁ, আিম তওঁক দঢ়ৃতােৰ সকেলা কাৰেৰ

ভাই সকলৰ সেত আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব, মই তওঁক

ব ত িমনিত কিৰেলাঁ; িক ু এিতয়া যাবৈল তওঁ িঠৰাং কৰা নাই; তথািপ

যিতয়া েযাগ পাব, তিতয়া তওঁ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাব। ১৩

আেপানােলাক সজাগ হ থাকক; িব াসত ি ৰ হাৱা, ডকা সকলৰ

দেৰ শি ম হওক। ১৪আেপানােলাকৰ সকেলা কম েমেৰ কৰা

হওক। ১৫ হ ভাই সকল মই আেপানােলাকক এই িমনিত কিৰেছাঁ,

ি ফানাৰ পিৰয়াল, িয আখায়া দশৰ থম ফল ৰপূ আৰু তওঁেলােক

য পিব লাকৰ পিৰচযা কিৰবৈল ‐ই ােৰ ভাৰ ল’ ল, সই িবষেয়

আেপানােলােক জােন; ১৬আেপানােলােক এেন ৱা লাকৰ কাযত,

সাহায আৰু পিৰ ম কৰা সকলৰ বশীভূত হওক। ১৭আিম সকেলা

আনি ত হেছাঁ, কাৰণ ি ফান, ফ ূনাত আৰু আখািয়ক ইয়াৈল অহাত

আেপানােলাক নথকাত মাৰ িয অভাৱ আিছল, সই অভাৱ তওঁেলােক

স ণূ কিৰেল। ১৮ কাৰণ তওঁেলােক আেপানােলাকৰ িনিচনাৈক মাৰ

আ া জৰুােল; এেতেক আেপানােলােক এেন লাকক িচিন পাবৈল ভুল

নকিৰব। ১৯ এিচয়া দশৰ ম লী সমেূহ আেপানােলাকক েভ া

জনাইেছ৷ আি লা, ি া আৰু তওঁেলাকৰ ঘৰত গাট খাৱা ম লীেয়

আেপানােলাকক ভুত েভ া জনাইেছ৷ ২০ সকেলা ভাই, ভনী সকেল

আেপানােলাকক েভ া জনাইেছ৷ আেপানােলােকও পৰ েৰ ইজেন

িসজনক পিব চুমােৰ েভ া জনাব৷ ২১ মই, পৗেল, িনজ হােতেৰ

এই েভ া বাণী িলিখ পঠােলাঁ৷ ২২ কােনােৱ যিদ ভুক ম নকেৰ,

তওঁ শাপ হওক। আমাৰ ভু আহক৷ ২৩ ভু যীচু ী ৰ অ হ

আেপানােলাকৰ লগত থাকক। ২৪ ী যীচুত মাৰ ম আেপানােলাক

সকেলােৰ লগত থাকক। আেমন।
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১ ঈ ৰৰ ই া অ সােৰ হাৱা ী যীচুৰ পাঁচিন পৗল, আৰু তীমিথয়

ভাই ‐ কিৰ থত থকা ঈ ৰৰ ম লীৰ আৰু গােটই আখায়া দশত থকা

সকেলা পিব লাকৰ সমীপৈল: ২আমাৰ িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ৰ

পৰা আেপানােলাকৈল অ হ আৰু শাি হওক। ৩আমাৰ ভু যীচু ী ৰ

িপতৃ ঈ ৰ ধ হওক; তেৱঁই দয়ালু িপতৃ আৰু সকেলা সা নাৰ ঈ ৰ। ৪

আিম িনেজ ঈ ৰৰ পৰা িয সা না পাওঁ, সই সা নােৰ যন শত

থকা সকলক সা না িদব পােৰাঁ, এই কাৰেণ তওঁ আমাৰ শৰ মাজত

আমাক সা না িদেয়। ৫ িকয়েনা ী ৰ খ আমাৰ বােব যেনৈক উপিচ

পেৰ, তেনৈক ী ৰ াৰাই আমাৰ সা না উপিচ পেৰ। ৬ িক ু আিম

যিদ য ণা , তেনহেল সেয় আেপানােলাকৰ সা না আৰু পিৰ াণ

নাইবা আিম যিদ সা না া , তেনহেল সই জেনা আেপানােলাকৰ

সা নাৰ বােব আৰু সই সা নাই, আিম ভাগ কৰা এেক খেক ধযেৰ

সহন কৰাই, িনজ কায সাধন কেৰ। ৭আৰু আেপানােলাক যেনৈক

খেভাগৰ, তেনৈক সা নােৰা য সহভাগী ইয়ােক জািনবৈল পাই,

আেপানােলাকৰ অেথ আমাৰ আশা িনি ত হ আেছ। ৮ িকয়েনা, হ

ভাই সকল, এিচয়া দশত আমাৰ ওপৰত িয শ ঘিটিছল, সই িবষেয়

আেপানােলােক নজনাৈক থকা আমাৰ ই া নাই: সই শত অিধক

পিৰমােণ শি ৰ অিতিৰ ৰেূপ এেন ভাৰ হ’ লাঁ য, আমাৰ জীৱনেৰা

আশা নািছল। ৯ কৃতপে , আিম মতুৃ দ পাৱাৰ যাগ আিছেলাঁ৷

সেয়েহ আিম িনজৰ ওপৰত ভাৰসা নকেৰাঁহক, িক ু ইয়াৰ পিৰৱেত

িয জন মতুৃ ৰ পৰা তােলাঁতা, সই জন ঈ ৰত ভাৰসা ৰােখাহঁক৷ ১০

তেৱঁই ইমান ভয় ৰ মতুৃ ৰ পৰা আমাক উ াৰ কিৰেল আৰু কিৰ আেছ

আৰু আগৈলেকা উ াৰ কিৰ থািকব বিুল আিম তওঁেতই আশা ৰািখেছাঁ;

১১ ইয়ােত আেপানােলােকও াথনা কৰাৰ যােগিদ আমাৰ অেথ সহকাৰী

হ আেছ। অেনকৰ াৰাই িয অ হৰ বৰ আমাক িদয়া হ’ল, তাৰ কাৰেণ,

অেনকৰ াৰাই আমাৰ অেথ ঈ ৰৰ ধ বাদ কৰা হয়। ১২ এিতয়া

আমাৰ াঘা এেয় য, আমাৰ িবেবেক সা িদেয়, মাংিসক ােনেৰ

নহয়, িক ু ঈ ৰৰ অ েহেৰ জগতৈল, এেন িক, অিধক পিৰমােণ

আেপানােলাকৈল ঈ েৰ িদয়া পিব তা আৰু অকপটতােৰ সেত আিম

আচৰণ কিৰেলাঁ। ১৩আেপানােলােক পিঢ়ব নাৱাৰা আৰু বিুজ নােপাৱা,

এেন কােনা কথা আিম আেপানােলাকৈল িলখা নাই; এই িবষয়ত মই

িনি ত। ১৪ এেনদেৰ আেপানােলােক আেগেয়ও আমাক িকছু পিৰমােণ

বিুজ পাইেছ, আমাৰ ভু যীচুৰ িদনত যেনৈক আেপানােলাক আমাৰ,

তেনৈক আিমও আেপানােলাকৰ াঘাৰ কাৰণ হ’ম। ১৫ কাৰণ এই

িবষেয় মই দঢ়ৃ ত য় য, আেপানােলােক ি তীয় অ হ পাবৰ কাৰেণ,

মই আেগেয় আেপানােলাকৰ তাৈল যাম৷ ১৬আৰু আেপানােলাকক দখা

কিৰ, পাছত তাৰ পৰাই মািকদিনয়া দশৈল গ, পাছত মািকদিনয়াৰ

পৰা আেপানােলাকৰ ওচৰৈল উলিট আিহ, িয দীয়াৈল যাবৰ বােব

আেপানােলাকৰ াৰাই আগবঢ়ায় থাৱা হ’ম। ১৭ যিতয়া এই ধৰেণ

ভািবেলা, মই জােনা অি ৰতা দখৱুাইিছেলাঁ? নাইবা মই িয ভােবা, সেয়

মাত ‘হয়, হয়’, পােছ ‘নহয়, নহয়’ হ’বৈল, মই মাংস অ সােৰ ভােবা

ন? ১৮ িক ু ঈ ৰ িব াসী; এই কাৰেণ আেপানােলাকক এবাৰ ‘হয়’,

পাছত ‘নহয়’, এই ধৰেণ আিম নকওঁ। ১৯ িকয়েনা আমাৰ াৰাই, অথাৎ

মাৰ, চীলৰ আৰু তীমিথয়ৰ াৰাই আেপানােলাকৰ আগত িয জনৰ কথা

চাৰ কৰা হিছল, সই জনা ঈ ৰৰ পু যীচু ী বােব, ‘হয়’ পাছত

‘নহয়’ এেন নহয়; িক ু তওঁত িচৰকাল ‘হয়’ হ হয়। ২০ িকয়েনা ঈ ৰৰ

সকেলা িত া তওঁত ‘হয়৷’ এই কাৰেণ, আমাৰ যােগিদ ঈ ৰৰ মিহমা

হ’বৈল, তওঁৰ াৰাই ‘আেমন’ বিুলও কওঁ। ২১ এিতয়া এই জন ঈ েৰ,

আেপানােলাকৰ সেত আমােকা ী ত ি ৰ কিৰেছ আৰু আমাক অিভিষ

কিৰেল৷ ২২ তেৱঁই আমাৰ দয়ত বইনা ৰেূপ পিব আ া িদ আমাৰ

জীৱনত মাহেৰা মািৰেল। ২৩আেপানােলাকৈল মাৰ মৰম থকা বােবই,

মই এিতয়াৈলেক কিৰ থৈল যাৱা নাই, মাৰ াণৰ ওপৰত ঈ ৰকেহ

এই কথাৰ সা ী লেছাঁ। ২৪আিম য আেপানােলাকৰ িব াসৰ ওপৰত

ভু কিৰেছাঁ, এেন নহয়, িক ু আেপানােলাকৰ আন ৰ সহকাৰী হেছাঁ,

িকয়েনা আেপানােলাক িব াসত ি ৰ হ আেছ।

২ সেয়েহ িকছুমান খজনক পিৰি িতৰ বােব পনুৰাই আেপানােলাকৰ

ওচৰৈল নাযাওঁ বিুল মই িনজৰ িবষয়ত িবেবচনা কিৰেলাঁ৷ ২ িকয়েনা

মই যিদ আেপানােলাকক বজাৰ িদওঁ তেনহেল মাক আনি ত কেৰাঁতা

কান থািকব? কৱল মাৰ াৰাই বজাৰ পাৱা সই লােকই থািকব? ৩

আৰু এই সকেলােবাৰ কথা িলিখেলাঁ, যােত যিতয়া মই আিহম, তিতয়া

িয জনৰ ওচৰৰ পৰা আিম আন পাৱা উিচত, সই জনৰ পৰা যন খ

পাবলগীয়া নহয়। িকয়েনা আেপানােলাকৰ িবষেয় মাৰ দঢ়ৃ িব াস এই

য, আমাৰ আন ত আেপানােলাক সকেলােৱ আনি ত হব।। ৪ ব

ক , মেনা‐ বদনা, আৰু চ ৰপানীেৰ আেপানােলাকৈল িলিখেলাঁ। মই

আেপানােলাকক খ িদবৈল িবচৰা নাই, িক ু বজুাবৈল িবচািৰেছাঁ য, মই

আেপানােলাকক িকমান ম কেৰাঁ। ৫ িক ু কােনােৱ যিদ খ িদ থােক,

তেনহেল তওঁ অকল মাক খ িদেল এেন নহয়; বিছ বঢ়াই নকেলও

মই এটা কথা কওঁ য, তওঁ আেপানােলাক সকেলােক খ িদেল। ৬

এেন মা হৈল অিধক ভাগ লােক িদয়া শাি েয়ই যেথ । ৭ এেতেক

তাতৈক এেন মা হক আেপানােলােক মা কৰক আৰু সা না িদয়া

উিচত। নহেল তওঁ হয়েতা অিতিৰ মনৰ খত হতাশ হ পিৰব। ৮ মই

আেপানােলাকক উৎসািহত কিৰেছাঁ, এেন ব ি ক য আেপানােলােক

এিতয়াও ম কেৰ, ইয়ােক মকুিলভােব বিুজব িদয়ক৷ ৯ িকয়েনা সকেলা

িবষয়ত আেপানােলাক আ াধীন হয় ন নহয়, তাৰ মাণ পাৱাৰ

আশেয়েৰ িলিখেলাঁ। ১০ যিদ আেপানােলােক কােনা এজনৰ দাষ মা

কেৰ, তেনহেল মেয়া সইদেৰ মা কেৰাঁ৷ এই কাৰেণ মই যিদ িকবা

মা কিৰেলাঁ, তেনহেল িয মা কিৰেলাঁ, ী ৰ সা ােতআেপানােলাকৰ

কাৰেণই ইয়াক কিৰেলাঁ; ১১ িকয়েনা চয়তােন যন আমাৰ ওপৰত ছল

নাপায়৷ কাৰণ তাৰ পিৰক না আিম নজনা নহওঁ। ১২ ী ৰ ভবাতা

চাৰ কিৰবৰ কাৰেণ মই াৱা নগৰৈল আেহােত, যিদও ভুৰ াৰাই

মাৈল এখন ৱাৰ মকুিল কৰা হিছল, ১৩ মাৰ ভাই তীতক তােত লগ

নােপাৱাত, মাৰ আ াত এেকা শাি নাপােলাঁ; সেয়েহ তওঁেলাকক

এিৰ িবদায় ল মািকদিনয়াৈল আিহেলাঁ। ১৪ িক ু সই ঈ ৰ ধ , িয

জনাই আমাক সদায় ী ত জয়যু হ’বৈল পথ দখৱুাই আৰু আমাৰ

াৰাই তওঁৰ ানৰপূ গ সকেলা ঠাইেতই কাশ কেৰ। ১৫ িকয়েনা

পিৰ াণৰ পা আৰু িবনাশৰ পা সকলৰ মাজত আিম ঈ ৰৈল ী ৰ

াণ ৰপূ। ১৬ িয সকল হৰাই গেছ, তওঁেলাকৰ ওচৰত আিম মতুৃ ৰ

পৰা উৎপ মতুৃ জনক গ ; িক ু িয সকেল পিৰ াণ পােল, তওঁেলাকৰ

ওচৰত আিম জীৱনৰ পৰা উৎপ জীৱনদায়ক গ । এেন কমৰ যাগ

কান আেছ? ১৭ িকয়েনা অিধক ভাগ মা হৰ দেৰ আিম ঈ ৰৰ বাক ত

ভাঁজ িদওঁতা নহওঁ; িক ু অকপটতােৰ কাৱাৰ দেৰ, আৰু ঈ ৰৰ পৰা

িশ া পাই কাৱাৰ দেৰ, আিম ঈ ৰৰ সা ােত, ী ত কথা কওঁ।

৩আিম িনজৰ শংসা কিৰবৈল আেকৗ আৰ কিৰেছাঁ ন? নাইবা

আেপানােলাকৈল বা আেপানােলাকৰ পৰা খ ািতৰ প পাবৈল,

কােনা কােনা লাকৰ িনিচনাৈক আমােৰা েয়াজন আেছ ন? ২

আমাৰ দয়ত িলখা আৰু সকেলা মা েহ পিঢ় জিনব পৰা খ ািতৰ

প আেপানােলােকই হ আেছ৷ ৩আেপানােলাক আমাৰ াৰাই ী ৰ

পৰা স ািদত হাৱা প ৰেূপ কািশত হ’ল, সেয় িচয়াঁহীেৰ নহয়,

িক ু জীৱনময় ঈ ৰৰ আ াৰ াৰাইেহ িলখা; িশলৰ ফিলেতা নহয়,

িক ু মাংসময় দয়ৰপূ ফিলতেহ িলখা হ’ল। ৪আৰু ঈ ৰৰ িত এেয়

দঢ়ৃ ত য় আিম ী ৰ াৰাই পােলাঁ। ৫আিম িনেজ িনেজ মীমাংসা

কিৰবৈল িনজ েণেৰই য যাগ হওঁ, এেন নহয়; িক ু আমাৰ সই

যাগ তা ঈ ৰৰ পৰােহ হয়৷ ৬ তেৱঁই আমাক নতুন িনয়মৰ পিৰচাৰক

হবৈল যাগ কিৰেল৷ সয়া আখৰৰ নহয়, িক ু আ াৰেহ; িকয়েনা

আখৰৰ িলখিন সমেূহ বধ কেৰ, িক ু আ াই জীৱন িদেয়। ৭ িক ু মতুৃ ৰ

িয পিৰচযা িশলত কটা আখৰৰ িলখিনেৰ মািণত হ’ল, সেয় এেন
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তাপযু হিছল য, ই ােয়লৰ স ান সকেল মািচৰ মখূৈল এেকথেৰ

চাব নাৱািৰেল, যিদও সই তাপ মা েয় কিম গিছল, ৮ তেনহেল

আ াৰ পিৰচযা তাতৈকেয়া তাপযু নহ’ব ন? ৯ িকয়েনা দ া াৰ

পিৰচযা যিদ তাপযু হয়, তেনহেল ধািমকতাৰ পিৰচযা তাতৈকেয়া

অিধক তাপযু হয়! ১০ কাৰণ এেন অিতিৰ তাপৰ কাৰেণ এই

িবষেয় সই তাপযু পিৰচযাৰ গৗৰৱ নাইিকয়া হ’ল। ১১ কাৰণ লু

হ যাৱােটা যিদ কাি যু , তেনহেল সদায় থকােটা তাতৈক অিধক

তাপযু । ১২আমাৰ এেন আশা থকাত, আিম অিত উদাৰ িচে েৰ

কথা কওঁ, ১৩আৰু ই ােয়লৰ স ান সকেল, সই লু হ যাৱােটাৰ শষ

যন এেকথেৰ চাবৈল নাপায়, এই কাৰেণ মািচেয় যেনৈক তওঁৰ মখুত

ওৰিণ ল’ ল, আিম তেনৈক নকেৰাঁ। ১৪ িক ু তওঁেলাকৰ মন কিঠন কৰা

হ’ল৷ িকয়েনা যিতয়া পৰুিণ িবধান পঢ়া হয়, তিতয়া তওঁেলােক আিজও

সই এেক ওৰিণ লয়। সই ওৰিণ এিতয়াও আতৰাই িদয়া হাৱা নাই,

কাৰণ একমা ী ৰ যােগিদেহ সয়া স ৱ হ’ল। ১৫ িক ু এিতয়াৈলেক

মািচৰ পু ক পেঢ়াঁেত, তওঁেলাকৰ দয়ত সদায় ওৰিণ আেছ। ১৬

িক ু যিতয়া কােনা ব ি ভুৈল ঘেুৰ, তিতয়া সই ওৰিণ আতৰাই

িদয়া হয়। ১৭ ভুেৱই আ া; আৰু ভুৰ আ া য’ত, তােতই াধীনতা।

১৮আৰু আিম সকেলােৱ, ওৰিণ নােলাৱা মেুখেৰ দপণত দখাৰ দেৰ

ভুৰ গৗৰৱ চাওেত চাওেত, সই গৗৰৱৰ পৰা গৗৰৱ পাই, আ াৰপূ

ভুৰ াৰাই পিৰণত হাৱাৰ দেৰ পিৰণত হ, সই এেক িতমিূতৰ হ’ব

লািগেছাঁ।

৪ এেতেক আিম এই পিৰচযা পদ পাৱাত, আৰু এেকদেৰ দয়া লাভ

কৰাত, কিতয়াও আিম িনৰৎুসাহ নহওঁ; ২ িক ু লাজৰ পতু কায

ত াগ কিৰ, ধু াচাৰী নৈহ আৰু ঈ ৰৰ বাক ত ভাঁজ িনিদ, সত তা কাশ

কিৰ, ঈ ৰৰ দিৃ েত সকেলা মা হৰ িবেবকৰ আগত িনজেক যাগ ‐

পা দখৱুাইেছাঁ। ৩ িক ু আমাৰ ভবাতা যিদ ঢকা হয়, তেনহেল

িবনাশৰ পা সকলৈলেহ ঢকা হয়; ৪ ঈ ৰৰ িতমিূত িয ী , তওঁৰ

গৗৰৱ কাশক ভবাতাৰ দীি যন কািশত নহয়, এই কাৰেণ এই

যগুৰ দৱতাই সই অিব াসী লাক সকলৰ ান‐চ অ কিৰেল।

(aiōn g165) ৫ কাৰণ আিম িনজক নহয়, িক ু যীচু ী ক ভু আৰু যীচুৰ

কাৰেণ িনজক আেপানােলাকৰ দাস বিুল চাৰ কেৰাঁ। ৬ যীচু ী ৰ মখুত

ঈ ৰৰ গৗৰৱ কাশক ানৰেূপ দীি কাশ কিৰবৈল, িয ঈ েৰ ক’ ল,

“িকয়েনা আ াৰৰ মাজৰ পৰা পাহৰ কািশত হ’ব”, সই ঈ েৰ আমাৰ

দয়ত পাহৰ কাশ কিৰেল। ৭ শি ৰ বা ল তা যন আমাৰ পৰা

নহয় িক ু ঈ ৰৰ হয়, এই কাৰেণ মািটৰ পা িয আিম, আমাৰ জীৱনত

সই দীি ৰপূ ধন আেছ; ৮আিম সকেলােত শ ভাগ কিৰও, ঠকত

পৰা নহওঁ; উিদ হেয়া, িনৰাশ নহওঁ; ৯ তাড়না পােয়া, অনাথ নহওঁ;

পেলাৱা হেয়া, িবন নহওঁ; ১০আিম সদায় যীচুৰ মতুৃ শৰীৰত ল

ফুিৰেছাঁ, যােত যীচুৰ জীৱন আমাৰ শৰীৰত কািশত হয়। ১১ িকয়েনা

জীয়াই থকা িয আিম, আমাৰ ম মাংসত যীচুৰ জীৱন কািশত হ’বৈল,

আিম যীচুৰ কাৰেণ সদায় মতুৃ ৰ হাতত সমিপত হেছাঁ। ১২ এইদেৰ

মতুৃ েৱ আমাৰ জীৱনত, িক ু জীৱেন আেপানােলাকত িনজ কায সাধন

কিৰেছ। ১৩ িক ু যেনৈক িলখা আেছ, বােল “মই িব াস কিৰেলাঁ, এই

হতুেক কথা ক’ লাঁ”; তেনৈক আিমও সই এেকই িব াসজনক আ া

পাৱাত, িব াস কিৰেছাঁ, এই হতুেক কথা কেছাঁ৷ ১৪ কাৰণ িয জেন ভু

যীচুক তুিলেল তেৱঁই য যীচুৰ লগত আমােকা তুিলব আৰু তওঁেলােক

সেত আমােকা উপি ত কিৰব, সই িবষেয় আিম জােনা। ১৫ িকয়েনা

এইেবাৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণেহ হেছ, যােত অেনক লােক ঈ ৰৰ

মিহমাৰ অেথ অ হ পায় ধ বাদত উপিচ পেৰ। ১৬ এই কাৰেণ আিম

িনৰৎুসাহ নহওঁ; যিদও আমাৰ বাি ক পৰুষু িবন হ আেছ, তথািপ

আমাৰ আ িৰক পৰুষু িদেন িদেন নতুন হ উিঠেছ। ১৭আমাৰ এই খ‐

ক ে কীয়া, এই ে কীয়া লঘু েশ আমাৰ জীৱনৈল আিনবলগীয়া

শা ত মিহমাৰ িয অন কলীয়া ভাৱ, তাৰ লগত আমাৰ খ‐ক ৰ

কােনা তুলনাই নহয়। (aiōnios g166) ১৮ এই কাৰেণ দশৃ ব ৈল নাচাই,

অদশৃ ব ৈল চাই থােকাঁহক৷ কাৰণ দশৃ ব অলপিদনীয়া; িক ু অদশৃ

ব অন কলীয়া। (aiōnios g166)

৫ িকয়েনা আিম জােনা য, িয ত ুৰপূ পািথৱ ঘৰত আিম আেছাঁ, সয়া

যিদ ভ হয়, তেনহেল িবনাহােত সজা ঈ েৰ থািকবৈল িদয়া এক

অন কলীয়া ঘৰ গত আেছ। (aiōnios g166) ২ কাৰণ আিম ইয়াৰ

িভতৰত কঁকাই থািক, গৰ পৰা হাৱা আমাৰ সই ঘৰৰপূ বে েৰ

ঢকা হ’বৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰেছাঁ। ৩ বা িৱকেত তােৰ ঢকা হ’ ল,

আিম উল হ নপিৰম। ৪আিম য কঁকাই আেছাঁ, এই ত ুত থািক,

ভাৰ ৈহেহ কঁকাই আেছাঁ; কাৰণ আিম িবব হ’বৈল ই া নকেৰাঁ;

িক ু জীৱনৰ াৰাই যন ম ক িগিল পেলাৱা হয়, এই কাৰেণ বে েৰ

ঢকা হ’বৈলেহ ই া কেৰাঁ। ৫ ইয়াৰ বােব িয জেন আমাক ত কিৰেল,

তওঁ ঈ ৰ; আৰু তেৱঁই আমাক বইনা ৰেূপ পিব আ া িদেল। ৬

এেতেক সদায় দঢ়ৃ িব াসী হাৱা কাৰেণ জািনব য, এই শৰীৰত িনবাস

কৰাৈলেক ভুৰ পৰা দূৰত বাস কিৰেছাঁ; ৭ (িকয়েনা আিম দখাৰ

াৰাই চলা নাই, িব াসৰ াৰাইেহ চিলেছাঁ; ) ৮ এেতেক আিম সািহয়াল

হেছাঁেৱই; শৰীৰৰ পৰা দূৰত বাস আৰু ভুৰ লগত িনবাস কৰাই

ভাল দিখেছাঁ। ৯ এই হতুেক িনবাস কেৰাঁ বা বাস কেৰাঁ, তওঁৰ

ি য়পা হবৈলেহ আিম য কিৰ আেছাঁ। ১০ িকয়েনা িতজেন কৰা

কম ভাল হওক বা বয়া হওক, শৰীৰৰ াৰাই কৰা কমৰ ফল পাবৈল,

আিম সকেলােৱ ী ৰ িবচাৰৰ আসনৰ আগত কািশত হ’ব লািগব।

১১ এই কাৰেণ ভুৰ ভয় িক, ইয়াক জািনবৈল পাৱাত আিম লাক

সকলক বিৃ কৰাইেছাঁ; িক ু ঈ ৰৰ আগত আিম কািশত হ আেছাঁ

আৰু মই আশা কেৰাঁ য, আেপানােলাকৰ িবেবকেতা আিম কািশত হ

আেছাঁ৷ ১২আেপানােলাকৈল আিম আেকৗ আমাৰ শংসা আগবঢ়াইেছাঁ,

এেন নহয়, িক ু িয সকেল দয়ৰ কথাত নহয়, মৗিখক কথাত গৗৰৱ

কেৰ, তওঁেলাকৰ আগত আেপানােলােক আমাৰ অেথ গৗৰৱ কিৰ উ ৰ

িদবৈলেহ আেপানােলাকক উপায় িদেছাঁ। ১৩ িকয়েনা আিম যিদ হতবিু

হেছাঁ, তেনহেল ঈ ৰৰ কাৰেণেহ হেছাঁ। ১৪ কাৰণ ী ৰ েম আমাক

সীমাব কিৰ ৰািখেছ; িকয়েনা আিম িন য় কিৰেলাঁ য, সকেলােৰ কাৰেণ

এজন মিৰল, এেতেক সকেলােৱ মিৰল৷ ১৫আৰু ীে সকেলােৰ বােব

মিৰল, এই আশেয়েৰ জীৱন পাৱা সকেল যন িনজৰ কাৰেণ জীয়াই

নাথািক, তওঁেলাকৰ অেথ মতুৃ েভাগ কৰা আৰু পনুৰিু ত হাৱা জনৰ

বােবেহ যন জীয়াই থােক। ১৬ এই কাৰেণ এিতয়ােৰ পৰা কােনা

এজনেক আিম মাংস অ সােৰ নাজািনম; এেকদেৰ ী ক আেগেয় মাংস

অ সােৰ জািনেলও, এিতয়াৰ পৰা নাজািনম। ১৭ এেতেক কােনা যিদ

ী ত আেছ, তেনহেল তওঁ নতুন সিৃ । পৰুিণেবাৰ লু হ’ল; চাওক,

নতুন হ’ল। ১৮ িক ু িয ঈ েৰ ী ৰ াৰাই তওঁেৰ সেত আমাক িমলন

কৰােল আৰু সই িমলনৰ পিৰচযা পদ আমাক িদেল; সই ঈ ৰৰ পৰাই

এই সকেলা হয়। ১৯ সই িমলনৰ কথা এই, ঈ েৰ ী ত জগত খনক

িমলন কিৰেল, তওঁেলাকৰ পাপময় বাধােবাৰ গণনা নকিৰেল; আৰু সই

িমলনৰ বাতা আমাক গতাই িদেল। ২০ এেতেক ঈ েৰ আমাক ৰাজদূত

পািত, আমাৰ াৰাই িমনিত কেৰাঁৱাৰ দেৰ আিম ী ৰ কাৰেণ ৰাজদূতৰ

কম কিৰেছাঁ৷ ী ৰ হ এই িবনয় কেৰাঁ: “আেপানােলােক ঈ ৰৰ সেত

িমলন হওক!” ২১ তওঁ আমাক ী ত ঈ ৰীয় ধািমকতা ৰপূ হ’বৈল,

পাপ নকৰা জনেক পাপী কিৰ, তওঁেক আমাৰ পাপৰ বােব ু চত বিল

ৰেূপ উৎসগ কিৰেল।

৬আৰু সেয়, আিম ী ৰ সহকাৰী হ, এই িমনিতও কিৰেছাঁ য,

আেপানােলােক ঈ ৰৰ অ হ ব থৰেূপ হণ কৰা নহ’ব৷ ২ িকয়েনা

তওঁ কেছ, “মই া ‐কালত তামাৰ াথনা িনেলা; আৰু পিৰ াণৰ

িদনা তামাৰ উপকাৰ কিৰেলাঁ।” চাওক, এিতয়া পৰম া কাল; এিতয়াই

পিৰ াণৰ িদন৷ ৩ সই পিৰচযা পদ যন কলি ত নহয়, এই কাৰেণ আিম

কােনা কথাত িবিঘিন নজ াও। ৪ বৰং, আিম িনজক ঈ ৰৰ পিৰচাৰক

িহচােপ, আমাৰ এই সকেলা কমৰ াৰাই যাগ ‐পা দখৱুাইেছাঁ; সেয়েহ

অেনক কাৰ ধয, শ, খ, স ট, ৫ কাব, ব ীশালত থকা, ৰামৰুা,
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পিৰ ম, পৰ িদয়া, লেঘান, ৬ তা, ান, িচৰসিহ ু তা, মৰম, পিব

আ াত, অকপট ম অথাৎ হ; ৭ সত ৰ বাক ত, ঈ ৰৰ শি ত, সাঁ

আৰু বাওঁফােল ধািমকতাৰ অ ‐শ ৰ সেত, যাগ ‐পা দখৱুাইেছাঁ ৷ ৮

আিম মযদা আৰু অময াদা, ‐যশ আৰু ‐যশ, ব কৰ িনিচনা, িক ু

সত বাদী; ৯অিবিদতৰ িনিচনা, িক ু িবিদত; মেৰা মেৰা হাৱাৰ িনিচনা,

িক ু চাওক জীয়াই আেছাঁ; শাি পাৱাৰ িনিচনা, িক ু হত হাৱা নাই৷ ১০

শাক কৰাৰ িনিচনা, িক ু সদায় আনি ত; দিৰ ৰ িনিচনা, িক ু অেনকক

ধনৱ কেৰাঁতা; এেকা নথকাৰ িনিচনা, িক ু আমাৰ সকেলা আেছ। ১১

কিৰ থীয়া সকল, আিম আেপানােলাকৰ বােব, আমাৰ সকেলা সত তাৰ

িবষেয় ক’ লা আৰু আমাৰ দেয়া বহল। ১২ আেপানােলাকৰ দয়

আমাৰ জীৱনত স িচত হাৱা নাই, িক ু িনজ িনজ অ ৰতেহ স িচত হ

আেছ৷ ১৩ িক ু এেক কাৰৰ িতদান কিৰবৈল, সা নাত থকা সকলক

কাৱাৰ দেৰ কেছাঁ, আেপানােলাকৰ দয় বহলভােৱ মকুিল কৰক।

১৪অিব াসী সকলৰ সেত আেপানােলাক অসমানভােব সংযু নহব;

িকয়েনা ধািমকতা আৰু অধমৰ মাজত পৰ ৰৰ িক স ক? আ ােৰ

সেত পাহৰৰ বা িক সহভািগতা? ১৫ বিলয়ােল সেত ী ৰ িক িমলন?

অিব াসী জনৰ লগত িব াস কৰা জনৰ িক স ক? ১৬আৰু মিূতেবাৰৰ

সেত ঈ ৰৰ মি ৰৰ িক িবধান আেছ? িকয়েনা আিম জীৱনময় ঈ ৰৰ

মি ৰ; এই িবষেয় ঈ েৰ কেছ, বােল, “মই তওঁেলাকৰ মাজত বসিত

কিৰ থািকম আৰু অহা‐ যাৱা কিৰম; মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ম আৰু

তওঁেলাক মাৰ লাক হ’ব।” ১৭ এেতেক, ভুেৱ কেছ, “ তামােলােক

িসহঁতৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহা আৰু পথৃক হাৱা, আৰু কােনা অ িচ

ব ক চুবা, তােত মই তামােলাকক হণ কিৰম, ১৮আৰু তামােলাকৰ

িপতৃ হ’ম আৰু তামােলােকা মাৰ পা‐জী হ’বা, ইয়াক সবশি মান

ভুেৱ কেছ”।

৭ এই হতুেক, হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, এইেবাৰ িত া পাৱাত,

আহক, আিম শৰীৰ আৰু আ াৰ সকেলা অ িচতাৰ পৰা িনজেক িচ

কিৰ, ঈ ৰৰ ভয়ত পিব তা িস কেৰাঁহক। ২আেপানােলাকৰ দয়ত

আমাক ঠাই িদয়ক! আিম কােৰা অ ায় কৰা নাই, কােৰা অিন কৰা

নাই, কােকা ঠেগাৱাও নাই। ৩ মই আেপানােলাকৰ দাষ ধিৰবৈল এই

কথা কেছাঁ, এেন নহয়; িকয়েনা আমােৰ সেত মিৰবৈল আৰু জীয়াই

থািকবৈলেকা আেপানােলাক আমাৰ দয়ত আেছ বিুল আেগেয় কিছেলাঁ।

৪আেপানােলাকৈল মাৰ আ িব াস অিধক, আেপানােলাকৰ অেথ মাৰ

াঘাও অিধক; এইদেৰ আমাৰ সকেলা শত, মই সা নােৰ পণু হ

আেছাঁ আৰু আন ত এেকবােৰ উপিচ পিৰেছাঁ। ৫ িকয়েনা যিতয়া আিম

মািকদিনয়া দশৈল আিহেলাঁ, আমাৰ শাৰীিৰক এেকা িজৰিণ নািছল;

বৰং সকেলােত অশাি েহ পাইিছেলাঁ; বািহৰত িবেৰাধ আৰু অ ৰত ভয়

আিছল। ৬ িক ু ন সকলৰ সা নাদাতা ঈ েৰ তীতৰ আগমণৰ াৰাই

আমাক সা না িদেল; ৭ কৱল তওঁৰ আগমণৰ াৰােয়ই নহয়, িক ু

আেপানােলাকৰ হািবয়াহ, শাক আৰু আমাৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ

উৎসাহৰ কথা কওঁেত, আেপানােলাকৰ কথাত তওঁ পাৱা শা নােৰও

আমাক এেন সা না িদেল য, তােৰই মই অিধক আন পােলাঁ। ৮

িকয়েনা মাৰ সই প ৰ াৰাই আেপানােলাক ঃিখত হ’ লও মই বজাৰ

নকেৰাঁ৷ আেগেয় যিদওঁবা বজাৰ কিৰিছেলাঁ, এিতয়া দিখেলাঁ য মাৰ

প খেন আেপানােলাকক ঃিখত কিৰেল, িক ু সই প ই মােথান অলপ

সময়েহ আেপানােলাকৰ খ জ াইিছল, ৯ এিতয়া আন কিৰেছাঁ;

িকয়েনা আেপানােলাক ঃিখত হাৱাৰ কাৰেণ নহয়, িক ু ঃিখত হাৱাৰ

াৰাই য আেপানােলাকৰ মন পিৰৱিতত হ’ল, সই কাৰেণেহ৷ আমাৰ

াৰাই আেপানােলাকৰ এেকা হািন নহয়, সই বােব আেপানােলাক ঈ ৰৰ

ই াৰ দেৰ ঃিখত হিছল, সই িবষেয় আেপানােলােক জািনিছেলাঁ।

১০ কাৰণ ঈ ৰৰ ই াৰ দেৰ হাৱা মেনা েখ, অ ত নােহাৱাৈকেয়

পিৰ াণৈল মন‐পালটন কৰায়; িক ু সাংসািৰক মেনা েখ অপিৰৱতনীয়

মতুৃ সাধন কেৰ। ১১ িকয়েনা, ঈ ৰৰ মহৎ ই াৰ দেৰ হাৱা সই

মেনা েখই আেপানােলাকৰ অ ৰত কেন য , কেন খৰ খ ন, কেন

িবৰি , কেন ভয়, কেন হািবয়াহ, কেন উৎসাহ, কেন িতকাৰ সাধন

কিৰেল! সইেবাৰ কথাত আেপানােলােক সকেলা কােৰ িনজেক িনেদাষী

বিুল মাণ কিৰেল। ১২ যিদওঁবা মই আেপানােলাকৈল িলিখিছেলা, তথািপ

অ ায় কৰা জনৰ কাৰেণ বা অপকাৰ পাৱা জনৰ কাৰেণ নহয়, িক ু

আমাৰ অেথ আেপানােলাকৰ িয য , সেয় ঈ ৰৰ দিৃ ত আেপানােলাকৰ

বােব যন কািশত হয়, এই কাৰেণেহ িলিখিছেলাঁ। ১৩এেতেক আিম

সা না পােলাঁ। আৰু আমাৰ সই সা নাৰ ওপিৰও তীতৰ আন ত আিম

আৰু অিধক আন পােলাঁ; কাৰণ আেপানােলাক সকেলােৰ াৰাই তওঁৰ

আ া সজীৱ কৰা হ’ল। ১৪ যিদও মই তওঁৰ আগতআেপানােলাকৰ অেথ

গৗৰৱ কিৰেলাঁ, তথািপ মাক লাজত পেলাৱা হাৱা নাই; িক ু যেনৈক

আিম আেপানােলাকৰ আগত সকেলা কথা সঁচাৈক কেলাঁ, তেনৈক তীতৰ

আগত কৰা আমাৰ সই গৗৰৱ সঁচােহ হ’ল। ১৫আৰু আেপানােলােক

তওঁৰ আ াধীন হ, ভয় আৰু ক েনেৰ য তওঁক হন কিৰিছল, সই

কথা তওঁ সাঁৱৰণ কেৰাঁেত, আেপানােলাকৈল তওঁৰ হ অিত অিধক

হ’ল। ১৬ সকেলা িবষয়েত মই য আেপানােলাকত ভাৰসা কিৰেছাঁ,

ইয়ােত মই আন কিৰেছাঁ।

৮ হ ি য় ভাই আৰু ভনী সকল, মািকদিনয়া দশৰ ম লী সমহূক িদয়া

ঈ ৰৰ অ হৰ িবষেয় মই আেপানােলাকক জনাওঁ য, ২ শৰপূ

মহা‐পৰী ােতা তওঁেলাকৰ আন অিধক হ’ল আৰু তওঁেলাকৰ অিত

দিৰ তা দানশীলতাৰপূ ধনত উপিচ পিৰল। ৩ িকয়েনা মই সা িদেছাঁ

য, তওঁেলােক িনজ শি অ সােৰ িদয়াৰ উপিৰ, সাধ ৰ অিতিৰ

পিৰমােণ িদেল, আৰু ৪ িনজ ই ােৰ অেনক িমনিত কিৰ, পিব লাক

সকলৰ সহভািগতাত পিৰচযা কাযৰ সহভাগী হবৈল আমাৰ আগত যাচনা

কিৰেল; ৫আৰু কৱল আিম আশা কৰা অ যায়ী নহয়, িক ু থেম

ভুৰ উে েশ , শষত ঈ ৰৰ ই াৰ দেৰ আমাৰ উে েশ তওঁেলােক

দান কিৰেল। ৬ সই বােব আিম তীতক উৎসািহত কিৰেলাঁ, িকয়েনা

যেনৈক তওঁ আেগেয় আেপানােলাকৰ লগত কায আৰ কিৰিছল,

তেনদেৰই আেপানােলাকক সই অ হেতা যন পিৰপণূ কেৰ৷ ৭ িক ু

আেপানােলােক, িব াস, বাক , ান, সকেলািবধ য আৰু ম, এই

সকেলােত যেনৈক আমাৰ বােব উপিচ পিৰেছ, তেনৈক সই অ হেতা

উপিচ পিৰবৈল চ া কৰক। ৮ এই কথা আ া িদয়াৰ দেৰ কাৱা নাই,

িক ু আন ব ি ৰ য ৰ াৰাই আেপানােলাকৰ মৰ সত তা িবেবচনা

কিৰেহ কেছাঁ। ৯ িকয়েনা আেপানােলােক ভু যীচু ী ৰ অ হ জােন৷

তওঁ ধনী আিছল যিদও, তওঁৰ দিৰ তাৰ াৰাই আেপানােলাক যন ধনী

হয়, তাৰ বােব তওঁ দিৰ হ’ল৷ ১০ এই িবষয়েটা আেপানােলাকৰ পে

উপযু , সই কাৰেণ মই পৰামশেহ িদেছাঁ; িকয়েনা আেপানােলােক

এবছৰৰ আেগেয় কােনা কায কিৰবৈল িবচািৰিছল, কৱল সয়াই নহয়,

িক ু িনজ ই ােৰ কিৰবৈল েতা আিছল৷ ১১এিতয়া সই কায িস

কৰক৷ যেনৈক ই া আৰু ততা আিছল, তেনৈক শি অ সােৰ

সই কায িস ও কৰক৷ ১২ িকয়েনা কায কিৰবৈল ততা থািকেল,

শি নথকাৰ দেৰ নহয়, িক ু শি থকাৰ দেৰ কিৰেলেহ া হয়। ১৩

িকয়েনা আন লাক সকেল কায নকিৰ িজৰিণ ল’ব আৰু আেপানােলােক

কাযৰ দািয় ল’ব, এেন নহয়; িক ু সকেলােৰ ায় হওক৷ ১৪ এই

ব মান সময়ত আেপানােলাকৰ াচুযতাই তওঁেলাকৰ অভাৱ পণূ কিৰব৷

এইদেৰ তওঁেলাকৰ াচুযতােয়া আেপানােলাকৰ অভাৱ পণূ কিৰব

আৰু ইয়ােত সকেলােৰ বােব সমতা াপন হয়; ১৫ িয দেৰ িলখাও

আেছ, “িয জেন অিধক গাটাইিছল, তওঁৰ এেকা নাথািকল; িক ু িয

জেন অলপ গাটাইিছল, তওঁৰ অভাৱ নহ’ল”। ১৬ িক ু িয ঈ েৰ

আেপানােলাকৰ অেথ তীতৰ দয়ত সই এেক উৎসাহ জ াইেছ, তওঁ

ধ । ১৭ িকয়েনা তওঁ আমাৰ উদগিণ হণ কিৰেল িক ু তাতৈকেয়া

িনেজ উৎসাহী হ, িনজ ই ােৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল গ’ল। ১৮ তােত

তীতৰ সেত আমাৰ এজন ভাই, িয জেন ভবাতা ঘাষণা কৰা িবষয়ত

সকেলা ম লীৰ মাজত শংসা লাভ কিৰেছ; সই জন ভাইক আিম তওঁৰ

লগত পঠাই িদেলাঁ৷ ১৯ তওঁ কৱল মযদা পাৱা ব ি েয় নহয়, িক ু

ভুৰ গৗৰৱ আৰু আমাৰ ততাৰ অেথ, আমাৰ যােগিদ সািধত হ’ব
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লগা ভুৰ অ হৰ কাযত আমাৰ সহযা ী হ’বৈল ম লী সকলৰ াৰাই

পিৰচাৰকৰেূপ মেনানীত হাৱা৷ ২০আৰু আমাৰ াৰাই সািধত হ’ব লগা

এই মহা‐দানৰ িবষেয় কােনও যন আমাৰ বদনাম নকেৰ, তাৰ বােব

আিম সতক হেছাঁ; ২১ িকয়েনা কৱল ভুৰ দিৃ ত নহয় িক ু মা হৰ

আগেতা িয িয উিচত, সইেটােহ আিম িচ া কিৰেছাঁ। ২২আৰু তওঁৰ

সেত আন এজন ভাইক আিম পিঠয়ােলাঁ৷ তওঁক আিম অেনকবাৰ অেনক

িবষয়ত পৰী া কিৰ এইেবাৰ কাযত উৎসাহী পােলাঁ আৰু আেপানােলাকৰ

িত থকা তওঁৰ দঢ়ৃ িব াসৰ কাৰেণ এইবাৰ অিধক আ হী দিখেলাঁ৷

২৩ তীতৰ িবষেয় হ’ ল, তওঁ মাৰ সহভাগী আৰু আেপানােলাকৰ িত

মাৰ পাঁচিন কমৰ সহকাৰী৷ আমাৰ ভাই জনৰ িবষেয় হ’ ল, তওঁেলাক

ম লী সমহূৰ দূত আৰু ী ৰ গৗৰৱ ৰপূ। ২৪ এেতেক আেপানােলাকৰ

ম কাশ কৰক আৰু আন ম লীেবাৰৰ মাজত আেপানােলাকৰ িবষেয়

িয গৗৰৱ কিৰিছেলাঁ, সয়া কাশ কৰক৷

৯ িকয়েনা পিব লাক সকলৰ পিৰচযা কৰা কাযৰ িবষেয় মই

আেপানােলাকৈল িলখাৰ েয়াজন নাই৷ ২ মই আেপানােলাকৰ

কামনা জােনা, যাৰ িবষেয় মই মািকদিনয়া সকলৰ আগত আেপানােলাকৰ

পে গৗৰৱ কিৰিছেলাঁ৷ মই তেখত সকলক কিছেলাঁ য, এবছৰৰ

আগৰ পৰাই আখায়া ত হ আিছল; আৰু আেপানােলাকৰ সই আ েহ

অিধক ভাগ মা হক ভাৱত পলােল। ৩এিতয়া মই আেপানােলাকৰ

ওচৰৈল ভাই সকলক পঠােলাঁ, যােত আেপানােলাকৰ পে আমাৰ সই

গৗৰৱ যন ব থ নহয় আৰু মই যেনৈক কিছেলাঁ, আেপানােলােক

তেনৈক যন ত হ থােক৷ ৪ নহ’ ল মািকদিনয়াৰ পৰা মাৰ লগত

অহা কােনা মা েহ যিদ আেপানােলাকক অ ত পায়, তেনহেল আিম

আেপানােলাকৰ িত সই দঢ়ৃ আশা ৰখাত, আিম লাজত পিৰম ‐ মই

আেপানােলাকৰ িবষেয় এেন এেকা কথা নকওঁ, কাৰণ আেপানােলাকৰ

িব াসৰ ওপৰত মই িনি ত হ আেছাঁ৷ ৫ সই কাৰেণ মই ভাই কইজনক

উৎসািহত কিৰবৈল েয়াজন দিখ, আেপানােলাকৰ ওচৰত পিঠয়াম বিুল

ভািবেলাঁ; আেপানােলােক িয পবূেৰ পৰা িত া কৰা সই আশীবাদ

ৰপূ দান, সই িবষেয় তেখত সকেল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহ যন

আেয়াজন কেৰ৷ এই িবনামলূীয়া আশীবাদ দানৰ দেৰ যন যু ত থােক,

িক ু আেপানােলােক বাধ ত পিৰ দান কিৰেল, এেন যন নহয়৷ ৬ িক ু

সই িবষেয় সাৰ কথা এই‐ িয জেন অলপৈক বয়, তওঁ অলপৈক চপাব;

আৰু িয জেন অিধকৈক বয়, তওঁ অিধকৈক চপাব। ৭ িতজেন িনজৰ

দয়ত যেনৈক ঠাৱৰ কিৰেল, তেনৈক িদয়ক৷ মেনা েখেৰ যন নহয় বা

আৱশ কতােৰও যন িনিদেয়‐ িকয়েনা হিষত মেনেৰ িদয়া জনক ঈ েৰ

ম কেৰ। ৮ ঈ েৰ আেপানােলাকক সকেলা িবষয়েত অ হত বিৃ

কিৰব পােৰ আৰু সকেলা সময়েত আেপানােলাকৰ সকেলা জাৰাওৈক

থকাত, আেপানােলাক সকেলা সৎকমত যন উপিচ পিৰব পােৰ৷ ৯ এই

িবষেয় িয দেৰ িলখাও আেছ, “ তওঁ িনজ ধন‐স ি দিৰ সকলক

িবলাই িদ, দান কিৰেল; তওঁৰ ধািমকতা িচৰকালৈলেক থােক৷” (aiōn

g165) ১০ িয জেন কঠীয়া িসেচাতাজনক িসিচঁবৈল কঠীয়া আৰু ভাজনৰ

কাৰেণ আহাৰ যাগাই, তেৱঁই আেপানােলাকৰ কঠীয়া যাগাই বা ল

কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ ধািমকতাৰ ফল বিৃ কিৰব; ১১ এইদেৰ

আেপানােলাক সকেলা দানশীলতাৰ অেথ সকেলা িবষয়েত ধনৱ হব,

আৰু সই দানশীলতাই আমাৰ াৰাই ঈ ৰৈল ধ বাদ সাধন কৰাব। ১২

িকয়েনা এই দান িদ পিৰচযা কৰা কাযই পিব লাকৰ অভাৱ পৰূ কিৰেছ,

অকল এেয় নহয়, িক ু ঈ ৰৰ অেনক ধ বাদত ঈ ৰৰ উে েশ ও উপিচ

পিৰেছ৷ ১৩আেপানােলাকক এই পিৰচযা কৰা কাযত পৰী াৰ াৰাই

িনযু কৰা হ’ল; আেপানােলােক ঈ ৰক মিহমাি ত কিৰেছ, িকয়েনা

আেপানােলােক ী ৰ ভবাতাৰ িবষেয় ীকাৰ কিৰ বশৱ ী হাৱা কাৰেণ

আৰু তেখত সকলৈল আৰু আন লাকৈলও আেপানােলােক ভােলমান

দান কিৰেল৷ ১৪ তওঁেলােক আেপানােলাকৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰ

আেছ আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ াথনাত আেছ, িকয়েনা ঈ ৰৰ সই

মহৎ অ হ আেপানােলাকৰ ওপৰত আেছ৷ ১৫ ঈ ৰৰ বণনাতীত দানৰ

কাৰেণ তওঁৰ ধ বাদ হওক।

১০ মই, িয পৗল, িনেজ ী ৰ ম ৃ আৰু কামল ভােৱেৰ

আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছাঁ ‐ মই আেপানােলাকৰ সা ােত

ন িক ু অসা ােতআেপানােলাকৰ িত সািহয়াল৷ ২মইআেপানােলাকক

িমনিত কিৰেছাঁ য, যিতয়া মই আেপানােলাকৰ সেত থােকা তিতয়া

যন মই আ িব াসৰ সাহেসেৰ সাহসী নহওঁ; িক ু যিতয়া আমাক িয

সকেল মাংস অ সােৰ চলা বিুল ান কিৰব, তিতয়া সই সকলৰ িবৰেু

মই যেন আৱশ কতা ান কিৰেছাঁ, উপি ত কালত তেন সাহেসেৰ

মই সািহয়াল হম৷ ৩ িকয়েনা আিম মাংসত থািকেলও, মাংস অ সােৰ

যু নকেৰাঁ; ৪ িকয়েনা আমাৰ যু অ ‐শ েৰ কৰা মাংিসক যু নহয়

িক ু গীয় শি ৰ াৰাই দূগও িবনাশ কৰাৰ যাগ , ‐ ইয়ােত কােনা

ভুল ধাৰণা নাথাকক৷ ৫আিম মনৰ তক‐িবতক আৰু ঐ ৰীক ানৰ

িবৰেু উ ািপত হাৱা উ ত িবষয়েবাৰ ভািঙ পলাই, সকেলা ভাব ব ী

কিৰ, ী ৰ আ াধীন কিৰেছাঁ; ৬আৰু আেপানােলাকৰ আ াধীনতা

স ণূ হ’ ল, সকেলা অবাধ তাৰ িতকাৰ সািধবৈল যু ত হ আেছাঁ। ৭

স খুত িয আেছ, সয়া আেপানােলােক দিৃ েৰ চাওক৷ কােনােৱ

যিদ িনজেক ী ৰ পাঁচিন বিুল িনজ মাণত িব াস কেৰ, তেনহেল

তেখত যেনৈক ী ৰ, আিমও তেনৈক বিুল তেখেত িনেজ পনুৰায়

িবেবচনা কিৰ জানক। ৮আমাৰ মতাৰ িবষেয় যিদও িকছু অিধক গৗৰৱ

কেৰাঁ, িয মতা ভুেৱ আেপানােলাকক িবন কিৰবৰ কাৰেণ নহয়, িক ু

আেপানােলাক যন ধমত বিৃ হয়৷ তথািপ সই িবষেয় মই লি ত নহ’ম৷

৯ মাৰ প েবাৰৰ াৰাই যন আেপানােলাকক ভয় দখৱুাবৰ ধৰেণ

নহও; ১০ িকয়েনা িকছুমান ব ি েয় কয়, “ তেখতৰ প েবাৰ ৰু পণূ

আৰু শি যু , িক ু শাৰীিৰকভােৱ তেখত দূবল আৰু তেখতৰ বাক

না অেযাগ ৷” ১১আিম অ পি ত থকা সময়ত প ৰ াৰাই িবষয়েবাৰ

যেনদেৰ িলিখেছাঁ, উপি ত হ’ ল আিম কাযেতা তেন ৱাই বিুল, সই

মা হেবােৰ িবেবচনা কিৰ জানক। ১২ িকয়েনা িনজেক িনেজ শংসা কৰা

লাক সকলৰ লগত আিম িনজক গণনা বা তুলনা কিৰবৈল সাহস নকেৰাঁ;

িকয়েনা যিতয়া তওঁেলােক ইজেন িসজনক জােখ আৰু িনজেক আন

এজনৰ লগত তুলনা কেৰ, তিতয়া তওঁেলােক যন িনজেক দিৃ

কেৰ৷ ১৩ িক ু আিম হ’ ল অপিৰিমত ৰেূপ গৗৰৱ নকিৰ, ঈ েৰ িযহৰ

াৰাই আমাৰ অংশৰ পিৰমাণ িনৰপূণ কিৰ, আেপানােলাকৰ ওচৰৈলেক

পাৱা কিৰেল, আিম সই পিৰমাণ অ সােৰ গৗৰৱ কিৰম। ১৪ িকয়েনা

আেপানােলাকৰ সই িখিনৈলেক আমাৰ নথকাৰ দেৰ, আিম িনজক

ডাঙৰ কৰা নাই; িক ু ী ৰ ভবাতা চাৰ কেৰাঁেত কেৰাঁেত, আিম

আেপানােলাকৰ ওচৰ গ পাইিছেলা৷ ১৫আিম য অপিৰিমত ৰেূপ আনৰ

পিৰ মৰ কথাত গৗৰৱ কিৰেছাঁ, এেন নহয়; িক ু আশা কেৰাঁ, লাকৰ

িব াস বািঢ়েল, আমাৰ পিৰমাণ‐জৰী অ সােৰ আেপানােলাকৰ মাজত

বা ল ৰেূপ যন বিৃ হ’ম৷ ১৬ অ◌ািম আেপানােলাকৰ িসমেূৰ থকা

অ লেতা ভবাতাৰ চাৰ কিৰব পািৰম৷ আিম আন লাকৰ অ লত

কৰা কামৰ গৗৰৱ নকিৰম৷ ১৭ “িক ু িয জেন গৗৰৱ কেৰ, তওঁ ভুেতই

গৗৰৱ কৰক”। ১৮ িকয়েনা িয জেন িনজেক িনেজ যাগ ‐পা দখৱুাই,

তেখত পৰী ািস নহয়; িক ু িয জনক ভুেৱ যাগ ‐পা ান কেৰ,

তেখতেহ পৰী ািস ।

১১ মই িবচােৰা যন আেপানােলােক মাৰ যৎিকি ত অ ানতাৰ

িত সহন কেৰ, কৃতেত আেপানােলােক মাৰ িত সহন কিৰ

আেছ। ২ িকয়েনা মই আেপানােলাকক ঐ িৰক অ ালােৰ ঈষা কেৰাঁ;

কাৰণ ী ৰ হাতত িনেদাষী ক া ৰেূপ সমপণ কিৰবৰ হািবয়ােহেৰ,

আেপানােলাকক একমা ামীৈল, অথাৎ ী ৈল বাগদান কিৰেলাঁ। ৩

িক ু মই ভয় কেৰাঁ, যেনৈক সই সপই তাৰ ধূ তােৰ হাৱাক ভুলাইিছল,

তেনদেৰ ী ৈল আেপানােলাকৰ িয সৰল আৰু ভাব আেছ, সই

ভাব যন কােনা কােৰ িকজািন িবপেথ ল যায়৷ ৪ িকয়েনা িয জন যীচুৰ

কথা আিম ঘাষণা কেৰাঁ, এেন আন কােনা যীচুৰ কথা কােনােৱ যিদ

আিহ ঘাষণা কেৰ বা আেপানােলােক িয আ া পাৱা নাই এেন অ িবধ

আ াও যিদ পাৱা নাইবা িয ভবাতা আেপানােলােক হণ কৰা নাই,
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এেন অ িবধ ভবাতাও যিদ হণ কেৰ, তেনহেল আেপানােলােক

সয়া ভালৈক সহন কৰক৷ ৫ কাৰণ মাৰ মেত, সই অিত ধান পাঁচিন

সকলতৈক মই অলেপা িনকৃ নহয়। ৬ িক ু যিদও মই ব ৃ তাত সামা

হওঁ, মই ানত সামা নহওঁ; সকেলা ধৰেণ আৰু সকেলা িবষয়েত

আিম আেপানােলাকক সই িবষেয় কাশ কিৰেলাঁ। ৭আেপানােলাক বৰ

হ’বৈল, মই িনজেক সৰু কিৰ িবনামেূল ঈ ৰৰ ভবাতা আেপানােলাকৰ

আগত চাৰ কেৰাঁেত, মই পাপ কিৰেলাঁ ন? ৮ মই আন ম লী সমহূৰ

ধন অপহৰণ কিৰেলাঁ আৰু তওঁেলাকৰ সাহায হণ কিৰেলাঁ, যােত

ইয়াৰ যােগিদ মই আেপানােলাকৰ পিৰচযা কিৰব পােৰাঁ৷ ৯ আৰু

আেপানােলাকৰ লগত থােকাঁেত, যিতয়া মাৰ নাটিন হিছল, তিতয়া

মই আেপানােলাকৰ কােনা এজনেৰ ওপৰত ভাৰ িনিদেলাঁ; িকয়েনা ভাই

সকেল মািকদিনয়াৰ পৰা আিহ মাৰ অভাৱৰ সময়ত সহায় কিৰেল; আৰু

কােনা িবষয়েত আেপানােলাকৰ ওপৰত ভাৰ িনিদয়াৈক মই িনজেক

ৰািখেলাঁ; আৰু মই িনজেক এেনদেৰই ৰািখম। ১০ ী ৰ সত তা যেনৈক

মাৰ লগত বাস কিৰ আেছ, তেনদেৰ মাৰ এই গৗৰৱ আখায়াৰ সকেলা

অ লত ব কৰা নহব। ১১আৰু িকয়? মই আেপানােলাকক ম নকৰাৰ

কাৰেণ ন? ঈ েৰ জােন, মই য আচলেত ম কেৰাঁ৷ ১২ িক ু মই

এিতয়া িয কিৰ আেছাঁ, ভিৱষ েতও ইয়ােক কিৰ থািকম; যােত িছ িবচৰা

লাক সকেল িয িবষয়ত াঘা কেৰ, সই িবষয়ত যন তওঁেলাক আমাৰ

িনিচনা হব পেৰ, আৰু আিম যন তওঁেলাকৰ সই িছ পাবৰ উপায়

খ ন কিৰব পােৰাঁ। ১৩ িকয়েনা তেন ৱা মা হ ভাঁিৰেকাৱা পাঁচিন,

ব ক কাযকাৰী; তওঁেলাক ী ৰ পাঁচিনৰ বশ ধৰা মা হ। ১৪এই

কথা আচিৰত নহয়, িকয়েনা চয়তােন িনেজও দীি ময় দূতৰ বশ ধেৰ।

১৫ এেতেক তাৰ দাস সকেলও ধািমক দাস সকলৰ বশ ধৰােটা বৰ

মহৎ িবষয় নহয়; িক ু তওঁেলাকৰ শষ, তওঁেলাকৰ িনজ কমৰ াৰাই

হব৷ ১৬ মই আেকৗ কেছাঁ, আেপানােলাকৰ কােনও মাক অ ান বিুল

নাভািবব; িক ু যিদও ভােব, তাৰ বােব মাক অ ানৰ দেৰই হণ

কিৰব যােত মই যৎিকি ৎ াঘা কিৰব পােৰাঁ৷ ১৭ মই িয দেৰ এই

আ িব াসী গৗৰৱৰ কথা কেছাঁ, তেনদেৰ ভুেৱ উদগিণ িনিদেয়

িক ু মই িনি ত ােনেৰ কেছাঁ। ১৮ িকয়েনা অেনেক মাংস অ সােৰ

গৗৰৱ কেৰ সই বােব মেয়া গৗৰৱ কিৰম। ১৯ িকয়েনা আেপানােলােক

ানৱ হ আনে েৰেহ অ ানেবাৰক সহন কেৰ। ২০ কাৰণ কােনােৱ

যিদ আেপানােলাকক দাস কেৰ, কােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ মাজত

মতেভদ জ াই, কােনােৱ যিদ আেপানাৰ পৰা লাভ িবচােৰ, কােনােৱ

যিদ আেপানােলাকক চৰ মােৰ, তথািপ আেপানােলােক সহন কেৰ। ২১

হয়, আিম এক কাৰ দূবলীেয়ই আিছেলাঁ, ইয়াক মই লাজ পাই ীকাৰ

কিৰেছাঁ। যিতয়া িয কােনা কথাত যিদ কােনা ব ি েয় গৗৰৱ কেৰ, মই

অ ানতােৰ কেছাঁ, তেনহ’ ল মইেয়া গৗৰৱ কিৰম। ২২ তেখত সকল

ই ী লাক ন? মইেয়া হওঁ। তেখত সকল ই ােয়লীয়া ন? মইেয়া হওঁ।

তেখত সকল অ াহামৰ বংশ ন? মইেয়া হওঁ। ২৩ তেখত সকল ী ৰ

দাস ন? হত বিু ৰ দেৰ কেছাঁ, মই তােতাৈক অিধক; তাৰ মাণ অিধক

পিৰ মত, ব ীশালৰ অিধক ব নত, অিতিৰ কাবত, অেনকবাৰ

াণৰ সংশয়ত৷ ২৪ অথাৎ পাঁচ বাৰ ই দী সকলৰ হােতেৰ “এক কম

িৰৈক” কাব খাইিছেলাঁ৷ ২৫ িতিন বাৰ বতৰ কাব খাইিছেলাঁ, এবাৰ

িশলৰ দিল খাইিছেলাঁ, িতিন বাৰ জাহাজ ভগাৰ খ পােলাঁ, অগাধ জলত

এিদন এৰািত থািকেলাঁ; ২৬ অেনক যা াত, নদীৰ সংকটত, ডকাইতৰ

সংকটত, জাতীয় সকলৰ পৰা হাৱা সংকটত, অনা‐ই দী সকলৰ পৰা

হাৱা স টত, নগৰত থািক পাৱা স টত, মৰভূুিমত থািক পাৱা স টত,

সাগৰত থািক পাৱা স টত, ভাঁিৰেকাৱা ভাই সকলৰ মাজত থািক পাৱা

স টত৷ ২৭ পিৰ ম আৰু েভাগত আৰু ব ৰািতৰ টাপিন‐খিতত,

লেঘােন থকাত আৰু িপয়াহত আৰু এেকা খাদ নােহাৱাত, জাৰ পাৱাত

আৰু উদেঙ থকাত, মই এই সকেলা ভাগ কিৰিছেলাঁ৷ ২৮ এইেবাৰ িবষয়

বাদ িদেলও, িবেশষৈক সকেলা ম লীৰ িচ াই মাৰ দিনক ভাৰ ৰপূ হ

আেছ। ২৯ কাৰ দূ লতাত মই দূবল হাৱা নাই? কােন আন এজনক

পাপত পলাই মাৰ অ ৰত ালা িদয়া নাই? ৩০ মই যিদ গৗৰৱ কিৰব

লগা হয়, তেনহেল মাৰ নানা দূ লতাৰ িবষেয় মই গৗৰৱ কিৰম। ৩১

মই য িমছা নকওঁ, সই িবষেয় ভু যীচুৰ িপতৃ ঈ ৰ, িয জন িচৰকাল

ধ , তওঁ জােন। (aiōn g165) ৩২ দে চকত আিৰতা ৰজাৰ তলৰ

অিধপিতেয় মাক ধিৰবৰ আশেয়েৰ দে চকীয়া সকলৰ নগৰ পহৰা

িদয়াইিছল; ৩৩ িক ু িখিড়িকেয়িদ পািচেৰ গেড়িদ নমাই িদয়াত, তওঁৰ

হাতৰ পৰা সািৰেলাঁ।

১২ মই গৗৰৱ কিৰব পােৰাঁ যিদও ই িহতজনক নহয়; িক ু নানা

দশন আৰু ভুৰ কািশত িবষয়ৰ কথা ক’ম। ২ ী ত আ য়

লাৱা এেন এজন মা হক মই জােনা, িয জেন চৗ বছৰৰ আেগেয়,

শাৰীিৰক ৰেূপ ন িনঃশৰীেৰেৰ সই িবষেয় মই নাজােনা, ঈ েৰেহ জােন,

‐ তেখতক ততৃীয় গৈল িনয়া হিছল। ৩আৰু এেন এজন মা হক মই

জােনা, সশৰীেৰেৰ ন িবনাশৰীেৰেৰ সেয় মই নাজােনা, ঈ েৰ জােন, ‐

৪ তেখতক পৰমেদশৈল িনয়া হিছল, তােত তওঁ অিন চনীয় আৰু

মা েহ ক’ব নােপাৱা কথা িনবৈল পাইিছল। ৫ তেন ৱা জনৰ অেথ

মই গৗৰৱ কিৰম; িক ু নানা দূ লতাৰ বািহেৰ, মাৰ িনজৰ অেথ আন

এেকা কথাত গৗৰৱ নকেৰাঁ। ৬কাৰণ যিদও গৗৰৱ কিৰবৈল ই া কেৰাঁ,

তথািপ মই অ ান নহ’ম; িকয়েনা মই সঁচা ক’ম; আৰু গৗৰৱ কৰাৰ পৰা

আতৰত থািকম, যােত কােনও মাক বিুল ান নকেৰ; িক ু মাক

িয দেৰ দেখ বা িয দেৰ মাৰ কথা েন, সইদেৰেহ মাক ান কৰক৷

৭আৰু সই কািশত িবষয়ৰ অ পমতাত মই যন অিতশয় দপ নকেৰাঁ৷

সই কাৰেণ মাৰ শৰীৰত এটা কাঁইট, অথাৎ, মাক ভূ ৱাবৈল চয়তানৰ

এক দূত িদয়া হ’ল; যােত মই অিধক গিবত হ নপেৰা৷ ৮ িস মাৰ পৰা

যন দূৰ হয় সই িবষেয় মই ভুৰ আগত িতিন বাৰ িনেবদন কিৰেলাঁ। ৯

তােত তওঁ মাক ক’ ল, ‘ মাৰ িয অ হ, সেয় তামাৰ বােব জিুৰব;

িকয়েনা দূ লতাত মাৰ শি িস হয়’; সই বােব মই মহা‐আনে েৰ

মাৰ নানা দূ লতাত গৗৰৱেহ কিৰম, িকয়েনা তােত ী ৰ শি মাৰ

ওপৰত বাস কেৰ৷ ১০ এই হতুেক ী ৰ কাৰেণ মই দূ লতা, অপমান,

দিৰ তা, তাড়না, স ট, এইেবাৰত স ু হওঁ; িকয়েনা যিতয়া মই দূবল,

তিতয়াই বলৱান। ১১ মই িনেবাধ হ’ লা! এেন হবৈল আেপানােলােক

মাক অগত া কিৰেল, িকয়েনা আেপানােলাকৰ াৰাই মই শংিসতেহ

হব লািগিছল; িকয়েনা মই এেকা নহেলও, ‘অিত ধান পাঁচিন’ সকলতৈক

অলেপা িনকৃ নািছেলা৷ ১২আেপানােলাকৰ মাজত সকেলা ধয, আচিৰত

িচন, অ ুত ল ণ আৰু পৰা ম কাযৰ াৰাই পাঁচিনৰ িচনেবাৰ কািশত

হিছল। ১৩ মই য িনেজ আেপানােলাকৰ ভাৰ ৰপূ হাৱা নাই, এই

িবষয়ত বািহেৰ আেপানােলােক আনিক কথাত অ ম লীতৈক িনকৃ

হ’ল? মাৰ এই অপৰাধেটা মা কৰক। ১৪ চাওক! ততৃীয় বাৰ মই

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৈল যু ত হেছাঁ আৰু এইবােৰা ভাৰ ৰপূ

নহ’ম, িকয়েনা আেপানােলাকৰ স ি নহয়, আেপানােলাককেহ িবচােৰা;

কাৰণ মাক‐বােপকৰ কাৰেণ স ােন সাঁিচব লগা নহয়, স ানৰ কাৰেণেহ

মাক‐বােপেক সাঁিচব লগা হয়। ১৫ সইদেৰ মেয়া আেপানােলাকৰ

াণৰ কাৰেণ আনে েৰ ব য় কিৰম আৰু ব য় কৰাও হ’ম। যিদ মই

আেপানােলাকক অিধক ম কেৰাঁ, তেনহেল মাক আেপানােলােক

কমৈক ম কিৰব ন? ১৬ িক ু িয দেৰ মই আেপানােলাকক ভাৰ িদয়া

নািছেলা িক ু চতুৰ হ ছেলেৰ আেপানােলাকক ধিৰেলা, ১৭ তেনদেৰ

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল িয সকলক পঠােলাঁ, তেখত সকলৰ কােনা

এজনৰ াৰা মই আেপানােলাকক ফুচুলাইিছেলা ন? ১৮আেপানােলাকৰ

ওচৰৈল যাবৈল তীতক উৎসািহত কিৰ, তওঁৰ লগত সই ভাইেকা

পিঠয়াইিছেলা। তােত তীেত আেপানােলাকক ফুচুলাইিছল ন? আিম েয়া

এেক বােটেৰ চলা নাই জােনা? আিম এেক খাজ লাৱা নাই ন? ১৯

আেপানােলােক ইমান সমেয়, আিম িনজেক িনে াষী দখৱুাবৈল য

কিৰেছাঁ বিুল ভািবেছ ন? আিম ঈ ৰৰ দিৃ ত থািক ী ত ক আেছাঁ;

আৰু হ ি য় সকল, আেপানােলাক ধমত বিৃ হ’বৈলেহ এইেবাৰ কথা

কেছাঁ। ২০ িকয়েনা মাৰ ভয় আেছ য, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

যাৱা সময়ত আেপানােলাকক িয ৰপূত দিখবৈল ই া নকেৰাঁ, িকজািন
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সইৰপূত দিখম আৰু আেপানােলােক মাক িযৰেূপ দিখবৈল ই া

নকেৰ, মাক সইৰপূত দেখ; তােত িকজািন আেপানােলাকৰ মাজত

বাদ‐িববাদ, ঈষা, খং‐ৰাগ, িবেৰাধ, পৰচচা, দপ, ৰামৰুা, এই সকেলা

ঘিটব; ২১ তােত পনুৰ আিহেল, মাৰ ঈ েৰ আেপানােলাকৰ আগত

মাক সৰু কিৰব; আৰু মই সই অেনক লাকৰ কাৰেণ শাক কিৰব

লািগব৷ কাৰণ িয সকেল আেগেয় পাপ কিৰিছল, তওঁেলােক সই অ িচ

কাযেবাৰৰ পৰা মন‐পালটন নকিৰ, ব িভচাৰ আৰু ল ট আচৰণত

যেনদেৰ চিল আিছল, তেনদেৰ চিল থািকল৷

১৩ ততৃীয় বাৰ ধিৰ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহ আেছাঁ। ই

বা িতিন জন সা ীৰ মেুখেৰ সকেলা কথা িন য় কৰা হ’ব। ২

আেগেয় পাপ কৰা সকলক আৰু আন সকেলােক মই ি তীয় বাৰ উপি ত

হ কাৱাৰ দেৰ, সই িবষেয় আেকৗ কেছাঁ: “যিদ আেকৗ আেহা মই

তেখত সকলক মা নকিৰম৷” ৩ মই আেপানােলাকক এই কথা কেছাঁ,

িকয়েনা ীে য মাৰ াৰাই কথা কয় তােৰ মাণ আেপানােলােক

িবচািৰ আেছ; তওঁ আেপানােলাকৈল দূবল নহয় িক ু আেপানােলাকৰ

মাজত বলৱান। ৪ িকয়েনা দূবলতাৰ াৰাই তওঁক ু চত িদয়া হিছল

িক ু ঈ ৰৰ শি ৰ াৰাই তওঁ জীয়াই আেছ। আিমও তওঁত বল

আেছাঁ িক ু ঈ ৰৰ শি ৰ কাৰেণ, আিম তওঁেৰ সেত আেপানােলাকৰ

লগত জীৱন‐যাপন কিৰম। ৫আেপানােলাক িব াসত আেছ ন নাই,

সই িবষেয় জািনবৈল িনজক পৰী া কিৰ তাৰ মাণ চাওক। যীচু ী

য আেপানােলাকৰ অ ৰত বাস কিৰ থােক সই িবষেয় আেপানােলােক

অ ভৱ নকেৰ ন? যিদ নকেৰ তেনহেল আেপানােলাক অ মািণক

লাক। ৬আৰু মই িনি ত য, আেপানােলােক আমাক অ মািণক লাক

বিুল গিণত নকিৰব৷ ৭ এিতয়া আিম ঈ ৰৰ আগত এই াথনা কেৰাঁ,

আেপানােলােক যােত কােনা ধৰণৰ কম নকেৰ৷ আিম পৰী ািস

বিুল কািশত হ’বৈল নহয়, িক ু আিম অ মািণকৰ িনিচনা হ’ লও,

আেপানােলােক যন উিচত কম কেৰ। ৮ িকয়েনা সত ৰ িবপে আমাৰ

এেকা শি নাই িক ু সত ৰ পে আেছ। ৯ কাৰণ যিতয়া আিম

দূবল িক ু আেপানােলাক বলৱ , তিতয়া আিম আন কেৰাঁ; আৰু

আেপানােলাকৰ স ণূতাৰ কাৰেণ াথনাও কেৰাঁ। ১০ এই কাৰেণ,

িবন কিৰবৈল নহয় িক ু ধমত বিৃ কিৰবৈল ভুেৱ মাক িয মতা

িদেল, সই মতাৰ দেৰ, মই উপি ত কালত যন কিঠন ব ৱহাৰ কিৰব

নালািগব, এই অিভ ােয়েৰ অ পি ত থােকাঁেত, এইেবাৰ কথা িলিখেছাঁ।

১১ শষেত, হ ভাই সকল, আেপানােলােক আন কৰক! িস হাৱা কম

কৰক, শা নাযু হওক, এেক মনৰ লাক হওক, িমেলেৰ শাি ত থাকক;

তােত ম আৰু শাি ৰ আঁকৰ ঈ ৰ আেপানােলাকৰ লগত থািকব।

১২ পিব চুমােৰ পৰ েৰ ম লবাদ কৰক। ১৩ সকেলা পিব লােক

আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। ১৪ ভু যীচু ী ৰ অ হ, ঈ ৰৰ

ম আৰু পিব আ াৰ সহভািগতা আেপানােলাকৰ লগত থাকক।
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১ মই পৗল, এজন পাঁচিন। এই পাঁচিন পদ কােনা মা হৰ পৰা বা

মা হৰ াৰাই মই পাৱা নাই, িক ু যীচু ী আৰু িপতৃ ঈ ৰ, িয

জেন যীচুক মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা তুিলিছল, তওঁেলাকৰ াৰাই মই

পাঁচিন িনযু হ’ লা। ২ মই আৰু মাৰ সহব ী িয সকেলা ভাই আেছ,

আমাৰ সকেলােৰ পৰা এই প গালাতীয়াৰ ম লীেবাৰৰ সমীপৈল। ৩

আমাৰ িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ৰ পৰা আেপানােলাকৈল অ হ

আৰু শাি হওক; ৪ যীচুেৱ আমাৰ পাপ সমহূৰ কাৰেণ িনজেক উছগা

কিৰেল যােত আমাৰ িপতৃ ঈ ৰৰ ই া অ সােৰ তওঁ আমাক ব মান

ম সংসাৰৰ পৰা উ াৰ কিৰব পােৰ। (aiōn g165) ৫ সই িপতৃ ঈ ৰৰ

মিহমা িচৰকাল হওক। আেমন। (aiōn g165) ৬ ী ৰ অ হত িয

জেন আেপানােলাকক আম ণ কিৰেল, আেপানােলাক ইমান সানকােল

তওঁৰ পৰা অ িবধ ভবাতাৈল ঘিূৰ গেছ দিখ মই আচিৰত মািনেছা।

৭ আচলেত কােনা অ ভবাতা নাই। িক ু িকছুমান লাক আেছ,

িয সকেল আেপানােলাকক িব া কেৰ আৰু ী ৰ ভবাতা িবকৃত

কিৰবৈল িবচােৰ। ৮ িক ু আিম আেপানােলাকৰ আগত িয ভবাতা চাৰ

কিৰেলাঁ, তাৰ বািহেৰ আন ভবাতা, আিমেয়ই হওক বা গৰ দূেতই

হওক, কােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ আগত চাৰ কেৰ, তেনহেল

তওঁ অিভশ হওক। ৯আিম আেগেয় যেনৈক কিছেলাঁ, এিতয়া মই

পনুৰ কেছাঁ, “আেপানােলােক িয ভবাতা হণ কিৰেল, তাৰ বািহেৰ

আন ভবাতা, কােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ আগত চাৰ কেৰ,

তেনহেল তওঁ অিভশ হওক।” ১০ মই এিতয়া মা হৰ ন ঈ ৰৰ

শংসা িবচািৰেছাঁ? অথবা, মই মা হক স ু কিৰবৈল চ া কিৰেছাঁ

নিক? মই যিদ এিতয়াও মা হক স ু কিৰবৈল চ া কেৰাঁ, তেনহেল

মই ী ৰ দাস নহওঁ। ১১ ভাই সকল, মই আেপানােলাকক জনাবৈল

িবচােৰা য, মই িয ভবাতা চাৰ কিৰেছাঁ, সয়া কােনা মা হৰ মত

অ সােৰ নহয়। ১২ কাৰণ মই মা হৰ পৰা তাক পাৱা নাই আৰু মাক

িশেকাৱাও নাই; িক ু যীচু ী ই িনেজ এই িবষেয় মাৰ আগত কাশ

কিৰেল। ১৩আেপানােলােকেতা িনেছ য, ই দী ধম পালন কৰাৰ

সময়ত মই িক ভােৱ জীৱন‐যাপন কিৰিছেলাঁ; কেন িনমমভােৱ ঈ ৰৰ

ম লীৰ ওপৰত অিধক পিৰমােণ তাড়না কিৰ, তাক ংস কিৰবৈল চ া

কিৰিছেলাঁ। ১৪ ই দী ধম চ াত মাৰ সমসামিয়ক আনসকলতৈক মই

অেনক আগবািঢ় গিছেলাঁ। পবূপৰুষু সকলৰ পৰ ৰাগত ৰীিত‐নীিত

পালনত মই যেথ উৎসাহী আিছেলাঁ। ১৫ িক ু ঈ েৰ মাক মাত‐ৃগভেৰ

পৰা বািছ ল’ ল আৰু তওঁৰ অ েহেৰ মাক আম ণ কিৰেল। ১৬ মই

যন অনা‐ই দী সকলৰ আগত তওঁৰ পু ৰ িবষেয় ভবাতা চাৰ কেৰাঁ;

সেয়, ঈ েৰ যিতয়া িনজ পু ক মাৰ জীৱনত কাশ কিৰবৈল স ু

হিছল, তিতয়া মই িণকৰ বােবও মাংস আৰু তেজেৰ সেত কােনা

পৰামশ নকিৰেলাঁ; ১৭ এেন িক মাতৈক আেগেয় হাৱা পাঁচিন সকলক

লগ পাবৈল িযৰচূােলমৈলও নগ’ লা; িক ু মই আৰব দশৈল গিছেলাঁ

আৰু পাছত পনুৰ দে চকৈল উলিট আিহেলাঁ। ১৮ ইয়াৰ িতিন বছৰৰ

পাছত, মই কফােৰ সেত িচনা পিৰচয় হ’বৈল িযৰচূােলমৈল গ’ লা আৰু

তওঁৰ লগত পা ৰ িদন থিকেলাঁ। ১৯ তাত ভুৰ ভােয়ক যােকাবৰ

বািহেৰ আন কােনা পাঁচিন পদ পাৱা লাকক মই দখা নাপােলাঁ।

২০ চাওক, ঈ ৰৰ দিৃ ত মই আেপানােলাকৰ ওচৰত এই িয সকেলা

কথা িলিখেছাঁ, সইেবাৰ িমছা নহয়। ২১ তাৰ পাছত মই িচিৰয়া আৰু

িকিলিকয়াৰ শাসনাধীন অ লেবাৰৈল গ’ লা; ২২ তিতয়াও ী ত আ য়

লাৱা িয দীয়াৰ ম লীেবাৰৰ সেত মাৰ ব ি গত সা াত‐পিৰচয়

হাৱা নািছল ২৩ িক ু তওঁেলােক কৱল িনবৈল পাইিছল, “িয জেন

পবূেত আমাক তাড়না কিৰিছল, তওঁ এিতয়া সই িব াসৰ বাণী চাৰ

কিৰেছ, িয তওঁ পেূব ংস কিৰবৈল িবচািৰিছল।” ২৪আৰু তওঁেলােক

মাৰ বােব ঈ ৰৰ মিহমা কিৰবৈল ধিৰেল।

২ চৗ বছৰ পাৰ হ’ল। মই বাণ াৰ সেত িযৰচূােলমৈল পনুৰ

গিছেলাঁ, লগত তীতেকা লিছেলাঁ। ২ ঈ ৰৰ পৰা পাৱা কািশত

আ া অ সােৰ মই তাৈল গিছেলাঁ। িয ভবাতা মই অনা‐ই দী সকলৰ

মাজত চাৰ কিৰ থােকা, তােক তওঁেলাকৰ আগত ব াখ া কিৰেলাঁ; িক ু

সই ঠাইৰ গণ ‐মা নতা সকলৰ ওচৰত মই সকেলােবাৰ গাপেন

ক’ লা। মই িবচািৰিছেলাঁ, তওঁেলােক যন বিুজব পােৰ য মই বথৃাই

দৗিৰ থকা নাই বা বথৃাই দৗিৰেলাঁ বিুল যন নাভােব। ৩ মাৰ স ী তীতক

ীক মা হ হাৱা সে ও তওঁক চু ৎ কিৰবৈল বাধ নকিৰেল। ৪ চৰৰ

দেৰ পেঠাৱা কইজনমান ভ ীি য়ান ভাইৰ কাৰেণ এেন হ’ল। ী

যীচুৰ িব াসী িহচােপ আমাৰ িয াধীনতা আেছ, তাত দাষ উিলয়াবৈল

তওঁেলাক গাপেন সামাইিছল যােত আমাক ই দী ৰীিত‐নীিতৰ দাস

কিৰব পােৰ। ৫ িক ু ভবাতাৰ সত যন আেপানােলাকৰ লগত থােক,

সেয় এক মহূুতৰ কাৰেণও সই ভ িব াসী ভাই সকলৰ বশ তা ীকাৰ

কিৰ তওঁেলাকৰ বশৱতী নহ’ লা। ৬ ম লীত িয সকল মা ৱ বিুল

খ াত, তওঁেলােক হ’ ল মাক এেকােক নজনােল। তওঁেলাক িক কাৰৰ

লাক আিছল, তােত মাৰ এেকা েয়াজন নাই। ঈ েৰ মা হৰ সমাদতৃ

িবষয়েবাৰ হন নকেৰ। ৭ এই মা ৱ লাক সকেল দিখেল য ঈ েৰ

মাক অচু ৎ সকলৰ ওচৰত ভবাতা চাৰৰ দািয় িদেছ, যেনৈক চু ৎ

হাৱা সকলৰ ওচৰত ভবাতা চাৰৰ দািয় িপতৰৰ ওপৰত িদিছল। ৮

িকয়েনা চু ৎ হাৱা সকলৰ িত িয ঈ েৰ িপতৰৰ হ পাঁচিন পদৰ কায

সাধন কিৰেছ, তওঁ অনা‐ই দী সকলৰ কাৰেণ মাৰ হেয়া এেক পাঁচিন

পদৰ কায সাধন কিৰেছ; ৯ যিতয়া মা িহচােপ খ াত নতা যােকাব,

কফা আৰু যাহেন বিুজ পােল য মই ঈ ৰৰ পৰা িবেশষ অ হ পাইেছাঁ,

তিতয়া মাক আৰু বাণ াক কৰমদন কিৰ তওঁেলাকৰ সহভািগতাত

হণ কিৰেল। তওঁেলাক ৰাজী হ’ল য, আিম অনা‐ই দী সকলৰ ওচৰৈল

যাম আৰু তওঁেলাক চু ৎ হাৱা সকলৰ ওচৰৈল যাব; ১০ তওঁেলাকৰ

কৱল মা এটা অ েৰাধ আিছল য, আিম যন দিৰ সকলৰ কথা

মনত ৰােখা। অৱেশ , এই কায কিৰবৈল মেয়া য বান আিছেলাঁ। ১১

কফা যিতয়া আি য়িখয়াৈল আিহল, তিতয়া মই তওঁৰ স খুেত তওঁৰ

সাৱধান কিৰেলাঁ; কাৰণ তওঁ দাষ কিৰিছল। ১২ িকয়েনা যােকাবৰ

ওচৰৰ পৰা কইজনমান ই দী লাক আিহিছল আৰু তওঁেলাক অহাৰ

আেগেয়, কফাই অনা‐ই দী সকলৰ সেত খাৱা‐ বাৱা কিৰ আিছল।

িক ু যিতয়া তওঁেলাক আিহল, তিতয়া চু ৎ হাৱা লাক সকলৈল ভয়

কিৰ কফাই অনা‐ই দী সকলৰ স এিৰ িনজক পথৃেক ৰািখিছল। ১৩

অ া িব াসী ই দী সকেলও কফাৰ লগত এই কপট আচৰণত যাগ

িদিছল। এেন িক বাণ াও তওঁেলাকৰ কপটতাৰ াৰা ভািৱত হিছল।

১৪ িক ু মই যিতয়া দিখেলাঁ য, তওঁেলাক ভবাতাৰ সত তা অ সােৰ

সৰল পথত চলা নাই, তিতয়া মই কফাক সকেলােৰ স খুত ক’ লা,

“আপিুন এজন ই দী হেয়া যিদ ই দী সকলৰ দেৰ আচৰণ নকিৰ,

অনা‐ই দী সকলৰ দেৰ আচৰণ কেৰ, তেনহেল িয সকল অনা‐ই দী

তওঁেলাকক ই দী সকলৰ দেৰ জীৱন‐ধাৰণ কিৰবৈল জাৰ কিৰেছ

িকয়?” ১৫আিম জ সূে ই দী, “অনা‐ই দী পাপী” নহয়। ১৬ তথািপ

আিম জােনা য কােনও িবধানৰ কেমেৰ নহয়, িক ু অকল যীচু ী ত

িব াস কৰাৰ াৰাইেহ ধািমক বিুল গিণত হয়; সই কাৰেণ আিমও ী

যীচুৰ ওপৰত িব াস কিৰেছাঁ যন আিমও িবধানৰ কেমেৰ নহয়, িক ু

ী ত িব াস কৰাৰ াৰাই ধািমক বিুল গিণত হওঁ। িকয়েনা িবধানৰ কমৰ

াৰাই কােনা মা েহই ধািমক বিুল গিণত নহ’ব। ১৭ িক ু আিম ই দী

সকেল ী ত ধািমক ৰেূপ ঈ ৰৰ হণীয় হবৈল গ যিদ িনেজ পাপী হ

পেৰা, তেনহেল তাৰ অথ এেয় নিক য, ী পাপৰ সৱক? কিতয়াও

নহয়! ১৮ িকয়েনা, মই িযহেক ভািঙেলাঁ, তােক যিদ মই আেকৗ সােজাঁ,

তেনহেল মই িনজেক িনেজ অপৰাধী বিুল মাণ কেৰাঁ। ১৯ মইেতা

িবধানৰ াৰাই িবধানৰ উে েশ মিৰেলাঁ, যন ঈ ৰৰ উে েশ জীয়াই

থািকব পােৰাঁ। ২০ মই ীে সেত ু চত হত হ’ লা; মই জীয়াই আেছাঁ

বিুলেলও, সেয় এিতয়া মই নহয়, ী েহ মাৰ লগত জীয়াই আেছ; মাৰ

শৰীৰত িয জীৱন এিতয়া আেছ, ঈ ৰৰ পু ত কৰা িব াসতেহ মই সই
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জীৱন‐যাপন কিৰেছাঁ। তওঁ মাক ম কিৰেল আৰু মাৰ কাৰেণ িনজেক

সমপণ কিৰেল। ২১ ঈ ৰৰ এই অ হ মই ব থ নকেৰাঁ; িকয়েনা িবধান

পালনৰ াৰাই যিদ ধািমকতা হয়, তেনহেল ী অকাৰেণ মিৰল।

৩ হ অবজু গালাতীয়া লাক, কাৰ চ েৱ আেপানােলাকক মু কিৰ

পলাইেছ?আেপানােলাকৰ চ ৰআগেতই যীচু ী ু চত হত হাৱা

বিুল জােনা মই ভােৱ বণনা কৰা নািছেলা? ২ মই কৱল এই িবষেয়

আেপানােলাকৰ পৰা জািনব িবচােৰা য, আেপানােলােক িক িবধানৰ

কাযৰ াৰাইআ া পােল নিক? ন বাতা িন িব াস কৰাৰ াৰাই পােল?

৩ আেপানােলাক ইমােনই অবজু ন? আ ােৰ আৰ কিৰ, এিতয়া

মাংিসক আচৰণত িকয় সমা কিৰবৈল গ আেছ? ৪আেপানােলােক

বথৃাই ইমান খেভাগ কিৰেল, যিদ বা িৱকেত সই খেভাগ অনথক হ

থােক? ৫ গিতেক কওকেচান, িয জেন আেপানােলাকক আ া দান কেৰ

আৰু আেপানােলাকৰ মাজত পৰা ম কায সাধন কেৰ, তওঁ িবধানৰ কমৰ

াৰাই কেৰ ন বাতা িন িব াসৰ াৰাই কেৰ? ৬ যেনৈক অ াহােম

“ঈ ৰক িব াস কিৰিছল আৰু সই িব ােসই তওঁৰ পে ধািমকতাৰ

ীকৃিত িদেল।” ৭ তেনদেৰ আেপানােলােকও এই কথা জানক য,

িয সকেল িব াস কেৰ, তওঁেলােকই অ াহামৰ স ান। ৮ ধমশা ত

এই িবষেয় পেূবই িলখা আিছল য, ঈ েৰ অনা‐ই দী সকলক িব াসৰ

াৰাই ধািমক বিুল গিণত কেৰ। অ াহামৰ ওচৰত এই ভবাতা আেগেয়

ঘাষণা কৰা হিছল, “সকেলা জািতেয় তামাৰ মাধ মত আশীবাদ া

হ’ব।” ৯ সেয়েহ, অ াহাম িব াসী হাৱাত যেনৈক আশীবাদ পাইিছল,

তেনৈক িব াসী সকেলা অ াহােম সেত আশীবাদ া হয়। ১০ িকয়েনা

িযমান মা েহ িবধান‐শা ৰ কমৰ ওপৰত িনভৰ কেৰ, সই সকেলােৱই

শাপ ; িকয়েনা শা ত িলখা আেছ, “িবধানত িয সকেলা িলখা আেছ,

তাৰ সকেলা কথা িয জেন পালন নকেৰ, তওঁ শাপ ।” ১১ এিতয়া

এইেটা য িবধানৰ াৰাই ঈ ৰৰ দিৃ ত কােনা ধািমক বিুল গিণত

নহয়, কাৰণ “ধািমক জন িব াসৰ াৰাই জীয়াই থািকব।” ১২ িবধানৰ

লগত িব াসৰ স নাই। িক ু “িয জেন িবধানৰ সকেলা কথা পালন

কেৰ, তওঁ িবধানৰ মাজেত জীিৱত থািকব।” ১৩ ী ই মলূ িদ িবধানৰ

শাপৰ পৰা আমাক মু কিৰেল। কাৰণ, তওঁ আমাৰ কাৰেণ শাপ ৰপূ

হ’ল; িকয়েনা িলখা আেছ, “িয জনক কাঠত অৰাঁ হয় তওঁ শাপ ।” ১৪

ী ই িনজৰ ওপৰত এই অিভশাপ লাৱাৰ এেয় উে শ আিছল য, িয

আশীবাদ অ াহােম লাভ কিৰিছল, সই আশীবাদ ী যীচুৰ াৰাই অনা‐

ই দী সকেলও যন লাভ কিৰব পােৰ আৰু িব াসৰ াৰাই যন আিম

িত াযু আ া পাব পােৰাঁ। ১৫ ভাই সকল, মই এজন মা হৰ দেৰ

কেছাঁ। মা হৰ মাজত এবাৰ যিতয়া এখন িনয়ম‐প িথৰ কৰা হয়, সই

িনয়ম‐প কােনও বািতল কিৰব নাৱােৰ আৰু তাত এেকা যাগ িদবও

নাৱােৰ। ১৬ ঈ েৰ অ াহাম আৰু তওঁৰ বংশৈল িত ােবাৰ কিৰিছল।

ইয়াত ব বচনত “বংশেবাৰৈল” বিুল অেনকৰ িবষেয় কাৱা নাই, িক ু

কৱল এজনকেহ “ তামাৰ বংশৈল” বিুল ক’ ল; সই বংশ ী । ১৭

এিতয়া মই ইয়ােক কওঁ, পবূেত ঈ ৰৰ াৰাই িনয়মৰ চুি িথৰ কৰা হ’ল

আৰু তাৰ চািৰ শ ি শ বছৰৰ পাছত িবধান আিহল। তােত পবূৰ সই

িনয়মৰ চুি িত াৰ কৰাৰ াৰা বািতল হ নাযায়। ১৮ উ ৰািধকাৰ

যিদ িবধান পালনৰ জিৰয়েত া হয়, তেনহেল সয়া পনুৰ িত াৰ

ওপৰত িনভৰশীল হ’ব নাৱােৰ। িক ু ঈ েৰ িবনামেূল এই উ ৰািধকাৰ

এক িত াৰ াৰাই অ াহামক দান কিৰেল। ১৯ তেনহেল ঈ েৰ িবধান

িকয় িদেল? িবধান ল ন কৰাৰ াৰা অপৰাধ বিুজবৈল িবধান িদয়া

হিছল; িয জনৰ ওচৰত ঈ েৰ িত া কিৰিছল, অ াহামৰ সই বংশ

নহাৈলেক, তােত বিত থািকবৈল িবধান িদয়া হিছল। গৰ দূত সকলৰ

যােগিদ এজন মধ কাৰীৰ াৰাই এই িবধান িনৰিূপত কৰা হিছল। ২০

এিতয়া এজন মধ কাৰীৰ উপি িতেয় ইয়ােক বজুায় য, তাত এজনতৈক

অিধক লাক আেছ; িক ু ঈ ৰ হ’ ল এজনেহ। ২১ তেনহেল িবধান

ঈ ৰৰ িত ােবাৰৰ িবৰেু নিক? িন য় নহয়! যিদ এেন এক িবধান

থািকলেহঁেতন িযেয় জীৱন িদব পােৰ, তেনহেল ধািমকতা অৱেশ ই

সই িবধান পালন কৰাৰ াৰাই হ’লেহেতন। ২২ িক ু শা ই সকেলােক

পাপৰ অধীনত ৰািখেল। সই বােবই যীচু ী ক িব াস কৰাৰ াৰাই

আমাক উ াৰ কিৰবৈল ঈ ৰৰ সই িত া; যন িয সকেল িব াস কেৰ,

তওঁেলাক সই িত াৰ অিধকাৰী হয়। ২৩ ী ত এই িব াস অহাৰ

আেগেয়, যিতয়াৈলেক ঈ েৰ আমাৰ ওচৰত িব াসৰ সই কথা কাশ

নকিৰেল, আিম িবধানৰ অধীনত ব ী আৰু ৰি ত আিছেলাঁ। ২৪ এইদেৰ

ী নহাৈলেক িবধান আমাৰ কেঠাৰ অিভভাৱক হ’ল যােত িব াসৰ াৰাই

আিম ধািমক বিুল গিণত হ’ব পােৰাঁ। ২৫ িক ু এিতয়া িযেহতু িব াস

আমাৰ মাজত আিহল, আিম পনুৰ কেঠাৰ অিভভাৱকৰ অধীন নহওঁ। ২৬

িকয়েনা ী যীচুত কৰা িব াসৰ াৰাই আেপানােলাক সকেলা ঈ ৰৰ

স ান হেছ। ২৭ কাৰণ আেপানােলাক িয সকেল ী ত বাি লেছ,

তওঁেলাক সকেলােৱই িনজক ী েৰ ঢািকেল। ২৮ এিতয়া ী যীচুত িয

সকল আেছ, তওঁেলাকৰ মাজত ই দী িক ীক, দাস িক াধীনৰ কােনা

পাথক নাই; পৰুষু বা ীৰ মাজত কােনা ভদােভদ নাই। িকয়েনা ী

যীচুত আেপানােলাক সকেলােৱই এক। ২৯আেপানােলাক যিদ ী ৰ

হয়, তেনহেল আেপানােলাক অ াহামৰ বংশধৰও হেছ আৰু অ াহামৰ

ওচৰত ঈ েৰ িয িত া কিৰিছল, আেপানােলাক তাৰ উ ৰািধকাৰীও

হেছ।

৪ িক ু মই কওঁ, উ ৰািধকাৰী িশ ৈহ থকাৈলেক, স ৰ গৰাকী

হ’ লও তােত তওঁ আৰু দাসৰ মাজত এেকা েভদ নাথােক; ২

িক ু িপতৰৃ িনৰিূপত সময়ৈলেক তওঁ ায় ৰ ক আৰু ত াৱধায়ক

সকলৰ অধীনত থােক। ৩ এেনৈক আিম যিতয়া িশ অৱ াত আিছেলাঁ,

আিমও তেনৈক জগতৰ মৗিলক িবিধৰ অধীনত দাস আিছেলাঁ; ৪ িক ু

যিতয়া কাল স ণূ হ’ল, তিতয়া ঈ েৰ তওঁৰ িনজ পু ক পঠাই িদেল,

িয জন মিহলাৰ পৰা জ পাৱা আৰু ব ৱ া িবধানৰ অধীনত উৎপ

হাৱা, ৫ তওঁ যােত িবধানৰ অধীনত থকা সকেলােক মু কিৰব পােৰ,

তােত আিম সকেলােৱ যন তওঁৰ স ান ৰেূপ ীকৃিত হওঁ৷ ৬ কাৰণ

অ◌ােপানােলাক আটােয় ঈ ৰৰ পু , ঈ েৰ তওঁৰ পু ৰ আ া িনজৰ

ওচৰৰ পৰা আমাৰ দয়ৈল পঠায় িদেল; সই আ াই, “আ া, িপত”ৃ,

এই বিুল মােত। ৭ এই কাৰেণ আপিুন পনুৰ আগৰ দেৰ দাস নহয় িক ু

পু হেছ; িযেহতু পু হেছ, সেয়েহ ঈ ৰৰ াৰাই উ ৰািধকাৰীও

হেছ৷ ৮ পবূেত আেপানােলােক যিতয়া ঈ ৰক জনা নািছল, তিতয়া

িযেবাৰ াভািৱকৰেূপ ঈ ৰ নহয়, সইেবাৰৰ সৱাকম কিৰিছল। ৯ িক ু

এিতয়া আেপানােলােক ঈ ৰৰ পিৰচয় পােল, ইয়াৰ উপিৰ ঈ ৰৰ াৰাই

পিৰিচত হ’ল; এেন লত কেনৈক পনুৰ সই দূবল আৰু দীনহীন াথিমক

িবিধৈল উলিট যাব? কেনৈক পনুৰ সই িবিধেবাৰৰ সৱাকম কিৰব

পািৰব? ১০আেপানােলােক িবেশষ িবেশষ িদন, মাহ, ঋতু আৰু বছৰ

এইেবাৰ পালন কিৰ আেছ। ১১আেপানােলাকৰ কাৰেণ মাৰ এই ভয়

হয়; জােনাচা মই িয পিৰ ম কিৰেলাঁ, সেয় িকজািনবা কেনবাৈক ব থ

হয়। ১২ হ ভাই সকল, িবনয় কিৰ কেছাঁ, অ◌ােপানােলাক মাৰ িনিচনা

হওক; িকয়েনা মেয়া আেপানােলাকৰ িনিচনা হেছাঁ। আেপানােলােক

মাৰ এেকা অ ায় কৰা নািছল। ১৩ মাৰ শৰীৰৰ দূ লতাৰ কাৰেণ,

মই য থম বাৰ আেপানােলাকৰ আগত ভবাতা চাৰ কিৰিছেলাঁ,

সই িবষেয় আেপানােলােক জােন। ১৪ মাৰ মাংসত আেপানােলাকৰ িয

পৰী া হিছল, সই িবষয়ত আেপানােলােক হয় ান আৰু ঘণৃােবাধ

কৰা নািছল; বৰং ঈ ৰৰ এজন দূত, এেন িক ী যীচুৰ িনিচনাৈক

মাক হন কিৰিছল। ১৫ এিতয়া আেপানােলাকৰ সই আন ক’ত?

িকয়েনা আেপানােলাকৰ পে মই সা িদিছেলাঁ য, সাধ হাৱা হ’ ল

আেপানােলােক িনজ িনজ চ েকা কািঢ় মাক িদেলেহঁেতন। ১৬ এিতয়া

আেপানােলাকক সত কথা কাৱাত মই আেপানােলাকৰ ওচৰত শ

হ’ লাঁ ন? ১৭ সই লাক সকল আেপানােলাকৰ িত আ হী িক ু

কােনা ভাল উে শ ৰ বােব আ হী নহয়৷ তওঁেলােক আেপানােলাকক

মাৰ কাষৰ পৰা অ◌াতৰাই অ◌ািনবৈল িবচােৰ, যােত আেপানােলােক

তওঁেলাকৰ িত আ হ কাশ কেৰ৷ ১৮ অৱেশ আ হ দখওুৱা ভাল,

যিদেহ সৎ উে েশ েৰ তাক কৰা হয়৷ অকল মই আেপানােলাকৰ তাত
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উপি ত থােকােত য ভাল, এেন নহয়, িক ু সকেলা সময়েত থকা ভাল।

১৯ হ মাৰ ি য় স ান সকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ পনুৰ এবাৰ সৱ

য ণা ভাগ কিৰেছাঁ; যিতয়াৈলেক আেপানােলাকত ী ৰ আকাৰ উৎপ

নহয়, তিতয়াৈলেক ভাগ কিৰআেছাঁ৷ ২০এিতয়া আেপানােলাকৰ ওচৰত

যাবৰ বােব মাৰ মন গ আেছ আৰু তাত বেলগ ভােব এই সকেলা কথা

আেপানােলাকৰ লগত আেলাচনা কিৰব পািৰেলাঁ হয়৷ আেপানােলাকৰ

বােব মই িববিু ত পিৰ আেছাঁ। ২১ হ িবধান‐শা ৰ অধীন হ’ব খাজা

সকল, মাক কওকেচান, আেপানােলাকৰ মাজৰ কােন িবধানৰ কথা

িনবৈল িনিবচােৰ? ২২ িকয়েনা িলখা আেছ য, অ াহামৰ জন পু

আিছল; বটীৰ গভত ওপজা এজন, াধীন জনীৰ গভত ওপজা এজন।

২৩ িক ু বটীৰ িয জন, িস মাংস অ সােৰ জি িছল; িক ু াধীন জনীৰ

িয জন, সই জন িত াৰ েণেহ জি িছল। ২৪ এইেবাৰ কথাৰ এটা

আন কাৰ ভাবাথ আেছ; িকয়েনা এই জনীেয়ই ই িবধান হেছ; এক

িনয়ম চীনয় পবতৰ পৰা দাস ৰপূ অৱ াত সৱ কেৰাঁতা; সেয় হেছ

হাগাৰ৷ ২৫ িকয়েনা আৰব দশত হাগাৰ শ ৰ অথ, চীনয় পবত; আৰু

বতমােন থকা িযৰচূােলমেকা বজুায়; িকয়েনা তাই িনজ স ােন সেত

ব ী অৱ াত আিছল। ২৬ িক ু উ েলাকত থকা িযৰচূােলম াধীন;

তওঁ হেছ, আমাৰ মাত।ৃ ২৭ িকয়েনা িলখা আেছ, “ হ সৱ নকৰা ব া

আন কৰা, তামােলাকৰ মাজৰ িয গৰাকীেয় স ান সৱ কৰা নাই;

বৰ মােতেৰ উ াস আৰু হষনাদ কৰা; িকয়েনা িগিৰেয়ক থকা জনীতৈক

অনািথনী জনীৰ স ান অিধক হব।” ২৮ এিতয়া হ ভাই সকল, ইচহাকৰ

দেৰ আিমও িত াৰ স ান হেছাঁ৷ ২৯ িক ু তিতয়া যেনৈক মাংস

অ সােৰ জ পাৱা জেন আ া অ সােৰ জ পাৱা জনক তাড়না

কিৰিছল, তেনৈক এিতয়াও হেছ। ৩০ িক ু শা ই িক কয়? ‘ বটী আৰু

তাইৰ পেুতকক খিদ িদয়া; িকয়েনা াধীন জনীৰ পেুতকৰ সেত, বটীৰ

পেুতেক উ ৰািধকাৰী নাপাব’। ৩১ এেতেক হ ভাই সকল, আিম বটীৰ

স ান নহওঁ; সই াধীন গৰাকীৰেহ স ান হওঁ।

৫ ীে আমাক াধীন কিৰেছ যােত আিম াধীন ভােব থািকব পােৰাঁ;

এেতেক ি ৰ হওক, পনুৰ দাস ৰ ফা ত নপিৰব। ২ চাওক,

মই পৗেল আেপানােলাকক কআেছাঁ, যিদ আেপানােলােক চু ৎ কৰা

যােগিদ পনুৰ িবিধেবাৰৈল ঘিুৰ যায়, তেনহেল ী ত আেপানােলাকৰ

এেকা লাভ নহ’ব। ৩ পনুৰ মই সকেলা মা হক সা িদ কওঁ য,

আেপানােলােক যিদ চু ৎ হবৈল িবচািৰ আেছ, তিতয়াহেল িতজেন

িবধান পালন কিৰব লািগব। ৪ পবূেত অ◌ােপানােলাক ী ৰ পৰা

িবি হ আিছল, আেপানােলাক সকেলােৱ িবধানৰ াৰাই িবচাৰত

হণীয় হাৱােটা িবচািৰিছল; এইদেৰ আেপানােলাক অ হৰ পৰা খিহ

পিৰিছল৷ ৫ িকয়েনা আিম আ াৰ যােগিদ িব াসৰ াৰাই ধািমকতাৰ

আশা ল বাট চাই আেছাঁ। ৬ িকয়েনা ী যীচুত চু ৎ আৰু অচু তৰ

এেকা সাথকতা নাই, িক ু ইয়াৰ পিৰৱেত মৰ যােগিদ একমা

িব ােস কায সাধন কেৰ। ৭আেপানােলােক ভালদেৰ দৗিৰিছল; পাছত

কােন আেপানােলাকক সত ক নামািনবৈল বাধা জ ােল? ৮ িয জেন

আেপানােলাকক েৰাচনা কিৰেছ, সই জন আেপানােলাকক আ ান কৰা

জনৰ পৰা অহা নহয়। ৯অলপ খিমেৰ সনা িপঠা িড়ৰ আটাইিখিনেক

ফুলায়। ১০আেপানােলােক য আন কােনা িবষয় নাভােব, এই িবষেয়

ভুত আমাৰ স ণূ িব াস আেছ; িক ু িয জেন আেপানােলাকক অি ৰ

কেৰ, সই জেন িনজ দ ভাগ কিৰব, তওঁ িয কােনােৱ নহওক।

১১ হ ভাই সকল, মই যিদ চু ৎ হাৱা িবধান ৰাজ ৱা ভােব চাৰ

কেৰাঁ, তেনহেল মই িকয় এিতয়াও িনযাতন ভাগ কিৰ আেছাঁ? িক ু

চু তৰ েয়াজন সমে যিদ এিতয়াও কওঁ তিতয়া হ’ ল, ু চৰ িবিঘিন

লু হ’লেহঁেতন। ১২ িয সকেল আেপানােলাকক ভুল ধাৰণা িদ আেছ,

তওঁেলােক িনেজ আ ৱাই যাওঁক আৰু িনেজ িনজৰ অ েকােষা ছদন

কৰক। ১৩ হ ভাই সকল, আেপানােলাক াধীনতাৰ বােবেহ আমি ত

হ’ল৷ আেপানােলাকৰ এই াধীনতা কৱল মাংসৰ অিভলাষ পৰু কিৰবৰ

কাৰেণ নহওক; িক ু মৰ যােগিদ এজেন আন জনৰ সৱাকম কৰক।

১৪ িকয়েনা সকেলা িবধান িস হ এটা আ ােত ি ৰ আেছ, সইেটা হ’ল,

‘ তামাৰ চুবৰুীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক ম কৰা৷’ ১৫ িক ু আেপানােলােক

যিদ পৰ ৰৰ মাজত খাৱা‐কােমাৰা কিৰ থােক, তেনহেল সাৱধান

হ’ব, যােত আেপানােলােক এইদেৰ ইজেন িসজনৰ অিন সাধন নকেৰ৷

১৬ িক ু মই কওঁ, আেপানােলােক আ ােৰ চলক; তােত কােনামেত

আেপানােলােক মাংসৰ অিভলাষ পৰু নকিৰব। ১৭ িকয়েনা মাংসই আ াৰ

িবৰেু আৰু আ াই মাংসৰ িবৰেু অিভলাষ কেৰ; কাৰণ আেপানােলােক

িয কিৰবৈল ই া কেৰ, তাক যন আেপানােলােক নকেৰ, তাৰ কাৰেণ

এই েয়া পৰ ৰ িবৰু া‐িবৰু ী। ১৮ িক ু আেপানােলােক যিদ আ াৰ

াৰাই চািলত হয়, তেনহেল আেপানােলাক িবধানৰ অধীন নহয়। ১৯

এিতয়া মাংসৰ কাযেবাৰ দশৃ মান৷ সেয় ব িভচাৰ, অ িচ কায, ল ট

আচৰণ, ২০ মিূতপজূা, মায়াক , নানা িবধ শ তা, িববাদ, ঈষা, খং‐

ৰাগ, িবেৰাধ িবেভদ, নানামত অসূয়া, ম তা, ২১ িহং ক, মতলীয়া,

মতলীয়া হ হাই‐কািজয়া কৰা, আৰু এইেবাৰৰ িনিচনা আন আন অপৰাধ

কম; এই সকেলা িবষয়ৰ ওপৰত মই যেনৈক পবূেত আেপানােলাকক

সাৱধান কিৰ কিছেলাঁ, তেনৈক এিতয়াও কেছাঁ, িয সকেল এেন আচৰণ

কেৰ, তওঁেলােক ঈ ৰৰ ৰাজ ত অিধকাৰ নাপাব। ২২ িক ু আ াৰ ফল

হ’ল, ম, আন , শাি , িচৰসিহ ু তা, দয়া, ম লভাৱ, িব াস, ২৩

ম ৃ ভাব, ইি য়‐দমন৷ এইেবাৰৰ িবৰেু কােনা িবধান নাই। ২৪আৰু িয

সকল ী যীচুৰ, তওঁেলােক মাংিসক অিভলােষেৰ সেত ‐ভাৱনা আৰু

আসি ক ু চত িদেল৷ ২৫আিম যিদ আ ােৰ জীয়াই থােকা, তেনহেল

আ ােৰ চেলাহঁক। ২৬ সেয়েহ আিম ইজেন িসজনৰ খং তুিল আৰু ইজেন

িসজনক িহংসা কিৰ, অনথক অহংকাৰ নকেৰাঁহক।

৬ হ ভাই সকল, কােনা মা হ যিদ কােনা অপৰাধত পেৰ, তেনহেল

আি ক িয আেপানােলাক, আেপানােলােক ম ৃ শীল আ ােৰ

তেন ৱা জনক পনুৰ কৰক; িক ু পাছত িনেজ িনজৰ পৰী াত

নপিৰবৰ বােব আপিুনও সাৱধান হ’ব৷ ২আেপানােলােক ইজেন িসজনৰ

ভাৰ কিঢ়য়াওক আৰু ী ৰ িবধান স ণূৈক পালন কৰক। ৩ িকয়েনা

কােনােৱ এেকা নৈহেয়া যিদ িনজেক বৰ মােন, তেনহেল তওঁ িনজেক

তাৰণা কেৰ। ৪ িতজেন িনজ কম িবেবচনা কৰক; আৰু তিতয়া

তওঁ অ ৰ তুলনাত নহয় িক ু িনজৰ িবষয়তেহ গৗৰৱ কৰাৰ কাৰণ

পাব। ৫ িকয়েনা িতজেন িনেজ িনজৰ ভাৰ ব’ব। ৬ িয জেন বাক ৰ

িশ া পায়, তওঁ িশ কৰ সেত সকেলা ভাল ব ৰ ভাগ িদয়ক। ৭

আেপানােলাক া নহ’ব, ঈ ৰক তাৰণা নকিৰব৷ িকয়েনা মা েহ

িযহেক ৰেুৱ তােকেহ দাব। ৮ কাৰণ িয জেন িনজৰ মাংসৰ উে েশ

ৰেুৱ, তওঁ মাংসৰ পৰা অৱ য়ৰপূ শস দাব; িক ু িয জেন আ াৰ

উে েশ ৰেুৱ, তওঁ আ াৰ পৰা অন জীৱনৰপূ শস দাব। (aiōnios

g166) ৯আিম ভাল কম কিৰ কিৰ যন া নহওঁ; িকয়েনা আিম া

নহ’ ল উিচত সময়ত দাবৈল পাম। ১০ এই হতুেক আহক, েযাগ পােল

সকেলােৰ বােব, িবেশষৈক পিৰয়াল ৰপূ িব াস কৰা লাক সকলৰ বােব

উ ম কম কেৰাঁ আহক। ১১ চাওক, মই িনজ হােতেৰ িকমান িদঘলীয়া

িচিঠ আেপানােলাকৈল িলিখেলাঁ। ১২ িয সকল লােক মাংিসক ৰেূপ

ভাল ভাৱ িব াৰ কিৰব িবচােৰ, সই সকেলেহ আেপানােলাকক চু ৎ

হবৈল বাধ কৰাই, িক ু তওঁেলােক ী ৰ ু চৰ অেথ তাড়না নাপাবৰ

কাৰেণেহ ইয়ােক কেৰ। ১৩ িকয়েনা চু ৎ হাৱা সকেল িনেজও িবধান

পালন নকেৰ; আেপানােলাকৰ মাংসত তওঁেলােক যন গৗৰৱ কিৰব

পােৰ, এই কাৰেণ আেপানােলাক চু ৎ হাৱােতা তওঁেলােক ই া কেৰ।

১৪ িক ু আমাৰ ভু যীচু ী ৰ ু চৰ বািহেৰ আন কােনা কথাত গৗৰৱ

কৰা মাৰ পৰা নহওক; তওঁৰ াৰাই জগত খন মাৰ বােব আৰু মই

জগত খনৰ বােব ু চত হত হেলাঁ। ১৫ িকয়েনা চু েতা এেকা নহয়,

অচু েতা এেকা নহয়; িক ু নতুন সিৃ েহ ৰু পণূ। ১৬ িযমান মা হ এই

সূ অ সােৰ চিলব, তওঁেলাকৰ ওপৰত শাি আৰু দয়া থাকক; আৰু

ই ােয়লৰ ঈ ৰৰ ওপৰেতা থাকক৷ ১৭ এিতয়াৰ পৰা কােনও মাক

অ িবধা িনিদয়ক; িকয়েনা মই িনজ শৰীৰত যীচুৰ নানা িচন ল ফুিৰ
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আেছাঁ। ১৮ ভাই সকল, আমাৰ ভু যীচু ী ৰ অ হ আেপানােলাকৰ

আ াৰ লগত থাকক। আেমন।
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ইিফচীয়া
১ মই পৗল, ঈ ৰৰ ই াৰ াৰাই ী যীচুৰ িনযু এজন পাঁচিন।

ইিফচত থকা ঈ ৰৰ আৰু ী যীচুত িব াস কৰা পিব লাক সকলৰ

সমীপৈল; ২আমাৰ িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ই আেপানােলাকক

অ হ আৰু শাি দান কৰক। ৩আমাৰ ভু যীচু ী ৰ িপতৃ ঈ ৰৰ

শংসা হওক। তওঁ গীয় ঠাইেবাৰত থকা সকেলা আি ক আশীবােদেৰ

সেত ী ত আমাক আশীবাদ কিৰেল। ৪জগত সিৃ ৰ পবূেত ঈ েৰ

ী ত িব াস কৰা সকলক মেনানীত কিৰেল। আিম যন ঈ ৰৰ দিৃ ত

পিব আৰু িন ল হওঁ, এই কাৰেণ তওঁ আমাক মেনানীত কিৰেল। ৫

ঈ েৰ মৰ াৰাই পবূেৰ পৰা আমাক যীচু ী ৰ মাধ েমিদ িনজৰ

তালনীয়া স ান ৰেূপ িনৰপূণ কিৰেল। এই কায ঈ েৰ আনে েৰ িনজৰ

মেনাবা ােৰ স কিৰেল। ৬ ঈ েৰ এই সকেলা কিৰেল, যােত তওঁৰ

ি য় যীচু ী ত আমাক িয অ হ িবনামেূল দান কিৰেল, সই গৗৰৱময়

অ হৰ শংসা হয়। ৭ িকয়েনা ঈ ৰৰ সই ি য়জনত, তওঁৰ তজৰ

াৰা আিম মিু পােলাঁ; তওঁৰ উপিচ পৰা অ হৰ াৰা আিম পাপৰ মা

পােলাঁ। ৮ সই অ হ তওঁ আমাৈল সকেলা ান আৰু বিু ত উপচাই

িদেল। ৯ ী ত কায স কৰাৰ পিৰক নােৰ ঈ েৰ িনজ ই া

অ সােৰ তওঁৰ পিৰক নাৰ গাপনীয়তা আমাৰ আগত কাশ কিৰেল।

১০ ঈ েৰ ি ৰ কিৰ ৰািখিছেল য িনৰিূপত সময় পণূ হেল পিৰক নাৰ

কায‐সাধনৰ অেথ তওঁ গত আৰু পিৃথৱীত থকা সকেলােক িমলন কৰাই

ী ৰ অধীনৈল আিনব। ১১ ঈ েৰ িনজৰ ই াৰ ম ণা অ সােৰ সকেলা

কায সাধন কেৰ। তওঁৰ পিৰক নাৰ দেৰ আেগেয় িয িয ি ৰ কিৰ

ৰািখিছল, সইদেৰই তওঁ আমাক ী ত মেনানীত কিৰ লেল। ১২আিম

িয সকেল আেগেয় ী ত আশা ৰািখেছা, সই সকলৰ পৰাই যন তওঁৰ

মিহমাৰ শংসা হয়, সই বােবই তওঁ আমাক মেনানীত কিৰ লেল। ১৩

আেপানােলােকও ী েত সত ৰ বাক , পিৰ াণ লাভৰ ভবাতা িন

তওঁত িব াস কিৰেল। আেপানােলাকক উ ৰািধকাৰৰ অেথ ঈ ৰৰ

িত াযু পিব আ ােৰ মাহৰ মৰা হ’ল। ১৪ ঈ েৰ িয সকেলা

িত া কিৰেছ, সই সকেলা িত া স ণূৈক াি নােহাৱাৈলেক সই

আ া আমাৰ উ ৰািধকাৰৰ বইনা ৰপূ হ আেছ। এই সকেলােবাৰৰ

াৰাই ঈ ৰৰ মিহমাৰ শংসা হব। ১৫ এই কাৰেণ মই যিতয়া ভু

যীচুত আেপানােলাকৰ িব াসৰ কথা আৰু ঈ ৰৰ মেনানীত পিব লাক

সকলৰ িত আেপানােলাকৰ মৰ কথা িনেলা, ১৬ তিতয়ােৰ পৰা

মই আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈ ৰক ধ বাদ িদবৈল আৰু মাৰ াথনা

কালত আেপানােলাকৰ নাম উে খ কিৰবৈল ৰখা নাই। ১৭ মই এই

াথনা কেৰাঁ য, আেপানােলাকক আমাৰ ভু যীচু ী ৰ ঈ ৰ অথাৎ

সই গৗৰৱময় িপতেৃয় আি ক ান িদয়ক আৰু তওঁক বিুজবৈল িনজৰ

ত ‐ ান কাশ কৰক। ১৮ ঈ ৰৰ আম ণৰ িয আশা আৰু মেনানীত

পিব লাক সকলৰ মাজত তওঁৰ িয উ ৰািধকাৰৰ তাপৰপূ ধন,

তাক আেপানােলাকৰ দয়ৰ ঐ িৰক চ েৱ যন দখা পায়; ১৯ লগেত

ঈ ৰৰ শি ৰ কাযসাধক ণ অ সােৰ িব াস কৰা িয আিম, আমাৰ

মাজত তওঁৰ শি ৰ িয অিতিৰ মহাশি েয় কায কিৰেছ, সই িবষেয়ও

যন আেপানােলােক জািনব পােৰ। ২০ সই মহাশি েৰই তওঁ মতৃ

লাকৰ মাজৰ পৰা ী ক তুিলেল আৰু িনজৰ সাঁ হােত গীয় ঠাইত

ব ৱােল। ২১ সকেলা শাসন, মতা, পৰা ম, আৰু ভু আিদ কিৰ

িযমান নাম ইহেলাক আৰু পৰেলাকত উে খ কৰা যায়, সই সকেলা

নামৰ উ ত ী ৰ নাম ািপত হ’ল। (aiōn g165) ২২ ঈ েৰ সকেলােক

ী ৰ চৰণৰ তলত বশীভূত কিৰেল আৰু তওঁেকই সকেলােৰ মৰূ কিৰ

ম লীক দান কিৰেল; ২৩ সই ম লী তওঁৰ শৰীৰ; তওঁৰ পিৰপণূতাই

সকেলা িবষয় সকেলা কােৰ পণূ কেৰ।

২ পবূেত আেপানােলাক িনজ অপৰাধ আৰু পাপেবাৰত মিৰ আিছল।

২ এইেবাৰৰ সেত আেপানােলােক জীৱন‐যাপন কিৰ জগতৰ িনয়ম

অ সােৰ চিল আিছল। আেপানােলােক আকাশৰ ম শি ৰ অিধকাৰীৰ

অ সৰণকাৰী হ, অবাধ তাৰ স ান সকলৰ জীৱনত কায কিৰ থকা

অ িচ আ াৰ দেৰ চিল আিছল। (aiōn g165) ৩ আিম সকেলােৱই

এসময়ত মাংস আৰু মনৰ ই ােৰ কায কিৰিছেলাঁ আৰু আমাৰ মাংিসক

‐অিভলাষেবাৰৰ কামনা পণূ কিৰ সই িব াসিবহীন লাক সকলৰ

মাজত জীয়াই আিছেলাঁ। আিমও আন সকেলােৰ িনিচনা, ভাবেত ঈ ৰৰ

াধৰ স ান আিছেলাঁ। ৪ িক ু দয়া ধেনেৰ ধনৱান ঈ েৰ িয মহা

েমেৰ আমাক ম কিৰেল, ৫ তাৰ কাৰেণ আিম অপৰাধত মিৰ থকা

কালেতই, ী ৰ সেত তওঁ আমাক নতুন জীৱন িদেল; অ েহেৰ

আেপানােলােক পিৰ াণ পােল; ৬ তওঁ আমাক ী যীচুৰ সেত তুিলেল

আৰু ী যীচুৰ সেত গীয় ঠাইেবাৰত ব ৱােল। ৭ ঈ েৰ এই কাম

কিৰেল, যােত ী যীচুত আমাৰ বােব তওঁৰ িয হ, তাৰ াৰাই যন

ভাবী যগুত তওঁৰ অ হৰ মহা ধন যেুগ যেুগ কাশ কিৰব পােৰ।

(aiōn g165) ৮ িকয়েনা অ হৰ যােগিদ িব াসৰ াৰাই আেপানােলােক

পিৰ াণ পােল; আৰু সেয় আমাৰ পৰা নহয়; িক ু সয়া ঈ ৰৰেহ এক

দান। ৯ কােনও যন গব কিৰব নাৱােৰ, সেয় কমৰ পৰাও নহয়।

১০ িকয়েনা আিম ঈ ৰৰ কািৰকৰী; িয সৎ কাম ঈ েৰ আমাৰ কাৰেণ

আেগেয় ত কিৰেল, সই পথত চিলবৈল আৰু সৎ কাম কিৰবৈল

ঈ েৰ আমাক ী যীচুত সিৃ কিৰেল। ১১ মনত ৰািখব য, মাংসত

আেপানােলাক অনা‐ই দী লাক আিছল; মাংসত হােতেৰ িয সকলৰ চু ৎ

কৰা হেছ অথাৎ িয সকেল িনজেক চু ৎ কৰা লাক বিুল কয়, তওঁেলােক

আেপানােলাকক অচু ৎ লাক বিুল কয়। ১২ সই সময়ত আেপানােলাক

ী ৰ পৰা পথৃক হ আিছল; আেপানােলাক ই ােয়লৰ নাগিৰক নািছল;

িত াযু িবধান সমহূৰ লগত আেপানােলাকৰ কােনা স নািছল;

আেপানােলাকৰ আশা নািছল; এই পিৃথৱীত আেপানােলাক ঈ ৰিবহীন

আিছল। ১৩আেগেয় আেপানােলাক ঈ ৰৰ পৰা ব ত দূৈৰত আিছল,

িক ু এিতয়া ী যীচুত থকাৰ কাৰেণ তওঁৰ তজৰ াৰাই ঈ ৰৰ

ওচৰৈল অনা হ’ল। ১৪ তেৱঁই আমাৰ শাি । িকয়েনা তওঁ ই দী আৰু

অনা‐ই দী উভয়েক এক কিৰেল। ী ই ু চত িনজৰ দহ উৎসগ কিৰ

আমাৰ পৰ ৰৰ মাজৰ ঘণৃা আৰু শ তাৰ াচীৰ ভািঙ পলােল। ১৫

ী যীচুেৱ সম আ া আৰু িবধান লাপ কিৰেল, যােত ই দলৰ পৰা

তওঁ এক নতুন লাকৰ সিৃ কিৰব পােৰ আৰু তাৰ াৰাই শাি াপন

হয়। ১৬ তওঁেলাকৰ মাজত থকা শ তাৰ অৱসান ঘটাই ু চৰ াৰাই

উভয় প ক এক দহত ঈ েৰ সেত িমলন কিৰবৰ কাৰেণ তওঁ এইদেৰ

কিৰেল। ১৭ এই বােবই ী ই আিহ আেপানােলাক িয সকল দূৈৰত

আিছল, তওঁেলাকৰ আগেতা ভবাতা আৰু তওঁৰ শাি চাৰ কিৰেল

আৰু িয সকল ওচৰত আিছল তওঁেলাকৰ আগেতা শাি চাৰ কিৰেল।

১৮ িকয়েনা ী ৰ মাধ েমিদ আিম উভয় প ৰ লােক এক আ ােৰ

িপতৰৃ ওচৰৈল যাবৰ বােব অিধকাৰ পােলাঁ। ১৯ হ অনা‐ই দী সকল,

আেপানােলাক এিতয়াৰ পৰা পনুৰ অিতিথ বা িবেদশী নহয়; িক ু ঈ ৰৰ

পিব লাকৰ সেত আেপানােলােকা সহ‐নাগিৰক আৰু ঈ ৰৰ পিৰয়াল

ৰপূ হেছ। ২০ এইেবাৰৰ িভি মলূ পাঁচিন আৰু ভাৱবাদী সকল; ী

যীচু য়ং সই িভি মলূৰ চুকৰ ধান িশল আৰু সই িভি মলূৰ ওপৰেত

আেপানােলাক গঁথা হ আেছ। ২১ যীচুৰ শি ত ঈ ৰৰ পিৰয়ালৰ সকেলা

গাঁথিন এেকলেগ সংল হ, ভুৰ কাৰেণ এক পিব গহৃ ৰেূপ বিৃ

পাইেছ৷ ২২ তওঁেতই আেপানােলাক এেকলেগ গঁথা হ, আ াত ঈ ৰৰ

এক আবাস ৰেূপ গিঢ় উিঠেছ।

৩ এই কাৰেণ মই পৗল, আেপানােলাক অনা‐ই দী লাকৰ কাৰেণ

ী যীচুৰ এজন ব ী। ২আেপানােলােক িনেছ যআেপানােলাকৰ

কাৰেণ ঈ ৰৰ অ হৰ কাযৰ ভাৰ তওঁ মাক িদেল। ৩ ঈ েৰ তওঁৰ

সত ৰ িনগঢ়ূ‐ত মাক জািনবৈল িদেল। এই িবষেয় মই আেপানােলাকৈল

আেগেয় অলপ িলিখিছেলা। ৪আেপানােলােক সইেবাৰ পিঢ়েল, ী

স ীয় সত ৰ এই িনগঢ়ূ ত ত মাৰ অ দিৃ বিুজব পািৰব। ৫ সই

িনগঢ়ূ ত আ াৰ াৰা এিতয়া িযভােৱ তওঁৰ পিব ভাৱবাদী আৰু পাঁচিন

সকলৰ ওচৰত কাশ কৰা হ’ল, আগৰ যগুৰ ব ি সকলৰ ওচৰত এই
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ভাবত জেনাৱা হাৱা নািছল। ৬ সই িনগঢ়ূ‐ত এই‐ ভবাতাৰ াৰাই

অনা‐ই দী সকল ী যীচুত যু হ ই দী সকলৰ সেত সহ অিধকাৰী,

এক শৰীৰৰ সদস আৰু িত াত সহভাগী হয়। ৭ ঈ েৰ িনজৰ পৰা ম

কায সাধন কিৰ মাক িয অ হ িদেল, ঈ ৰৰ সই িবেশষ অ হ দানৰ

ফলত ভবাতা চাৰ কৰাৰ কাৰেণ মই এজন দাস হ’ লা। ৮ ঈ ৰৰ

পিব লাক সকলৰ মাজত মই অিত নগণ তৈকও নগণ ; তথািপ ঈ েৰ

মাক এই বৰ দান কিৰেল, যােত মই ী ত থকা ধাৰণাতীত স দৰ

ভবাতা অনা‐ই দী সকলৰ ওচৰৈল গ ঘাষণা কেৰাঁ; ৯আৰু সকেলা

ব েৰ সিৃ কতা ঈ ৰৰ িনগঢ়ূ পিৰক নাৰ কথা সকেলােক জনাওঁ৷ এই

িনগঢ়ূ সত পবূ কালেৰ পৰা ঈ ৰৰ াৰা আিছল। (aiōn g165) ১০

ঈ ৰৰ ই া এই যন ম লীৰ যােগিদ গীয় ানেবাৰত আিধপত আৰু

মতা া শাসনকতা সকলৰ ওচৰত ঈ ৰৰ ান জেনাৱা হয়; ১১

তােত তওঁ আমাৰ ী যীচুত িনজৰ অন কালৰ পিৰক না অ সােৰ

কায কিৰেল। (aiōn g165) ১২ ী ত িব াস কৰাৰ াৰাই আিম সাহস

আৰু দঢ়ৃ ত েয়েৰ সেত ঈ ৰৰ স খুৈল আিহব মতা পােলাঁ। ১৩

গিতেক মাৰ িনেবদন এই য, আেপানােলাকৰ কাৰেণ মই শ ভাগ

কিৰেছাঁ বােব আেপানােলাক যন িনৰৎুসাহ নহয়; সই সকেলােবাৰ

আেপানােলাকৰ গৗৰৱৰ বােবই হেছ। ১৪ এই কাৰেণ মই িপতৰৃ ওচৰত

আঁঠু লেছাঁ। ১৫ সই িপতৰৃ পৰাই গত আৰু পিৃথৱীত থকা েত ক

পিৰয়ােল নাম পাইেছ; তওঁৰ পৰাই সকেলা াণীক সিৃ কৰা হেছ। ১৬

ঈ েৰ িনজৰ তাপৰ ধন অ সােৰ এেন শি আেপানােলাকক দান কৰক

যােত, তওঁৰ আ াৰ াৰাই আেপানােলাকৰ আ িৰক পৰুষু শি শালী

হয়। ১৭ িব াসৰ াৰাই আেপানােলাকৰ দয়েবাৰত ী িনবাস কৰক,

যােত আেপানােলাক তওঁৰ মৰ িভি মলূত িশপা ধিৰ দঢ়ৃ হয়। ১৮

তােত আেপানােলাক আৰু ঈ ৰৰ সকেলা পিব লাক সকেল যন ী ৰ

মৰ গভীৰতা, উ তা, দঘ তা আৰু িব াৰতা বিুজ পাব পােৰ। ১৯

ী ৰ অি তীয় মহান ম যন আেপানােলােক উপলি কিৰব পােৰ,

তােত ঈ ৰৰ সকেলা পিৰপণূতােৰ আেপানােলাক পণূ হব। ২০আমাৰ

দয়ত ঈ ৰৰ িয শি েয় কায কেৰ, তওঁ সই শি অ সােৰ আিম িয

যাচনা কেৰাঁ বা িচ া কেৰাঁ, তাতৈকও অিধক বিচ কিৰব পােৰ। ২১

ম লীত আৰু ী যীচুত যেুগ যেুগ সদাস দায় তওঁেৰই মিহমা হওক।
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৪ এেতেক ভুত ব ীয়াৰ িয মই; মই আেপানােলাকক এই িমনিত

কেৰাঁ য, ঈ েৰ িয আম েণেৰ আেপানােলাকক আমি ত কিৰেল;

সই আম ণৰ যাগ আচৰণ কিৰ জীৱন‐যাপন কৰক। ২আেপানােলােক

সকেলা সময়েত অিত ন ভােৱ, ম ৃ তােৰ আৰু সিহ ু তােৰ মত

থািক পৰ ৰক হণ কৰক। ৩ শাি ৰ ব নত থািক আ াৰ ঐক

ৰািখবৈল য ৱান হওক। ৪ শৰীৰ এক আৰু আ াও এক; িঠক সইদেৰ

আেপানােলাক সকেলা এক আম ণৰ আশাৰ কাৰেণ আমি ত হ’ল৷ ৫

এজেনই ভু, এক িব াস, এক বাি আৰু ৬ এজেনই ঈ ৰ, িয জন

সকেলােৰ িপত;ৃ তওঁ সকেলােৰ ওপৰত, সকেলােত ব া আৰু সকেলােৰ

অ ৰত আেছ। ৭ ী ই িয পিৰমাণৰ বৰ দান আমাৰ কাৰেণ ৰািখেছ,

সই পিৰমাণ অ সােৰ আমাক িতজনেক দান কিৰেছ। ৮ শা ত িলখাৰ

দেৰ, তওঁ ওপৰৈল উিঠল, ব ীয়াৰ সকলক ব ী কিৰ িনেল, আৰু লাক

সকলক নানা বৰ দান িদেল। ৯ যিতয়া কাৱা হেছ, “ তওঁ ওপৰৈল

উিঠল” ইয়াৰ অথ িক? এই কথাত এইেটােৱ বজুা নাযায় ন, য তওঁ

পিৃথৱীৰ তল ভাগৈলও নািমিছল? ১০ িয জন নািমিছল, তওঁ সই

এেকই ব ি ; িয জেন সকেলা পণূ কিৰবৰ কাৰেণ আকাশতৈক ব ত

ওপৰৈল উিঠল। ১১ সই ী ই লাক সকলক এইৰেূপ বৰ দান িদেল;

িকছুমানক পাঁচিন, িকছুমানক ভাৱবাদী, িকছুমানক ভবাতা চাৰক,

িকছুমানক পালক আৰু িশ ক হবৈল মতা িদেল। ১২ ঈ ৰৰ পিব

লাক সকলক ত কিৰবৰ বােব পিৰচযাৰ কায কিৰবৈল আৰু ী ৰ

শৰীৰ বিৃ কিৰবৈল তওঁ এই সকেলা বৰ দান িদেল। ১৩ যিতয়াৈলেক

আিম সকেলােৱ ঈ ৰৰ পু িবষয়ক িব াসৰ আৰু ানৰ ঐক তাত এক

নহও আৰু স ণূ িস তা অথাৎ ী ৰ িনিচনাৈক স ণূ িস নহওঁ,

তিতয়াৈলেক আিম কায কিৰ বিৃ পাই থািকম। ১৪ তিতয়া পণুৰ আিম

িশ ৰ িনিচনা হ নাথােকা। াি জনক ৱ নাৰ ধতূতাত মা হৰ ছলনাৰ

াৰা ভুল িশ া পাই বতাহত ঢলং‐পলং হ ইফােল িসফােল িনয়া নহওঁ।

১৫ িক ু মৰ সেত সত কথা কম আৰু সকেলাভােৱ িয ী মৰূ ৰপূ,

তওঁৰ উে েশ সকেলা িবষয়ত আিম বিৃ পাম। ১৬ মা হৰ শৰীৰৰ

অ েবাৰ যেনদেৰ এেকলেগ যু হ থােক আৰু সইেবােৰ কৰণীয়

কায সাধন কিৰ গােটই শৰীৰৰ বিৃ কেৰ, সইদেৰ ী ৰ পৰা উৎপ

হাৱা সকেলা িব াসী, ী ৰ শৰীৰত সংযু আৰু সংল হ পৰ ৰৰ

সেত মত একি ত হ বিৃ সাধন কেৰ। িকয়েনা শৰীৰৰ অ ‐ ত

পৰ ৰৰ ওপৰত িনভৰশীল। ১৭এেতেক ভু যীচুৰ হ মই দঢ়ৃভােৱ কওঁ

য, িব াস নকৰা অনা‐ই দী লাক সকলৰ দেৰ আেপানােলােক জীৱন‐

যাপন নকিৰব। িকয়েনা তওঁেলাকৰ মনৰ িচ া অসাৰ। ১৮ িকয়েনা

ভাল‐ বয়া িবষয়ত তওঁেলাকৰ দয় অ কাৰময় আিছল। তওঁেলােক

দেয়েৰ কিঠনতাৰ কাৰেণ তওঁৰ বাতা িনবৈল িনিবচােৰ আৰু সই

বােবই যীচুেৱ আমাক িদয়া অন জীৱনৰ পৰা তওঁেলাক বি ত হ

থােক। ১৯ তওঁেলাকৰ িবেবক অসাৰ হেছ; তওঁেলাক সকেলা কাৰৰ

লাভত পিৰ অ িচ কমেবাৰত িল হ কামনাৰ হাতত িনজক শাধাই

িদেছ। ২০ িক ু আেপানােলাক হেল ী ৰ িবষেয় এইেবাৰ িশ া পাৱা

নাই; ২১আেপানােলােক তওঁৰ িবষেয় িনেছ আৰু যীচুত থকা সত তাৰ

িবষেয়ও িশ া পােল, ২২আেপানােলােক ৱ নাপণূ অিভলাষত ন

হাৱা পৰুাতন পৰুষু অথাৎ পবূকালৰ জীৱন‐যাপনৰ ব ন সােলাকাই

থবৈল িশ া পােল। ২৩ সই িশ া অ সােৰ আেপানােলাক যন িনজৰ

িনজৰ মনৰ আ াত পনুৰায় নতুন হ উিঠ, ২৪ সত তাৰ ধািমকতা আৰু

পিব তাত ঈ ৰৰ িতমিূতৰ দেৰ স ৃ হাৱা নতুন পৰুষুক যন িপি ব

পােৰ। ২৫ সেয়, আেপানােলােক িমছা এিৰ, িতজেন িনজ িনজ ওচৰ

চুবৰুীয়াই সেত সত আলাপ কৰক; িকয়েনা আিম ইজেন িসজনৰ অ ‐

ত হ আেছাঁ। ২৬ ু হ তাৰ ভাৱত পাপ নকিৰব; বিল মাৰ নৗ

যাওঁেতই আেপানােলাকৰ কাপ শা হওক; ২৭আেপানােলােক চয়তানক

েযাগ িনিদব। ২৮ িয জেন চুৰ কেৰ, তওঁ পনুৰ চুৰ নকৰক; িক ু

অভাৱত পৰা লাকক দান কিৰবৈল সমথ হবৰ কাৰেণ, িনজ হােতেৰ সৎ

ব ৱসায়ত পিৰ ম কৰক। ২৯আেপানােলাকৰ মখুৰ পৰা কােনা বয়া

কথা নালাওক, িক ু না সকলক অ হ দান কিৰবৈল ভাল কথা কওক।

৩০ মিু িদনৰ অেথ ঈ ৰৰ িয পিব আ াত আেপানােলাকক মাহৰ

মৰা হল, তওঁক অস ু নকিৰব। ৩১ সকেলা কটুবাক , খং, াধ, ‐

কািজয়া, িন া আটাই িহংসােৰ সেত এই সকেলা আেপানােলাকৰ পৰা

দূৰ হওক। ৩২ পৰ ৰৰ িত হশীল হওক আৰু কামল িচ ৰ লাক

হওক; ঈ েৰ আেপানােলাকক যেনৈক ী ত মা কিৰেল, তেনৈক

আেপানােলােকও পৰ েৰ মা কৰক।

৫ এেতেক আেপানােলাক ঈ ৰৰ ি য় স ান িহচােপ তওঁৰ অ কাৰী

হওক। ২ ীে যেনৈক আেপানােলাকক ম কিৰেল আৰু আমাৰ

কাৰেণ ঈ ৰৰ উে েশ গ যু নেবদ আৰু বিল ৰেূপ িনজেক

শাধাই িদেল, তেনৈক আেপানােলােকও মৰ পথত চলক। ৩

আেপানােলাকৰ মাজত যন ব িভচাৰ আিদ কােনা ধৰণৰ অৈনিতক বা

অ িচ কম আৰু লাভ নাথাকক; সইেবাৰৰ িবষেয় কথা‐বাতাও নহওক;

ঈ ৰৰ পিব লাকৰ এেয় উিচত; ৪আেপানােলাকৰ কথা‐বাতা মা

ধ বাদযু হওক। ল াজনক অি লতা, িনেবাধ বলকিন, িন মানৰ

ৰিসকতা আেপানােলাকৰ মাজত নহওক। ৫আেপানােলােক িন েয় জােন

য, িয সকেল ব িভচাৰ কেৰ বা িয সকল অ িচ আৰু লভুীয়া, িয সকলক

মিূতপজূক বিুল কাৱা হয়, তওঁেলাকৰ কাৰেণ ী ৰ আৰু ঈ ৰৰ ৰাজ ত

কােনা ান নাই। ৬ অনথক বাক ৰ াৰা আেপানােলাকক ভুলাবৈল

কােকা িনিদব; িকয়েনা এইেবাৰৰ কাৰেণ অবাধ তাৰ স ান সকলৰ

ওপৰৈল ঈ ৰৰ াধ নািম আেহ। ৭ গিতেক, আেপানােলাক তওঁেলাকৰ

সহভাগী নহব। ৮ িকয়েনা পবূেত আেপানােলাক যিদও আ াৰত আিছল

িক ু এিতয়া ভুত সংযু হ পাহৰত আেছ। সেয় পাহৰৰ স ান



ইিফচীয়া637

সকলৰ দেৰ জীৱন‐যাপন কৰক। ৯ কাৰণ সকেলা ম লভাৱ, ধািমকতা

আৰু সত তাই হেছ পাহৰৰ ফল। ১০ ইয়াৰ াৰাই আেপানােলােক

ভুৰ সে াষজনক িক, সই িবষেয় িবেবচনা কিৰ িনণয় কিৰব পািৰব।

১১আ াৰৰ ফলহীন কাযেবাৰৰ অংশীদাৰ নহব; বৰং সইেবাৰৰ দাষ

দখৱুাই িদয়ক; ১২ িকয়েনা তওঁেলােক পেুত িয িয কেৰ, সইেবাৰ

উ াৰণ কিৰবৈলেকা লাজৰ িবষয়। ১৩ পাহৰৰ াৰাই সকেলা কািশত

হয় ১৪ িকয়েনা পাহৰেত সকেলা হ পেৰ। সই বােব কাৱা হেছ:

“ হ টাপিনওৱা জন সাৰ পাৱা আৰু মতৃ লাক সকলৰ মাজৰ পৰা উঠা;

তােত আেপানােলাকৰ ওপৰত ী ই পাহৰ িদব।” ১৫ এেতেক িকদেৰ

জীৱন‐যাপন কিৰেছ, তাৈল সাৱধােন দিৃ কৰক; অ ানৰ দেৰ নহয়,

িক ু ানীৰ দেৰ চলক; ১৬ সময়ক িকিন লব; িকয়েনা এই কাল ম ।

১৭ এই হতুেক আেপানােলাক িনে াধ নহব, িক ু ভুৰ ই া িক তাক

াত হওক। ১৮ া াৰেসেৰ মতলীয়া নহব; িকয়েনা তাত ন ািম আেছ;

িক ু পিব আ ােৰ পিৰপণূ হওক; ১৯ ধমগীত, িত‐গীত আৰু আি ক

গােনেৰ আেপানােলােক পৰ েৰ আেলাচনা কৰক আৰু ভুৰ উে েশ

দেয়েৰ গান আৰু সংশা কৰক। ২০ সদায় আমাৰ ভু যীচু ী ৰ

নােমেৰ সকেলা িবষয়ৰ কাৰেণ িপতৃ ঈ ৰৰ ধ বাদ কৰক। ২১ ী ৰ

ভয়ত ইজেন িসজনৰ বশীভূত হওক। ২২ হ ভাযা সকল, আেপানােলাক

যেনৈক ভুৰ, তেনৈক িনজ িনজ ামীেৰা বশীভূত হওক; ২৩ িকয়েনা

ী যেনৈক ম লীৰ মৰূ আৰু িনেজই শৰীৰৰ াণকতা, তেনৈক ামীও

ভায াৰ মৰূ ৰপূ হেছ। ২৪ ম লী যেনৈক ী ৰ বশীভূত, তেনৈক

সকেলা িবষয়ত ভাযা সকেলা িনজ িনজ ামীৰ বশীভূত হওক। ২৫

হ পৰুষু সকল, ীে ষেনৈক ম লীক ম কিৰেল আৰু তাৰ কাৰেণ

িনজেক শাধাই িদেল, তেনৈক আেপানােলােকও িনজ িনজ ভাযাক ম

কৰক; ২৬ ম লী যন পিব হয়, তাৰ বােব তওঁ আমাক বাক ৰপূ

জল ানত ধইু িচ কিৰেল। ২৭ তওঁ ম লীক পিৰ াৰ কিৰেল যােত

তওঁ িনজৰ আগত ম লীক গৗৰৱময়, দাগ থকা বা শােটাৰা পৰা আিদ

কিৰ এেকা ঘণূ নথকা, পিব আৰু িন ল ৰেূপ উপি ত কিৰব পােৰ।

২৮ সইদেৰ ামী সকেল িনজ িনজ ভাযাক, িনজ িনজ শৰীৰ বিুল ম

কৰা উিচত। িয জেন িনজ ভাযাক ম কেৰ, তওঁ িনজেকই ম কেৰ।

২৯ িকয়েনা কােনও িনজৰ শৰীৰক কিতয়াও ঘণৃা নকেৰ; িক ু পিৰপু

কিৰ তাৰ য লয়। সইদেৰ ী েয়া ম লীক ভালপায়। ৩০ কাৰণ আিম

তওঁৰ শৰীৰৰ অ ‐ ত । ৩১ ‘এই কাৰেণ মা েহ িনজৰ িপত‐ৃমাতকৃ

এিৰ, িনজ িতেৰাতাত আস হব আৰু তােত েয়া এক দহ হব।’ ৩২ ই

এক মহান গাপন সত , িক ু মই আচলেত ী আৰু তওঁৰ ম লীৰ

িবষেয়েহ কেছাঁ। ৩৩ িয িক নহওক, আেপানােলাক িতজেন িনজ িনজ

ভাযাক িনজৰ িনিচনাৈক ম কৰক আৰু ভায ােয়া উিচত মেত িনজৰ

ামীক স ান কৰক।

৬ হ স ান সকল, তামােলাক িপত‐ৃমাতৰৃ আ াধীন হাৱা; িকয়েনা

ঈ ৰৰ, দিৃ ত এেয় উিচত। ২ “ তামােলােক িনজৰ িপত‐ৃমাতকৃ

স ান কৰা” এেয় িত াযু থম আ া। ৩ তিতয়ােহ তামােলাকৰ

কল াণ হব আৰু পিৃথৱীত দীঘায়ৈুল জীিৱত থািকবা।” ৪ হ িপতৃ সকল,

আেপানােলােক িনজ িনজ স ান সকলৰ খং নােতােলাব; িক ু ভুৰ

িশ া আৰু অ শাসনত তওঁেলাকক িতপালন কৰক। ৫ দাস সকল,

তামােলাক যেনৈক ী ৰ, তেনৈক গভীৰ আ িৰক া আৰু ক েনেৰ

সেত িনজ িনজ জগতৰ ভু সকলৰ আ াধীন হাৱা; ৬ কৱল চ ‐

চাকৰৰ দেৰ মা হৰ সে াষজনক নৈহ, বৰং িনজেক ী ৰ দাস ৰেূপ

আ িৰকতােৰ ঈ ৰৰ ই া পালন কিৰ ভু সকলৰ সৱাকম কৰা।

৭ তামােলােক আন মেনেৰ এেনদেৰ কাম কিৰবা যােত মা হক

নহয় ঈ ৰৰেহ সৱা কিৰছা। ৮ মনত ৰািখবা, তামােলাক দাস বা

াধীন িযেয়ই নেহাৱা িতজেন সকেলা সৎক ৰ কাৰেণ িনেজ ভুৰ

পৰা পৰু াৰ পাবা। ৯আেপানােলাক িয সকল ভু, আেপানােলােকও

আেপানােলাকৰ দাস সকলক সই এেক ব ৱহাৰ কৰক। তওঁেলাকক ভয়

নেদখৱুাই এিৰ িদয়ক, কাৰণ আেপানােলােক জােন য গত তওঁেলাক

আৰু আেপানােলাকৰ এেকই হব আৰু তওঁত কােনা প পাত নাই। ১০

অৱেশষত, ভুত আৰু তওঁৰ শি ৰ পৰা মত বলৱ হওক। ১১ ঈ ৰৰ

আটাই যু ৰ সাজ িপি লওঁক যােত চয়তানৰ নানা িবধ কৗশলৰ িবৰেু

িথয় হব পােৰ। ১২ িকয়েনা ৰ আৰু মাংসৰ সেত আমাৰ মালযু

হাৱা নাই; িক ু আিধপত , মতা, এই অ কাৰ যগুৰ শাসনকতা, আৰু

গীয় ঠাইেবাৰৰ ম শি ৰ দলেবাৰৰ সেত হেছ। (aiōn g165) ১৩

এই হতুেক, আেপানােলােক ঈ ৰৰ আটাই সাজ‐ পাছাক িপি লওঁক;

ম িদনত চয়তানক িতেৰাধ কিৰবৈল সমথ হবৰ কাৰেণ সকেলােক

িস কিৰ িথেৰ থাকক। ১৪ এেতেক সেত েৰ কঁকাল বাি , ধািমকতাৰ

বু বিৰ িপি , ১৫ শাি ৰ ভবাতা ঘাষণাৰ কাৰেণ ততাৰ ভিৰত

জাতা িপি িথেৰ থাকক। ১৬ িযেহেৰ আেপানােলােক সকেলা পাপ

শি ৰ অি ময় শৰ সমহূ মাব পােৰ, এেন িব াসৰ ঢাল লওঁক: ১৭

পিৰ াণ িশৰ াণ আৰু আ াৰ তেৰাৱালৰপূ ঈ ৰৰ বাক হণ কৰক।

১৮ সকেলা াথনা আৰু িনেবদেনেৰ সকেলা সময়েত আ াত াথনা

কৰক; আৰু ইয়াৰ কাৰেণ পৰ িদ, ঈ ৰৰ সকেলা পিব লাকৰ কাৰেণ

স ণূ ধয আৰু িনেবদনত লািগ থাকক। ১৯ মাৰ কাৰেণও াথনা

কিৰব, যােত ভবাতাৰ িনগঢ়ূ‐ত সাহেসেৰ চাৰ কিৰবৈল মই মখু

মিলবৰ সময়ত উপযু কথা মাক িদয়া হয়৷ ২০ িকয়েনা মই ভবাতাৰ

কাৰেণ িশকিলেৰ ব া হও এজন ৰাজদূতৰ কাম কিৰেছাঁ৷ াথনা কিৰব,

ব ীশালেতা িযভােৱ ভবাতা কাৱা উিচত, মই সইভােৱ যন সাহেসেৰ

কবৈল পািৰম৷ ২১ মই কেন আেছাঁ, িক কিৰেছাঁ, সই িবষেয় ি য়

ভাই আৰু ভুৰ িব াসী সৱক তুিখকৰ পৰা সকেলা জািনব পািৰব৷

২২ আেপানােলােক যন আমাৰ িবষেয় জািনব পােৰ আৰু তওঁ যন

আেপানােলাকৰ দয়ত আ াস িদেয়, এই আশেয়েৰই মই তওঁক

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােলাঁ। ২৩ িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ই

ভাই সকলক শাি আৰু িব াস সিহত ম দান কৰক। ২৪আমাৰ ভু

যীচু ী ৰ িত িয সকেল অ য় ম কেৰ, সই সকেলােৰ লগত অ হ

থাকক।
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১ ী যীচুৰ দাস পৗল আৰু তীমিথয়, ী যীচুত থকা িয সকল

পিব লাক িফিলপীত আেছ তেখত সকলৰ সেত তেখত সকলৰ

অধ আৰু পিৰচাৰক সকলৰ সমীপৈল। ২আমাৰ িপতৃ ঈ ৰ আৰু

ভু যীচু ী ৰ পৰা আেপানােলাকৈল অ হ আৰু শাি হওক। ৩

মই আেপানােলাকৰ িতেটা ভােৱেৰ মাৰ ঈ ৰৰ ধ বাদ কেৰাঁ৷ ৪

িতবােৰ মই আেপানােলাকৰ বােব াথনা কেৰাঁ, এয়া সদায় এটা

আন ৰ িনেবদন হয়৷ ৫ থম িদনেৰ পৰা এিতয়াৈলেক ভবাতা

ঘাষণাৰ কাযত আেপানােলাকৰ সহভািগতা থকাৰ বােব মই ধ বাদ

কেৰাঁ৷ ৬ িয জেন আেপানােলাকত সৎকম আৰ কিৰেল, সই জেন যীচু

ী ৰ আগমণৰ িদনৈলেক িস কিৰ থািকব বিুল দঢ়ৃ ত য় কিৰেলাঁ৷

৭আেপানােলাক সকেলােৰ িবষেয় এেন ায় ভাব ৰখা মাৰ উিচত;

কাৰণ আেপানােলাক মাৰ দয়ত আেছ৷ িকয়েনা মই ব ী অৱ হাত

থােকােত আৰু ভবাতাৰ প ত উ ৰ আৰু মাণ িদয়া কথাত িয অ হ

পােলাঁ, তােৰ আেপানােলােকা সহভাগী হেছ। ৮ কাৰণ ী যীচুৰ হত

মই আেপানােলাকৰ কাৰেণ িকমান হািবয়াহ কেৰাঁ, সই িবষেয় ঈ ৰ

মাৰ সা ী আেছ। ৯আৰু মই াথনা কিৰ আেছাঁ যােত আেপানােলােক

ম, ান আৰু সকেলা িবেবচনাত অিধক অিধকৈক উপিচ পেৰ৷ ১০

মই াথনা কেৰাঁ, আেপানােলােক যােত িয িয , সইেবাৰ িবেবচনা

কিৰ, সইদেৰ িনণয় কিৰব পােৰ আৰু এইদেৰ ী ৰ িদনৰ অেপ ােৰ

িনেদাষী আৰু িনিব হওক৷ ১১ িনেবদন কেৰাঁ, আেপানােলাক যন

ঈ ৰৰ মিহমা আৰু শংসাৰ অেথ, যীচু ী ৰ যােগিদ ধািমকতাৰ

ফেলেৰ পিৰপণূ হয়। ১২ এিতয়া হ ভাই সকল, আেপানােলােক এই

কথা জািন লাৱােতা মই ই া কেৰাঁ য, মাৈল িয িয ঘিটল, সইেবাৰ

ভবাতাৰ বােব বাধা হাৱাৰ িবপৰীেত বিৃ ৰ অেথেহ ঘিটল। ১৩ কাৰণ

ী ত মাৰ িয ব ন, সেয় গােটই ি টিৰয়মত আৰু আন সকেলােৰ

আগত কািশত হ’ল৷ ১৪আৰু সেয় ী ত থকা ভাই সকলৰ অিধক

ভােগ মই ব নত থকা অৱ হাত ভুত দঢ়ৃ িব াস ৰািখেছ, আৰু ঈ ৰৰ

বাক িনভয়ৰেূপ ক’বৈল অিধক সাহস কিৰেছ। ১৫ কােনা কােনােৱ

ঈষােৰ আৰু িববােদেৰ আৰু কােনা কােনােৱ স ােৱেৰ ী ক ঘাষণা

কেৰ৷ ১৬ এভােগ মৰ কাৰেণ ঘাষণা কেৰ, ইয়াৰ িচন ৰেূপ মই

ভবাতাৰ প ত উ ৰ িদবৈল িনযু হেছাঁ বিুল জািনেছাঁ। ১৭ িক ু

িকছুমােন াথপৰতােৰ আৰু আ িৰকতাহীন ভােৱ ী ক চাৰ কেৰ,

তেখত সকেল ভােবেৰ নহয়, িক ু মাৰ ব ন শযু কিৰবৰ

আশেয়েৰেহ তােক কেৰ। ১৮ তােতই বা িক হ’ল? কপেটেৰই হওক বা

সেত েৰই হওক, কােনা কােৰ ী চািৰত হ আেছ; ইয়ােত মই

আন েহ কিৰেছাঁ, আৰু আন কিৰ থািকম। ১৯ িকয়েনা মই জােনা য,

আেপানােলাকৰ াথনা আৰু যীচু ী ৰ আ াৰ উপকাৰৰ যােগিদ মাৰ

পিৰ াণৰ অেথ, সেয় মাৈল ঘিটব৷ ২০ এেয় মাৰ আকাং া আৰু আশা

িস হ’ব য, মই কােনামেত লি ত নহম৷ িক ু সাহেসেৰ যেনৈক

সদায়, তেনৈক এিতয়াও জীৱনৰ াৰাই হওক বা মৰণৰ াৰােয়ই হওক,

মাৰ শৰীৰত ী মিহমাি ত হ’ব। ২১ িকয়েনা মাৰ পে জীয়াই

থকা হেছ ী , মৰাই হেছ লাভ। ২২ িক ু মাংসত জীয়াই থকাই যিদ

মাৰ পে কমৰ ফল উৎপ কেৰাঁতা হয়, তেনহেল কানেটা মেনানীত

কিৰম, সই িবষেয় মই নাজােনা৷ ২৩ িক ু মই এই টাৰ চপাৰ মাজত

সামাই আেছাঁ৷ ইয়াৰ পৰা গ, ী ৰ লগত থািকবৈল মাৰ ই া; িকয়েনা

সেয় অিত অিধক েণ উ ম! ২৪ িক ু এিতয়া আেপানােলাকৰ কাৰেণ

শৰীৰত জীিৱত থকাই অিধক েয়াজন হেছ। ২৫আৰু ইয়ােক মই দঢ়ৃ

ত য় কিৰ থািকম বিুল জািনেছাঁ; হয়, আৰু িব াসত আেপানােলাকৰ

বিৃ আৰু আন হ’বৰ বােব আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থািকবৈল

পাম৷ ২৬ মাৰ বােব আেপানােলাকৰ াঘাৰ কাৰণ ী যীচুত উপিচ

পৰা উিচত, িযেহতু মই আেপানােলাকৰ সেত পনুৰাই উপি ত আেছাঁ৷

২৭ মই যিদ আেপানােলাকক চাবৈল যাওঁ, নাইবা অ পি েতা থােকা,

তথািপ আেপানােলােক য এক আ ােৰ িথৰ হ আেছ আৰু এক মেনেৰ

ভবাতাৰ সম ীয় িব াসৰ পে াণপণ কিৰেছ, সই িবষেয় যন

আেপানােলাকৰ পৰা িনবৈল পাম, ইয়াৰ বােবই আেপানােলােক ী ৰ

ভবাতাৰ যাগ জীৱন‐যাপন কৰক, এেয় মা মাৰ িনেবদন। ২৮

আেপানােলাকৰ িবৰু ী সকলৰ বােব কােনা িবষয়ত াসযু নহ’ব;

সেয় তেখত সকলৰ অেথ িবনাশ, িক ু আেপানােলাকৰ অেথ ঈ ৰৰ

পৰাই পিৰ াণৰ মাণ হয়। ২৯ িকয়েনা, ী ত কৱল িব াস কিৰবৈল

নহয়, িক ু ী ৰ কাৰেণ খ ভাগ কিৰবৈলেকা, আেপানােলাকক তওঁৰ

কাৰেণ অ হ দান কৰা হ’ল, ৩০ িযেহতু আেপানােলােক আেগেয় মাক

িয ৰপূত যু কৰা দিখেল, আৰু এিতয়াও কিৰ থকা িনেছ, সইদেৰ

আেপানােলােকও যু কৰক৷

২ এেতেক ী ত যিদ কােনা আ াস, মৰ যিদ কােনা সা না,

আ াৰ যিদ কােনা সহভািগতা আৰু কােনা হ আৰু দয়া থােক,

২ তেনহেল আেপানােলােক এেক িবষয় ভািব, এক মৰ, এক মনৰ

আৰু এক ভাবৰ লাক হ মাৰ আন পিৰপণূ কৰক৷ ৩আেপানােলােক

িবেৰাধ বা অনথক দেপেৰ এেকা নকিৰব; িক ু ন ভােব েত েক

িনজতৈক অ◌ানক উ ম বিুল মা কৰক৷ ৪ িতজেন িনজৰ িবষেয় নহয়,

িক ু অ◌ানৰ িবষেয় ভাবক। ৫ ী যীচুত িয ভাব, সেয় আেপানােলাকৰ

হওক, ৬ িয জনৰ অি ঈ ৰ‐ৰপূী আিছল৷ তওঁ ঈ ৰৰ সমান হেলও

তাক কািঢ় লাৱা বিুল নামািনেল৷ ৭ বৰং িনজেক শণূ কিৰেল৷ আৰু

তওঁ দাসৰ ৰপূ ধাৰণ কিৰেল৷ তওঁ মা হৰ িনিচনা হ অৱতীণ হ’ল৷

আৰু তওঁ আকাৰ‐ কাৰত মা হৰ দেৰ হ’ল৷ ৮ তওঁ িনজেক সৰু কিৰ

মতুৃ ৈলেক, এেন িক ু চীয় মতুৃ ৈলেক আ াধীন হ’ল। ৯ এই কাৰেণ

ঈ েৰ তওঁক অিত ওখ পদ িদেল, আৰু সকেলা নামতৈক সই

নাম তওঁক দান কিৰেল, ১০ যােত গত, পিৃথৱীত আৰু পিৃথৱীৰ তলত

িনবাস কৰা সকেলােৱ যীচুৰ নামত আঁঠু লয়৷ ১১ আৰু যীচু ী য

ভু, ইয়াক যন িপতৃ ঈ ৰৰ মিহমাৰ অেথ সকেলা িজভাই ীকাৰ

কেৰ৷ ১২ এেতেক, হ মাৰ ি য় সকল, আেপানােলােক যেনৈক সদায়

আ াধীন আিছল, তেনৈক মাৰ সা ােত িয ৰপূ, কৱল সইদেৰ নহয়,

িক ু এিতয়া মাৰ অ পি িতেতা অিধকৈক ভয় আৰু ক েনেৰ িনজ

িনজ পিৰ াণ স কৰক৷ ১৩ িকয়েনা ঈ েৰ িনজৰ িহত‐স ৰ

কাৰেণ আেপানােলাকৰ অ ৰত ই া কেৰাঁতা আৰু কায সাধন কেৰাঁতা,

এই উভয়ৰ সাধনকতা হেছ। ১৪ িববাদ আৰু তক‐িবতক নােহাৱাৈক

সকেলা কম কৰক; ১৫ যােত ঈ ৰৰ িন ল স ান হ’বৰ কাৰেণ,

আেপানােলাক যন পিব , িনে াষী আৰু হয় আৰু জগতত িয িটল

আৰু িবপথগামী লাক আেছ, তেখত সকলৰ মাজত আেপানােলাক দীি

ৰপূ হওক৷ ১৬ জীৱনৰ বাক ধাৰণ কৰক, এেয় ী ৰ আগমণৰ িদনত

মাৰ বােব াঘাৰ কাৰণ হ’ব; িকয়েনা মই বথৃা দৗৰ মৰা নাই আৰু

বথৃা পিৰ েমা কৰা নাই। ১৭ িক ু আেপানােলাকৰ িব াসৰপূ য ত

আৰু সৱাৰ কাযত, যিদওবা মই নেবদ ৰেূপ ঢলা যাওঁ, তথািপ মই

আন কেৰাঁ; আৰু আেপানােলাক সকেলােৰ সেত আন কেৰাঁ। ১৮

এই িবষেয় আেপানােলােকও আন কৰক আৰু মােৰ সেত আন

কৰক৷ ১৯ িক ু আেপানােলাকৰ িবষেয় জািনবৈল পাৱাত মই যন স ু

হ’ম, এই কাৰেণ সানকােল আেপানােলাকৰ তাৈল তীমিথয়ক পঠাবৰ

বােব মই ভু যীচুত আশা কিৰেছাঁ। ২০ িকয়েনা আেপানােলাকৰ িবষেয়

সঁচাৈক িচ া কিৰবৈল তীমিথয়ৰ মনৰ দেৰ আন লাক মাৰ কােনা

নাই। ২১ কাৰণ সকেলােৱ যীচু ী ৰ িবষেয় নহয়, িনজৰ িবষেয়েহ চ া

কেৰ। ২২ িক ু আেপানােলােক তীমিথয়ৰ পৰী ািস ণৰ িবষেয় জােন,

কাৰণ তওঁ িপতৰৃ লগত পু যেন, তেনৈক মাৰ লগেতা ভবাতাৰ

অেথ সৱাকম কিৰেল৷ ২৩ এেতেক মাৰ িক ঘিটব, সই িবষেয় জনা

মা েক তওঁক পিঠয়াবৰ বােব মই আশা কিৰেছাঁ৷ ২৪ িক ু মই িনেজও

সানকােল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাম বিুল ভুত িব াস কিৰেছাঁ। ২৫

মাৰ অভাবত সৱা ষা কেৰাঁতা আেপানােলাকৰ পাঁচিন, অথচ মাৰ

ভাই, সহকাৰী আৰু সহেসনা িয ইপা দীত, তেখতক আেপানােলাকৰ
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তাৈল পিঠয়াবৈল মই েয়াজন দিখেলাঁ৷ ২৬ িকয়েনা তেখত নিৰয়াত

পৰা বাতা আেপানােলােক িনেল, তওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণ অিতশয়

হািবয়াহ কিৰিছল আৰু তওঁ বৰ উিদ হিছল। ২৭ তেখত নিৰয়াত পিৰ

মতৃ ায় হিছল হয়, িক ু ঈ েৰ তওঁৈল দয়া কিৰেল৷ অকল তওঁৈল

নহয়, িক ু মাৰ খৰ ওপিৰ খ যন নঘেট, এই কাৰেণ, মাৈলেকা

দয়া কিৰেল। ২৮ এেতেক আেপানােলােক তওঁক পনুৰাই দিখ যন

আনি ত হয় আৰু মাৰ শােকা যন কম হয়, এই কাৰেণ তেখতক

পিঠয়াবৈল ই া কিৰেলাঁ৷ ২৯ স ণূ আনে েৰ আেপানােলােক ভুত

থািক ইপা দীতক হণ কিৰব আৰু তেন ৱা মা হক আদৰণীয় ান

কিৰব, ৩০ িকয়েনা মাৰ সৱা ষাত আেপানােলাকৰ িয িয ু িট

আিছল, তাক স ণূ কিৰবৈল, তেখত াণপণ কিৰ ী ৰ কাযৰ কাৰেণ

মতৃ ায় হিছল।

৩ শষেত, হ মাৰ ভাই সকল, ভুত আন কৰক। এই এেক কথােক

আেপানােলাকৈল িলিখবৰ বােব মাৰ কােনা সমস া হাৱা নাই

আৰু সইেবােৰ আেপানােলাকক িনৰাপেদ ৰািখব৷ ২ সই ৰহঁতৈল

সাৱধােন থািকব৷ সই কাৰী সকলৰ িত সাৱধান হওক আৰু িয

সকেল িছ ‐িভ কিৰব িবচােৰ, িসহঁতৈলেকা সাৱধােন থাকক। ৩ িকয়েনা

আিম হ কৃতেত চু ৎ হাৱা লাক৷ আিম ঈ ৰৰ আ ােৰ আৰাধনা

কেৰাঁ আৰু ী যীচুত গৗৰৱ কেৰাঁ আৰু মাংসত এেকা ভাৰসা নকেৰাঁ। ৪

তথািপ মই হ’ ল মাংসেতা ভাৰসা কিৰেল কিৰব পােৰাঁ৷ কােনােৱ যিদ

মাংসত ভাৰসা কিৰব পােৰ বিুল ভােব, তেনহেল তাতৈক মই অিধক

ভাৰসা কিৰব পােৰাঁ। ৫ মই অ ম িদনত চু ৎ হাৱা ই ােয়ল জািতৰ,

িব ামীন ফদৰ, ই ী সকলৰ মাজৰ এজন আৰু িবধানৰ স ে এজন

ফৰীচী৷ ৬ মই উদ েমেৰ ম লীৰ তাড়নাকাৰী আৰু িবধানৰ ধািমকতাৰ

স ে িনেদাষী আিছেলাঁ৷ ৭ িক ু মাৰ পে িয িয লাভ আিছল, সই

সকেলােক ী ৰ কাৰেণ মই মলূ হীন যন মািনেলা; ৮ মাৰ ভু

ী যীচুৰ ানৰ উ মতাৰ কাৰেণ, মই সকেলােক মলূ হীন যনেহ

মািনেছা; আৰু তওঁৰ কাৰেণ সকেলােক অ া কিৰেলাঁ, যােত মই

তওঁক লাভ কিৰব পােৰাঁ৷ ৯আৰু এিতয়া মই তওঁক িবচািৰ পােলাঁ৷ মাৰ

িনজ ধািমকতা, বা িবধানৰ পৰা পাৱা ধািমকতােৰ ধািমক নহয়; ইয়াৰ

পিৰৱেত মই ী ত িব াস কৰাৰ াৰাই ঈ ৰৰ পৰা পাৱা ধািমকতােৰ,

ধািমক হেলাঁ৷ ১০ এই ধািমকতা তওঁক জনাৰ যােগিদ তওঁৰ পনুৰু ানৰ

শি আৰু তওঁৰ খেভাগৰ সহভািগতাত মই ী ৰ মতুৃ ৰ সমৰপূ হ

তওঁৰ াৰাই ৰপূা িৰত হেছাঁ; ১১ যােত কােনা কােৰ মতৃ লাকৰ

পনুৰু ানৰ ভাগী হ’ব পােৰাঁ৷ ১২ মই এইেবাৰ এিতয়াৈল হণ কিৰব পৰা

নাই, সই বােব মই এিতয়াও িস হাৱা নাই; িক ু িয কাৰণত ী যীচুৰ

াৰাই মাক িনয় ণ কৰা হ’ল, মই যন কােনা কােৰ সইেবাৰক মাৰ

অধীনত কিৰব পােৰাঁ, তাৰ বােব মই চিল আেছাঁ। ১৩ হ ভাই সকল, মই

য সয়া মাৰ অধীনত কিৰেলাঁ, সই িবষেয় এেন ভাব এিতয়াৈলেক

কৰা নাই; িক ু মই এই কাম কেৰাঁ: পাছত থকা সকেলােক পাহিৰ,

আগত থকা বাৰৈলেহ য কেৰাঁ৷ ১৪ ী যীচুত ঈ েৰ কৰা গীয়

আম ণৰ বটাৰ অেথ ঘাইৈক আগবািঢ় গ আেছাঁ। ১৫ এেতেক আিম

িযমান িস লাক আেছাঁ, সকেলােৱ সইৰেূপ ভাবক আৰু যিদ কােনা

িবষয়ত আেপানােলাকৰ অ ভাব থােক, তেনহেল ঈ েৰ সই িবষেয়

আেপানােলাকৈল কাশ কিৰব। ১৬ িয কাৰণেতই হওক, আিম িয পথত

এইিখিন পালন কেৰাঁ, তােতই যন অ সৰণ কিৰ চেলাঁ। ১৭ হ ভাই

সকল, আেপানােলােকও মাৰ অ কাৰী হওক আৰু আেপানােলাকৰ আিহ

ৰপূ িয আিম, আৰু আমাৰ দেৰ িয সকেল জীৱন‐যাপন কেৰ, তেখত

সকলক অ সৰণ কৰক। ১৮ মই আেপানােলাকক বােৰ বােৰ কেছাঁ,

এিতয়াও চ েলা তুিকেয়ই কওঁ, আেপানােলাকৰ অেনেক জীয়াই থািকও,

ী ৰ ু চৰ শ হ আেছ; ১৯ তেখত সকলৰ শষগিত স নাশ, পেটই

তেখত সকলৰ ঈ ৰ, িনজ িনজ লাজত তেখত সকলৰ গৗৰৱ আেছ,

তেখত সকেল পািথৱ িবষয়েবাৰৰ িবষেয় ভািব থােক। ২০ িকয়েনা আিম

িয ৰাজ ৰ মা হ, সই ৰাজ গত আেছ, আৰু গৰ পৰাই আিহব বিুল

আমাৰ াণকতা ভু যীচু ী ৈল অেপ া কিৰ আেছাঁ; ২১ তওঁ িয

কাযসাধক েণেৰ সকেলােক বশীভূত কিৰব পােৰ, তেনদেৰই তওঁ

আমাৰ এই নীহ অৱ াৰ শৰীৰক ৰপূা ৰ কিৰ, তওঁৰ তাপৰ শৰীৰৰ

সমৰপূ কিৰব।

৪ এেতেক, হ মাৰ ি য় আৰু ই ভাই সকল, আেপানােলােকই

মাৰ আন আৰু িকৰীিট ৰপূ; মৰ ব ু সকল, এেনদেৰই

ভুত আেপানােলােক ি েৰ থাকক৷ ২ মই ইবিদয়া আৰু চু ু খীক িবনয়

কিৰ আেছাঁ, ভুত তওঁেলাক যন এক মনৰ হয়। ৩ কৃতেত, মই

আেপানােলাকেকা িনেবদন কেৰাঁ, হ মাৰ সৎ ব ু সকল, আেপানােলােক

সই ভনী জনীক সহায় কৰক; িকয়েনা তেখত সকেল ীেম আৰু

মাৰ সহকাৰী সকলৰ সেত ভবাতাৰ বােব মাৰ সিহত াণপণ

কিৰিছল; আৰু এই লাক সকলৰ নাম জীৱন পু কত িলখা আেছ৷ ৪

আেপানােলােক ভুত সদায় আন কৰক; পনুৰায় কওঁ, আন কৰক।

৫আেপানােলাকৰ া ভাৱ সকেলা মা েহ জানক। ভু অহাৰ সময়

ওচৰ। ৬আেপানােলােক এেকাৈল িচ া নকিৰব, িক ু সকেলা িবষয়েত

আেপানােলাকৰ যাচনা, ধ বাদযু াথনা আৰু িনেবদেনেৰ সেত

ঈ ৰৰ আগত জেনাৱা হওক। ৭ তােত সকেলা বিু তৈক উ ম, িয

ঈ ৰৰ শাি , সেয় ী যীচুত আেপানােলাকৰ দয় আৰু ভাবনাক পহৰা

িদব। ৮ শষেত, হ ভাই সকল, িয িয সত , আদৰণীয়, ায়, ,

মময়, আৰু খ ািতযু িয কােনা সদ ণ আৰু িয কােনা শংসাযু ,

সইেবাৰ িবষয় আেলাচনা কৰক। ৯আেপানােলােক িয িয িশিকেল, হণ

কিৰেল, িনেল আৰু মাক যেন দিখেল, তেনদেৰ সকেলােৱ আচৰণ

কৰক; তােত শাি ৰ আঁকৰ ঈ ৰ আেপানােলাকৰ লগত থািকব। ১০ মই

ভুত অিতশয় আনি ত, কাৰণ মাৰ উপকাৰৰ অেথ আেপানােলাকৰ

িচ া শষত পনুৰজীিৱত হ’ল৷ যিদও আেপানােলােক আগেত িচ া

কিৰিছল, িক ু তিতয়া সহায় কিৰবৈল কােনা িবধা পাৱা নািছল। ১১

নাটিনৰ িবষেয় মই য এই কথা কেছাঁ, এেন নহয়; িকয়েনা মই সকেলা

ধৰণৰ অৱ ােত স ু হ থািকবৈল িশিকেলাঁ। ১২ মই অভাৱৰ সময়ত

থািকবৈল জােনা আৰু াচুযতাৰ সময়েটা থািকবৈল জােনা; সকেলা

িবষয়েত মই তৃ হ’বৈল আৰু ু িধত হ’বৈল, উপচয় ভাগ কিৰবৈল

আৰু অভাৱত থািকবৈল িশি ত হ’ লাঁ। ১৩ মই ী ৰ াৰাই সকেলা

কাম িস কিৰব পােৰাঁ, িকয়েনা তওঁ মাক বলৱান কেৰ। ১৪ তথািপ

আেপানােলাক য, মাৰ শত সহভাগী হ’ল, সই িবষেয় বৰ ভাল

কিৰেল। ১৫ হ িফিলপীয়া সকল, আেপানােলােক িনেজও জােন য

ভবাতা চাৰ কৰাৰ আৰ িণেত যিতয়া মই মািকদিনয়াৰ পৰা ান

কিৰিছেলাঁ, তিতয়া কােনা ম লীেয় দান িদয়া বা দান লাৱাৰ কথাত,

মাৰ সহভাগী নহ’ল; কৱল আেপানােলােকেহ হিছল; ১৬ এেন িক,

মই িথচলনীকীত থােকাঁেতও, আেপানােলােক এবাৰতৈক বিছ মাৰ

েয়াজনীয় উপকাৰ পিঠয়াইিছল। ১৭ মই য দান িবচািৰেছাঁ, সেয়

নহয়, িক ু আেপানােলাকৰ িহচাবত ব লাভজনক ফল দিখবৈলেহ

িবচািৰেছাঁ। ১৮ সকেলা িবষয়েত মাৰ চুৰতা আেছ৷ মই স ণূ হ’ লা৷

মই ইপা দীতৰ াৰাই আেপানােলাকৰ পৰা উপহাৰেবাৰ পােলাঁ, সয়া

গ ৰ আ াণ ৰপূ আৰু ঈ ৰৰ া আৰু সে াষজনক য ৰপূ৷

১৯আৰু মাৰ ঈ েৰ আেপানােলাকৰ সকেলা অভাৱ, তােপেৰ িনজ

ধন অ সােৰ ী যীচুত পণূ কিৰব। ২০ এিতয়া আমাৰ িপতৃ ঈ ৰৰ

মিহমা িচৰকাল হওক। আেমন। (aiōn g165) ২১ ী যীচুত থকা সকেলা

পিব লাকক ম লবাদ িদব। মাৰ লগৰ ভাই সকেল আেপানােলাকক

ম লবাদ কিৰেছ। ২২ সকেলা পিব লােক, িবেশষৈক চীজাৰৰ ঘৰৰ

লাক সকেল আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। ২৩ ভু যীচু ী ৰ

অ হ আেপানােলাকৰ আ াৰ লগত থাকক।
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১ ঈ ৰৰ ই াৰ াৰাই ী যীচুৰ িনযু পাঁচিন পৗল আৰু তীমিথয়

ভাই, ২ কলচীত থকা ী ত িব াসী ভাই আৰু পিব লাক সকলৰ

সমীপৈল। আমাৰ িপতৃ ঈ ৰৰ পৰা আেপানােলাকৈল অ হ আৰু

শাি হওক। ৩ আমাৰ ভু যীচু ী ৰ িপতৃ ঈ ৰক ধ বাদ জনায়

আেপানােলাকৰ কাৰেণ সদায় আিম াথনা কিৰ আেছাঁ৷ ৪আিম িনবৈল

পােলাঁ য, ী যীচুত আেপানােলাকৰ িয িব াস আৰু ঈ ৰৰ কাৰেণ

পথৃক কিৰ ৰখা পিব লাক সকলৰ িত িয ম আেছ, ৫ সইদেৰ

আেপানােলাকৰ কাৰেণও আশা‐ধনৰ িবষয় গত সাঁিচ থাৱা হেছ৷

আেপানােলাকৰ মাজত উপি ত হাৱা ভবাতাৰপূ সত তাৰ বাক থেম

িনেল; ৬আৰু িযিদনা আেপানােলােক সত ৰেূপ ঈ ৰৰ অ হৰ কথা

িনেল আৰু জািনেল, সই িদনাৰ পৰাই সই ভবাতা আেপানােলাকৰ

মাজত যেনৈক, গােটই জগতেতা তেনৈক উপি ত হ ফল ধিৰ বািঢ়

আেছ৷ ৭ সইেবাৰ আেপানােলােক আমাৰ ি য় সহদাস ইপা াৰ পৰাই

িশিকেল; তেখত আমাৰ কাৰেণ ী ৰ িব াসী পিৰচাৰক; ৮আৰু পিব

আ াৰ ণত আেপানােলাকৰ িয ম আেছ, তাক তেখেতই আমাৰ

আগত কাশ কিৰেল৷ ৯ এই কাৰেণ সই কথা না িদনেৰ পৰা, আিম

আেপানােলাকৰ বােব াথনা কিৰবৈল নিৰেলা, আেপানােলাক সকেলােৱ

আি ক ান আৰু বিু ৰ স ে ঈ ৰৰ ই া িবষয়ক ত ‐ ােনেৰ

পিৰপণূ হওক৷ ১০আিম এেন ধৰেণ াথনা কিৰ আেছাঁ যােত, সকেলা

ভােব স ু কিৰবৰ অেথ আেপানােলােক যন ভুত যাগ ৰেূপ জীৱন‐

যাপন কেৰ আৰু তওঁৰ সই ত ‐ ানত বািঢ় সকেলা সৎকমত ফলৱ

হয়৷ ১১আিম িনেবদন কেৰাঁ য, আেপানােলােক যন স ণূ সহন আৰু

িচৰসিহ ু তাৰ অেথ, তওঁৰ তাপৰ পৰা ম অ সােৰ সকেলা শি েৰ

শি ৱ হয়৷ ১২আিম িনেবদন কেৰাঁ আৰু আনে েৰ সেত তওঁৰ

ধ বাদ কেৰাঁ, কাৰণ িপতেৃয় আমাক পিব লাক সকলৰ িয অিধকাৰ

পাহৰত আেছ, সই অিধকাৰৰ অংশীদাৰ হ’বৈল যাগ কিৰেল৷ ১৩

তেৱঁই আমাক আ াৰৰ পৰা মৰ পৰা উ াৰ কিৰ িনজ মৰ পু ৰ

ৰাজ ত ানা ৰ কিৰ থ’ ল৷ ১৪ তওঁৰ সই পু ত আমাৰ মিু , পাপৰ

মা আেছ। ১৫ সই পু অদশৃ ঈ ৰৰ িতমিূত৷ তওঁ গােটই সিৃ ৰ

থমজাত; ১৬ িকয়েনা িয িয গত আৰু পিৃথৱীত, দশৃ আৰু অদশৃ ব

আেছ, সই সকেলােবাৰ তওঁেতই স ৃ হ’ল৷ িসংহাসন হওক বা ভু

হওক, আিধপত হওক বা মতা হওক, এই সকেলােবাৰ তওঁৰ াৰাই

আৰু তওঁৰ কাৰেণ সিৃ কৰা হ’ল৷ ১৭ তওঁ সকেলােৰ পবূৰ পৰা আেছ

আৰু সকেলােবাৰ তওঁেৰই িনয় ণত আেছ৷ ১৮ তেৱঁই হেছ, তওঁৰ

শৰীৰ ৰপূ ম লীৰ মৰূ৷ তেৱঁই াথিমক ািধকাৰী, তওঁ আিদ আৰু মতৃ

লাকৰ মাজৰ পৰা থমজাত এই কাৰেণ সকেলা িবষয়েত তওঁ অ গণ

হয়। ১৯ সই কাৰেণ ঈ েৰ আনে েৰ িস া ল’ ল য, তওঁত সকেলা

স ণূতা বাস কৰা উিচত; ২০আৰু তওঁৰ াৰাই সকেলােবাৰ তওঁেৰ

সেত িমলন সাধন কিৰেল৷ পিৃথৱীত থকা হওক বা গত থকা হওক,

তওঁৰ ু চৰ পু ৰ তজৰ াৰাই শাি াপন কিৰবৈল ঈ েৰ সকেলােত

ভাল দিখেল। ২১আেপানােলােকও পবূেত ঈ ৰৰ পৰা অস কীয় আৰু

মত থািক মেনেৰ শ হাৱা লাক আিছল৷ ২২ তথািপ ঈ েৰ তওঁৰ

দিৃ তআেপানােলাকক পিব , িন ল আৰু িনেদাষীৰেূপ উপি ত কিৰবৰ

বােব ী ৰ মাংসময় শৰীৰত মতুৃ ৰ াৰাই এিতয়া িমলন সাধন কিৰেল৷

২৩আেপানােলােক িয ভবাতা িনেছ, তােত যিদ িব াস কিৰ ি েৰ

থােক আৰু ভবাতাৰ পৰা উৎপ হাৱা িয আশা আেপানােলােক পােল,

সই আশাৰ মলূৰ পৰা যিদ আতিৰ নাযায়, তেনহেল ীে সকেলােবাৰ

স কিৰব আৰু গৰ তলত থকা সকেলা সিৃ ৰ মাজত সই এেক

ভবাতা চািৰত হ আেছ; মই পৗল, এই ভবাতাৰ এজন দাস৷ ২৪

এিতয়া আেপানােলাকৰ কাৰেণ মাৰ িয খেভাগ, তােতই মই আন

কিৰেছাঁ, আৰু ী ৰ নানা শৰ িয অৱিশ িখিন অপণূ হ আেছ, সই

িখিন মই তওঁৰ শৰীৰ ৰপূ ম লীৰ কাৰেণ মাৰ মাংসত পণূ কিৰেছাঁ।

২৫ সই বাক স ণূৈক চাৰ কিৰবৈল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈ েৰ

মাক িদয়া ঘৰিগৰীবাব অ সােৰ মই সই ম লীৰ পিৰচাৰক হেছাঁ৷ ২৬

সই িনগঢ়ূ‐ত যেুগ যেুগ আৰু পৰুেুষ পৰুেুষ আিছল, িক ু এিতয়া

তওঁৰ পিব লাকৰ আগত কািশত হেছ; (aiōn g165) ২৭ ঈ েৰ

তওঁৰ মলূ বান মিহমাময় িনগঢ়ূ ত অনা‐ই দী সকলৰ ওচৰত কাশ

কিৰবৈল মন কিৰেল, সই িনগঢ়ূ ত সকেলা লাকৰ কাৰেণ; আৰু সই

িনগঢ়ূ ত হ’ল য়ং ী , িয জন আেপানােলাকৰ মাজত আেছ৷ তেৱঁই

আমাৰ গৗৰৱৰ আশা৷ ২৮ সই জন তেৱঁই, িয জনৰ িবষেয় আিম চাৰ

কিৰ আেছাঁ৷ আিম েত ক জনেক সতক কেৰাঁ আৰু সকেলা ােৰ

িতজনক িশ া িদ ী ক চাৰ কেৰাঁ যােত ীে সকেলােক ঈ ৰৰ

ওচৰত িস লাক ৰেূপ উপি ত কিৰব পােৰ৷ ২৯ তওঁৰ কাযসাধক

শি েয় মাৰ জীৱনত পৰা েমেৰ কায সাধন কিৰ আেছ, সই শি

অ সােৰ তওঁৰ কাৰেণ াণপণ কিৰ মই পিৰ েমা কিৰ আেছাঁ।

২আেপানােলাকক সহায় কৰাৰ কাৰেণ মই িকমান কেঠাৰ িত ল

অৱ াৰ মখূা‐মিূখ হেছাঁ, সই িবষেয় আেপানােলােক জনােটা মই

িবচােৰা৷ িয সকল লায়িদেকয়াত আেছ আৰু িযমান মা েহ মাৰ মাংসময়

মখু দখা নাই, সই সকলৰ বােবও মাৰ যজু হ আেছ৷ ২ মই িবচােৰা

তেখত সকলৰ দেয় যন আ াস পায় আৰু তেখত সকেল মত

সংযু হ স ণূ িন য়তাযু বিু ৰপূ সকেলা ধনত ধনী হ’বৰ বােব

যন ঈ ৰৰ িনগঢ়ূ‐ত জােন, সই িনগঢ়ূ ত ই হ’ল, ী ৷ ৩ সই

ী েতই ান আৰু িবদ াৰ সকেলা ধন আেছ। ৪ কােনও যন

আেপানােলাকক েলাভন‐বােক েৰ ভুলায়, এই কাৰেণ মই এইেবাৰ

কথা কেছাঁ। ৫আৰু মই শাৰীিৰক ভােব উপি ত নাথািকেলও, আ ােৰ

আেপানােলাকৰ লগত আেছাঁ; আৰু আন কিৰ আেপানােলাকৰ ‐ৰীিত

আৰু ী ত আেপানােলাকৰ িব াসৰ িয অলৰতা, সয়া চাই আেছাঁ। ৬

এেতেক আেপানােলােক ী যীচুক যেনৈক হণ কিৰেল, তেনৈক

তওঁেতই জীৱন‐যাপন কৰক৷ ৭ তওঁেতই দঢ়ৃ ৰেূপ িশপা ধিৰ, তওঁত

গঁথা হ, যেনৈক িশ া পাইিছল, তেনৈক িব াসত ি ৰ হ থাকক,

আৰু ধ বাদত উপিচ পৰক। ৮ কােনােৱ যন আেপানােলাকক দশন‐

িবদ া আৰু ব নাৰ াৰাই ব ী কিৰ িনিনেয়, এই কাৰেণ সাৱধান হব;

সইেবাৰ মা হ পৰুেুষ পৰুেুষ চলাই অহা িবধান আৰু জগতৰ াথিমক

িবিধৰ অ ৰপূ, ী ৰ অ ৰপূ নহয়। ৯ িকয়েনা তওঁত ঈ ৰ ৰ সকেলা

স ণূতা শাৰীিৰক ৰেূপ িনবাস কেৰ। ১০ িয জন সকেলা আিধপত

আৰু মতাৰ মৰূ, তওঁেতই আেপানােলাক স ণূৰেূপ পণূ হ আেছ৷

১১ তওঁেতই আেপানােলাক িবনাহােত কৰা চু ৎ, মাংসময় শৰীৰ ব

ৰেূপ সােলাকাই পােলাৱাৰ াৰাই আেপানােলােক ী ৰ চু েতেৰ চু ৎ

হ’ল৷ ১২ বাি ত আেপানােলাক তওঁৰ সেত মদামত থাৱা হ’ল আৰু

ঈ ৰৰ কায সাধন শি ত িব াস কৰাৰ াৰাই তওঁৰ সেত তালাও

হ’ল। ১৩আৰু আেপানােলােক যিতয়া অপৰাধত আৰু মাংসৰ অচু তত

মতৃ আিছল, তিতয়া ঈ েৰ তওঁৰ সেত আেপানােলাকক জীয়ােল আৰু

বা িৱক তওঁ আমাৰ সকেলা অপৰাধ মা কিৰেল৷ ১৪আমাৰ িবৰেু

ধাৰৰ অিভেযাগ থকা হােত িলখা িয আ াৰ মাণ প খন আমাৰ িবপে

আিছল, সই খন তওঁ মিচ পলােল আৰু গজাল মািৰ ু চত লগাই, সই

খন দূৰ কিৰেল৷ ১৫ তওঁ সকেলা আিধপত আৰু শাসনকতােবাৰক

অপসািৰত কিৰেল, আৰু তওঁেলাকক মকুিলভােব কািশত কিৰেল আৰু

তওঁৰ ু চৰ যােগিদ এটা িবজয়ৰ শাভাযা াত তওঁেলাকক চািলত

কিৰেল৷ ১৬ এেতেক কােনও আেপানােলাকক ভাজনত বা পান কৰাত

বা উৎসৱত বা ন জানত বা িব ামবাৰৰ কথাত, িবচাৰ নকৰক। ১৭

এই সকেলা ভাবী িবষয়ৰ ছাঁ মােথান; িক ু কৃত সত হেছ ী । ১৮

কােনা এজনেক তাৰণাপণূ ন তাৰ াৰা আৰু গৰ দূত সকলক কৰা

সৱা‐কায ৰ াৰা িনজেক বঁটাৰ পৰা অপ ত হবৈল িনিদবা৷ এেন লাক

সকেল নানা দশনৰ কথাত ভািবত কিৰ িনজৰ মাংসময় মনৰ গবত বথৃা

গিবত হয়। ১৯ িক ু সং শ আৰু ব নেবাৰৰ াৰাই িতপািলত আৰু

দঢ়ৃৰেূপ সংযু হাৱা গােটই শৰীৰ িয জনৰ পৰা ঐ িৰক বিৃ পাই

বািঢ়েছ, সই মৰূ ৰপূ ী ক অৱল ন নকেৰ৷ ২০ যিদ আেপানােলােক
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জগতৰ পাপপণূ িনয়মেবাৰৰ িব াসত ী ৰ সেত এেকলেগ মিৰল,

তেনহেল িকয় জগতৰ িব াসত জীৱন‐যাপন কিৰ বশীভূত হ আেছ: ২১

“ সইেবাৰক নধিৰবা, নাচািকবা, চুবাও?” ২২ লাক সকলৰ বােব এই

আ া আৰু িশ া সকেলা ব ভাগ কৰাৰ াৰাই য় পাবৰ কােৰেণেহ

হেছ৷ ২৩ এইেবাৰ িবধান মা েহ বেনাৱা ধমৰ ান, আৰু িনজ ই াৰ

ভজনা, তাৰণাপণূ ন তা আৰু শাৰীিৰক খ িদয়া, িক ু এইেবাৰ মাংসৰ

অিভলাষ দমন কিৰবৈল সাথক নহয়।

৩ এেতেক আপিুন যিদ ী ৰ সেত তালা হ’ল; তেনহেল য’ত ঈ ৰৰ

সাঁ হােত ী বিহ আেছ, সই ঠাইৰ িবষেয় অ স ান কৰক৷ ২

ওপৰৰ িবষয়েবাৰ ভাবক, িক ু পিৃথৱীত িয আেছ সই িবষেয় নাভািবব;

৩ িকয়েনা আেপানােলাকৰ মতুৃ হ’ল আৰু ঈ েৰ আেপানােলাকৰ জীৱন

ী ৰ সেত ৰািখেছ। ৪আমাৰ জীৱন ৰপূ ী যিতয়া কািশত

হ’ব, তিতয়া তওঁৰ সেত আেপানােলােকা তাপত কািশত হ’ব। ৫

এেতেক আেপানােলােক, পিৃথৱীত থকা এই সকেলােক মািৰ পলাওঁক;

িনজ িনজ অ ‐ ত ৰপূ িয ব িভচাৰ, অ িচতা, কামািভলাষ, ‐

অিভলাষ আৰু লাভ, যেন মিূতপজূা৷ ৬ এইেবাৰৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ াধ

অবাধ তাৰ স ান সকলৰ ওপৰৈল আেহ; ৭ পবূেত আেপানােলােক

যিতয়া এইেবাৰত জীয়াই আিছল, তিতয়া আেপানােলােকও এইেবাৰত

চিলিছল। ৮ িক ু এিতয়া াধ, খং, ‐অিভলাষ, িন া আৰু মখুৰ

পৰা ওেলাৱা অবচনীয় বচন, এইেবাৰ দূৰ কৰক৷ ৯ ইজেন িসজনক

িমছা কথা নক’ব; িকয়েনা আেপানােলােক তাৰ কমৰ সেত সই আগৰ

পৰুষুক ফটা ব ৰেূপ সােলাকাই পলােল; ১০আৰু িয িনজ সিৃ ক াৰ

িতমিূতৰ দেৰ, ত ানৰ কাৰেণ নতুন কেৰাঁৱা হ আেছ, সই নতুন

পৰুষুক ব ৰেূপ িপি েল৷ ১১ এই ানত কােনা ীক বা ই দী,

চু ৎ বা অচু ৎ, অসভ লাক, ুথীয়া, দাস, াধীন, এেন কােনা

থািকব নাৱােৰ; িক ু ী ই সকেলা িবষয় আৰু সকেলােত থােক৷ ১২

এেতেক ঈ ৰৰ মেনানীত ি য় আৰু পিব লাক সকলৰ িয উপযু ,

সই মেত দয়া, হ, মধৰু ভাব, ন তা, ম ৃ তা আৰু িচৰসিহ ু তা, এই

সকেলােক িপ ক; ১৩আেপানােলাক পৰ ৰ সহনীয় হওক; ইজেন

িসজনৰ িত দয়ালু হওক; আৰু যিদ কােৰাবাৰ িবৰেু কােৰাবাৰ দাষ

িদয়াৰ কাৰণ থােক, তেনহেল পৰ েৰ মা কৰক; িকয়েনা ভুেৱ

যেনৈক আেপানােলাকক মা কিৰেল, আেপানােলােকও তেনৈক মা

কৰক৷ ১৪ এই সকেলােৰ ওপৰত মত থাকক; ই স িসি ৰ বা িন।

১৫ এিতয়া আেপানােলাকৰ সকেলােৰ দয়ত ী ৰ শাি েয় ক ৃ

কৰক; আেপানােলাক তাৰ কাৰেণই এক শৰীৰত আমি ত হ’ল; আৰু

কৃত হওক। ১৬ ী ৰ বাক ৰ ান আেপানােলাকৰ সেত বা ল ৰেূপ

বাস কৰক। ধমগীত, িত‐গীত আৰু আি ক গােনেৰ পৰ েৰ িশ া

আৰু চতনা িদ, অ হৰ কথাত কৃত তােৰ িনজ িনজ দয়ত ঈ ৰৰ

উে েশ গান কৰক। ১৭আৰু আেপানােলােক িয কিৰব পােৰ, সইেবাৰ

বাক েত হওক বা কাযেত হওক, সকেলােক ভু যীচুৰ নামত কৰক;

আৰু তওঁৰ াৰাই িপতৃ ঈ ৰৰ ধ বাদ কৰক। ১৮ হ ভাযা সকল,

আেপানােলাক িনজ িনজ ামীৰ বশীভূত হওক িকয়েনা এেয় ভুৰ

মেত উিচত। ১৯ হ পৰুষু সকল, আেপানােলােক িনজ িনজ ভাযাক

ম কৰক আৰু তওঁেলাকৈল িততা ব ৱহাৰ নকিৰব। ২০ হ স ান

সকল, আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত িপত‐ৃমাতৰৃ আ াধীন হওক;

িকয়েনা ভুত সেয় সে াষজনক। ২১ হ িপতৃ সকল, আেপানােলােক

িনজ িনজ স ান সকলক েৰািচত কিৰ নাথািকব, তােত তওঁেলাক

যন িনৰাশ নহয়। ২২ হ দাস সকল, আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত

মাংস‐স ীয় িনজ িনজ ভু সকলৰ আ াধীন হওক। আেপানােলাকৰ

চ ৰ স খুত, মা হৰ সে াষজনক নৈহ িক ু আ িৰকতােৰ ভুৈল ভয়

ৰািখ, তওঁেলাকৰ সৱা কৰক৷ ২৩আেপানােলােক িয কেৰ, সইেবাৰ

মা হৰ উে েশ নহয়, িক ু ভুৰ উে েশ েৰ মেন িচে সেত কৰক;

২৪আেপানােলােক ভুৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ৰপূ িতদান পাব বিুল

আেপানােলােক জােন৷ আেপানােলােক ভু ী ৰ কাৰেণ সৱাকম কৰক।

২৫ িকয়েনা িয জেন অ ায় কেৰ, তওঁ িনেজ কৰা অ ায়ৰ িতফল পাব

আৰু তাত প পাতী নাই।

৪ হ ভু সকল, আেপানােলােক িনজ দাস সকলৰ িত িয ায়

আৰু সাম , সয়া তওঁেলাকক িদয়ক আৰু জানক য গত

আেপানােলাকেৰা এজন ভু আেছ৷ ২আেপানােলােক াথনাত লািগ

থাকক আৰু ধ বােদেৰ সেচতন থািকব৷ ৩আমাৰ কাৰেণও াথনা

কিৰব, যােত ী ৰ িয িনগঢ়ূ‐ত ৰ কাৰেণ অ◌ািম ব হ আেছাঁ; সই

িনগঢ়ূ‐ত ক’বৈল ঈ েৰ যন আমাৰ বােব বাক ৰ ৱাৰ মিল িদেয়৷ ৪

আৰু াথনা কৰক যােত, মই িয দেৰ কাৱা উিচত, সইদেৰ যন ৈক

কাশ কিৰব পােৰাঁ৷ ৫ বািহৰা লাকৰ িত ােনেৰ আচৰণ কিৰব আৰু

সময়ক ােনেৰ ব ৱহাৰ কিৰব। ৬আেপানােলাকৰ বাতালাপ যন সদায়

অ হযু হ থাকক আৰু আ াদযু লাণৰদেৰ, কান জনক কেনৈক

উ ৰ িদব লােগ, সই িবষেয় যন আেপানােলােক জািন লওঁক৷ ৭ তুিখেক

আেপানােলাকক মাৰ িবষেয় সকেলা কথা জনাব৷ তওঁ ভুৰ এজন

ি য় ভাই, িব াসী পিৰচাৰক আৰু এজন সহদাস৷ ৮ মই তওঁক িনিদ

কিৰ আেপানােলাকৰ তাৈল পিঠয়ােলাঁ, যােত আেপানােলােক আমাৰ

িবষেয় জািনব পােৰ আৰু তওঁ যন আেপানােলাকৰ দয়ত আ াস

িদেয়৷ ৯আৰু তওঁৰ লগত ওনীিচমক, িয জন আেপানােলাকেৰ িব াসী

আৰু ি য় ভাই, তওঁেকা পিঠয়ােলাঁ; তওঁেলােক ইয়াৰ সকেলা কথা

আেপানােলাকক জনাব। ১০ মাৰ লগৰ বি য়াৰ আিৰ াখ, আৰু বাণ াৰ

টু মাক, তওঁৰ িবষেয় আেপানােলােক যিদ এইদেৰ িলখা আেদশ প

পায়, তেনহেল হন কিৰব, “যিদ তওঁ আেপানােলাকৰ তাৈল যায়,

হন কিৰব৷” ১১আৰু যীচু, যাক যু বােল, এওঁেলােক আেপানােলাকক

ম লবাদ কিৰেছ; এওঁেলাক চু ৎ হাৱা লাক আৰু কৱল এওঁেলােকই

ঈ ৰৰ ৰাজ ৰ কাৰেণ মাৰ সহকাৰী; এওঁেলাক মাৰ শাি জনক হ’ল।

১২ ইপা াই আেপানােলাকক ম লবাদ জনাইেছ৷ তওঁ আেপানােলাকৰ

মাজৰ এজন আৰু ী যীচুৰ দাস৷ তওঁ সদায় াথনােৰ আেপানােলাকৰ

পে াণপণ কিৰেছ, যােত আেপানােলােক ঈ ৰৰ সকেলা ই াত িস

আৰু িন য়ৈক ি েৰ থােক৷ ১৩ িকয়েনা মই তওঁৰ সা িদেছাঁ য,

তওঁ আেপানােলাকৰ আৰু লায়িদেকয়া আৰু িহয়ৰাপিলত থকা সকলৰ

কাৰেণ বৰ পিৰ ম কিৰেছ ১৪ লকূ নামৰ ি য় িচিকৎসক আৰু দীমােয়া

আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। ১৫ লায়িদেকয়াত থকা ভাই সকলক,

াক আৰু তওঁেলাকৰ ঘৰত গাট খাৱা ম লীক ম লবাদ িদব।

১৬আেপানােলাকৰ তাত এই প পাঠ কৰা হ’ ল, লায়িদেকয়াত থকা

ম লীেতা যন পাঠ কৰা হয়, এেন চ া কিৰব; আৰু লায়িদেকয়াৰ পৰা িয

প পাব, সই প আেপানােলােকও পাঠ কিৰব। ১৭আিখ ক এই কথা

ক’ব, “আপিুন ভুত িয পিৰচযা পদ পােল, সয়া িস কিৰবৰ কাৰেণ

তাৈল সাৱধান হ’ব।” ১৮ মাৰ এই ম লবাদ, মই পৗেল, িনজ হােতেৰ

িলিখেলাঁ। আেপানােলােক মাৰ িশকিলৰ ব ন ঁৱিৰব। আেপানােলাকৰ

লগত অ হ থাকক।
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১ মই পৗল, চীল আৰু তীমিথয়, িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ত

থকা িথচলনীকীয়া সকলৰ ম লীৰ সমীপৈল; অ হ আৰু শাি

আেপানােলাকৈল হওক। ২আিম সদায় াথনা কালত আেপানােলাক

সকেলােৰ নাম সাঁৱৰণ কেৰাঁ আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈ ৰক

ধ বাদ িদওঁ। ৩আেপানােলাকৰ িব াসৰ কায, মৰ পিৰ ম আৰু

আমাৰ ভু যীচু ী ত িয আশা আেছ, সই আশাক দঢ়ৃভােব আৰু

সহনশীলতােৰ য আেপানােলােক ধিৰ ৰািখেছ, সেয়েহ এইেবাৰ িবষয়

সাঁৱৰণ কিৰ িনৰ েৰ আিম িপতৃ ঈ ৰৰ ওচৰত াথনা কিৰ আেছাঁ। ৪

হ ঈ ৰৰ ি য় ভাইসকল, আেপানােলাক য মেনানীত লাক, সই িবষেয়

আিম জােনা; ৫ কাৰণ আমাৰ াৰা চািৰত ভবাতা কৱল কথােৰ

আেপানােলাকৈল অহা নািছল; িক ু পৰা ম, পিব আ া আৰু অিধক

িন য়তােৰআেপানােলাকৈলআিহিছল। তােতআিমআেপানােলাকৰ বােব

কেন ধৰেণ আিছেলাঁ, সই িবষেয় আেপানােলাকৰ লগত থকাৰ সময়ত

আেপানােলােক িনেজ জািনিছল। ৬ ব শৰ মাজত পিব আ াই

িদয়া আন ৰ সেত আেপানােলােক সই ভবাতা হণ কিৰ আমাৰ

আৰু ভুৰ অ কাৰী হ’ল। ৭ তাৰ ফলত আেপানােলাক মািকদিনয়া আৰু

আখায়াত থকা সকেলা িব াসী লাকৈল আিহ হেছ। ৮ মা মািকদিনয়া

আৰু আখায়া অ লেত য আেপানােলাকৰ পৰা ভুৰ বাক িবয়িপ পিৰেছ

এেন নহয়, িক ু ঈ ৰৰ িত আেপানােলাকৰ িয িব াস, সই বাতা

সকেলা ঠাইেত িবয়িপ পিৰেছ। এই িবষেয় আিম এেকা কাৱাৰ েয়াজন

নাই। ৯ কাৰণ লাক সকেল আমাক জনাইেছ য, আেপানােলােক িকদেৰ

আমাক হণ কিৰিছল আৰু িক ভােব আেপানােলােক মিূত পজূাৰ পৰা ঘিূৰ

জীৱ আৰু সত ঈ ৰৰ সৱা কিৰ আেছ৷ ১০ ঈ েৰ িয পু ক মতৃ লাকৰ

মাজৰ পৰা তুিলেল, তওঁ গৰ পৰা ঘিূৰ অহাৈল আিম অেপ াও কিৰ

আেছাঁ। সই পু যীচুেৱই আমাক আিহব লগা াধৰ পৰা ৰ া কিৰব।

২ ি য় ভাইসকল, আেপানােলােক িনেজই জােন য, আেপানােলাকৰ

ওচৰৈল আমাৰ যাৱা অথহীন নহ’ল; ২আেপানােলােক এই কথাও

জােন য, আিম আেগেয় িফিলপী নগৰত অেনক খেভাগ কিৰিছেলাঁ আৰু

আমাক অপমািনত কৰা হিছল। তিতয়া নানা িবেৰািধতাৰ মাজেতা আিম

আেপানােলাকৰ আগত ভবাতা কবৈল আমাৰ ঈ ৰত সাহস পােলাঁ। ৩

িকয়েনা আমাৰ উপেদশ ভুল িশ াৰ পৰা নহয়, অ িচতামলূক উে শ ৰ

পৰাওঁ নহয় বা ছলনাযু নহয়; ৪ িক ু যেনৈক ঈ েৰ আমাক িবচাৰ

কিৰ িব াসী গণ কিৰেল আৰু ভবাতা জেনাৱাৰ ভাৰ িদেল; তেনৈক

আিম মা হক স ু নকিৰ আমাৰ দয়ৰ পৰী া কেৰাঁতা ঈ ৰকেহ

স ু কিৰ কওঁ। ৫ আেপানােলােক জােন য, আিম কােনা কােল

তাষােমাদ কৰা বাক কাৱা নাই বা লাভ ঢািকবৈল ছলনা কিৰ কােনা

কথা কাৱা নাই; ঈ ৰ ইয়াৰ সা ী। ৬আিম আেপানােলাকেৰ হওক

বা আনেৰ হওক, কােনা মা হৰ পৰা পাঁচিন িহচােপ মান মযদা িবচৰা

নাই; অৱেশ ী ৰ পাঁচিন হাৱা বােব আিম কােনা িবষয় দাবী কিৰব

পািৰেলােহঁেতন৷ ৭ মােক িনজৰ স ানক লালন‐পালন কৰাৰ িনিচনাৈক

আিমও আেপানােলাকৰ ওচৰত অিত ম ৃ শীলতােৰ আিছেলাঁ। ৮ এইদেৰ

আেপানােলাকৰ িত আিম অিধক হশীল আিছেলাঁ। আেপানােলাকক

কৱল ঈ ৰৰ ভবাতা িদয়ােত স ু নািছেলা, িক ু আেপানােলাকৰ

কাৰেণ িনজৰ াণ িদবৈলও আিম স ত আিছেলাঁ; কাৰণ আমাৰ বােব

আেপানােলাক অিত ি য়। ৯ ভাই, আেপানােলােক সাঁৱৰণ কৰক; আমাৰ

পিৰ ম আৰু ক িন য় মনত আেছ৷ আেপানােলাকৰ কােৰা ওপৰত

বাজা নহবৈল, আিম িদেন‐ৰািতেয় কাম কিৰ আেপানােলাকৰ আগত

ঈ ৰৰ ভবাতা ঘাষণা কিৰিছেলাঁ। ১০আেপানােলাকৰ দেৰ িব াসী

সকলৰ মাজত আিম কেন পিব , ধািমক, আৰু িনেদাষ আচৰণকাৰী

আিছেলাঁ, তাৰ সা ী আেপানােলাক আিছল আৰু ঈ েৰা আেছ। ১১

আেপানােলােক জােন, িপতেৃয় িনজৰ স ান সকলক ব ৱহাৰ কৰাৰ

দেৰ আিমও আেপানােলাকৰ িতজনক উপেদশ, উৎসাহ আৰু সা না

দঢ়ৃভােব িদিছেলাঁ যােত, ১২ িযজন ঈ েৰ আেপানােলাকক তওঁৰ ৰাজ

আৰু মিহমাৈল আম ণ কিৰেল, সই জন ঈ ৰৰ দিৃ ত আেপানােলােক

যন যাগ জীৱন‐যাপন কেৰ। ১৩ এই কাৰণেত আিম সকেলা সময়েত

ঈ ৰক ধ বাদ জনাওঁ; ঈ ৰৰ বাক যিতয়া আেপানােলােক আমাৰ পৰা

পাইিছল, তিতয়া মা হৰ বাক বিুল নহয়, িক ু ঈ ৰৰ বাক বিুলেহ হণ

কিৰিছল, আৰু এই বাক ৰেূপই ঈ ৰৰ বাক । এই বাক ই িব াস কৰা

সকেলােৰ মাজত কায সাধন কিৰ আেছ। ১৪ হ ভাইসকল, িযহূদাত ী

যীচুত ঈ ৰৰ িয ম লী সমহূ আেছ, আেপানােলােক সই ম লী সমহূৰ

অ কাৰী হ’ল; ই দী সকলৰ পৰা তওঁেলােক িযেবাৰ খ‐ক ভাগ

কিৰেছ, সই এেক িনযাতন আেপানােলােকও জাতীয় লাকৰ হাতত

ভাগ কিৰ আেছ। ১৫ ই দী সকেল ভু যীচুক আৰু ভাববাদী সকলক

হত া কিৰিছল আৰু এিতয়া আমােকা তাড়না কিৰ আেছ। তওঁেলােক

ঈ ৰক স ু নকেৰ আৰু সকেলা মা হৰ িবপ ত থােক। ১৬আিম অনা‐

ই দী সকলক পাপৰ পৰা উ াৰ পাবৰ বােব িশ া িদওঁ, িক ু তওঁেলােক

আমাক পিৰ াণৰ কথা কবৈল যাওেত বাধা আেৰাপ কেৰ; এইদেৰ

তওঁেলােক বােৰ বােৰ পাপ কিৰ ঈ ৰৰ সীমা পাৰ আেছ। সেয়েহ ঈ ৰৰ

াধ চূড়া ৰপূত তওঁেলাকৈল নািম আিহেছ৷ ১৭ হ ভাইসকল, মনৰ

পৰা নহেলও, আেপানােলাকৰ পৰা িকছুিদনৰ কাৰেণ আিম শৰীিৰিৰক

ভােব আতৰত আেছাঁ; িক ু আেপানােলাকৰ মখু পণুৰ দখা পাবৈল আিম

অিত উৎ ক হ আেছাঁ; সেয়েহ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহবৈল অিধক

চ া কিৰিছেলাঁ। ১৮ এই কাৰেণ আিম, িবেশষৈক মই পৗেল ই এবাৰ

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাব খিুজিছেলাঁ; িক ু চয়তােন আমাক বাধা

জ ােল। ১৯ িকয়েনা আমাৰ ভু যীচুৰ আগমণৰ িদনা তওঁৰ সা ােত

আেপানােলােকই জােনা আমাৰ আশা, আন আৰু গৗৰৱৰ মু ট নহ’ব?

২০ বা িৱকেত আেপানােলােকই আমাৰ গৗৰৱ আৰু আন ।

৩ গিতেকআিম যিতয়া ধয ধিৰব নাৱািৰেলাঁ, তিতয়া আিথনী নগৰত

অকেল থািকবৈলেক মন কিৰেলাঁ। ২ সেয়েহ, আেপানােলাকক

িব াসত দঢ়ৃ কিৰবৈল আৰু আ াস িদবৈল আিম ী ৰ ভবাতাত ঈ ৰৰ

পিৰচাৰক আমাৰ িয ভাই তীমিথয়, তওঁক আেপানােলাকৰ ওচৰৈল

পঠাইিছেলাঁ, ৩ যােত এেনেবাৰ শৰ মাজত আেপানােলাক কােনােৱ

হতাশ নহয়। কাৰণ আেপানােলােক জােন য শৰ কাৰেণই আিম

িনযু হেছাঁ। ৪ সই িবষেয় আিম আেপানােলাকৰ লগত থােকােতই

শ য আমাৰ ওপৰত আিহব সই কথা আেগেয় কিছেলাঁ। পাছত

সইদেৰ ঘিটল, সই িবষেয় আেপানােলােক জােন। ৫ সই িবষেয়

মেয়া পনুৰ সিহব নাৱািৰ, আেপানােলাকৰ িব াসৰ ি হিত জািনবৰ

কাৰেণ তওঁক পিঠয়াইিছেলাঁ। আমাৰ ভয় হিছল, হয়েতা চয়তােন

আেপানােলাকক পৰী াত পলােলআৰু আমাৰ সকেলা পিৰ ম ব থ হ’ল।

৬ িক ু তীমিথয়ই আেপানােলাকৰ ওচৰৰ পৰা ঘিূৰ আিহ আেপানােলাকৰ

িব াস আৰু ভালেপাৱাৰ ভ সংবাদ আমাক িদেলিহ; তওঁ জনােল

য, আেপানােলােক আমাক হভােৱেৰ সকেলা সময়েত সাঁৱৰণ কিৰ

আেছ৷ আমাক দখা পাবৈল যেনৈক আেপানােলােক ই া কেৰ, তেনৈক

আিমও আেপানােলাকক চাবৰ কাৰেণ অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছাঁ। ৭

এই কাৰেণ, হ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ িব াসৰ যােগিদ আমাৰ

সকেলা খ শেতা আিম উৎসাহ পাওঁ। ৮ িকয়েনা আেপানােলাক ভুত

দঢ়ৃ থকাৰ বােব আিম এিতয়া সঁচাৈক জীয়াই আেছাঁ। ৯আেপানােলাকৰ

কাৰেণ ঈ ৰৰ সা ােত আিম িয আনে েৰ আনি ত হেছাঁ, তাৰ

িতদান ৰেূপ কেনৈক য আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈ ৰক ধ বাদ িদব

পািৰম, আিম নাজােনা! ১০আেপানােলাকৰ মখু আিম যন দখা পাওঁ

আৰু আেপানােলাকৰ িব াসত িয অভাৱ আেছ, সয়া যন পৰূণ কিৰব

পােৰাঁ, এই বােব িদেন‐ৰািতেয় আিম াথনা কিৰ আেছাঁ৷ ১১ িপতৃ ঈ ৰ

আৰু ভু যীচুেৱ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাৱাৰ পথ গম কিৰ িদয়ক।

১২আেপানােলাকৈল আমাৰ ম যেন, তেনৈক ইজেন িসজনৈল আৰু

সকেলা লাকৈল ভুেৱ আেপানােলাকৰ ম বঢ়াই উপচাই িদয়ক। ১৩

ঈ েৰ আেপানােলাকৰ দয় দঢ়ৃ কিৰব। আমাৰ ভু যীচু যিতয়া তওঁৰ
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সকেলা পিব লােক সেত আিহব, তিতয়া তওঁৰ সই আগমণৰ কালত

আমাৰ িপতৃ ঈ ৰৰ আগত আেপানােলাক যন পিব তােৰ িনেদাষী হ

িথয় হ’ব পািৰব, তাৰ বােবই আিম াথনা কিৰ আেছাঁ।

৪ সবেশষত, হ ি য় ভাইসকল, ঈ ৰক স ু কিৰবৰ কাৰেণ িক ৰেূপ

জীৱন‐যাপন কিৰব লােগ, এই িবষেয় আেপানােলােক আমাৰ পৰা িয

িশ া হণ কিৰেল, সইভােৱই আেপানােলােক চিলেছ। আিম ভু যীচুত

থািক আেপানােলাকক উদগাওঁ আৰু পৰামশ িদওঁ, আেপানােলােক যন

অিধকৈক সইভােৱ জীৱন‐যাপন কেৰ। ২ কাৰণ ভু যীচুৰ অিধকাৰৰ

াৰাই আিম আেপানােলাকক িক িক পৰামশ িদিছেলাঁ, সই িবষেয়

আেপানােলােক জােন। ৩ িকয়েনা ঈ ৰৰ ই া এই য, আেপানােলাক

যন পিব হয় অথাৎ সকেলা ধৰণৰ ব িভচাৰৰ পৰা যন দূৈৰত থােক। ৪

আেপানােলাক েত েক িনজৰ িনজৰ ভাযাৰ লগত কেনদেৰ পিব তােৰ

আৰু স ানজনক ভােৱ সহবাস কিৰব লােগ, সই িবষেয় জােন। ৫

ঈ ৰক নজনা অনা‐ই দী সকলৰ িনিচনা অৈবধ মাংিসক কামনাৰ বশত

চিলব নালােগ। ৬ এই িবষয়ত কােনও যন সীমা পাৰ নহয় আৰু তওঁৰ

ভাইক নঠগায়; আিম আেগেয় আেপানােলাকক জনাইিছেলাঁ আৰু সাৱধান

কিৰ িদিছেলাঁ য, এই সকেলা পাপ িবষয়ৰ কাৰেণ ভুেৱ তওঁেলাকক দ

িদব। ৭ িকয়েনা ঈ েৰ আমাক অপিব তাৈল নহয়, িক ু পিব তাৈলেহ

আম ণ কিৰেল। ৮ এেতেক িয জেন এই িশ া অ া কেৰ, তওঁ

মা হক নহয়, িক ু িযজেন তওঁৰ পিব আ া আেপানােলাকক দান

কিৰেল, সই ঈ ৰেকই অ া কেৰ। ৯ ভাতেৃ মৰ িবষেয় হ’ ল

আেপানােলাকৈল িলখা অ েয়াজন; িকয়েনা এজেন আন জনক ম

কৰাৰ িশ া আেপানােলােক ঈ ৰৰ পৰাই িশিকেছ। ১০ বা ৱেত সমদুায়

মািকদিনয়া েদশৰ সকেলা িব াসী ভাইেক আেপানােলােক ম কেৰ।

িক ু হ ভাইসকল, আমাৰ পৰামশ এই য, আেপানােলােক যন মত

অিধকৈক উপিচ পেৰ। ১১আিম আেপানােলাকক পণুৰ পৰামশ িদওঁ

য, আেপানােলােক শাি পণূ জীৱন কেটাৱাৰ বােব আ াণ চ া কৰক;

আিম িদয়া আ া অ সােৰ িনজৰ কাযত মেনােযাগ িদয়ক, িনজ হােতেৰ

পিৰ ম কিৰবৈল ই া কৰক। ১২ আেপানােলােক এেনদেৰ জীৱন

কটাওঁক যােত িব াস নকৰা বািহৰা লােক আেপানােলাকৰ স ানপণূ

উপযু আচাৰ‐ব ৱহাৰক মা কিৰব পােৰ আৰু এইদেৰ আেপানােলাকৰ

যন এেকােৰ অভাৱ নহয়। ১৩ হ ভাইসকল, িযসকল লাক িনি ত হ’ল

তওঁেলাকৰ িক হ’ব সই স ে আেপানােলােক এেকা নজনাৈক থকােটা

আিম িনিবচােৰাঁ; কাৰণ আশাহীন অ লাকৰ িনিচনাৈক আেপানােলাক

শাকা ল হাৱােটা আিম িনিবচােৰাঁ। ১৪ িকয়েনা যীচু মিৰ পনুৰায় উিঠল,

ইয়াক যিদ আিম িব াস কেৰাঁ, তেনহেল আিম ইয়ােকা িব াস কেৰাঁ য,

ঈ েৰ যীচুৰ আ য়ত মতুৃ হাৱা সকলেকা যীচুৰ লগত ল যাব। ১৫

ভুৰ বাক ৰ াৰাই আিম আেপানােলাকক এই কথা কওঁ য, আিম িযমান

লাক জীয়াই আেছাঁ আৰু ভুৰ আগমণত িযমান লাক অৱিশ থািকম,

আিম সকেলােৱ কােনামেত সই মতৃ লাক সকলতৈক আেগেয় নাযাওঁ।

১৬ িকয়েনা ভু িনেজ জয় িন, ধান গৰ দূতৰ ৰ, আৰু ঈ ৰৰ তূৰী

বাদ েৰ সেত গৰ পৰা নািম আিহব; তিতয়া ী ৰ আ য়ত মৰা লাক

সকল থেম উিঠব; ১৭ তাৰ পাছত আিম িয সকল জীয়াই থািকম, সই

সময়ত আকাশত ভুৰ লগ লবৈল তওঁেলাকৰ সেত আমােকা মঘৰ

মাজত তুিল িনয়া হব আৰু এইদেৰ আিম সদায় ভুৰ সা ােত থািকম।

১৮এেতেক, এইেবাৰ কথাৰ াৰাই আেপানােলােক পৰ ৰক সা না

িদয়ক।

৫ হ ভাইসকল, এিতয়া সই কাল বা সই সময়ৰ কথা মই

আেপানােলাকৈল এেকা িলখাৰ েয়াজন নাই; ২ িকয়েনা

আেপানােলােক িনেজই ভালদেৰ জােন য, ৰািত যেনৈক চাৰ আেহ,

ভুৰ িদনেটাও তেনৈকেয় আিহব। ৩ যিতয়া লাক সকেল “শাি আৰু

িনৰাপ া” ৰ কথা কব, তিতয়া হঠােত হাৱা গভৱতীৰ সৱ বদনাৰ

িনিচনাৈক, তওঁেলাকৈল িবনাশ আিহব আৰু তওঁেলাক কােনামেতই

সািৰব নাৱািৰব। ৪ িক ু হ ভাই সকল, চাৰৰ আিহব পৰাৈক সইিদন

আেপানােলাকৰ ওচৰত উপি ত হবৈল, এিতয়া আেপানােলাক পনুৰ

আ াৰত থকা নাই; ৫ িকয়েনা আেপানােলাক সকেলােৱই পাহৰ আৰু

িদনৰ স ান। আিম ৰািত বা আ াৰৰ লাক নহওঁ। ৬ এই হতুেক আহক,

আিম আন লাকেবাৰৰ িনিচনাৈক টাপিনয়াই নাথািক, পৰ িদ আৰু সংযত

হ থােকাহঁক। ৭ িকয়েনা িয সকেল টাপিনয়াই, তওঁেলােক ৰািতেহ

টাপিনয়ায়; িয সকল মদ পায়ী, তওঁেলাক ৰািতেহ মাতাল হয়। ৮

িক ু আিম হেল িদনৰ স ান হাৱাত, আহক আিম সংযমী হওঁ; িব াস

আৰু মৰ বু বিৰ িপি , মৰূত পিৰ াণৰ আশাৰপূ িন য়তাৰ টকয়া

িপে াহঁক। ৯ িকয়েনা আিম াধৰ পা হবৈল নহয়, আমাৰ ভু যীচু

ী ৰ াৰাই পিৰ াণ লাভ কিৰবৈলেহ ঈ েৰ আমাক মেনানীত কিৰেল;

১০আিম জীয়াই থােকা বা িনি ত অৱ ােতই থােকা, আিম যন তওঁৰ

লগেতই জীিৱত থািকব পােৰাঁ, এই কাৰেণ যীচুেৱ আমাৰ কাৰেণ াণ

িদেল। ১১ এেতেক আেপানােলােক এিতয়া যেনৈক আেছ, তেনৈকেয়

পৰ েৰ সা না িদ থাকক আৰু এজেন আন জনক গঢ় িদ তালক। ১২

ভাই সকল, আিম িবনয় কেৰাঁ, িয লাক সকেল আেপানােলাকৰ মাজত

পিৰ ম কেৰ আৰু ভুত আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰচালনাত আেছ, আৰু

আেপানােলাকক উপেদশ িদেয়, সই লাক সকলকআেপানােলােক স ান

কৰক। ১৩আিম পণুৰ কওঁ, আেপানােলােক তওঁেলাকৰ কাযৰ কাৰেণ

মৰ মেনাভােৱেৰ অিতশয়ৰেূপ তওঁেলাকক স ান কৰকআৰু পৰ ৰৰ

মাজত শাি বজায় ৰাখক। ১৪ ভাই সকল, আিম আেপানােলাকক

এই উপেদশ িদওঁ, অিনয়মত হ চলা লাকক আেপানােলােক সাৱধান

কৰক; িনৰৎুসাহী লাকক উৎসাহ িদয়ক, বল লাকৰ সাৰিথ হওক আৰু

সকেলােৰ িত সিহ ু হওক। ১৫ সাৱধান, কােনও যন অপকাৰৰ

সলিন কােৰা অপকাৰ নকেৰ। িক ু পৰ ৰৰ আৰু সকেলােৰ কাৰেণ িয

উ ম, তেন কম কিৰবৈল যন চ া কেৰ। ১৬ সকেলা সময়েত আন ত

থাকক। ১৭ িনৰ েৰ াথনাকিৰ থাকক। ১৮ সকেলা িবষয়েত ঈ ৰক

ধ বাদ িদয়ক; িকয়েনা আেপানােলাকৰ িত ী যীচুত ঈ ৰৰ এই

ই া। ১৯ পিব আ াক মাব। ২০ ভাৱবাণী হয় ান নকিৰব। ২১

সকেলা িবষয় িবেবচনা কিৰ িয িবষয় ভাল, তােক ধিৰ ৰাখক। ২২ সকেলা

কাৰৰ ম ৰ পৰা পথৃেক থাকক। ২৩ শাি দাতা ঈ েৰ আেপানােলাকক

স ণূৰেূপ পিব কৰক; আৰু আেপানােলাকৰ আ া, াণ, আৰু শৰীৰ

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ আগমণৰ িদন পয িনেদাষীৰেূপ স ণূৈক ৰি ত

হওক। ২৪ িয জেন আেপানােলাককআম ণ কিৰেছ, তেৱঁই সয়া কিৰব,

কাৰণ তওঁ িব াসী। ২৫ ভাই সকল, আমাৰ কাৰেণও াথনা কিৰব। ২৬

সকেলা ভাইেক পিব চুমােৰ েভ া জনাব। ২৭ মই আেপানােলাকক

ভুৰ যােগিদ এই অ েৰাধ কেৰাঁ য, এই প যন সকেলা ভাইৰ আগত

পাঠ কিৰ েনাৱা হয়। ২৮আমাৰ ভু যীচু ী ৰ অ হ আেপানােলাক

সকেলােৰ লগত থাকক।



২ িথচলনীকীয়া 644

২ িথচলনীকীয়া
১ পৗল, চীল আৰু তীমিথয়, আমাৰ িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ত থকা

িথচলনীকীয়া সকলৰ ম লীৰ সমীপৈল, ২ িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু

ী ৰ অ হ আৰু শাি আেপানােলাকৰ সহবতী হওক। ৩ ভাইসকল,

আেপানােলাকৰ কাৰেণ আিম সদায় ঈ ৰক ধ বাদ িদওঁ; আিম এেনদেৰ

ধ বাদ কৰা উিচত, কাৰণ আেপানােলাকৰ িব াস অিতশয়ৰেূপ বিৃ

পাইেছ আৰু আেপানােলাক সকেলােৱ মত পৰ ৰৰ িত উপিচ

পিৰেছ; ৪আেপানােলােক িয সকলৰ পৰা তাড়না আৰু শ সহন কিৰ

আেছ, সই সকলৰ মাজেতা আেপানােলােক য িব াস আৰু সহনশীলতাত

ি েৰ আেছ, তাৰ কাৰেণ আিম ঈ ৰৰ িবিভ ম লীত আেপানােলাকৰ

িবষেয় ক গব বাধ কেৰাঁ। ৫ এইেবাৰ িবষয় ঈ ৰৰ ায় সাধ‐িবচাৰৰ

এক ল ণ, যাৰ ফলত ঈ ৰৰ িয ৰাজ ৰ কাৰেণ আেপানােলােক

খেভাগ কিৰেছ, সই ৰাজ ৰ যাগ পা ৰেূপ আেপানােলাক গিণত হব।

৬ ঈ ৰৰ দিৃ ত ায়‐িবচাৰ এই, িয সকেল আেপানােলাকক শ িদেয়,

তওঁ সই সকলক শ িদব, ৭আৰু আেপানােলাক িয সকেল এিতয়া

শ পাইেছ, আেপানােলাকক আমাৰ লগত ঈ েৰ িব াম িদব। যিতয়া

ভু যীচুেৱ তওঁৰ পৰা মশালী দূত সকলৰ সেত ল অি েৰ গৰ

পৰা নািম আিহ কািশত হ’ব, তিতয়া এইেবাৰ ঘিটব; ৮ তিতয়া িয

সকেল ঈ ৰক নাজােন আৰু আমাৰ ভু যীচুৰ ভবাতা পালন নকেৰ,

সই লাক সকলক তওঁ দ িদব। ৯ তওঁেলাক ভুৰ লগত থকাৰ পৰা

আতৰ হ আৰু তওঁৰ পৰা মৰ তাপৰ পৰা দূৈৰত থািক, দ ৰ সেত

অন িবনাশ ভাগ কিৰব। (aiōnios g166) ১০ সইিদনা যীচু যিতয়া

িনজৰ পিব লাক সকলৰ াৰা মিহমাি ত হবৈল আিহব, তিতয়া িব াস

কৰা সকেলােৱ আচিৰত হ’ব; আেপানােলােকা সই িব াসী সকলৰ

মাজত আেছ, কাৰণ আেপানােলােক আমাৰ সা িব াস কিৰেল। ১১

এই কাৰেণ আিমও আেপানােলাকৰ বােব সদায় াথনা কিৰ থােকাঁ, যােত

আমাৰ ঈ েৰ আেপানােলাকক তওঁৰ আম ণৰ যাগ পা বিুল গণ

কিৰব৷ তােত তওঁৰ শি ত আেপানােলােক যন ম লভােৱেৰ সকেলা

ভাল কাম কৰাৰ ই া আৰু িব াসৰ িতেটা কায যন স ণূ কেৰ; ১২

তােত যন আমাৰ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ৰ অ হ অ সােৰ আমাৰ ভু

যীচুৰ নাম আেপানােলাকৰ াৰাই মিহমাি ত হয় আৰু আেপানােলােকা

তওঁত মিহমাি ত হওক।

২ হ ভাইসকল, এিতয়া আিম আেপানােলাকক অ েৰাধ কেৰাঁ য,

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ আগমণ আৰু তওঁৰ ওচৰত আিম গাট

খাৱাৰ িবষেয় আেপানােলােক জািন লওক, ২আিম অ◌ােপানােলাকক

কওঁ, ‘ ভুৰ িদন ইিতমেধ আিহল’ এই বিুল আেপানােলাকৰ মন সহজেত

অি ৰ নহওক নাইবা ব া ল নহওক; িকয়েনা কােনা কােনােৱ হয়েতা

আ াৰ াৰাই বা অ কােৰাবাৰ কথাৰ াৰাই অথবা আিম িলখা কােনা

িচিঠৰ াৰাই এই বিুল ক’ব পােৰ। ৩ আেপানােলাকক কােনাৰেূপ

কােকা ভুলাবৈল িনিদব; িকয়েনা সইিদন অহাৰ আেগেয় ঈ ৰৰ িবৰেু

ধম পিৰত াগ কৰা দখা যাব আৰু সই অবাধ তাৰ পৰুষু, িয িবনাশ

হবলগীয়া পু ; িস কািশত হ’ব। ৪ ঈ ৰ নােমেৰ খ াত আৰু উপাসনাৰ

যাগ িয সকেলা আেছ, এই সকেলােৰ িবৰেু িথয় হ সই অবাধ তাৰ

পৰুেুষ িনজেক ওখত িতি ত কিৰব; এেন িক, ঈ ৰৰ মি ৰত বিহ

িনজেক িনেজ ঈ ৰ বিুল ঘাষণা কিৰব। ৫ এইেবাৰ য ঘিটব সই কথা

মই আেপানােলাকৰ লগত থােকােতই আেপানােলাকক কিছেলাঁ; সই

িবষেয় আেপানােলাকৰ মনত নপেৰ ন? ৬ সই অবাধ তাৰ পৰুষুক

কৱল তাৰ িনৰিূপত কালতেহ কািশত হবৈল িকেহ বাধা িদ ৰািখেছ,

সয়া আেপানােলােক জােন। ৭ িকয়েনা ঈ ৰৰ অবাধ তাৰ সই গাপন

ত ই ইিতমেধ কায সাধন কিৰ আেছ; কৱল এজন আেছ িয জেন

বতমান তাক কাশ হাৱাত বাধা িদ ৰািখেছ; তাক দূৰ নকৰা পয

বাধা িদেয় থািকব। ৮ তাৰ পাছত সই অবাধ তাৰ পৰুষু জন কািশত

হ’ব আৰু ভু যীচুেৱ িনজৰ মখুৰ িন াসৰ াৰাই তাক ংস কিৰব

আৰু তওঁৰ আগমণৰ আিবভাৱৰ াৰাই তাক শষ কিৰব। ৯ চয়তানৰ

কম অ সােৰ সই অবাধ তাৰ পৰুষু আিহব। িস সকেলা িমছা পৰা ম

কায, আচিৰত িচন আৰু অ ুত ল ণ দখৱুাব; ১০ িবনাশ পথৰ যা ী

সকলক অধািমকতাৰ ছলনােৰ সকেলা ধৰণৰ ৱ না কিৰব। িকয়েনা,

এই লাক সকেল পিৰ াণ পাবৰ কাৰেণ সত মক হণ নকিৰেল।

১১ সেয়েহ তওঁেলােক যােত িমছাত িব াস কিৰব, তাৰ বােব ঈ েৰ

তওঁেলাকৈল এক াি জনক কায কৰা শি পঠাব। ১২ িয সকেল সত ক

িব াস নকিৰেল িক ু অধািমকতাত আনি ত হ’ল, সই লাক সকলৰ

িবচাৰ হ’ব। ১৩ ভুৰ ি য় ভাইসকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈ ৰক

সকেলা সময়েত ধ বাদ িদয়া আমাৰ কতব ; িকয়েনা আেপানােলাকক

আ াৰ ি কৰণ কাযেৰ পিব তাৈল আিনেল আৰু সত ক িব াস কৰাৰ

মাধ েমেৰ পিৰ াণ পাবৰ কাৰেণ ঈ েৰ আিদেৰ পৰা আেপানােলাকক

থম ফলৰেূপ মেনানীত কিৰেল। ১৪আমাৰ ভবাতাৰ াৰাই পিৰ াণ

পাবৈল তওঁ আেপানােলাকক আম ণ কিৰেল যােত আেপানােলােক

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ মিহমাৰ ভাগী হয়। ১৫ এই হতুেক, হ ভাই

সকল, িথেৰ থাকক; প ৰ াৰা বা কথাৰ াৰাই িয িয িশ া আিম

আেপানােলাকক িদেলাঁ, সই সকেলােক ধিৰ ৰাখক। ১৬ এিতয়া আমাৰ

ভু যীচু ীে িনেজ আৰু িযজেন আমাক ম কিৰ, আমাক অন সা না

আৰু ভিৱষ তৰ উ ম আশা অ েহেৰ িদেল, আমাৰ সই িপতৃ ঈ েৰ

আেপানােলাকৰ দয়ক সা না িদয়ক; (aiōnios g166) ১৭আৰু সকেলা

সৎ কম আৰু সদবাক ত আেপানােলাকৰ মন ি ৰ কৰক।

৩ শষেত, হ ভাইসকল, আমাৰ কাৰেণ াথনা কৰক। াথনা কৰক

যােত আেপানােলাকৰ মাজত ভুৰ বাক যেনৈক তগিতত

সািৰত হিছল, তেনৈক িব ািৰত আৰু গৗৰৱাি ত হওক; ২ াথনা

কৰক যন ৰাচাৰী আৰু লাকৰ হাতৰ পৰা আিম ৰ া পাওঁ; িকয়েনা,

সকেলা লাকৰ য িব াস আেছ, এেন নহয়। ৩ িক ু , ভু িব াসী;

তেৱঁই আেপানােলাকক ি ৰ কিৰব আৰু শি চয়তানৰ হাতৰ পৰা

ৰ া কিৰব। ৪আেপানােলাকৰ স ে ভুত আমাৰ দঢ়ৃ িব াস আেছ য,

আিম িদয়া সকেলা আেদশ আেপানােলােক পালন কিৰেছ আৰু আগৈলও

কিৰ থািকব। ৫ ভুেৱ আেপানােলাকৰ দয়ক ঈ ৰৰ ম আৰু ী ৰ

সহনশীলতাৰ পথত চলাওঁক। ৬ ভাইসকল, আিম আমাৰ ভু যীচু ী ৰ

নােমেৰ আেপানােলাকক এইআেদশ িদওঁ য, কােনা ভােয় যিদ এেল ৱা

হ অিনয়মত চেল আৰু আমাৰ পৰা আেপানােলােক পাৱা িশ া অ সােৰ

নচেল, তেনহেল তাৰ লগ এৰক। ৭ িকয়েনা আমাৰ অ কাৰী কেনৈক

হ’ব লােগ, সই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ জােন। আেপানােলাকৰ

মাজত থকাৰ সময়ত আিম এেল ৱা হ অিনয়মত চলা নািছেলাঁ; ৮

মলূ িনিদয়াৈক আিম কােৰা আহাৰ হণ কৰা নািছেলাঁ। ইয়াৰ পিৰৱেত

আিম আেপানােলাকৰ ওপৰত বাজা নহবৈল িদেন‐ৰািতেয় পিৰ ম আৰু

কে েৰ কাম কিৰিছেলাঁ৷ ৯ ইয়াত আমাৰ য মতা নাই, এেন নহয়;

িক ু আেপানােলাক যন আমাৰ অ কাৰী হয়, তাৰ বােব আেপানােলাকৰ

ওচৰত আিম আিহ হবৈলেহ ইয়ােক কিৰেলাঁ। ১০ কাম কিৰবৈল যিদ

কােনােৱ অস ত হয়, তেনহেল তওঁ আহােৰা হন নকৰক, এই

বিুল আেপানােলাকৰ মাজত থােকােতই, আিম আেপানােলাকক আেদশ

িদিছেলাঁ। ১১ কাৰণ, আিম িনবৈল পাওঁ য, আেপানােলাকৰ কােনা

কােনােৱ এেল ৱা হ অিনয়মত চিল আেছ আৰু এেকা কাম নকিৰ

অনািধকাৰ চ া কিৰ ফুেৰ। ১২ এেন লাক সকলক আিম ভু যীচু ী ৰ

নােমেৰ আেদশ আৰু উপেদশ িদওঁ, তওঁেলােক শা ভােব কাম কিৰ

িনজৰ িনজৰ আহাৰ ভাজন কৰক। ১৩ হ ভাইসকল, সৎ কাম কিৰবৈল

যাওেত আেপানােলাক কিতয়াও িনৰৎুসাহ নহ’ব। ১৪ এই প ৰ াৰাই

জেনাৱা আমাৰ বাক কােনােৱ যিদ নামােন, তেনহেল আেপানােলােক

সই মা হক িচিন ৰািখব আৰু তওঁ লাজ পাবৈল তেৱঁ সেত আলাপ‐

ব ৱহােৰা নকিৰব; ১৫ িক ু তওঁক শ ৰদেৰ ান নকিৰব, বৰং ভাই

বিুল চতনা িদয়ক। ১৬ এিতয়া শাি দাতা ভুেৱ িনেজ সকেলা সময়ত

সকেলাভােৱ আেপানােলাকক শাি দান কৰক। ভু আেপানােলাক

সকেলােৰ স ী হওক। ১৭ মাৰ এই েভ া, মই পৗেল িনজ হােত
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িলিখেলাঁ; এেয়ই মাৰ েত ক প ৰ িচন; মই এেনৈকেয় িলেখাঁ। ১৮

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ অ হ আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক।
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১ তীমিথয়
১ মই পৗল, ী যীচুৰ এজন পাঁচিন৷ আমাৰ াণকতা ঈ ৰ আৰু

আশাভুিম ী যীচুৰ আ া অ সােৰ িনযু ৷ ২ িব াসী িহচােব

মাৰ এজন কৃত পু তীমিথয়ৰ সমীপৈল, িপতৃ ঈ ৰ আৰু আমাৰ

ভু ী যীচুৰ পৰা অ হ, দয়া আৰু শাি হওক। ৩ মািকদিনয়াৈল

যাৱাৰ সময়ত মই তামাক িয কিছেলাঁ, এিতয়াও সই িবষেয় কওঁ তুিম

ইিফচেত থাকা, তােত িকছুমান লাকক পণুৰ ভুল িশ া িনিদবৈল আেদশ

িদব পািৰবা ৷ ৪ কাৰণ তওঁেলােক বাধাৰেহ সিৃ কেৰ৷ গ ‐কথা আৰু

অ হীন বংশ তািলকাত মেনােযাগ িনিদবা৷ এইেবােৰ অযথা তক‐িবতকৰ

সিৃ কেৰ আৰু ঈ ৰৰ কামত সহায় নকেৰ৷ ঈ ৰৰ কাম িব াসৰ াৰা হয়৷

৫ এই আেদশৰ উে শ হেছ ম; িয ম িনমল িচ , সৎ িবেবক আৰু

অকপট িব াসৰ পৰা হয়৷ ৬ এইেবাৰৰ পৰা কােনা কােনা এফলীয়া

হ অনথক কথাৰ বােব িবপেথ গ’ল৷ ৭ তওঁেলােক িবধানৰ অধ াপক

হবৈল ই া কেৰ, িক ু তওঁেলােক িনজৰ কথা িনেজই বেুজ বা িয

িবষেয় জাৰ িদ কয়, সই স ে ও নাজােন৷ ৮ িক ু িবধান য কােনা

লােক আইনসংগত ভােৱ ব ৱহাৰ কিৰেল উ ম হয়, ইয়াক আিম জােনা;

৯ তথািপ, িবধান ধািমক লাকৰ নহয়, িক ু সয়া িদয়া হিছল, সই

লাক সকলৰ কাৰেণ, িয সকল িবধানহীন আৰু িবে াহী, ভি হীন আৰু

পাপী, অপিব আৰু অধািমক, িয সকল িপতবৃধী, মাতবৃধী, নৰবধী,

১০ ব িভচাৰী, সমকামী, দাস িব ীৰ সৰবৰাহকাৰী, িমছলীয়া, িমছা

সা ী আৰু িয সকেল সত িশ াৰ িবপৰীেত আন িকবা কাম কৰা, িমছা

শপতকাৰী, ১১ পৰমধ ঈ ৰৰ গৗৰৱময় ভবাতা অ সােৰ সই

িশ াৰ ভাৰ তওঁ মাৰ ওপৰত িদেল৷ ১২ িযজনাই মাক শি িদেল আৰু

মাক িব াসী ান কিৰ পিৰচযা পদত িনযু কিৰেল, সই ভু ী

যীচুক মই ধ বাদ জনাওঁ৷ ১৩ যিদও আেগেয় মই ী ৰ িন ক আিছেলাঁ,

অত াচাৰী আৰু িহং আিছেলাঁ, তথািপ তওঁ মাক দয়া কিৰেল কাৰণ মই

বিুজ অিব াসী হ সইেবাৰ কিৰিছেলাঁ৷ ১৪ িক ু আমাৰ ভুৰ অ হ,

ী যীচুত িব াস আৰু মৰ সেত মাক বা ল ৰেূপ িদয়া হ’ল৷ ১৫

পাপী লাকৰ পিৰ াণ কিৰবৰ কাৰেণ ী যীচু য জগতৈল আিহল, এই

কথা িব াসেযাগ আৰু সকেলােৱ হণ কিৰবৰ যাগ ৷ আৰু এই পাপী

লাকৰ মাজত মেয়ই ধান। ১৬ এই কাৰেণই মাক থেম দয়া কৰা

হ’ল যােত ধান পাপী িয মই, মাৰ যােগিদ যন যীচু ী ই তওঁৰ

অসীম সহনশীলতা দখৱুাব পােৰ আৰু অন জীৱন পাবৈল িয সকেল

তওঁৰ ওপৰত িব াস কিৰব, সই সকলৰ বােব মাক এক দ ৃ া ৰেূপ

ৰািখেল৷ (aiōnios g166) ১৭ এিতয়া অন কালৰ ৰজাৈল, অ◌াৰু িচৰ ায়ী,

অদশৃ একমা ঈ ৰৈল মযদা আৰু গৗৰৱ িচৰকাল হওক। আেমন।

(aiōn g165) ১৮ মই তামাক এই আেদশ িদওঁ, হ মাৰ পু তীমিথয়; মই

তামাৰ স ে জেনাৱা ভাৱবাণীৰ দেৰ, তুিম তােত একমত হ সই

অ সােৰ যন উ ম যজুঁত াণপণ কৰা৷ ১৯আৰু তুিম যন িব াস আৰু

উ ম িবেবক ৰ া কিৰ চলা৷ কােনা কােনা লােক সই িব াস আৰু

উ ম িবেবক ত াগ কৰাত, তওঁেলাকৰ িব াসৰপূ নৗকা ভ হ’ল। ২০

তওঁেলাকৰ িভতৰত িমনায় আৰু আেলকেজ াৰ নামৰ জেনা আেছ৷

এওঁেলােক যন িন া কিৰবৈল পণুৰ িনিশেক, তাৰ বােব মই এওঁেলাকক

চয়তানৰ হাতত সমপণ কিৰ িদেলাঁ৷

২ মাৰ থম িনেবদন এই য, সকেলােবাৰ মা হৰ কাৰেণ অ েৰাধ,

াথনা, িনেবদন আৰু ধ বাদ কৰা হওক৷ ২ ইয়াৰ বােব ৰজা

আৰু অিধকাৰী সকলৰ কাৰেণ াথনা কিৰব লােগ, যােত আিম সকেলা

ঈ ৰভ ই সততাত থািক া আৰু শাি পণূ জীৱন‐যাপন কিৰব পােৰাঁ;

৩ এেয় আমাৰ াণকতা ঈ ৰৰ দিৃ ত উ ম আৰু হণীয়৷ ৪ তওঁৰ ই া

এেয় য, সকেলা মা েহ যন পিৰ াণ আৰু সত ৰ ান পায়। ৫ কাৰণ

ঈ ৰ এজন আৰু তওঁৰ সেত মা হৰ মাজত মধ ও এজন, তেৱঁই

ম ষ ী যীচু; ৬ তওঁ সকেলা মা হৰ কাৰেণ মিু ৰ মলূ িহচােব

িনজৰ জীৱন দান কিৰেল৷ যীচুৰ এই কাযই সিঠক সময়ত সকেলােক

সা িদেল৷ ৭ এই সা িদবৰ কাৰেণ মাক এজন ঘাষণাকাৰী আৰু

পাঁচিন ৰেূপ িনযু কিৰেল৷ মই িব াস আৰু সত ত অনা‐ই দী সকলৰ

িশ ক হেলাঁ৷ মই সঁচা কথা কওঁ; মই িমছা নকওঁ৷ ৮ মাৰ ই া এেয় য,

সকেলা ঠাইেত পৰুষু সকেল াধ আৰু বাদ‐িববাদৰ মেনাভাৱ নাৰািখ

পিব হাত দািঙ াথনা কৰক৷ ৯ সইদেৰ মই িবচােৰা, মিহলা সকেলও

লাজ, ন আৰু েবােধেৰ সেত পিৰপািট পাছােকেৰ িনজেক ভূিষত

কৰক; নানা ধৰণৰ কশ‐িব াস কিৰ, সাণ বা মু া িপি অথবা ব মলূ

কােপােৰেৰ নহয়; ১০ িক ু ঈ ৰভি ীকাৰ কৰা িবষয়ত হ’ ল, সৎ

কাযৰ াৰাই ঈ ৰভ ৰ পিৰচয় িদয়াই মিহলা সকলৰ উপযু ভূষণ

হওক৷ ১১ মিহলা সকেল স ণূ বাধ তা আৰু নীৰৱতােৰ বশৱ ী হ িশ া

হন কৰক। ১২ িশ া িদবৰ বােব বা পৰুষুৰ ওপৰত মতা চলাবৰ

বােব মই মিহলাক অিধকাৰ িনিদওঁ; িক ু শা ভােব থািকবৈলেহ কওঁ।

১৩ িকয়েনা থেম আদমক পাছতেহ হাৱাক িন াণ কৰা হিছল; ১৪আৰু

আদমক ভুলউুৱা নহ’ল িক ু মিহলা গৰাকীক স ণূভােৱ ভুলাই অপৰাধত

পলােল; ১৫ তথািপ যিদ েবােধেৰ সেত িব াস, ম আৰু পিব তাত

থািক তওঁেলােক জীৱন‐যাপন কেৰ, তেনহেল মিহলাই স ান সৱৰ

াৰাই পিৰ াণ পাব৷

৩ কােনােৱ যিদ অধ পদৰ বােব আকাং া কেৰ, তেনহেল তওঁ

উ ম কমৈল ই া কেৰ, এই কথা িব াসেযাগ । ২ এেতেক অধ

িনেদাষী, এজনী িতেৰাতাৰ ামী, পিৰিমত ভাগী, িবেবচক, পিৰপািট,

অিতিথ সৱক, িশ া িদয়াত িনপনু ৩আৰু মদপী বা হাৰক নৈহ, া

ভাৱী, িনি েৰাধী, িনে াভী, অথাৎ ধনক ম নকৰা উিচত৷ ৪ সই

লাক জেন যন িনজৰ ঘৰৰ লাক সকলক উ মৰেূপ শাসন কেৰ আৰু

তওঁৰ স ানেবােৰ যন সকেলা স ােনেৰ তওঁক মািন চেল৷ ৫ িকয়েনা

এজন লােক যিদ িনজৰ ঘৰৰ লাক সকলেকই শাসন কিৰব নাৱােৰ

তেনহেল তওঁ কেনৈক ঈ ৰৰ ম লীৰ ত াৱধান কিৰব? ৬ তওঁ

নতুন িশষ হব নালােগ, িকয়েনা তওঁ যন গব‐অহংকাৰত নপেৰ আৰু

চয়তানৰ াৰা যন দ পাৱা নহয়৷ ৭ ইয়াৰ ওপিৰও তওঁ বািহৰত থকা

লাক সকলৰ মাজত খ ািতযু হাৱা দৰকাৰ, যােত তওঁ িনি ত নহয়

আৰু চয়তানৰ ফা ত নপেৰ; এই কাৰেণ খ ািত থকা লাক হব লােগ৷

৮ সইদেৰ পিৰচাৰক সকল ধীৰ, াৰ যাগ হব লােগ; তওঁেলাক

তলীয়া, কথকী, া াৰসত অিত আস থকা আৰু ি ত লাভ িবচৰা

লাক হব নালােগ৷ ৯ তওঁেলােক সদায় িনমল িবেবকত িব াসৰ িনগঢ়ূ‐

ত সাঁিচ ৰখা উিচত৷ ১০ থেম তওঁেলােক িনজেক পৰী া কৰক,

পাছত িনেদাষী হেলেহ পিৰচাৰকৰ কায কৰক। ১১ পিৰচািৰকা মিহলা

সকেলা স ানৰ যাগ হব লােগ৷ তওঁেলাক যন অপবাদ িদওতা নহয়,

িক ু িনজক সংযম কিৰ ৰখা, ধীৰ, আৰু সকেলা িবষয়েত তওঁেলাক যন

িব াসেযাগ হয়৷ ১২ পিৰচাৰক সকেল এগৰাকী মিহলাৰ ামী হ িনজ

িনজ স ান আৰু িনজ ঘৰ খন উ মৰেূপ শাসন কৰক। ১৩ িকয়েনা িয

পিৰচাৰক সকেল উ মৰেূপ পিৰচাৰকৰ কায কেৰ, তওঁেলােক িনজৈল

নাম অজন কেৰ আৰু ী যীচুত তওঁেলাক িব াসত সাহসী হয়৷ ১৪

মই তামাৰ বােব এইেবাৰ কথা িলিখেলাঁ আৰু সানকােল মই তামাৰ

তাৈল যাবৈল আশা কিৰ আেছাঁ৷ ১৫ িক ু মই যিদ পলেমা কেৰাঁ, তথািপ

তুিম সত তাৰ আৰু িভি মলু ৰপূ িয ঈ ৰৰ গহৃ, অথাৎ জীৱনময়

ঈ ৰৰ ম লীত কেন আচাৰ‐ব ৱহাৰ কিৰব লােগ, সই িবষেয় জািনবৰ

বােব এইেবাৰ কথা তামাৈল িলিখেলাঁ; িকয়েনা ম লী হেছ সত ৰ

আৰু িভি মলু৷ ১৬আৰু এেকলেগ আিম একমত হ কওঁ য, “ভি ৰ

িনগঢ়ূ সত অিত মহান৷ তওঁ মাংসত কািশত হ’ল, আ াত ধািমক

বিুল গিণত কৰা হ’ল, দূতেবাৰৰ াৰাই দখা পাৱা গ’ল, অ া জািত

সকলৰ আগত ঘাষণা কৰা হ’ল, জগতত িব াস কৰা হ’ল, তাপত তুিল

িনয়া হ’ল।”

৪ পিব আ াই ৈক কেছ য, আিহবলগীয়া িদনত িকছুমান মা হ

িব াসৰ পৰা আতিৰ গ াি জনক আ াত আৰু ভূতেবাৰৰ িশ াত

তওঁেলােক মনেযাগ িদব, ২ কপট অ◌াচৰেণেৰ িমছা কথা কাৱা সকলৰ
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াৰাই এইেবাৰ িশ া িদয়া হব৷ এেন লাক সকেল িনজৰ িবেবকৰ

িবৰেু তপত লাৰ দাগ িদ িনজক অসাৰ কেৰ৷ ৩ এেন িমছলীয়ােবােৰ

িবয়া কৰাবৈল িনেষধ কেৰ আৰু িকছুমান খাদ ও খাবৈল িনেষধ কেৰ,

িক ু িয খাদ ঈ েৰ জন কিৰেছ; সই খাদ িয সকেল সত ক জািন

িব াস কিৰেল, তওঁেলােক ঈ ৰক ধ বাদ িদ হণ কিৰব পােৰ৷ ৪

িকয়েনা ঈ ৰৰ স ৃ সকেলা ব েৱই উ ম আৰু ধ বােদেৰ সেত হণ

কিৰেল, এেকােৱই অ া নহয়, ৫ িযেহতু ঈ ৰৰ বাক আৰু াথনাৰ

াৰাই সকেলােক পিব কৰা হয়। ৬ এই সকেলা কথা ভাই সকলক

মনত পলাই িদেল, তুিম ী যীচুৰ এজন উ ম পিৰচাৰক হবা৷ কাৰণ

িব াসৰ বাক আৰু উ ম িশ াৰ অ কাৰী হ তুিম িতপািলত হছা৷

৭ িক ু িন াযু , অপিব আৰু বঢ়ুী মা হৰ অনথক গ ‐কথাত মন

িনিদ, ভি ত িনপণু হবৈল অভ াস কিৰবা। ৮ িকয়েনা শৰীৰচ াই

কৱল অলপেহ উপকাৰ কেৰ, িক ু ভি সকেলা িবষয়ত লাভজনক,

কাৰণ সেয় ব মান আৰু ভিবষ ত জীৱনৰ আয়সু লাভৰ িন য়তা দান

কেৰ। ৯ এই কথা িব াসেযাগ আৰু সকেলােৱ হন কিৰব পৰা, স ণূ

উপেযাগী। ১০ িকয়েনা এইআশেয়েৰইআিম পিৰ ম কেৰাঁ আৰু াণপেণ

ক কেৰাঁ৷ কাৰণ িয জন সকেলা লাকৰ, িবেশষৈক িব াসী সকলৰ

াণকতা, সই জীৱনময় ঈ ৰৰ ওপৰত আিম ভাৰসা কেৰাঁ। ১১ তুিম

এইেবাৰ কথা আ া িদয়া আৰু িশেকাৱা। ১২ তামাৰ অলপ বয়সক

হয় ান কিৰবৈল কােকা িনিদবা; িক ু তুিম বাক ত, আচাৰ‐ব ৱহাৰত,

মত, িব াসত আৰু তাত, িব াস কৰা লাক সকলৰ আিহ হাৱা।

১৩ মই নােযাৱাৈলেক তুিম পঢ়াত, উদগিণ িদয়াত আৰু িশ া িদয়াত

মেনােযাগ িদ থািকবা। ১৪ িয বৰ তামাক িদয়া হেছ, সই বৰ অৱেহলা

নকিৰবা; পিৰচাৰক সকেল িয সময়ত তামাৰ ওপৰত হাত িদিছল, সই

সময়ত সই বৰ ভাৱবাণীৰ াৰাই তামাৰ ওপৰত অিপত হিছল। ১৫

এই িবষয়েবাৰত মেনােযাগ িদ কায কৰা আৰু সইদেৰ চলা, তিতয়াই

সকেলা লাকৰ আগত তামাৰ িব াসৰ বিৃ আৰু িব াসৰ ভিট কাশ

পাব। ১৬ তুিম িনজৰ জীৱন আৰু িশ া িদয়া িবষয়ত সাৱধান হাৱা আৰু

এই দািয় েবাৰ পালন কিৰবা। ইয়ােক কিৰেল তুিম িনজেক আৰু তামাৰ

কথা না লাক সকলেকা পিৰ াণ কৰাব পািৰবা।

৫ ব ৃ সকলৰ িত কটুবাক ব ৱহাৰ নকিৰবা, িক ু তওঁেলাকক

িপতৰৃ িনিচনাৈক, ডকা সকলক ভাইৰ িনিচনাৈক উৎসািহত কিৰবা৷

২ ব ৃ া মিহলা সকলক মাতৰৃ িনিচনাৈক আৰু যৱুতী সকলক স ণূ

তােৰ ভনীৰ িনিচনাৈক িবনয় কিৰবা। ৩ িয সকল কৃত িবধৱা, সঁচাই

অকলশৰীয়া সই সকলক সমাদৰ কিৰবা। ৪ িক ু যিদ কােনা িবধৱাৰ

স ান বা নািত‐নািতনী থােক, তেনহেল তওঁেলােক থেম িনজৰ ঘৰৰ

লাক সকলৰ িত া‐ভি দখৱুাবৈল আৰু িনজ িপত‐ৃমাতৰৃ িত

উপকাৰ কিৰবৈল িশকক, িকয়েনা এেয় ঈ ৰৰ দিৃ ত হণীয়। ৫ িক ু

িয গৰাকী কৃত িবধৱা আৰু অকলশৰীয়া, তওঁ ঈ ৰত কৰা িব াস

িনি ত ৰািখ, ৰািতেয়‐িদেন িনেবদন আৰু াথনাত আস থাকক। ৬

িক ু িয গৰাকী ইি য় খত ম থােক, তওঁ জীয়াই থািকও মৰা। ৭

এইেবাৰৰ িবষেয় তুিম আেদশ িদবা, যােত তওঁেলাক িনেদাষী হয়। ৮

িক ু কােনােৱ যিদ আেপান লাকৰ, িবেশষৈক িনজৰ ঘৰৰ পিৰয়ালৰ

বােব িচ া নকেৰ, তেনহেল তওঁ িব াস অ ীকাৰ কিৰেল আৰু এজন

অিব াসী লাকতৈকেয়া অধম হ’ল। ৯ এগৰাকী িবধৱা বিুল এেন মিহলা

সকলৰ নাম তািলকাভু হওক: িয গৰাকীৰ বয়স ষািঠতৈক কম নহয়আৰু

তওঁ এজন ামীৰ ভাযা আিছল। ১০ তওঁৰ এেনেবাৰ সৎকামৰ কাৰেণ

নাম থকা উিচত; অথাৎ যিদ তওঁ স ানেবাৰক লালন‐পালন কিৰ

থােক, আলহী িধ থােক, পিব লাক সকলৰ ভিৰ ধৱুাই থােক, শ

পাৱােবাৰৰ উপকাৰ কেৰ, আৰু সকেলা সৎ কমৰ অ গামী হ থােক, এই

সকেলা সৎকমৰ বােব সই জনীেয় খ ািত পাৱা উিচত৷ ১১ িক ু যৱুতী

িবধৱা সকলক হণ নকিৰবা, িকয়েনা তওঁেলােক ইি য়‐ খািভলািষনী

হ ী ৰ িবৰেু গ িবয়া হবৈল ই া কিৰব। ১২ এইদেৰ তওঁেলােক

পবূৰ শপত ত াহাৰ কৰাৰ কাৰেণ পাপত আৱ হয়। ১৩ ইয়াৰ উপিৰ

তওঁেলােক ঘেৰ ঘেৰ ঘিূৰ ফুিৰ অকম হ পেৰ আৰু মা অকম ই

নহয়, পৰচচা আৰু লাকৰ কামত হ ে প কিৰ, অনথক কথােবাৰ কবৈল

িশেক, এইেবাৰ তওঁেলােক কৰা উিচত নহয়। ১৪ এেতেক মাৰ আ া

এই য, যৱুতী িবধৱা সকেল িতৰ াৰৰ অেথ িবপ ক কােনা েযাগ

িনিদবৰ বােব তওঁেলােক পণুৰ িবয়া কৰাওক, স ানৰ মাক হওক, আৰু

ঘৰ‐সংসাৰ কৰক। ১৫ িকয়েনা ইিতমেধ কােনা কােনােৱ এেনদেৰ

চয়তানৰ পাছত িবপেথ গ’ল। ১৬ যিদ কােনা িব াসী মিহলাৰ মাজত

িবধৱা সকল থােক, তেনহেল ম লীক ভাৰ নকিৰ তেৱঁই সই

সকলৰ উপকাৰ কৰক যােত ম লীেয় ৰপূ িবধৱা সকলক সাহায কিৰব

পােৰ। ১৭ িয িয পিৰচাৰক সকেল উ মৰেূপ পিৰচালনা কেৰ, িবেশষৈক

িয সকেল বাক আৰু িশ াত পিৰ ম কেৰ, তওঁেলাক ণ সমাদৰৰ

যাগ ‐পা বিুল গিণত হওক। ১৮ িকয়েনা ধমশা ত কেছ “মৰণা

মােৰাঁেত গৰৰু মখুত মােখাৰা নাবাি বা” আৰু “ব ৱা িনজ বচৰ যাগ ।”

১৯ পিৰচাৰক সকলৰ িবৰেু অহা অপবাদ ই িতিন জন সা ী নহেল

হন নকিৰবা। ২০আনেবােৰ যন ভয় কেৰ, এই কাৰেণ পাপী সকলক

সকেলােৰ আগত িতৰ াৰ কিৰবা। ২১ ঈ ৰ, ী যীচু আৰু মেনানীত

দূত সকলৰ সা ােত মই তামাক এইেবাৰ িবধান মািন চিলবৈল দঢ়ৃ

আ া িদেছাঁ৷ িক ু স ণূ সত নজনাৈক তুিম কােনা িবচাৰ নকিৰবা আৰু

প পােতেৰ এেকা নকিৰবা।। ২২ কােৰা ওপৰত হঠােত হাত িনিদবা

আৰু অ লাকৰ পাপৰ অংশীদাৰ নহ’বা৷ িনজেক িনেদাষী কিৰ ৰািখবা।

২৩ তুিম কৱল পানী নাখাবা, িক ু তামাৰ পটৰ কাৰেণ আৰু সঘনাই হ

থকা অ খৰ কাৰেণ অলপ া াৰস পান কিৰবা। ২৪ কােনা কােনা

মা হৰ পাপ আৰু িবচাৰ‐পথত অ গামী হয় আৰু কােনা কােনা

লাকৰ পাপ পাছত হয়৷ ২৫ িঠক সইদেৰ মা হৰ সৎ কমেবােৰা

সহেজ কাশ পায়। যিদও সইেবাৰৰ িকছুমান ৰপূত দখা পাৱা

নাযায়, তথািপ সইেবাৰক িচৰিদনৰ বােব কিৰ ৰািখব নাৱািৰ।

৬ ঈ ৰৰ নাম আৰু িশ া যন িনি ত নহয়, সই বােব যৱুিলৰ অধীন

হাৱা দাস সকেল িনজ িনজ ভুক স ণূ সমাদেৰেৰ যাগ ান

কৰক। ২আৰু িয সকল দাস ভুৰ িব াসী, তওঁেলাক পৰ ৰ ভাই।

সই বােব দাস সকেল তেখত সকলক অস ান কৰা উিচত নহয়। বৰং

তওঁেলােক আৰু ভালদেৰ সৱা কায কৰা উিচত, িযেহতু িয সকেল সৱা

লাভ কিৰেছ, তওঁেলােকা িব াসী আৰু ি য়। এইেবাৰ কথা িশেকাৱা

আৰু ঘাষণা কৰা। ৩ কােনােৱ যিদ িভ িশ া িদেয় আৰু িনৰাময় সত

বাক , িয বাক আমাৰ ভু যীচু ী ৰ; সই বাক হন নকেৰ, তওঁ

আচলেত ঐ ৰীক িশ া হণ নকেৰ আৰু ভি ৰ অ ৰপূ িশ াত মাি

নহয়৷ ৪ তওঁ অহংকাৰী আৰু এেকােক নাজােন, িক ু বাদ‐িবচাৰ আৰু

বাগযু ৰপূ ৰাগত ৰাগা হয়৷ সইেবাৰৰ পৰাই িহংসা, িববাদ, িন া,

‐ধাৰণাৰ উৎপ হয়৷ ৫ মন‐ আৰু সত হীন মা হেবাৰৰ পৰাই ‐

কািজয়া উৎপ হয়। তওঁেলােক সত ৰ পৰা আতিৰ যায় আৰু ভি ক

জাগিতক লাভৰ উপায় বিুল ভােৱ। ৬ িক ু িয কিৰবা, আচলেত স ু

মেনেৰ কিৰবা; িকয়েনা ঈ ৰভি েত সকেলা লাভ িবলীন হ থােক। ৭

আিম এই জগতৈল এেকােক অনা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা এেকা ল যাবও

নাৱােৰাঁ৷ ৮ সই বােব আিম অ ‐ব েত স ু হব লােগ৷ ৯ িক ু িয

সকেল ধনৱ হবৈল ই া কেৰ, তওঁেলােক পৰী া আৰু ফা ত পেৰ

আৰু নানা ধৰণৰ আৰু হািনজনক অিভলাষত পিৰ িয িয কেৰ সইেবােৰ

তওঁেলাকক ংস আৰু িবনাশৈল ল যায়। ১০ ধনক ম কৰাই সকেলা

ম পথৰ মলূ৷ তাৈল আকাং া কিৰ, কােনা কােনা মা েহ িব াসৰ

পৰা া হ যাতনা ৰপূ শলােৰ িনজেকই খাচ মােৰ। ১১ িক ু , হ

ঈ ৰৰ লাক, তুিম এই সকেলােৰ পৰা পেলাৱা৷ ধািমকতা, ভি , িব াস,

ম, ধয, ম ৃ ভাৱ, এইেবাৰক অ সৰণ কৰা। ১২ িব াসৰ উ ম যু ত

াণপণ কৰা৷ িয অন জীৱনৰ বােব তুিম আমি ত হ’লা আৰু অেনক

সা ীৰ আগত িয উ ম িব াস ীকাৰ কিৰলা, তাক তুিম ধাৰণ কিৰ

থাকা৷ (aiōnios g166) ১৩ সকেলােৰ জীৱন িদওঁতা ঈ ৰৰ সা ােত আৰু

িয জেন প ীয় পীলাতৰ আগত সই উ ম ীকাৰৰেূপ সা িদিছল, সই

ী যীচুৰ সা ােতও, মই তামাক এই আ া িদেছাঁ য, ১৪আমাৰ
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ভু যীচু ী ৰ আিবভাৱ নােহাৱাৈলেক, এই আেদশ িন ল আৰু

িনেদাষীৈক ৰািখবা৷ ১৫ সই পৰমধ ঈ ৰ, িয জন একমা পৰা মী,

ৰাজ কৰা ৰজা আৰু শাসন কৰা ভু, তেৱঁই সিঠক সময়ত তওঁক

আিবভাৱ কৰাব। ১৬ িয জন একমা অিধকাৰী আৰু অগম দীি ‐

িনবাসী৷ কােনা মা েহ কিতয়াও তওঁক দখা নাই আৰু দখা পাবও

নাৱােৰ৷ তওঁেৰই সমাদৰ আৰু অন পৰা ম হওক। আেমন। (aiōnios

g166) ১৭ িয সকল এই জগতত ধনৱ , তওঁেলাকক এই আ া িদয়া

য, তওঁেলাক উ মনা নহওক আৰু তওঁেলােক অিনি ত ধন‐স দত

ভাৰসা নকৰক৷ িয ঈ েৰ, আিম ভাগ কিৰবৈল সকেলােক বা ল ৰেূপ

আমাক িদেছ, সই ঈ ৰত ভাৰসা কৰক৷ (aiōn g165) ১৮ তওঁেলাকক

ভাল কম কিৰবৈল; ভাল কমেবাৰত ধনী হ উদাৰ আৰু ভগাই লবৈলেকা

ই ুক হবৈল কাৱা উিচত। ১৯আৰু সইৰেূপ কৃত জীৱন‐ধাৰণ কিৰ

পৰকালৰ বােব িনজৰ অেথ তওঁেলােক উ ম িভি মলূ ৰপূ ধন সাঁচক।

(aiōnios g166) ২০ হ তীমিথয়, তামাক িয গতাই িদয়া হ’ল, তাক পহৰা

িদ ৰি ত কিৰ ৰািখবা৷ তথাকিথত িমথ া ানৰ অসাৰ কথা‐বতৰা আৰু

তক‐িবতকৰ মাজৈল নাযাবা ২১ কােনা কােনােৱ সই ধৰণৰ ান

কট কিৰ ীকাৰ কৰা িব াসৰ পথৰ পৰা এফলীয়া হ গ’ল৷ ঈ ৰৰ

অ হ তামােলাক সকেলােৰ লগত থাকক।
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২ তীমিথয়
১ মই পৗল, ী যীচুত থকা জীৱনৰ িত া অ সিৰ, ঈ ৰৰ ই াৰ

াৰাই ী যীচুৰ িনযু পাঁচিন; ২ ি য় পু তীমিথয়ৰ সমীপৈল: িপতৃ

ঈ ৰ আৰু আমাৰ ভু ী যীচুৰ পৰা অ হ, দয়া আৰু শাি তামাৈল

হওক। ৩ মই ঈ ৰক ধ বাদ িদওঁ, িয জন ঈ ৰক মাৰ পবূপৰুষুৰ

িদনেৰ পৰা আৰাধনা কিৰ অহা হেছ, সই জন ঈ ৰেক মই িনমল

িবেবেকেৰ আৰাধনা কেৰাঁ; সই জনৰ ওচৰত িনেতৗ িদেন‐ৰিতেয় াথনা

কৰাৰ সময়ত তামাক সাঁৱৰণ কেৰাঁ, ৪ তামাৰ চ েলা আনে েৰ পৰূ

হাৱা চাবৈল মই অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছাঁ। ৫ িয িব াস থেম

তামাৰ বঢ়ুী মা লায়ী আৰু তামাৰ মাতৃ উনীকীৰ অ ৰত বাস কিৰিছল,

বাধ কেৰাঁ তেন অকপট িব াস তামাৰ অ ৰেতা বাস কিৰেছ বিুল মই

িনি ত৷ ৬ এই কাৰেণ মই তামাক সাঁৱৰাইেছা য, মাৰ হাত তামাৰ

ওপৰত িদয়াৰ াৰাই ঈ ৰৰ িয অ হৰ বৰ তামাক দান কৰা হ’ল,

সই বৰ পনুৰ জা ত কৰা৷ ৭ িকয়েনা ঈ েৰ আমাক ভয়ৰ আ া িদয়া

নাই, িক ু শি , ম আৰু বিু ৰ আ া িদেল। ৮ এেতেক আমাৰ

ভুেৱ িদয়া সা ৰ িবষেয় আৰু তওঁৰ অেথ ব ীয়াৰ হাৱা িয মই পৗল,

মােৰা িবষেয় তুিম লি ত নহবা িক ু ঈ ৰৰ শি অ সােৰ, ভবাতাৰ

কাৰেণ মােৰ সেত শ ভাগ কৰা, ৯ কাৰণ তেৱঁই আমাক পিৰ াণ

কিৰেল আৰু পিব আম েণেৰ আম েণা কিৰেল, সেয় আমাৰ কমৰ

দেৰ নহয় িক ু তওঁৰ িনজ অিভ ায় আৰু অ হৰদেৰেহ কিৰেল; িয

অ হ অনািদ কালৰ পেূব ী যীচুত আমাক িদয়া আিছল; (aiōnios

g166) ১০ িক ু এিতয়া আমাৰ াণকতা ী যীচুৰ আিবভাৱৰ াৰাই

কািশত হ’ল; িয জেন মতুৃ ক িবনাশ কিৰ, ভবাতাৰ াৰাই জীৱন

আৰু অ য়তাক পাহৰৈল আিনেল; ১১ সই ভবাতাৰ কাৰেণ মাক

ঘাষণাকাৰী, পাঁচিন আৰু িশ ক িহচােপ িনযু কিৰেল। ১২ এই কাৰেণ

মই এইেবাৰ খ ভাগ কিৰেলও লি ত নহওঁ; িকয়েনা মই িয জনক

িব াস কিৰেলাঁ, তওঁক জােনা আৰু তওঁৰ হাতত মই িনজেক অপণ কিৰ

িদেলাঁ, তােত তওঁ য সই িদনৰ কাৰেণ মাক পহৰা িদ ৰািখবৈল সমথ,

ইয়ােক দঢ়ৃ ত য় কিৰেছাঁ। ১৩ মাৰ িয িয কথা িনলা তাক িনৰাময়

বাক ৰ আিহ িহচােপ ল ী যীচুৰ স ীয় িব াস আৰু মত ধাৰণ

কৰা। ১৪ িয উ ম দান তামাক গতাই িদয়া হেছ, সই দান আমাত

িনবাস কৰা পিব আ াৰ াৰাই পহৰা িদ ৰািখবা। ১৫ ফুিগ আৰু

হমিগিন আিদ কিৰ এিচয়াত থকা সকেলােৱই মাৰ পৰা িবমখূ হল৷ এই

িবষেয় তুিম জািন আছা। ১৬অনীিচমৰ ঘৰৰ লাক সকলক ভুেৱ দয়া

কৰক, িকয়েনা তওঁ বােৰ বােৰ মাৰ াণ জৰুাইিছল আৰু মই ব ীশালৰ

িশকিলত থািকেলও লাজ নাপাইিছল; ১৭ বৰং ৰাম নগৰত থােকাঁেত,

তওঁ অিত কে েৰ মাক িবচািৰ পাইিছল ‐ ১৮ তওঁ যােত সইিদনা

ভুৰ পৰা দয়া পায়, ভুেৱ এেন অ হ কৰক, আৰু ইিফচেতা তওঁ

িকমান সৱা ষা কিৰিছল সই িবষেয়ও তুিম ভালৈক জনা৷

২ এেতেক হ মাৰ পু , ী যীচুত থকা িয অ হ, তাৰ াৰাই তুিম

বলৱান হাৱা। ২আৰু অেনক সা ীৰ আগত মাৰ পৰা িয িয িনলা,

সই সকেলা কথা অ লাকক িশকাবৈল, িব াসী আৰু িনপণু লাক

সকলক সমপণ কৰা। ৩ ী যীচুৰ এজন উ ম সিনকৰ দেৰ তুিম

মােৰ সেত শ সহন কৰা। ৪ কােনা এজন লাক সিনকৰ কামত

থােকােত জীিৱকাৰ অেথ অ কােনা ব বসায়ত িনজেক আৱ হবৈল

িনিদেয় িক ু িয জেন তওঁক এই পদ িদেল, তওঁকেহ স ু কিৰবৈল

চ া কেৰ। ৫এেকদেৰ কােনা এজন খলৈুৱেয় যিদও িজিকবৈল য

কেৰ, তথািপ তওঁ যিদ িবধান অ সােৰ পালন নকেৰ, তেনহেল তওঁক

মু েটেৰ িবভূিষত কৰা নহয়। ৬ পিৰ মী খিতয়েক থেমই তওঁৰ

শস ৰ ভাগ ভাগ কিৰব লােগ৷ ৭ মই িয িয কেলাঁ সই িবষেয় িবেবচনা

কিৰবা, িকয়েনা ভুেৱ সকেলা িবষয় বিুজবৈল তামাক ান িদব। ৮

মাৰ ভবাতাৰ দেৰ, মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা তালা, দায়দুৰ বংশৰ যীচু

ী ক সাঁৱৰণ কৰা৷ ৯ সই ভবাতাৰ স ে মই িশকিলৰ ব নত

থািক মীৰ দেৰ শ ভাগ কিৰেছাঁ। িক ু ঈ ৰৰ সই বাক ত হ’ ল

িশকিলৰ ব ন নাই। ১০ এই কাৰেণ িয সকলক মেনানীত কৰা হ’ল

অথাৎ তওঁেলােকও অন গৗৰেৱেৰ সেত যন ী যীচুত থকা পিৰ াণ

লাভ কিৰব পােৰ, তাৰ কাৰেণ মই এই সকেলােবাৰেক সহন কিৰেছাঁ।

(aiōnios g166) ১১ এই কথা িব াসেযাগ : “আিম যিদ তওঁৰ সেত

মিৰেলাঁ, তেনহেল তওঁেৰ সেত জীৱনেৰা ভাগী হম। ১২আিম যিদ

সহন কেৰাঁ, তেনহেল তওঁৰ সেত ৰাজ ও কিৰম৷ আিম যিদ তওঁক

অ ীকাৰ কেৰাঁ, তেনহেল তেৱাঁ আমাক অ ীকাৰ কিৰব৷ ১৩আিম

অিব াসী হেলও, তওঁ িব াসী হ থােক, িকয়েনা তওঁ িনজেক অ ীকাৰ

কিৰব নাৱােৰ।” ১৪ তুিম এই সকেলা কথা তেখত সকলক সাঁৱৰাই

থািকবা, আৰু বাগযু নকিৰবৈল ভুৰ সা ােত তেখত সকলক দঢ়ৃ

আ া কৰা, িকয়েনা বাগযু েবােৰ এেকা লাভ নজ াই িক ু না লাক

সকলক নাশ কেৰ। ১৫ তুিম িনজেক পৰী ািস লাক, লাজৰ যাগ

নােহাৱা কমী আৰু সত ৰ বাক ৈক কাৱাত িনপনুহবৈল ঈ ৰৰ

অ েমাদন পাবৰ বােব য কৰা। ১৬ িক ু িন াযু কথােবাৰৰ পৰা

পথৃক থািকবা, িকয়েনা এইেবােৰ অিধকৰেূপ ঈ ৰক অিব াস কিৰবৈল

বাট দখৱুাই ল যায়৷ ১৭ এেন কথােবাৰ িবয়িপ পেৰ আৰু গলা ঘাৰ দেৰ

ন কিৰ িব াৰ লাভ কেৰ, এেন লাকেবাৰৰ িভতৰেত িমনায় আৰু

িফলীেতা আেছ, ১৮ তওঁেলাক সত পথৰ পৰা হাৱা৷ তওঁেলােক

পনুৰু ান হ যাৱা বিুল চাৰ কিৰ িকছুমান লাকৰ িব াস িবন কিৰেছ।

১৯ তথািপ ঈ েৰ াপন কৰা দঢ়ৃ িভি মলূ িথেৰ থােক আৰু তাৰ ওপৰত

এই কথা মাহৰ মৰা আেছ, বােল‐ “ ভুেৱ তওঁৰ লাক সকলক জােন,”

আৰু “িয কােনােৱ ভুৰ নাম লয়, তওঁ অধািমকতাৰ পৰা দূৰ হওক।”

২০ িকয়েনা ডাঙৰ ঘৰত কৱল সাণ ৰপূৰ পা েহ থােক, এেন নহয়,

কাঠৰ আৰু মািটৰ পা ও থােক৷ তােৰ িকছুমান সমাদৰৰ কাৰেণ আৰু

িকছুমান অনাদৰৰ কাৰেণ। ২১ এেতেক কােনােৱ যিদ এইেবাৰৰ পৰা

িনজেক িচ কিৰ ৰােখ, তেনহেল তওঁ সমাদৰৰ পা , পিব ীকৃত, ভুৰ

কাযৰ বােব উপেযাগী আৰু সকেলা সৎ কমৰ বােব ত থািকব। ২২

িক ু তুিম যৗৱন কালৰ অিভলাষৰ পৰা পেলাৱা আৰু ধািমকতা, িব াস,

ম, শাি আৰু িনমল মেনেৰ ভুৈল াথনা কৰা লাক সকলৰ সেত

এক হ সইেবাৰক অ সৰণ কৰা৷ ২৩ িক ু মখূতা আৰু অযথা কথােবাৰৰ

পৰা দূৰত থাকা৷ িকয়েনা এইেবােৰ িবেৰাধ জ ায় কািজয়া সিৃ কেৰ৷ ২৪

ভুৰ দােস িবেৰাধ কিৰব নালােগ িক ু সকেলােক ম ৃ শীল, িশ া িদয়াত

িনপনু আৰু অপকাৰত সহনীয় হ, ২৫ িবেৰাধ কৰােবাৰক ম ৃ ভােব িশ া

িদব লােগ৷ তিতয়া সই সত ৰ ত ানৰ অেথ ঈ েৰ তওঁেলাকক মন‐

পালটনৰ বৰ িদব ২৬আৰু চয়তানৰ ই া সাধনৰ অেথ তাৰ ফা ত ব ী

হ থািকেলও তওঁেলােক চতনা পাব।

৩ িক ু ইয়ােক জািনবা য, শষ‐কালত ভয় ৰ সময় উপি ত হব।

২ িকয়েনা সই কালত মা হেবাৰ িনজেক িনেজ ম কেৰাঁতা, ধন

লভুীয়া, দপী, অহংকাৰী, িন ক, িপত‐ৃমাতৰৃ িত অবাধ , অকৃত ,

অপিব , ৩ হহীন, বজুিন নমনা, অপবাদক, ইি য়‐দমন নকৰা, উ ,

সাধকু িঘণাওঁতা, ৪ িব াসঘাতক, আঁেকাৰেগাজ, মদগবী, ঈ ৰ ম

কৰাতৈক বৰং খ ি য় হব৷ ৫ তওঁেলােক ধািমকতাৰ আকাৰ ধাৰণ

কিৰব, িক ু তাৰ শি অ ীকাৰ কিৰব। এেন লাক সকলৰ পৰা তুিম

আতিৰ থািকবা। ৬ িকয়েনা তওঁেলাকৰ িকছুমান মা েহ, ছেলেৰ পৰৰ

ঘৰত সামাই, িন িু িতেৰাতা সকলক মািহত কিৰ ব ীনীৰ তুল

কিৰেল আৰু পাপত ভাৰা া কিৰ নানা িবধ অিভলােষেৰ চািলত কিৰেল৷

৭ এই িতেৰাতা সকেল সদায় নতুন িশ া পাবৰ বােব চ া কেৰ, িক ু

সত ৰ ত ‐ ান পাবৈল হেল কিতয়াও সমথ নহয়৷ ৮ যেনৈক যাি আৰু

যামি েয় মািচৰ িবেৰাধীতা কিৰিছল, তেনৈক এই িমছা িশ ক সকেলও

সত তাৰ িতেৰাধ কিৰিছল৷ তেখত সকল মন আৰু িব াসৰ স ে

অ মািণক৷। ৯ িক ু তেখত সকেল অিধক আগবািঢ়ব নাৱািৰব, িকয়েনা

সই জনৰ দেৰ, তেখত সকলেৰা মখূতা সকেলােৰ আগত কািশত

হব। ১০ িক ু তুিম মাৰ িশ া, আচাৰ‐ব ৱহাৰ, অিভ ায়, িব াস,

িচৰসিহ ু তা, ম, ধয, ১১ তাড়না আৰু খেভাগ, সই সকেলােৰ
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অ গামী হলা আৰু আি য়িখয়া, ইকিনয়, আৰু লু াত মাৈল িক ঘটনা

ঘিটিছল, সই িবষেয়ও তুিম জানা৷ মই এেন ধৰণৰ তাড়না সহন কিৰেছাঁ

য, সইেবাৰ তাড়নাৰ পৰা ঈ েৰেহ মাক উ াৰ কিৰেল৷ ১২আৰু

বা িৱকেত িয সকেল ী যীচুত ভি ভােব জীৱন‐যাপন কিৰবৈল ই া

কেৰ, এেন লাক সকেল তাড়না পাব। ১৩ িক ু আৰু ব ক সকেল

িকছুমান লাকক িবপেথ ল যাব আৰু িনেজও া হ অিধকৰেূপ ম হ

যাব। ১৪ িক ু তুিম িয িয িশিকলা আৰু দঢ়ৃতােৰ িয িব াস পালা, সই

িশ ােত ি েৰ থাকা, িকয়েনা কান ব ি ৰ পৰা সই িশ া পালা, সই

িবষেয় তুিম জানা। ১৫আৰু িয পিব িবধান‐শা ই ী যীচুৰ স ীয়

িব াসৰ যােগিদ তামাক পিৰ াণৰ অেথ ানী কিৰব পােৰ, তােকা তুিম

িশ কালেৰ পৰা জানা। ১৬ সকেলা ধমশা ঈ ৰৰ াৰা িন ািসত আৰু

িশ াৰ বােব, অ েযাগৰ বােব, ধৰিণৰ বােব আৰু ধািমকতা স ীয়

িশ াত লাভজনক; ১৭ যােত ঈ ৰৰ মা হ িস আৰু সকেলা সৎ কমৰ

কাৰেণ সি ত হব পােৰ৷

৪ মই ঈ ৰৰ আৰু ী যীচুৰ দিৃ ত, িয জন জীিৱত আৰু মতৃ লাকৰ

ভাবী িবচাৰকতা, তওঁৰ আিবভাৱ আৰু ৰাজ ৰ শপত িদ, মই তামাক

এই দঢ়ৃ আ া িদওঁ ‐ ২ তুিম বাক ঘাষণা কৰা; সময়ত আৰু অসময়েতা

উৎসাহী হাৱা; স ণূ ধয আৰু উপেদেশেৰ অ েযাগ কৰা, ডিবওৱা আৰু

উদেগাৱা। ৩ িকয়েনা লাক সমেূহ িনৰাময় িশ া সিহব িনিবচৰা, এেন

সময় আিহব। তিতয়া তেখত সকলৰ খজওুৱা কােণ িনব িবচৰা িশ া

িনবৈল, িনজ িনজ অিভলাষ অ সােৰ িনজৰ চৗপােশ দ’ ম দ’ ম িশ ক

কিৰ ল’ব। ৪ তেন ৱা লাকেবােৰ সত ৰ পৰা কাণ ঘৰূাই, পৗৰািণক

কথাৈল মেনােযাগ িদব। ৫ িক ু তুিম, সকেলা িবষয়েত চতনাযু হ

থাকা, শ সহন কৰা, ভবাতা চাৰকৰ কায কৰা, তামাৰ পিৰচযা

কম স ণূ কৰা। ৬ িকয়েনা স িত মই নেবদ ৰেূপ ঢলা হেছাঁ, আৰু

মাৰ াণ‐ নৗকা মিলবৰ সময় উপি ত হেছ। ৭ মই সই উ ম যু ত

াণপণ কিৰেলাঁ, িনৰিূপত পথৰ শষৈলেক দৗিৰেলাঁ, িব াস ৰািখেলাঁ। ৮

মাৰ বােব িয ধািমকতাৰপূ িকৰীিট সাঁিচ ৰখা হেছ, সই িকৰীিট ধািমক

িবচাৰকতা ভুৰ াৰা সইিদনা মাক িদয়া হব; আৰু অকল মােক নহয়,

িক ু তওঁৰ আিবভাৱক ম কৰা সকেলােক িদব। ৯ মাৰ ওচৰৈল

সানকােল আিহবৈল তুিম য কৰা; ১০ িকয়েনা দীমাই এই বতমান

সংসাৰৰ মত পিৰ, মাক ত াগ কিৰ িথচলনীকীৈল গ’ল; ীে

গালাতীয়াৈল আৰু তীত দালমািতয়াৈল গ’ল। (aiōn g165) ১১একমা

লকূেহ মাৰ লগত আেছ। তুিম মাকক লগত ল আিহবা; িকয়েনা পিৰচযা

কমত তওঁ মাৰ বােব উপকাৰী। ১২ তুিখকক ইিফচৈল পঠােলাঁ। ১৩

াৱা নগৰত মই িয বৰ চালােটা কাপৰ হাতত এিৰ আিহেলাঁ, তুিম

আেহােত সই চালােটা আৰু পু কেবাৰ, িবেশষৈক ছালত লখা পু ক

আৰু সাম ীেবাৰ ল আিহবা। ১৪আেলকেজ াৰ কঁহােৰ মাৰ অপকাৰ

কিৰেল; তওঁৰ কম অ সােৰ ভুেৱ তওঁক িতফল িদব। ১৫ তওঁৈল

তুিমও সাৱধান হবা; িকয়েনা তওঁ অিতশয়ৰেূপ আমাৰ বাক ৰ িতেৰাধ

কিৰিছল। ১৬ মই থম বাৰ িনজৰ পে উ ৰ িদয়াৰ সময়ত, কােনও

মাৰ ফলীয়া হ উপি ত নহল; সকেলােৱ মাক ত াগ কিৰেল; এেয়

তওঁেলাকৈল গিনত নহওক। ১৭ িক ু মাৰ াৰাই যন ঘাষণা কায

িস হয় আৰু সকেলা অনা‐ই দী লােক যন িনবৈল পায়, এই কাৰেণ

ভুেৱ মাৰ ওচৰত িথয় হ মাক বলৱান কিৰেল; তােত মই িসংহৰ

মখুৰ পৰা উ াৰ পােলাঁ। ১৮ ভুেৱ মাক সকেলা মৰ পৰা উ াৰ

কিৰব আৰু তওঁৰ গীয় ৰাজ ৰ অেথ ৰ া কিৰব; তওঁৰ মিহমা িচৰকাল

হওক। আেমন। (aiōn g165) ১৯ তুিম ি া, আি লাক আৰু অনীিচমৰ

ঘৰ লাক সকলক ম লবাদ িদবা। ২০ ইৰা চ কিৰ থত থািকল, িক ু

িফম নিৰয়া পৰাত মই তওঁক িমলীতত থ আিহেলাঁ। ২১ তুিম জাৰ‐

কািলৰ আেগেয় আিহবৈল য কিৰবা। উবলু, পেূদ , লীন, ৗিদয়া ভনী

আৰু সকেলা ভাইেয় তামাক ম লবাদ কিৰেছ। ২২ ভু তামাৰ আ াৰ

লগত থাকক। তামােলাকৰ সেত তওঁৰ অ হ থাকক। আেমন৷
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তীত
১ মই পৗল, ঈ ৰৰ দাস আৰু যীচু ী ৰ িনযু পাঁচিন; ঈ ৰৰ

মেনানীত লাকৰ িব াস দঢ়ৃ কিৰবৈল আৰু ঐ িৰক আচৰণৰ

সত ৰ ান িত া কিৰবৈল মই সহায় কেৰাঁ৷ ২ সই অন জীৱনৰ

আশাত আমাৰ এই িব াস আৰু ান লাভ হয়৷ অনািদ কালৰ পেূবই

িমছা নােকাৱা ঈ েৰ এই জীৱন িদয়াৰ িত া কিৰিছল৷ (aiōnios

g166) ৩ ঈ েৰ তওঁৰ বাক িঠক িঠক সময়ত চাৰ কৰাৰ াৰাই

কাশ কিৰেল৷ ঈ েৰ সই কাযৰ ভাৰ মাৰ হাতত তুিল িদেল আৰু

আমাৰ াণকতা ঈ ৰৰ আ া অ সােৰ মই সই বাক চাৰ কেৰাঁ৷ ৪

সাধৰণ িব াসৰ দেৰ যথাথ পু তীতৰ সমীপৈল। িপতৃ ঈ ৰ আৰু আমাৰ

াণকতা ী যীচুৰ পৰা অ হ, দয়া আৰু শাি তামাৈল হওক। ৫

অস ণূ কাযেবাৰ স ণূ কিৰবৈল আৰু মাৰ আেদশ অ সােৰ নগেৰ

নগেৰ পিৰচাৰকক িনযু কিৰবৈলেকা, ীতী ীপত মই তামাক থ

আিহেলাঁ। ৬ িয জন িনেদাষী, এগৰাকী মিহলাৰ ামী, িয জনৰ স ান

সকল িব াসী আৰু বা অবাধ বিুল পিৰিচত নহয়, তেন ব ি ক

পিৰচাৰকৰেূপ গণ কিৰবা। ৭ অধ কৰ বােব এেয় েয়াজনীয়, িযেহতু

তওঁ ঈ ৰৰ লাক সকলৰ পিৰচাৰক; সেয়েহ, তওঁ িন লংক হাৱা

উিচত৷ তওঁ অহংকাৰী, অলপেত াধী, মদপী, হাৰক আৰু ি ত,

লাভ িবচৰা হব নালােগ৷ ৮ িক ু অিতিথ সৱক, সাধকু ম কেৰাঁতা,

িবেবচক, ায় কেৰাঁতা, পিব আৰু আ সংযমী হ’ব লােগ৷ ৯আৰু

িনৰাময় িশ াত আ াস িদবৈল আৰু আপি দেশাৱা সকলক অ েযাগ

কিৰবৈল সমথ হ’বৰ কাৰেণ, উপেদশৰ অ ৰপূ িব াসেযাগ বাক ত

আস হব লােগ। ১০ িকয়েনা িবেশষৈক চু ৎ হাৱা লাক সকলৰ

মাজত অনথক বাক কওঁতা, শংৃখলাহীন, ভা না কেৰাঁতা আৰু অেনক

অবাধ লাক আেছ৷ ১১ তওঁেলাকৰ মখু ব কৰা আৱশ ক; তওঁেলাক

এেন ৱা মা হ য, ি ত লাভৰ কাৰেণ তওঁেলােক অ িচত িশ া িদ

কােনা কােনা পিৰয়ালৰ সকেলােক িবন কেৰ। ১২ তওঁেলাকৰ এজন

েদশীয় ভাববাদীেয় কেছ, য “ ীতীৰ মা হেবাৰ িমছলীয়া, বয়া,

িহং ক জ ু আৰু এেল ৱা ভাতভাৰী।” ১৩ এই সা সঁচা। তওঁেলাক

যন িব াসত িনৰাময় হয়, এই কাৰেণ তুিম তওঁেলাকক কেঠাৰ অ েযাগ

কিৰবা। ১৪ ই দী সকলৰ আখ ানেবাৰত আৰু সত ৰ পৰা িবমখু হাৱা

মা হেবাৰৰ আেদশৈল মন িদ সময়ৰ অপব ৱহাৰ নকিৰবা৷ ১৫ িনমল

সকলৰ বােব সকেলােৱই িচ; িক ু কলিুষত আৰু অিব াসী সকলৰ

বােব এেকােৱই িচ নহয়৷ বৰং তওঁেলাকৰ মন আৰু িবেবক, এই উভেয়

কলিুষত। ১৬ ঈ ৰক জােনা বিুল তওঁেলােক মেুখেৰ ীকাৰ কেৰ, িক ু

কাযত অ ীকাৰ কেৰ৷ তওঁেলাক িঘণলগীয়া, আ া নমনা আৰু সকেলা

সৎ কমৰ বােব অ পেযাগী।

২ িক ু তুিম িনৰাময় িশ াৰ সেত উপযু কথা ক’বা৷ ২ ব ৃ সকল

যন পিৰিমত ভাগী, ধীৰ, িবেবচক, িব াসত গভীৰ, মত আৰু

ধযত িনৰাময় হয়৷ ৩ সইদেৰ ব ৃ মিহলা সকেলেয়া যন সকেলা সময়েত

পিব লাক সকলৰ দেৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰ দখৱুায় আৰু অপবািদকা বা

ব া াৰসৰ দাসী নহয়৷ িয িয উ ম, সই িশ া তওঁেলােক িদয়ক৷ ৪

ইয়াৰ াৰা যৱুতী সকলক তওঁেলােক িশ া িদয়ক, তওঁেলাক যােত

িচ াধাৰাত ি হৰ হয়, পিতক ম কেৰাঁতা আৰু স ান‐ি য়া হবৈল

উৎসািহত হয়, এইদেৰ িবেবচক হবৈল, ৫ িনেদাষী, ঘৰ‐ধেৰাতা, সৎ

ভাৱৰ, আৰু িনজ িনজ ামীৰ বশীভুতা হবৈল িশকাই বজুাই বিু কিৰ

তুিলবৰ বােব তওঁেলােক িশ া িদয়ক, যােত ঈ ৰৰ বাক িনি ত নহয়৷

৬ সইদেৰ যৱুক সকলেকা েবাধ হবৈল উদেগাৱা৷ ৭ িনেজ সকেলা

িবষয়েত সৎ কমৰ আিহ হ, িশ া িদওঁেত , ধীৰ আৰু অিন নীয় হ

িনৰাময় বাক কাশ কিৰবা; ৮ তিতয়া িবেৰাধী মা েহ আমাৰ িবষেয়

কােনা ‐কথা কবৈল নােপাৱাত, লাজ পাব। ৯ দাস সকেল সকেলা

িবষয়ত তওঁেলাকৰ ভু সকলৰ আ াধীন হব লােগ৷ তওঁেলাকৰ িত

সে াষদায়ক হব লােগ, িক ু উ ৰা‐উ িৰ নকিৰ ১০আৰু হাত লৰ নৈহ,

বৰং সকেলােত উ ম িব তা দখৱুাবৰ বােব তওঁেলাকক উদেগাৱা,

তােত আমাৰ াণকতা ঈ ৰৰ িশ াই সকেলা িবষয়েত তওঁেলাকক

ভূিষত কৰক৷ ১১ িকয়েনা সকেলা মা হৈল পিৰ াণ অনা ঈ ৰৰ অ হ

কািশত হ’ল; ১২আৰু আিম ভি ল ন আৰু সাংসািৰক অিভলাষ

অ ীকাৰ কিৰ, গ ীৰ, ধািমক আৰু সৎ ভােবেৰ এই বতমান সংসাৰত

যন জীৱন‐যাপন কিৰব পােৰাঁ, তাৰ বােব এই অ েহ আমাক এেন

িশ া িদেছ। (aiōn g165) ১৩ এিতয়া আিম যন পৰমধ আশা িসি ৰ

অেথ মহান ঈ ৰ আৰু াণকতা যীচু ী ৰ তাপৰ আিবভাৱৰ বােব

অেপ া কিৰ থােকা৷ ১৪আমাক সকেলা অধমৰ পৰা মু আৰু িচ

কিৰবৈল যীচুেৱ িনজেক উৎসগ কিৰেল, যােত আিম মলূ ৱান ব ি

সকলৰ দেৰ সকেলা সৎকমত উেদ াগী হওঁ। ১৫ তুিম এইেবাৰ কথা

ক স ণূ মতােৰ উদেগাৱা আৰু অ েযাগ কিৰবা; তামাক হয় ান

কিৰবৈল কােকা িনিদবা।

৩ তুিম তেখত সকলক সাঁৱৰাবা; তেখত সকেল যন শাসনকতা

আৰু মতা পাৱা লাক সকলৰ বশীভুত হ তওঁেলাকৰ আ া

পালন কেৰ, সকেলা সৎক ত যু ত হয় থােক, আৰু ২ কােনা ব ি ক

িন া নকিৰ, িনি েৰাধী আৰু া ভাৱী হ সকেলা মা হৰ িত

ম ৃ ভাব কাশ কৰক৷ ৩ িকয়েনা পেূব আিমও িনে াধ, আ া নমনা,

া , নানা িবধ অিভলাষ আৰু খেভাগৰ সৱাকম কৰা, িহংসা আৰু

ঈষাত কাল িনওৱা, ঘণৃনীয় আৰু পৰ েৰ ঘণৃাকাৰী আিছেলাঁ। ৪ িক ু

যিতয়া আমাৰ াণকতা ঈ ৰৰ মধৰু হ ভাব আৰু ম ষ জািতৈল

ম কািশত হল, ৫ তিতয়া আমাৰ ধািমকতাৰ কাৰেণ নহয়, িক ু

তওঁ িনজ দয়া অ সােৰ নতুন জ ৰ ান আৰু পিব আ াই নতুন

কৰাৰ াৰাই আমাৰ পিৰ াণ কিৰেল৷ ৬ তাৰ কাৰেণ সই আ া আমাৰ

াণকতা যীচু ী ৰ াৰাই ঈ েৰ আমাৰ ওপৰত বা ল ৰেূপ বািক িদেল,

৭ যােত তওঁৰ অ হত আিম ধািমক বিুল গিণত হ অন জীৱনৰ

আশা অ সােৰ উ ৰািধকাৰী হব পােৰাঁ৷ (aiōnios g166) ৮ এই কথা

িব াসেযাগ ৷ ঈ ৰত িব াস কৰা সকেল যােত তওঁেলাকৰ স খুত থকা

সৎকমত লািগ থািকবৈল িচ া কেৰ, তাৰ কাৰেণ তামাক এই আ া মই

িদেছাঁ৷ এইেবাৰ কথা সকেলা লাকৰ পে উ ম আৰু লাভজনক। ৯

িক ু মঢ়ূ বাদ‐িববাদ, বংশাৱলী িববাদ আৰু িবধানৰ িবষেয় বাগযু ,

এই সকেলােৰ পৰা তুিম পথৃেক থািকবা; িকয়েনা সইেবাৰ অ পকাৰী

আৰু অনথক। ১০ দলেভদী মা হক ই এবাৰ চতনা িদয়াৰ পাছত

তেনেলাকক অ া কিৰবা; ১১ তেনধৰণৰ মা হ য িবপথগামী আৰু

িনজ মাণত দাষী হ পাপ কেৰ, সই িবষেয় তুিম জানা। ১২ মই

তামাৰ তাৈল আি মা বা তুিখকক পঠােলাঁ, নীকপিলত মাৰ ওচৰৈল

বগাই আিহব বােব তুিম য কিৰবা; িকয়েনা মই সই ঠাইেত জাৰকািল

কটাবৈল িস া লেলাঁ। ১৩ পি ত িচনাক আৰু আপে াক অিত যে েৰ

পঠাবা, যােত তওঁেলাকৰ এেকােৰ অভাৱ নহয়। ১৪আমাৰ মা হেবাৰ

যন িন ল নহয়, তাৰ বােব েয়াজনীয় অভাৱ পৰুণ কিৰবৈল সৎকমত

লািগ থািকবৰ বােব িশকক। ১৫ মাৰ লগত থকা সকেলােৱ তামাক

ম লবাদ কিৰেছ। িব াসত থািক আমাক ম কৰা সকেলােক ম লবাদ

িদবা। তামােলাক সকেলােৰ লগত অ হ থাকক। আেমন৷
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১আমাৰ ি য় ভাই আৰু সহকমী িফলীমনৰ িত, ী যীচুৰ ব ীয়াৰ

পৗল আৰু আমাৰ ভাই তীমিথয়; ২ আৰু আমাৰ ভনী আি য়া,

সহেসনা আিখ আৰু তামাৰ ঘৰত গাট খাৱা ম লীৰ িত, ৩আমাৰ

িপতৃ ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ৰ পৰা অ হ আৰু শাি কামনা কিৰেলাঁ। ৪

মাৰ াথনাত মই তামাৰ নাম উে খ কিৰ, সদায় মাৰ ঈ ৰৰ ধ বাদ

িদওঁ, ৫ ভু যীচুৰ িত তামাৰ িব াস আৰু ঈ ৰৰ সকেলা পিব লাকৰ

িত থকা তামাৰ মৰ কথা িনবৈল পােলাঁ। ৬ তামাৰ িব াসৰ

সহভািগতা যন আমাৰ লগত থকা সকেলা উ ম িবষয়ৰ ানত ী ৰ

অেথ কাযসাধক হয়, এেন াথনা কেৰাঁ। ৭ হ ভাই, তামাৰ মত মই

অিত আন আৰু সা না পােলাঁ, িকয়েনা তামাৰ াৰা ঈ ৰৰ পিব

লাক সকলৰ দয় পনুৰাই সজীৱ কৰা হ’ল। ৮ গিতেক িয উিচত সইেটা

কিৰবৰ বােব তামাক আ া িদবৈল যীচু ী ত মাৰ সাহস আেছ, ৯

তথািপ মই তামাক, তামাৰ মৰ কাৰেণ ইয়াৰ পিৰৱেত অ েৰাধ

কেৰাঁ। মই পৗল, ব ৃ হেছাঁ আৰু এিতয়া ী যীচুৰ কাৰেণ মই ব ী।

১০ মাৰ ব ী অৱ াত জ া পু ওনীিচমৰ সংগত মই তামাক অ েৰাধ

কেৰাঁ; ১১ তওঁ আেগেয় তামাৰ অ পকাৰী আিছল িক ু এিতয়া তামাৰ

আৰু মাৰ বােবও উপকাৰী হ’ল। ১২ িয জন মাৰ াণৰ ি য়, তওঁেকই

মই তামাৰ ওচৰৈল উভতাই পঠােলাঁ। ১৩ ভবাতাৰ কাৰেণ হাৱা মাৰ

ব নত, তামাৰ সলিন তওঁ যন মাৰ পিৰচযা কেৰ, এই কাৰেণ মই

তওঁক লগত ৰািখব খিুজিছেলাঁ৷ ১৪ িক ু তামাৰ অ মিত অিবহেন মই

এেকা কিৰবৈল আৱশ ক নেদিখেলাঁ, সেয়েহ তামাৰ সৎ ণ উপায় ৰ

হ কৰা নহওক, িক ু ‐ই ােৰ হওক। ১৫ স ৱত: তওঁক িচৰকাল

পাবৰ বােব, তামাৰ পৰা িকছু সময়ৰ কাৰেণ পথৃক কৰা হিছল। (aiōnios

g166) ১৬এজন দাসৰ দেৰ নহয় িক ু দাসতৈক , িবেশষৈক মাৰ

বােব এজন ি য় ভাইৰ দেৰ; মাংস আৰু ভু উভয়েত তামাৈল অিধক

ি য়। ১৭ যিদ তুিম মাক সহভাগী বিুল গণ কৰা তেনহেল মাৰ তুল

বিুল তওঁক হণ কিৰবা। ১৮আৰু তওঁ যিদ তামাক িকবা অ ায়

কিৰেল বা ধৰৱুা হেছ, তেনহেল তাক মাৰ বিুলেয়ই গণনা কিৰবা। ১৯

মই পৗল, িনজ মনৰ সেত িনজ হােত িলিখেলাঁ, মই পিৰেশাধ কিৰম।

তামাৰ জীৱনৰ কাৰেণ তুিম য মাৰ ওচৰত ঋণী, সই িবষেয় মই

নকওঁ। ২০ হয় ভাই, ভুত মাক আনি ত হবৈল িদয়া আৰু ী ত মাৰ

াণ পনুৰ সেতজ কৰা। ২১ তামাৰ আ গত তাত আ িব াস আেছ,

সেয়েহ মই তামাৈল িলিখেলাঁ, তুিম মই কাৱাতৈকও অিধক কিৰবা বিুল

জািনেছাঁ। ২২ িক ু সই এেক সময়েত, মাৈল এটা থকা ঠাই যু ত কিৰ

ৰািখবা; মই আশা কেৰাঁ তামােলাকৰ াথনাৰ াৰাই মই তামােলাকৰ

ওচৰৈল আিহবৈল অ মিত পােলাঁ। ২৩ ী যীচুৰ স ে মাৰ লগৰ

ব ীয়াৰ ইপা াই তামাক ম লবাদ কিৰেছ; ২৪আৰু মাক, আিৰ াখ,

দীমা আৰু লকূ, মাৰ এই সহকাৰী সকেলও ম লবাদ কিৰেছ। ২৫আমাৰ

ভু যীচু ী ৰ অ হ তামােলাকৰ আ াৰ লগত থাকক। আেমন।
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১ পবূকালত ঈ েৰ ভাৱবাদী সকলৰ মাধ েমিদ ব বাৰ নানাভােৱ

আমাৰ পবূপৰুষু সকলৰ সেত কথা পািতিছল। ২ িক ু এিতয়া এই

শষৰ িদনেবাৰত ঈ েৰ তওঁৰ পু ৰ াৰাই আমাৰ লগত কথা ক’ ল;

ঈ েৰ সই পু েকই সকেলােৰ উ ৰািধকাৰী হবৈল িনযু কিৰেল আৰু

তওঁৰ যােগিদ িব ‐ া খেনা সিৃ কিৰেল। (aiōn g165) ৩ সই

পু ঈ ৰৰ গৗৰৱময় পাহৰ৷ ঈ ৰৰ সকেলা ণৰ পণূ িতিব ; পু ই

ঈ ৰৰ পৰা ম বাক ৰ াৰাই সকেলা ধিৰ ৰািখেছ। সই পু ই সকেলা

মা হক পাপৰ পৰা িচ কিৰেল আৰু তাৰ পাছত গত ঈ ৰৰ মিহমাৰ

সাঁ হােত ওখ িসংহাসনত বিহল। ৪ ঈ েৰ তওঁৰ পু ক িয নাম িদেল,

সই নাম যেনৈক গৰ দূত সকলৰ নামতৈক অিধক উ ম, তেনৈক

তওঁ গৰ দূত সকলৰ তুলনাত অেনক মহান হ উিঠল। ৫ কাৰণ,

ঈ েৰ কিতয়াবা সই গৰ দূত সকলৰ মাজত কােনা এজনক কিছল

নিক য, “তুিম মাৰ পু ; আিজ মই তামাৰ িপতৃ হ’ লা?” আেকৗ,

তওঁ কিতয়াবা তওঁেলাকক কিছল নিক য, “মই তওঁৰ িপতৃ আৰু

তওঁ মাৰ পু হ’ব?” ৬ পণুৰ, ঈ েৰ যিতয়া সই থেম জ া জনক

জগতৈল আিনেল, তিতয়া তওঁ ক’ ল, “ঈ ৰৰ সম দূত সকেল তওঁৰ

আৰাধনা কৰক।” ৭ গৰ দূত সকলৰ িবষেয় ঈ েৰ কেছ, “ তওঁ িনজৰ

ত সকলক বায়ৰুেূপ আৰু িনজৰ সৱক সকলক অি িশখাৰেূপ তয়াৰ

কেৰ।” ৮ িক ু পু ৰ িবষেয় ঈ েৰ ক’ ল, “ হ ঈ ৰ, তামাৰ িসংহাসন

িচৰকাল ায়ী, তামাৰ ৰাজ ৰ শাসন, ায়ৰ শাসন। (aiōn g165) ৯

তুিম ধািমকতাক ম কিৰলা আৰু ৰাচাৰীক িঘণ কিৰলা; এই কাৰেণ

ঈ েৰ, তামাৰ ঈ েৰ তামাৰ স ী সকলতৈক তামাক অিধক আন ৰপূ

তেলেৰ অিভিষ কিৰেল।” ১০ “ হ ভু, তুিম আিদেত পিৃথৱীৰ িভি মলূ

াপন কিৰলা। আকাশ‐ম েলা তামাৰ হাতৰ কম৷ ১১ সইেবাৰ ংস

হ যাব; িক ু তুিম িনত ; সই সকেলা কােপাৰৰ দেৰ পৰুিণ হ যাব।

১২ তুিম চাদৰৰ দেৰ সইেবাৰক িৰয়াবা, কােপাৰৰ দেৰ সইেবাৰ

সেলাৱা হ’ব, িক ু তুিম হ’ ল সদায় এেক আছা আৰু তামাৰ বছৰেবাৰৰ

কিতয়াও শষ নহ’ব।” ১৩ িক ু ঈ েৰ গৰ দূত সকলৰ মাজৰ কােনা

জনক কিতয়াবা এই কথা কেছ ন য, “মই তামাৰ শ েবাৰক তামাৰ

ভিৰ‐পীৰা নকেৰাঁমােন, তুিম মাৰ সাঁ হােত বিহ থাকা?” ১৪ সকেলা

গৰ দূেতই জােনা সৱাকাৰী আ া নহয়? মাৰ আৰাধনা কিৰবৈল

আৰু পিৰ াণৰ অিধকাৰী হ’বৈল উদ ত হাৱা সকলৰ পিৰচযাৰ কাৰেণই

জােনা তওঁেলাকক পেঠাৱা হাৱা নাই?

২ এই কাৰেণ আিম িয িনেছা, তাত পনুৰ অিধকৈক মেনােযাগ িদয়া

উিচত, যােত আিম ঘাটৈল চািপ আিহ, পনুৰ ঘাটৰ পৰা কােনা

কােৰ দূৰৈল ভিটয়াই নাযাওঁ। ২ িকয়েনা িয বাক গৰ দূত সকলৰ

াৰাই কাৱা হিছল, সই বাক সত বিুল মািণত হ’ল; পাপ‐আচৰণ

কৰা আৰু ঈ ৰৰ আেদশ অমা কৰা েত েকই ায়ৰ শাি যাগ ৰেূপ

পােল। ৩ তেনহেল এেন এক মহৎ পিৰ াণ অ া কিৰেল আিম

কেনৈক ৰ া পাব পােৰাঁ? এই উ াৰৰ কথা থেম ভুৰ াৰাই ঘাষণা

কৰা হিছল আৰু িয সকেল িনেল, তওঁেলােক আমাৰ ওচৰত সই

উ াৰৰ সত তা মাণ কিৰেল। ৪ ঈ েৰ নানা িচন, অ ুত ল ণ, অেনক

পৰা ম কায আৰু িনজৰ ই া অ সােৰ পিব আ াৰ নানা বৰদানৰ

াৰা এই িবষেয় সা দান কিৰেল। ৫আিম িয ভাবী জগতৰ িবষেয়

কথা কেছাঁ, সই িবষয় ঈ েৰ গৰ দূত সকলৰ অধীনত ৰখা নাই। ৬

িক ু ইয়াৰ পিৰৱেত, কােনা এজেন কােনা এঠাইত এই সা িদ কেছ,

“মা হেনা িক, তুিম য তওঁক সাঁৱৰণ কৰা? অথবা মা হৰ স ােনই বা

িক, তুিম য তওঁৈল দিৃ কৰা? ৭ তুিম গৰ দূত সকলতৈক মা হক

অলপেহ সৰু কিৰলা; িক ু তুিম তওঁেকই মিহমা আৰু স ানৰ মু েটেৰ

িবভূিষত কিৰলা; ৮আৰু সকেলা ব তুিম তওঁৰ ভিৰৰ তলত ৰািখলা।”

িকয়েনা ঈ েৰ সকেলােক মা হৰ অধীন কিৰেল। তওঁৰ ক ৃ ৰ বািহৰত

তওঁ এেকােৱই নাৰািখেল। অৱেশ আিম এিতয়াৈলেক সকেলা তওঁৰ

অধীনত দখা নাই। ৯ তথািপ আিম যীচুক দিখেছাঁ, িয জনক গৰ

দূত সকলতৈক অলপেহ সৰু কৰা হ’ল; তওঁ খেভাগ কিৰ মতুৃ বৰণ

কৰাৰ কাৰেণ তওঁক মিহমা আৰু স ানৰ ৰাজমু ট িপে াৱা হ’ল।

সেয়েহ, ঈ ৰৰ অ হত েত ক মা হৰ বােব যীচুেৱ মতুৃ ৰ আ াদ

ল’ ল। ১০ সকেলা ঈ ৰৰ কাৰেণ আৰু সকেলা তওঁৰ যােগিদ হ’ল।

সই বােব অেনক স ানক ঈ েৰ গৗৰৱৰ ভাগী কৰাৰ উে েশ েৰ আৰু

তওঁেলাকৰ পিৰ াণৰ অেথ যীচুক ক েভাগৰ মােজিদ িস কিৰ তালা

কায ঈ ৰৰ সিঠক কায আিছল। ১১ িয জেন পিব কেৰ আৰু িয সকলক

পিব কৰা হয়, সই সকেলােৱ এেক জন ঈ ৰৰ পিৰয়ালৰ লাক।

সই কাৰেণ িয জেন পিব কেৰ সই যীচুেৱ লাক সকলক ভাই বিুল

মািতবৈল তওঁ লাজ নাপায়। ১২ যীচুেৱ কেছ, “ মাৰ ভাই সকলৰ আগত

মই তামাৰ নাম চাৰ কিৰম, সহভাগীতাৰ মাজত তামাৰ ণ কী ন

কিৰম।” ১৩ তওঁ আেকৗ কেছ, “মই তওঁতেহ ভাৰসা কিৰম।” তওঁ

আেকৗ ইয়ােকা কেছ, “ চাৱা, এয়া মই আৰু মাৰ স ান সকল, ঈ েৰ িয

সকলক মাক িদেছ।” ১৪ ঈ ৰৰ সই সকেলা স ান তজ আৰু মাংসৰ

মা হ। সেয়েহ যীচুেৱ িনেজও সই স ান সকলৰ দেৰ এই উভয়ৰ

সহভাগী হ’ল, যােত মতুৃ ৰ মাধ েমিদ মতুৃ ৰ মতা যাৰ হাতত আেছ সই

চয়তানক শি হীন কিৰব পােৰ, আৰু ১৫ মতুৃ ৰ ভয়ত িয সকেল গােটই

জীৱন দাস ত কটাইিছল, তওঁেলাকক মু কিৰব পােৰ। ১৬ বা িৱক

এই কথা িনি ত য, যীচুেৱ গৰ দূত সকলক সহায় কৰা নাই, িক ু তাৰ

পিৰৱেত অ াহামৰ বংশধৰ সকলকেহ সহায় কিৰেছ। ১৭ সই বােবই

যীচু সকেলা িদশৰ পৰা তওঁৰ ভাই সকলৰ দেৰ হাৱাৰ েয়াজন আিছল

যােত ঈ ৰৰ সা ােত তওঁ এজন দয়ালু আৰু িব মহা‐পেুৰািহত

হব পােৰ আৰু মা েহ পাপৰ পৰা মা পাব পােৰ। ১৮ িকয়েনা যীচুেৱ

িনেজ পৰী া আৰু খেভাগৰ মােজিদ গিছল, সই বােব িয সকল লাক

পৰী াৰ স খুীন হয় তওঁেলাকক তওঁ সহায় কিৰব পােৰ।

৩ এই কাৰেণ, হ গীয় আম ণৰ সহভাগী পিব ভাই সকল,

আেপানােলােক যীচুৈল মেনােযাগ কৰক। তওঁ আিম ীকাৰ কৰা

ঈ ৰৰ পাঁচিন আৰু সই মহা‐পেুৰািহত। ২ ঈ ৰৰ পিৰয়ালৰ সম লাক

সকলৰ িত মািচ যেনৈক িব াসী আিছল, তেনৈক যীচু িনেজও তওঁক

িনযু কৰা ঈ ৰৰ িত িব সী আিছল। ৩ কােনা লােক যিতয়া গহৃ

িনমাণ কেৰ, তিতয়া গহৃতৈক গহৃ িনমাতাৰ মযদা যেনৈক অিধক হয়,

সইদেৰ, ঈ েৰ যীচুক মািচতৈক অিধক গৗৰৱৰ যাগ পা ৰেূপ গিণত

কিৰেল ৪কাৰণ েত ক গহৃ কােনা জনৰ াৰাই িনমাণ কৰা হয়, িক ু িয

জেন সকেলােক িনমাণ কিৰেল, তওঁ ঈ ৰ। ৫ মািচ সঁচাৈকেয় ঈ ৰৰ

সম গহৃৰ সৱকৰেূপ িব াসী আিছল। ভিৱষ তত িয িয কাৱা হ’ব,

সই সকেলােৰ স ে মািচেয় সা িদ আিছল ৬ িক ু পু িহচােপ

ী হেছ ঈ ৰৰ সই গহৃৰ কতা। যিদেহ আিম আমাৰ িনি ত আশাৰ

স েক সাহস আৰু গব দঢ়ৃৈক ধিৰ ৰােখা, তেনহেল ঈ ৰৰ গহৃ আিম

িব াসী সকেলই হওঁ। ৭ এই কাৰেণ পিব আ াই যেনৈক কেছ:

“আিজ যিদ তামােলােক ঈ ৰৰ মাত িনবৈল পাৱা, ৮ তেনহেল

তামােলাকৰ দয়েবাৰ কিঠন নকিৰবা‐ যেনৈক ই ােয়লীয়া সকেল

িবে াহৰ িদনত কিৰিছল, মৰু া ত সই সময়ত পৰী া কৰাৰ দেৰ

নকিৰবা। ৯ তাত তামােলাকৰ ওপৰ‐পৰুষু সকেল চি শ বছৰ ধিৰ

মাৰ কাযেবাৰ দিখিছল, তথািপ তওঁেলােক মাক পৰী া কৰাৰ াৰাই

িবে াহ কিৰিছল, ১০ গিতেক, মই এই জািতত িবৰ হ’ লা, মই ক’ লা,

এওঁেলাক সদায় া দয়ৰ লাক; তওঁেলােক মাৰ পথ নাজািনেল; ১১

তােত মই ু হ এই শপত খােলাঁ, ‘এওঁেলাক মাৰ িব ামত সামাবৈল

নাপাব।”’ ১২ ভাই সকল, আেপানােলােক সতকতােৰ চিলব যােত,

কেনবাৈক জীৱনময় ঈ ৰৰ পৰা খিহ পিৰবৈল আেপানােলাকৰ মাজত

কােনা এজনেৰ অিব াসী দয় নহয়। ১৩ িয সময়ৈলেক ‘আিজ’

বালা সময় আেছ, সই সময়ৈল অ◌ােপানােলােক িতিদেন এজেন আন

জনক উৎসাহ িদয়ক, তােত আেপানােলাকৰ কােনা এজনৰ দয় পাপৰ

ছলনাত পিৰ কিঠন নহওক। ১৪আৰ ণীেত ী ত আমাৰ িয িব াস

আিছল, যিদ শষৈলেক আিম সই িব াসত িনি ত হ থােকা, তেনহেল
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আিম ী ৰ সহভাগী; ১৫ এই িবষেয় ইয়ােক কাৱা হেছ, “আিজ যিদ

তামােলােক তওঁৰ মাত িনবৈল পাৱা, তেনহেল তামােলাকৰ দয়

কিঠন নকিৰবা, যেনৈক ই ােয়লী সকেল সই িবে াহৰ িদনত কিৰিছল।”

১৬ কােন ঈ ৰৰ মাত নাৰ পাছেতা তওঁৰ িবৰেু িবে াহ কিৰিছল?

তওঁেলাক সই সকল লােকই নহয় ন, িয সকলক মািচেয় িমচৰ দশৰ

পৰা বািহৰ কিৰ ল আিহিছল? ১৭ ঈ েৰ চি শ বছৰ ধিৰ কাৰ ওপৰেতই

বা ু আিছল, সই লাক সকলৰ ওপৰেত নহয় ন, িয সকেল পাপ

কিৰিছল আৰু িয সকলৰ মতৃেদহ মৰু া ত পিৰ আিছল? ১৮ ঈ েৰ

কাৰ িবৰেু বা শপত খাই কিছল, “এওঁেলােক মাৰ িব ামত সামাবৈল

নাপাব?” িয সকল অবাধ , তওঁেলাকৰ িবৰেু নহয় ন? ১৯ ইয়ােত

আিম দেখা য, অিব াসৰ কাৰেণই তওঁেলাক সামাব নাৱািৰেল।

৪ এেতেক, আিম সতক হ’ব লােগ যােত অ◌ােপানােলাকৰ মাজৰ

কােনা ব ি েক ঈ ৰৰ িব ামত সােমাৱাৰ িয িত া, সই

িত াত যন অেযাগ দখা নাযায়। ২ ই ােয়লৰ লাক সকলৰ

আগত যেনৈক ঈ ৰৰ িব ামৰ িবষেয় ভবাতা ঘাষণা কৰা হিছল,

তেনৈক আমাৰ আগেতা কৰা হেছ। িক ু , সই ভবাতাৰ িশ া

িনও তওঁেলাকৰ কােনা লাভ নহ’ল; কাৰণ তওঁেলােক সইেবাৰ িন

িব ােসেৰ হণ নকিৰেল। ৩আিম িয সকেল িব াস কিৰেছাঁ, আিমেয়

সই িব ামত েৱশ কিৰবৈল স ম; িয দেৰ কাৱা হেছ: “মই ু

হ শপত খােলাঁ, এওঁেলােক মাৰ িব ামত সামাবৈল নাপাব।” যিদও

জগতৰ আৰ ণীৰ পৰাই সিৃ কায শষ কিৰ ঈ েৰ এই কথা কিছল।

৪ িকয়েনা এঠাইত স ম িদনৰ িবষেয় ঈ েৰ কিছল, “ঈ েৰ স ম

িদনা তওঁৰ সকেলা কমৰ পৰা িব াম কিৰেল।” ৫ পনুৰায় তওঁ কেছ,

“এওঁেলাক মাৰ িব ামত সামাবৈল নাপাব।” ৬ এেতেক, িকছুমান

লাকৰ েৱশৰ বােব এিতয়াও ঈ ৰৰ িব াম আছুতীয়াৈক ৰখা আেছ

আৰু ঈ ৰৰ িব ামৰ ভবাতা িয ই ােয়লী লাক সকেল থেম িনিছল,

তওঁেলাকৰ অবাধ তাৰ কাৰেণ তওঁেলােক ঈ ৰৰ িব ামত েৱশ কিৰব

নাৱািৰেল। ৭ তিতয়া ঈ েৰ পণুৰ এটা িদন ি ৰ কিৰেল আৰু সই িদনৰ

িবষেয় তওঁ ক’ ল, “আিজ”। ব ত িদনৰ পাছত ৰজা দায়দুৰ যােগিদ

তওঁ এই িদনৰ িবষেয় পনুৰায় কিছল, “আিজ যিদ তামােলােক তওঁৰ

মাত িনবৈল পাৱা, তেনহেল তামােলাকৰ দয় কিঠন নকিৰবা।” ৮

িকয়েনা িযেহাচুৱাই তওঁেলাকক ঈ ৰৰ িব ামত ল যাব পৰা হ’ ল,

ঈ েৰ পাছত আন এটা িদনৰ “আিজ” বালা কথােটা নক’ লেহঁেতন।

৯ এেতেক ঈ ৰৰ লাকৰ কাৰেণ সই স ম িদনৰ িব াম সংৰি ত

আেছ। ১০ িকয়েনা যেনৈক ঈ েৰ তওঁৰ কম শষ কিৰ িব াম কিৰিছল,

তেনৈক িয কােনােৱ ঈ ৰৰ িব ামত েৱশ কেৰ, তেৱাঁ িনজৰ কমৰ

পৰা িব াম পায়। ১১ সই কাৰেণ আহক, আিম সই িব ামত সামাবৈল

য কেৰাঁহক। আিম কােনও যন সই অবাধ ই ােয়লী লাক সকলৰ

দেৰ অিব াসৰ পৰুিণ আিহ অ সৰণ কিৰ পিতত নহম। ১২ িকয়েনা

ঈ ৰৰ বাক জীৱনময়, কাযসাধক আৰু আটাই ধৰীয়া তেৰাৱালতৈকও

চাকা। এই বাক াণ আৰু আ া, গািঠ আৰু ম া এই সকেলােক ভদ

কৰাৈলেক িবে াতা, মনৰ ভাৱনা আৰু অিভ ায়েকা িবচাৰ কেৰাঁতা। ১৩

সিৃ ৰ এেকা ব েৱই ঈ ৰৰ দিৃ ৰ অেগাচৰ নহয়; তওঁৰ চ ৰ আগত

সকেলােৱই উদং আৰু মকুিল৷ তওঁৰ ওচৰত আিম অৱেশ ই িহচাব িদব

লািগব। ১৪ গেবাৰৰ মােজিদ যাৱা আমাৰ এজন মহান মহা‐পেুৰািহত

আেছ। তওঁ ঈ ৰৰ পু যীচু ী । গিতেক আহক, আিম আমাৰ িব াস

দঢ়ৃৈক ধিৰ ৰােখাহঁক। ১৫ িকয়েনা আমাৰ মহা‐পেুৰািহত এেন ৱা নহয়

য, তওঁ আমাৰ দূবলতাত আমাৰ লগত খ উপলি কিৰব নাৱােৰ;

কাৰণ তওঁ পাপ নকৰাৈকেয় সকেলা িবষয়ত আমাৰ দেৰ পৰীি ত

হিছল। ১৬ এেতেক িব ােসেৰ সেত অ হৰ িসংহাসনৰ ওচৰৈল

আহক, যােত আমাৰ েয়াজনত সহায় হবৈল আিম দয়া লাভ কিৰ অ হ

পাব পােৰাঁ।

৫ িতজন ই দী মহা‐পেুৰািহতক লাক সকলৰ মাজৰ পৰা মেনানীত

কৰা হয়। লাক সকলৰ প হ ঈ ৰ িবষয়ক সৱা কাযৰ বােব

তওঁক িনযু কৰা হয়, যােত তওঁ মা হৰ পাপৰ কাৰেণ উপহাৰ আৰু

বিলদান উৎসগ কেৰ। ২ মা হৰ অ তা আৰু া অৱ াত মহা‐পেুৰািহত

জেন তওঁেলাকৰ িত সহা ভুিতশীল হব পােৰ, িযেহতু তেৱাঁ আন

লাক সকলৰ দেৰ িনজৰ বলতাৰ াৰা বি ত। ৩ যেনৈক আন লাক

সকলৰ পাপৰ কাৰেণ তওঁ বিল উৎসগ কেৰ, তেনৈক িনেজ বল

হাৱা কাৰেণ িনজৰ কাৰেণও তওঁ সই বিল উৎসগ কৰা আৱশ ক। ৪

মহা‐পেুৰািহত হাৱা স ানৰ িবষয় আৰু কােনও এই স ান িনেজ লব

নাৱােৰ। িক ু ঈ েৰ িয জনক আম ণ কেৰ তেৱঁই সই স ান পায়, িয

দেৰ হােৰাণক এই কাযত আম ণ কৰা হিছল। ৫ সইদেৰ ীে ও

মহা‐পেুৰািহত হ িনেজ মিহমা লবৈল িনজেক মেনানীত নকিৰেল। িক ু

ঈ েৰই তওঁক ক’ ল, “তুিম মাৰ পু , আিজ মই তামাৰ িপতৃ হ’ লা।”

৬ সইদেৰ আন এঠাইত কেছ: “তুিম িচৰকালৰ কাৰেণ মি েচদকৰ

ৰীিত অ সােৰ হাৱা এজন পেুৰািহত।” (aiōn g165) ৭ যীচু যিতয়া

এই জগতত িনজ শৰীৰত বাস কিৰিছল, িয জেন তওঁক মতুৃ ৰ হাতৰ

পৰা ৰ া কিৰব পােৰ সই ঈ ৰৰ ওচৰত চ েলােৰ সেত অিতশয়

ন কিৰ অ েৰাধ আৰু াথনা কিৰিছল। ঈ ৰৰ িত থকা ভি ভাৱৰ

কাৰেণ, ঈ েৰ তওঁৰ াথনা িনেল। ৮ যীচু ঈ ৰৰ পু হাৱা সে ও

খেভাগ কিৰিছল আৰু তাৰ মােজিদেয়ই বাধ তা হ’বৈল িশ া পােল; ৯

এইভােৱ যীচুেৱ মহা‐পেুৰািহতৰেূপ পণূ িস তা লাভ কিৰেল আৰু সেয়

তওঁৰ বাধ হাৱা সকেলােৰ কাৰেণ তওঁ অন পিৰ াণৰ পথ হ’ল;

(aiōnios g166) ১০আৰু মি েচদকৰ ৰীিত অ সােৰ হাৱা মহা‐পেুৰািহত

বিুল ঈ ৰৰ াৰাই অিভিহত হ’ল। ১১ যীচুৰ িবষেয় আমাৰ অেনক কথা

ক’বৈল আেছ; িক ু আেপানােলাকৰ কাণ গধৰু হাৱা বােব সই িবষয়

বজুাবৈল টান। ১২ ইমান িদেন আেপানােলাক িশ ক হ উিঠব লািগিছল,

িক ু তাৰ পিৰৱেত এিতয়াও কােনােৱ যন পনুৰাই আেপানােলাকক

ঈ ৰৰ বচন সমহূৰ আিদকথাৰপূ বণমালা িশকায়, আেপানােলাকৰ এেন

েয়াজন হ পিৰেছ। আেপানােলাক এেন ৱা মা হ হ’ল য, টান আহাৰ

নহয়, গাখীৰেহ আেপানােলাকৰ েয়াজন হ আেছ। ১৩ িকয়েনা যাৰ

ভাজন মােথান গাখীৰ, তওঁেতা এিতয়াও িশ । ধািমকতা স ীয়

িশ াত সই ব ি ৰ কােনা অিভ তা নাই। ১৪ িক ু টান আহাৰ হ’ ল

স ণূ বয়স া সকলৰ বােবেহ অথাৎ তওঁেলােক ঈ ৰৰ বাক ৰ কিঠন

িশ ােবাৰ বিুজ অভ াস কেৰ; তওঁেলােক ভুল আৰু িবচাৰ কৰাত

িনপণু হ ভাল‐ বয়া িনণয় কিৰবৈল িশিকেছ।

৬ এেতেক, ী ৰ িবষেয় আিম িয াথিমক িশ া পােলাঁ, তাক পাছ

পলাই, আহক আিম পিৰপণূতাৰ ফােল আগবািঢ় যাওঁ। পনুৰায়

যন আিম মতৃ কমৰ পৰা মন‐পিৰৱতন আৰু ঈ ৰৰ ওপৰত িব াস, ২

নানা বাি আৰু হাত িদয়াৰ িবষেয় িশ া, মতৃ লাকৰ পনুৰু ান আৰু

ায়ী অন দ ৰ িবষেয় নতুনৈক িভি মলূ াপন নকেৰাঁ। (aiōnios g166)

৩ অৱেশ , ঈ েৰ অ মিত িদেল আিম তােকই কিৰম। ৪ িকয়েনা িয

সকেল এবাৰ পাহৰ া হেছ, তওঁেলােকই গীয় দানৰ আ াদ পােল

আৰু পিব আ াৰ সহভাগী হ’ল৷ ৫ িক ু িয সকেল ঈ ৰৰ ম লবাক ৰ

আ াদ পােল, ভাবী যগুৰ নানা পৰা মৰ িবষেয় জািনেল (aiōn g165) ৬

আৰু তাৰ পাছত ধম হ’ল, তওঁেলাকক নতুনৈক মন‐পিৰৱতনৰ অেথ

পণুৰায় গঢ় িদয়া অসাধ ; কাৰণ তওঁেলােক িনজৰ অেথ ঈ ৰৰ পু ক

পণুৰ ু চত িদেল আৰু কাশ ৰেূপ মা হৰ আগত তওঁক িন াৰ পা

কিৰেল। ৭ িয মািটেয় তাৰ ওপৰত ঘেন ঘেন পৰা বৰষণু িহ লয় আৰু

সই মািট চহাই কাম কৰা সকলৰ কাৰেণ সই মািটেয় েয়াজনীয় শাক‐

পাচিল আিদ উৎপ কেৰ, সই মািটেয় ঈ ৰৰ আশীবাদ পায়। ৮ িক ু

সই মািটেয় যিদ কাঁইট গছ আৰু পিুল কাঁইট উৎপ কেৰ, তেনহেল

ই অকািমলা হ যায় আৰু সই মািট অিভশ হাৱাৰ ভয় থােক। তাৰ

শষগিত লন। ৯ ি য় ব ু সকল, যিদও আিম এইেবাৰ কথা কেছাঁ,

তথািপ অ◌ােপানােলাকৰ িবষেয় হ’ ল আমাৰ এেন দঢ়ৃ িব াস আেছ য,

আেপানােলাকৰ অৱ া ইয়াতৈকেয়া ভাল আৰু আেপানােলােক িয কিৰ

আেছ, সয়া পিৰ াণ লাভেৰ পদে প। ১০ িকয়েনা ঈ ৰ এেন অ ায়
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িবচাৰক নহয় য, আেপানােলাকৰ পিৰ ম আৰু তওঁৰ নামৰ বােব পিব

লাক সকলৰ িত আেপানােলােক িয সৱা য কিৰেল আৰু এিতয়াও

এেক সৱা য কিৰ ম দখৱুাই আেছ; ঈ েৰ এইেবাৰ কিতয়াও

নাপাহেৰ। ১১আিম িবচােৰা, আেপানােলাক েত ক জেন যন শষ পয

এেকই ধৰণৰ আ হ দখওুৱা লাক হয়। তােত আেপানােলােক স ণূৈক

িনি ত হব য, আেপানােলাকৰ আশা পণূ হব। ১২ আেপানােলাক

এেল ৱা হাৱােটা আিম িনিবচােৰাঁ। আিম িবচােৰা, িয সকেল িব াস আৰু

ধযৰ াৰাই ঈ ৰৰ িবধান সমহূ লাভ কেৰ, আেপানােলাক তওঁেলাকৰ

অ কাৰী হওক। ১৩ ঈ েৰ যিতয়া অ াহামৈল এিট িত া কিৰিছল,

তিতয়া ঈ ৰতৈক মহান কােনা নথকাত তওঁ িনজৰ নােমেৰই শপত

খাইিছল। ১৪ তওঁ কিছল, “মই অৱেশ ই তামাক আশীবাদ কিৰম আৰু

অিতশয়ৰেূপ তামাৰ বংশও বিৃ কিৰম।” ১৫ তােত অ াহােম ধেযেৰ

অেপ া কিৰেল আৰু পাছত তওঁ সই িত াৰ ফল পােল। ১৬ মা েহ

িনজতৈক মহান কােনা ব ি ৰ নােমেৰেহ শপত খায়। শপতৰ াৰা িনজৰ

িত া ৰ াৰ িন য়তা দান কিৰেল তওঁেলাকৰ সকেলা িববাদৰ অৱসান

হয়। ১৭ সইদেৰ ঈ েৰ তওঁৰ িত াৰ উ ৰািধকাৰী সকলক শপতৰ

মাধ েমিদ িন য়তা িদ অিধক ৰেূপ দখৱুাব িবচািৰেল য তওঁৰ সই

উে শ অপিৰবতনীয়। ১৮ ঈ েৰ এই কায টা অপিৰবতনীয় িবষয়ৰ

াৰাই কিৰিছল, িয িবষয়ত ঈ েৰ িমছা‐ কাৱা অসাধ । আিম িয সকেল

ঈ ৰৰ ওচৰত আ য় িবচািৰ পলাই গেলা, আিম আমাৰ আগত থকা

আশাক যন দঢ়ৃতােৰ ধিৰবৈল চুৰ উৎসাহ পাওঁ, তাৰ কাৰেণ কিৰেল।

১৯আমাৰ িয আশা আেছ, সই আশা আমাৰ আ াৰ ল ৰ ৰপূ; সেয়

িনি ত আৰু দঢ়ৃ। সই আশাই আঁৰ‐কােপাৰৰ িভতৰ ফােল মি ৰৰ

মহা পিব ানত আমাক েৱশ কৰায়। ২০ যীচু, িয জন মি েচদকৰ

ৰীিত অ যায়ী িচৰকালৰ বােব মহা‐পেুৰািহত হ’ল, তওঁ আমাৰ কাৰেণ

অ গামী হ সই ঠাইত েৱশ কিৰেল। (aiōn g165)

৭ এই মি েচদক চােলমৰ ৰজা আৰু সে াপিৰ ঈ ৰৰ পেুৰািহত

আিছল। অ াহােম যিতয়া ৰজা সকলক পৰা কিৰ উলিট আিহিছল,

তিতয়া তওঁৰ লগত অ াহামৰ সা াৎ হ’ল আৰু মি েচদেক অ াহামক

আশীবাদ কিৰেল। ২ অ াহােম িয সকেলা অিধকাৰ কিৰিছল, তাৰ

পৰা দহ ভাগৰ এভাগ তওঁক িদিছল; “মি েচদকৰ” নামৰ অথ হেছ

“ধািমকতাৰ ৰজা” আৰু তওঁ “চােলমৰ ৰজা” অথাৎ “শাি ৰাজ”। ৩

মি েচদকৰ িপত,ৃ মাতৃ বা তওঁৰ পবূপৰুষুৰ কােনা বংশতািলকা নািছল।

তওঁৰ আৰ ণ আৰু শষ জীৱনৰ কােনা নিথ‐প নাই। ঈ ৰৰ পু ৰ

দেৰ তওঁ হেছ িচৰকালৰ পেুৰািহত। ৪ এিতয়া িবেবচনা কিৰ চাওক,

এই মি েচদক িকমান মহান পৰুষু আিছল, িয জনক আমাৰ আিদিপতৃ

অ াহােম যু ত লটু কৰা উ ম ব ৰ দহ ভাগৰ এভাগ িদিছল। ৫ লবীৰ

স ান সকলৰ মাজৰ িয সকেল পেুৰািহত বাব পােল, তওঁেলােক িনজৰ

ভাই ই ােয়লী স ান সকলৰ পৰা িবধান অ সােৰ দশমাংশ হণ কৰাৰ

আেদশ পােল, যিদও তওঁেলাক উভেয়ই অ াহামৰ বংশধৰ। ৬ িক ু

মি েচদক, িয জন লবীৰ বংশধৰ নােহাৱােতা তওঁ অ াহামৰ পৰা

দশম ভাগ লিছল আৰু িয জনৰ ওচৰত ঈ েৰ িত া কিৰিছল, সই

অ াহামক তওঁ আশীবােদা কিৰিছল। ৭ এই িবষয়ত কােনা সে হ নাই

য সৰু লােকই সকেলা সময়ত ডাঙৰৰ পৰা আশীবাদ লাভ কেৰ। ৮

এফােল দখা যায়, িয সকেল দশম ভাগ পায়, তওঁেলাক মতুৃ ৰ অধীন

মা হ; িক ু আনফােল, িয জেন অ াহামৰ পৰা দহ ভাগৰ এভাগ পােল

তওঁ জীয়াই আেছ বিুল সা পাৱা হেছ। ৯ পণুৰ ইয়াক এেনৈকেয়া

ক’ব পািৰ য, লবীেয় দহ ভাগৰ এভাগ পাইিছল আৰু তওঁ িনেজও

অ াহামৰ যােগিদ দহ ভাগৰ এভাগ িদেল; ১০ িকয়েনা মি েচদকৰ

সেত যিতয়া অ াহামৰ সা াৎ হিছল তিতয়া লবী তওঁৰ পবূপৰুষু

আ াহামৰ শৰীৰৰ িভতৰত আিছল। ১১ লবীয়া পৗৰিহত ৰ অধীনত

লাক সকেল িবধান পােল; এেতেক সই লবীয়া পেুৰািহতৰ কাযৰ াৰাই

যিদ পণূতা লাভ কিৰব পািৰ, তেনহেল আন এজন পেুৰািহতৰ েয়াজন

নহ’লেহঁেতন, িয জন থম লবীয়া পেুৰািহত হােৰাণৰ ৰীিতৰ িনিচনা

নহয়, িক ু মি েচদকৰ ৰীিতৰ িনিচনা আিছল। ১২ যিতয়া পেুৰািহতৰ

সলিন হয়, তিতয়া িবধােনা সলিন হাৱা আৱশ ক। ১৩ িয জনৰ িবষেয়

এই সকেলা কথা কাৱা হেছ, তওঁেতা অ এক ফদৰ; সই ফদৰ

পৰা কােনও কিতয়াও বিদৰ কম কৰা নাই। ১৪ কাৰণ ই য

আমাৰ ভু িযহূদা ফদৰ পৰা আিহেছ আৰু এই বংশৰ িবষেয় পেুৰািহত

হাৱাৰ িবষেয় মািচেয় কিতয়াও এেকা কাৱা নাই। ১৫ এইেবাৰ িবষয়

অিধক পিৰ াৰ হ যায় যিতয়া মি েচদকৰদেৰ আন এজন পেুৰািহতৰ

উৎপ হ’ল। ১৬ এই নতুন পেুৰািহত জন মানৱীয় ৰীিত‐নীিত আৰু িবধান

অ যায়ী পেুৰািহত হাৱা নাই, িক ু তওঁ এক ংসহীন শি ৰ অিধকাৰী

হ তেন হ’ল। ১৭ িকয়েনা শা ই তওঁৰ িবষেয় এই সা িদেছ, তুিম

িচৰকালৰ বােব মি েচদকৰ ৰীিত অ সােৰ পেুৰািহত হছা। (aiōn g165)

১৮ পৰুিণ িবধান দূৰ কৰা হ’ল, কাৰণ ই বল আৰু িন ল হ পিৰিছল।

১৯ িকয়েনা মািচৰ িবধােন এেকােক িস কিৰব নাৱািৰেল। এিতয়া

আমাৰ ওচৰত এক উ মতাৰ আশা আেছ আৰু সই আশাৰ মােজিদ

আিম ঈ ৰৰ ওচৰ চািপ যাওঁ। ২০ এই উ মতাৰ আশা ঈ েৰ এক

শপত নােলাৱাৈক হাৱা নািছল; িক ু আন সকল পেুৰািহত হাৱাৰ

সময়ত হ’ ল ঈ েৰ কােনা শপত লাৱা নািছল। ২১ ঈ েৰ যীচুক মহা‐

পেুৰািহত কৰাৰ সময়ত এক শপত খােল ‐ “ ভুেৱ শপত খােল আৰু

তওঁ এই িবষয়ত িনজৰ মন পিৰৱতন নকিৰব: ‘তুিম িচৰকালৰ এজন

পেুৰািহত’।” (aiōn g165) ২২ এই শপতৰ াৰাই যীচু উ মতাৰ এক

িবধানৰ জািমনদাৰী হ’ল। ২৩ লবী সকলৰ অেনেকই এজনৰ পাছত আন

জন পেুৰািহত হ’ল আৰু মতুৃ হাৱাৰ কাৰেণ কােনা এজেন অন কাল

পিৰচযা কিৰ যাব নাৱািৰেল। ২৪ িক ু যীচু িচৰকাল জীিৱত আেছ বােব

তওঁৰ পেুৰািহত পেদা িচৰ ায়ী। (aiōn g165) ২৫ সেয়েহ িয সকেল যীচুৰ

মাধ েমিদ ঈ ৰৰ কাষ চােপ, তওঁেলাকক যীচুেৱ স ণূৈক উ াৰ কিৰব

পােৰ; কাৰণ তওঁেলাকৰ বােব ঈ ৰৰ ওচৰত িনেবদন কিৰবৈল যীচু

সদায় জীয়াই আেছ। ২৬ এেন ৱা িন াপ, , পিব , পাপী সকলৰ

পৰা পথৃক হাৱা এজন মহা‐পেুৰািহত আমাৰ বােব েয়াজন আিছল।

আকাশ‐ম লৰ উ েতা তওঁক তুিল িনয়া হিছল। ২৭আন মহা‐পেুৰািহত

সকলৰ িনিচনাৈক িতিদেন থেম িনজৰ আৰু তাৰ পাছত লাক সকলৰ

পাপৰ কাৰেণ বিল উৎসগ কৰাৰ তওঁৰ কােনা েয়াজন নাই, কাৰণ

তওঁ িনজেক বিলৰেূপ উৎসগ কৰাৰ াৰাই এই কাম সকেলােৰ কাৰেণ

এবােৰই সাধন কিৰেল। ২৮ িকয়েনা িবধান অ সােৰ িয মহা‐পেুৰািহত

সকলক িনযু কৰা হয়, তওঁেলাক দূবল মা হ; িক ু িবধানৰ পাছত

ঈ ৰৰ শপত বাক ৰ াৰা িয জনক মহা‐পেুৰািহতৰেূপ িনযিু িদয়া হ’ল,

তওঁ িচৰকালৰ অেথ িস , ঈ ৰৰ পু । (aiōn g165)

৮ এিতয়া আিম িয িবষেয় কবৈল লেছাঁ, তাৰ সাৰ কথা হেছ, আমাৰ

এজন মহা‐পেুৰািহত আেছ িয জন গত মিহমাময় িসংহাসনৰ

সাঁফােল বিহল ৷ ২ তওঁ মহা‐পিব ানত কৃত উপাসনা ত ুৰ

পিৰচযাকাৰী হেছ৷ সই ত ু কােনা ম ৰ াৰা াপন কৰা নহয়,

িক ু ভুৰ াৰা ািপত হেছ৷ ৩ েত ক মহা‐পেুৰািহতক বিল আৰু

উপহাৰ উৎসগ কিৰবৈল িনযু কৰা হয়৷ এেতেক এই মহা‐পেুৰািহত

সকেলও িকবা ব উৎসগ কিৰব লােগ। ৪ িক ু ী যিদ পিৃথৱীত

থািকলেহঁেতন তওঁ এজন পেুৰািহত হব নাৱািৰেলেহঁেতন; িকয়েনা

আগৰ িবধান অ সােৰ উপহাৰ আিদ উৎসগ কিৰবৈল মা হ আেছ; ৫

পেুৰািহত সকলৰ এই কাম গীয় কামৰ এক নমনুা আৰু ছাঁয়া মােথান৷

িকয়েনা মািচেয় যিতয়া সই উপাসনা ত ুেটা িন াণ কিৰবৈল লিছল,

তিতয়া তওঁক ঈ েৰ এই বিুল সতক কিৰ িদিছল, “চাবা, পাহাৰৰ

ওপৰত তামাক িয নমনুা দখওুৱা হ’ল, িঠক সইদেৰ িন াণ কিৰবা।”

৬ িক ু এিতয়া, ী ক িয কাযত িনেয়াগ কৰা হেছ, সয়া সই মহা‐

পেুৰািহত সকলতৈকেয়া অিধক েণ উ ম৷ কাৰণ তওঁ এক উ ম

িবধানৰ মধ হেছ, িয িবধান আগতৈক অিধক েণ ৷ এই িবধান,

িবষয়ৰ িত ােবাৰৰ ওপৰত ািপত হেছ৷ ৭ িকয়েনা, সই থম

িবধান িনেদাষী হাৱা হ’ ল, ি তীয়েটাৰ কােনা েয়াজন নহ’লেহঁেতন।

৮ িক ু ঈ েৰ লাক সকলৰ মাজত দাষ‐ ু িট দখাত কেল, “‘ ভুেৱ
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কেছ, চাৱা! সময় আিহেছ, মই ই ােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ লাক সকলৰ

সেত এটা নতুন িনয়ম স কিৰম, ৯ িয সময়ত মই িমচৰ দশৰ পৰা

তওঁেলাকৰ ওপৰ‐পৰুষু সকলক হাতত ধিৰ উিলয়াই আিনিছেলা, সই

সময়ত তওঁেলাকৰ কাৰেণ িয িবধান িদিছেলাঁ, এই নতুন িবধান, সই

িবধান অ সােৰ নহব৷ তওঁেলােক মাৰ সই িবধানত নচিলল বােব মই

আৰু তওঁেলাকৈল মেনােযাগ িনিদেলাঁ৷’ ভুেৱ এই কথা কেছ৷ ১০ ভুেৱ

পনুৰ কেছ, ‘ সই সময়ৰ পাছত, ই ােয়ল‐বংশৰ কাৰেণ মই এই িনয়ম

াপন কিৰম;’ ‘ তওঁেলাকৰ িচ ত মাৰ িবধান িদম, আৰু তওঁেলাকৰ

দয়ত তাক িলিখম; মই তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হম আৰু তওঁেলাক মাৰ

লাক হ’ব।’ ১১ “ ভুক জানা” এই বিুল িনজৰ িতেবশীক আৰু িনজ

িনজ ভােয়কক কােনা লােক পনুৰ িশ া িনিদব৷ কাৰণ সৰৰু পৰা

বৰৈলেক সকেলােৱ মাক জািনব৷ ১২ মই তওঁেলাকৰ িত দয়া দখৱুাই,

অধািমকতাৰ কাযেবাৰ মা কিৰম; তওঁেলাকৰ সকেলা পাপ মই পনুৰ

সাঁৱৰণ নকিৰম৷” ১৩ ঈ েৰ এই িনয়মক “নতুন” বিুল ক থমেটাক

পৰুিণ কিৰেল। িক ু িযেটা পৰুিণ, সয়া জীণ ায় বিুল ঘাষণা কিৰেল

আৰু ই শীে ই অদশৃ হ যাব৷

৯ সই থম ব ৱ াত এই জগতত সৱা উপাসনা কিৰবৈল নানা

িবধান িদয়া হিছল আৰু উপাসনাৰ বােব এিট িবেশষ মহা‐পিব

ান আিছল৷ ২ সই অ সােৰ এটা ত ু িন াণ কৰা হিছল আৰু তাৰ

িভতৰত এটা কাঠািল যু ত কিৰিছল৷ সই ত ুৰ থম অংশক ‘অিত

পিব ান’ বালা হয়, তােত দীপাধাৰ, মজ আৰু ঈ ৰৈল উৎসগ

কৰা িবেশষ িপঠা থােক। ৩আৰু ি তীয় আঁৰ‐কােপাৰৰ পাছফােল আন

এটা অংশ আিছল, সই অংশক ‘মহা‐পিব ান’ বালা হিছল৷ ৪ এই

অংশত ধপু েলাৱাৰ কাৰেণ সাণৰ বিদ অ◌াৰু ব ৱ াৰ িনয়ম‐চ ক

আিছল; ইয়াৰ চািৰওফােল সাণৰ পতা মৰা আিছল আৰু তাৰ িভতৰত

আিছল মা া থকা সাণৰ ঘট, হােৰাণৰ লাখিুট আৰু িবধান থকা খন

িশলৰ ফিল। ৫ সই চ কৰ ওপৰত তাপৰ টা সাণৰ কৰবূ আিছল,

িসহঁতৰ পািখেবােৰ সই চ কৰ ঢাকিনৰ ওপৰত ছাঁ িদ ৰািখিছল৷ এই

সকেলাৰ িবষেয় আিম এিতয়া ভািঙ পািত ক’বৈল নাৱািৰম। ৬ এইদেৰ

সইেবাৰ িনি ত হাৱাত পেুৰািহত সকেল উপাসনাৰ কায িস কিৰবৈল

থম কাঁঠািলত সদায় সামায়; ৭ িক ু ি তীয়েটাত হ’ ল, কৱল মহা‐

পেুৰািহেত অকেল বেছেৰকত এবাৰ সামায়; তওঁ িনজৰ পাপৰ কাৰেণ

আৰু মা হেবােৰ নাজািন কৰা পাপৰ কাৰেণ উৎসগ কৰা প ৰ তজ

নােলাৱাৈক নােসামায়। ৮ ইয়ােত পিব আ াই জনাইেছ য িযমান

িদন এই থম উপাসনাৰ ত ু থািকব িসমান িদনৈল সই মহা‐পিব

ানত সােমাৱা েৱশৰ পথ খালা নহব। ৯ ই আিজৰ কাৰেণ এটা দ ৃ া

ৰপূ; উৎসিগত বিল আৰু উপহােৰ উপাসনাকাৰীৰ িবেবকক স ণূ ৰেূপ

িনখুঁত কিৰব পৰা নাই৷ ১০ এইেবাৰ কৱল আহাৰ, পানীয় আৰু নানা

িবধ বাি ক িচতাৰ ান; এই সকেলা নতুন আেদশ নহাৈলেক মাংিসক

ধম‐িবিধ মা ৷ ১১ ভিৱষ ত ম লৰ মহা‐পেুৰািহত ৰেূপ ী আিহল,

তওঁ অিধক মহ আৰু অিধক িস তাৰ পিব ত ুেৱিদ আিহল, এই ত ু

মা হৰ হােতেৰ বেনাৱা নহয়, এই জগতৰ কােনা ব েৱিদও নহয়৷ ১২

ছাগলীৰ আৰু দামিুৰৰ তজৰ েণ নহয়, িক ু তওঁ িনজৰ তজৰ েণ

ী এেকবাৰেত সকেলােৰ কাৰেণ অিত পিব ানত সামাই আমাৰ

বােব অন কাল ায়ী মিু উপা ন কিৰেল। (aiōnios g166) ১৩ ছাগ বা

ভতৰাৰ তজ আৰু চঁউৰীৰ ভ , এই সকেলা অ িচ মা হৰ ওপৰত

চিতয়াই তওঁেলাকৰ শৰীৰৰ িচতাৰ কাৰেণ পিব কেৰ৷ ১৪ তেনহেল

িয জেন অন আ ােৰ ঈ ৰৰ উে েশ িনেদাষী বিল ৰেূপ িনজেক

উৎসগ কিৰেল, সই ী ৰ তেজ আমাৰ িবেবকক মতৃ কমৰ পৰা িকমান

অিধক েণ িচ কিৰব! যােত আিম জীৱনময় ঈ ৰৰ সৱা কিৰব পােৰাঁ৷

(aiōnios g166) ১৫ ঈ েৰ িয সকলক আম ণ কিৰ অন কালৰ অিধকাৰ

িদয়াৰ িত া কিৰিছল, তওঁেলােক যন তাক পায়, সই কাৰেণ ীে

নতুন িনয়মৰ মধ হ’ল৷ তওঁেলাক সইেবাৰৰ অিধকাৰী হ’ব, কাৰণ

থম িবধান চিল থকাৰ সময়ত তওঁেলােক িয পাপ কিৰেল, সই পাপৰ

পৰা তওঁেলাকক মিু িদবৈল ী ই আেপান াণ িদেল৷ (aiōnios g166)

১৬ কােনাবাই িনয়ম‐প কিৰ গ’ ল, িয জেন িনয়ম কিৰেছ তওঁৰ মতুৃ ৰ

মাণ পাৱা আৱশ ক। ১৭ মতুৃ ঘিটেলেহ িনয়ম‐প কাযকৰী হয়; কাৰণ

িনয়ম কৰা জন জীয়াই থােক মােন সই িনয়ম‐প কাযকৰী নহয়৷ ১৮

িঠক সইদেৰ সই থম িবধান তজৰ িবেন াপন নহ’ল। ১৯ সকেলা

লাকৰ ওচৰত িবধানৰ িতেটা আেদশ ঘাষণা কৰাৰ পাছত মািচেয়

দামিুৰ আৰু ছাগৰ তজ ল তাৰ লগত পানী িমহলাই উ ল ৰঙা বৰণীয়া

মষৰ নাম আৰু এেচাব বেনেৰ সেত িবধান পু ক আৰু সকেলা মা হৰ

ওপৰত চিতয়াই িদিছল৷ ২০ তিতয়া তওঁ কিছল “ঈ েৰ তামােলাকৰ

উে েশ িদয়া িয িবধানৰ আ া, এেয় সই িনয়মৰ তজ।” ২১ উপাসনা

ত ু আৰু উপাসনাৰ কামত ব ৱ ত সকেলা পা ৰ ওপৰত মািচেয়

সইদেৰ তজ ছিটয়াই িদিছল৷ ২২ িবধানৰ মেত ায় সকেলােকই

তেজেৰ িচ কৰা হয়; তজ উিলওৱা নহ’ ল পাপ‐ মাচন নহয়। ২৩

এেতেক িয গীয় িবষয়ৰ নকল মা , সইেবাৰ এই উপােয়েৰ িচ

কৰা হাৱা আৱশ ক; িক ু আচল িয গীয় িবষয়, সেয় ইয়াতৈক

বিলদানৰ াৰাই িচ কৰা হাৱা আৱশ ক। ২৪ িকয়েনা কৃিতৰ িতৰপূ

মা িয হােত কৰা পিব ান, সয়া সত ৰ নকলেহ মা । ী সই

ঠাইত নােসামাল; িক ু স িত আমাৰ কাৰেণ তওঁ ঈ ৰৰ সা ােত

উপি ত হ’বৈল গতেহ সামাল। ২৫ িক ু মহা‐পেুৰািহেত যেনৈক

পৰৰ তজ ল বছেৰ বেছেৰ পিব ানত সামায়, তেনৈক তওঁ বােৰ

বােৰ িনজেক উৎসগ কিৰবৈল য সামাল, এেন নহয়; ২৬ সেয় হাৱা

হেল জগত াপনেৰ পৰা তওঁ অেনকবাৰ খেভাগ কিৰব লািগলেহঁেতন;

িক ু এিতয়া তওঁ আ ‐বিলদানৰ াৰাই পাপ নাশৰ অেথ যগুেবাৰৰ

শষত এবাৰ মােথান কািশত হ’ল। (aiōn g165) ২৭আৰু যেনৈক এবাৰ

মােথান মিৰবৈল আৰু তাৰ পাছত সাধ‐িবচাৰ মা হৰ কাৰেণ িনৰিূপত

আেছ, ২৮ তেনৈক ী ও অেনকৰ পাপৰ ভাৰ ববৰ কাৰেণ এবাৰ

উৎস ৃ্ হ’লত; ি তীয় বাৰ িবনাপােপ তওঁৈল অেপ া কিৰ থকা সকলক

তওঁ পিৰ াণৰ অেথ দশন িদব।

১০ িকয়েনা িবধান ভািব ম লৰ ছায়া িবিশ হ, িবধান সইেবাৰ

িবষয়ৰ কৃত ৰপূ নহয়৷ সেয়েহ িয সকল পেুৰািহেত ঈ ৰৰ

উপাসনা কিৰবৈল আেহ, তওঁেলােক বছৰ বছৰ এেক ৰেূপ বােৰ বােৰ

বিলদান কেৰ; িক ু িবধােন সইেবাৰৰ াৰাই চািপ যাৱা সকলক

কিতয়াও িস কিৰব নাৱােৰ। ২ পৰা হ’ ল, উৎসগ কৰা িগত

হ’লেহেতন নহয় ন? িকয়েনা আৰাধনাকাৰী সকল এবাৰ িচকৃত হাৱা

হ’ ল, তওঁেলাকৰ কােনা পাপ িবেবক পনুৰ নাথািকেলেহেতন। ৩ িক ু

সই সকেলােবাৰৰ াৰাই বছেৰ বছেৰ পাপেহ সাঁৱৰণ কৰা হেছ। ৪

িকয়েনা পাপ চাবৈল ভতৰা আৰু ছাগলীৰ তজৰ সাধ নাই৷ ৫ এই

হতুেক ীে জগতত সােমাৱা কালত কয়, তুিম বিলদান আৰু নেবদ ৈল

ই া নকিৰলা, িক ু মাৰ বােব শৰীৰ যু ত কিৰলা; ৬ হামত আৰু

পাপাথক বিলদানত তুিম স ু নহ’লা; ৭ তিতয়া মই কেলাঁ, চাৱা মই

আিহেলাঁ, পু কত মাৰ িবষেয় যেনদেৰ িলখা আেছ, হ ঈ ৰ, মই

তামাৰ ই া পালন কিৰবৈল আিহেলাঁ। ৮ তওঁ পবূৰ িবৱৰণ অ সিৰ

কয়, “বিলদান, নেবদ , হাম আৰু পাপাথক বিলদানৈল তুিম ই া

নকিৰলা, আৰু সইেবাৰত স ু ও নহ’লা,” যিদও এইেবাৰ বিলদান

িবধান অ সিৰ উৎসগ কৰা হয়৷ ৯ তাৰ পাছত ক’ ল, “ চাৱা মই তামাৰ

ই া পালন কিৰবৈল আিহেলাঁ।” তওঁ ি তীয়েটা ািপত কিৰবৰ কাৰেণ,

থমেটা আতৰাই পলােল। ১০ সইদেৰ ি তীয়েটা ািপত হাৱাৰ

যােগিদ ঈ ৰৰ ই ােৰ আিম যীচু ী ৰ শৰীৰ বিলদান ৰেূপ এেকবােৰ

উৎসগ কৰাৰ াৰাই পিব ীকৃত হেলাঁ। ১১ িতজন পেুৰািহেত িথয়

হ িদেন িদেন সৱা কায কিৰ, িয কাৰৰ বিলদােন কিতয়াও পাপ

চাব নাৱােৰ, সই এেক কাৰৰ বিলদান বােৰ বােৰ উৎসগ কিৰ

থােক; ১২ িক ু ীে হ’ ল, একমা পাপাথক বিলদান উৎসগ কিৰেল

আৰু সদাকালৰ অেথ ঈ ৰৰ সাঁফােল বিহল৷ ১৩ তিতয়ােৰ পৰা তওঁ

শ সকলক তওঁৰ ভিৰ‐পীৰা নকৰা পয অেপ া কিৰ আেছ। ১৪

কাৰণ তওঁ পিব কৰা সকলক একমা নেবদ ৰ াৰাই সদাকালৰ
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অেথ পিব ীকৃত কিৰেল। ১৫ ইয়াৰ উপিৰ পিব আ ােয়া আমাক সা

িদেছ; সেয়েহ থেম তওঁ কেছ, ১৬ সই িদনৰ পাছত ভুেৱ কেছ,

তওঁেলােক সেত মই এই িনয়ম কিৰম৷ মই তওঁেলাকৰ দয়ত মাৰ

িবধান গািঠ িদম, আৰু তওঁেলাকৰ মনত সইেবাৰ িলিখ িদম; ১৭এই

কথা কাৱাৰ পাছত তওঁ পনুৰ কয়: মই তওঁেলাকৰ পাপ আৰু অধমেবাৰ

পনুৰ সাঁৱৰণ নকিৰম। ১৮ সেয়েহ এবাৰ যিতয়া সই সকেলা পাপ‐

মাচন কৰা হ’ল, এেন লত পাপৰ বােব পনুৰ বিলদান কৰাৰ কােনা

েয়াজন নাই। ১৯ এেতেক, হ ভাই সকল, সই মহা‐পিব ানত

েৱশ কৰাৰ স ণূ অিধকাৰ আমাৰ আেছ৷ যীচুৰ তজৰ ণত আিম

িনিভকতাৰ সেত সই ঠাইত েৱশ কিৰব পােৰাঁ৷ ২০ তওঁ আমাৰ

কাৰেণ সই আঁৰ‐কােপাৰৰ মােজিদ এটা পথ মকুিল কিৰেল অথাৎ তওঁৰ

শৰীৰৰ যােগিদ আমাৰ বােব সই পেথ মকুিল কিৰ িদেল, সই পথ নতুন

আৰু জীৱনময়৷ ২১আৰু আমাৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ গহৃৰ ওপৰত িনযু এজন

মহান পেুৰািহত থকাত, ২২ সেয়েহ আহক, আমাৰ দয় ‐িবেবকৰ পৰা

িনমল কৰা হাৱাত, সত দয়ৰ সিহত স ণূ িন য়তাযু িব ােসেৰ

ঈ ৰৰ ওচৰৈল চািপ যাওঁহক, ২৩ এিতয়া আহক, আমাৰ শৰীেৰা

পানীেৰ ধউুৱা হাৱাত, আিম ীকাৰ কৰা আশা দঢ়ৃ ৰেূপ ধিৰ ৰােখাহঁক;

িকয়েনা িয জেন িত া কিৰেল তওঁ িব াসী। ২৪ সেয়েহ সকেলােৱ

মত আৰু সৎকমত উদগিণ িদবৈল পৰ েৰ গভীৰ ভােব িচ া কিৰ

চাওঁ আহক; ২৫ কােনা কােনা জনৰ দ ৰ মেত আিম গাট হ সমেৱত

হাৱাৰ অভ াস ত াগ নকেৰাঁ আহক; িকয়েনা িদন িযমান ওচৰ হ আিহেছ,

িসমােন অিধকৈক পৰ েৰ পৰ ৰক উদগাওহক। ২৬ যিদ সত ৰ ত ‐

ান পাৱাৰ পাছত আিম জািন িন পাপ‐আচৰণ কেৰাঁ, তেনহেল পাপৰ

কাৰেণ বিলদান কৰা পনুৰ বাকী নাথােক; ২৭ কৱল সাধ‐িবচাৰৰ এক

ৰকম ভয়ংকৰ অেপ া, আৰু ঈ ৰৰ িবপ সকলক াস কিৰবৈল উদ ত

হ থকা অন জইু ৰ থািকব। ২৮ িয কােনােৱ মািচৰ িবধান অৱেহলা

কেৰ, তওঁ ই বা িতিন সা ীৰ মােণেৰ, িনদয়ভােব মিৰব লগা হয়।

২৯ তেনহেল ঈ ৰৰ পু ক িয জেন ভিৰৰ তলত গছেক, আৰু িনয়মৰ িয

তজৰ াৰাই তওঁ পিব ীকৃত হিছল, সই তজক িয জেন অ িচ কেৰ,

আৰু অ হৰ আ াৰ অপমান কেৰ, সই জন আেপানােলাকৰ িবেবচনা

অ সিৰ, তওঁ তাতৈক িকমান েঘাৰ দ ৰ যাগ ‐পা বিুল গিণত হ’ব!

৩০ িকয়েনা আিম জােনা, তওঁ কেছ, “ িতেশাধ লাৱা মাৰ কম, মইেহ

িতফল িদম;” আৰু কেছ, “ ভুেৱ িনজৰ লাক সকলৰ সাধ‐িবচাৰ

কিৰব৷” ৩১জীৱনময় ঈ ৰৰ হাতত পৰা অিত ভয়ংকৰ কথা। ৩২ সই

পবূকালৰ িদনেবাৰ সাঁৱৰণ কৰক, আেপানােলােক পাহৰ পাৱাৰ পাছত,

িযেবাৰ খ আৰু ক ভাগ কিৰব লগা হিছল, তথািপ আেপানােলাক

ি ৰ আিছল৷ ৩৩ কিতয়াবা লাক সকেল আেপানােলাকক কােশ

িন া কিৰিছল আৰু ব মা হৰ স খুত আেপানােলাক িনযািতত হিছল৷

কিতয়াবা অ লাকৰ ওপৰত আেপানােলাকৰ দেৰ িনযাতন হাৱা

দিখ, আেপানােলােকও সই লাক সকলক সহা ভুিত দখৱুাইিছল৷ ৩৪

িয সকল কাৰাগাৰত ব ী আিছল, আেপানােলােক তওঁেলাকক সাহায

কিৰিছল আৰু তওঁেলাকৰ খত সহা ভুিতশীল হিছল৷ আেপানােলাকৰ

কােনা ব কােনাবাই বােজয়া কিৰেলও, আেপানােলােক আন

কিৰেছ, কাৰণ আেপানােলােক জািনব পািৰেছ য, এইেবাৰ ব তৈক

উৎকৃ আৰু িচৰ ায়ী এটা স দ আেপানােলাকৰ বােব আেছ৷ ৩৫

এেতেক আেপানােলােক সাহস নেহৰৱুাব, সই সাহেস আেপানােলাকক

মহা‐পৰু াৰ আিন িদব৷ ৩৬ িকয়েনা আেপানােলােক ঈ ৰৰ ই া পালন

কিৰ িত াৰ ফল যন পায়, তাৰ বােব আেপানােলাকৰ ধযৰ েয়াজন

আেছ। ৩৭ িকয়েনা অলপেত আিহব লগা জন আিহব ধিৰেছ, পলম

নকিৰব। ৩৮ িক ু মাৰ ধািমক জন িব াসৰ াৰাই জীয়াই থািকব; িক ু

যিদ ঁহিক যায়, তেনহেল মাৰ াণ সই জনত স ু নহ’ব। ৩৯ িক ু

িযেবােৰ স নাশৈল ঁহিক যায়, আিম তওঁেলাকৰ মাজৰ নহওঁ; আিম

জীৱা াৰ ৰ া লাভ কিৰবৰ বােব িব াস কৰা সকলৰ মাজৰেহ হেছাঁ।

১১ িব াস হেছ, আশা কৰা িবষয়ৰ িনি ত ান, অদশৃ িবষয়ৰ

মাণ াি । ২ িকয়েনা তােতই িব াসৰ াৰাই আমাৰ ব ৃ

পৰুষু সকেল সা পােল। ৩ িব াসৰ াৰাই আিম বিুজেলা য, সিৃ

খন ঈ ৰৰ বাক ৰ যােগিদ াপন কৰা হ’ল; তােত দশৃ ব েবাৰ য

কািশত ব েবাৰৰ পৰা উৎপ কৰা হ’ল, এেন নহয়। (aiōn g165) ৪

িব াসৰ েণ হবেল ঈ ৰৰ উে েশ কিয়নতৈকেয়া উ ম বিলদান

উৎসগ কিৰেল; আৰু তাৰ াৰােয়ই, তওঁ য ধািমক, ইয়ােৰ সা পােল৷

ঈ েৰ তওঁৰ উপহাৰৰ িবষেয় সা িদিছল; আৰু তাৰ াৰাই তওঁ মতৃ

হেয়া এিতয়াৈলেক কথা ক আেছ। ৫ িব াসৰ েণ, হেনােক মতুৃ

নেদিখবৰ কাৰেণ, তওঁক লাকা ৰৈল িনয়া হ’ল; তােত তওঁক পাৱা

নগ’ল; িকয়েনা ঈ েৰ তওঁক লাকা ৰৈল িনেল; কাৰণ লাকা ৰৈল

িনয়াৰ পেূবই, তওঁ য ঈ ৰক স ু কিৰেল, ইয়াৰ সা পােল। ৬

িক ু িবনা িব ােসেৰ ঈ ৰক স ু কৰা অসাধ ; িকয়েনা, ঈ ৰ য

আেছ, আৰু তওঁ য তওঁক িবচৰা লাকৰ পৰু াৰ িদওঁতা হয়, ইয়ােক

তওঁৰ ওচৰৈল চপা মা েহ িব াস কিৰব লােগ। ৭ িব াসৰ েণ নােহ,

ভািব িবষয়ত আেদশ পাই ভয়েত িনজৰ পিৰয়ালৰ পিৰ াণৰ অেথ এখন

জাহাজ িন াণ কিৰেল, আৰু তাৰ াৰাই জগতক দাষী কিৰ, িনেজ

িব াসমলূক ধািমকতাৰ অিধকাৰী হ’ল। ৮ ঈ ৰত িব াস আিছল কাৰেণ

ঈ েৰ যিতয়া অ াহামক আ ান কিৰেল, তিতয়া তওঁ বাধ হ’ল, আৰু

তওঁক িয দশ িদম বিুল ঈ েৰ কিছল, সই দশ অিধকাৰ কিৰবৰ

বােব তওঁ গিছল; আৰু ক’ ল যাব লােগ, সই িবষেয় নাজািনও ওলাই

গিছল। ৯ এইদেৰ িব াসৰ াৰাই তওঁ িবেদশীৰ দেৰ িত াৰ দশত

বাসী হ থািকল৷ সই এেক িত াৰ সহিধকাৰী ইচহাক আৰু যােকাবৰ

সিহত ত ুত বাস কিৰিছল; ১০ িকয়েনা িয নগৰৰ িত াপক আৰু

িন াণক া ঈ ৰ, সই িভি মলূ থকা নগৰ বােব তওঁ অেপ া কিৰ

আিছল। ১১ িব াসৰ যােগিদ অ াহাম আৰু চাৰােয়া অিতিৰ বয়সত

বংশ উৎপাদনৰ শি পােল; িকয়েনা তওঁ িত া কৰা জনক িব াসী

বিুল ান কিৰিছল। ১২ এই হতুেক এজনৰ পৰা, সই মতুৃ তুল জনৰ

পৰাই, লখত আকাশৰ তৰােবাৰৰ সমান, আৰু সাগৰৰ তীৰত থকা

বািলৰ িনিচনা অসংখ লাক উৎপ হ’ল। ১৩ সই সকেলা িব াসত

মিৰল; তওঁেলােক িত ােবাৰৰ ফল নাপােল; িক ু দূৈৰেত সইেবাৰক

দিখ নম াৰ কিৰিছল; আৰু িনেজ য পিৃথৱীত িবেদশী আৰু বাসী, তাক

ীকাৰ কিৰিছল। ১৪ িকয়েনা িয সকেল এেন ৱা কথা কয়, তওঁেলােক

য িনজ দশ িবচািৰেছ, ইয়ােক কাশ কেৰ। ১৫ তওঁেলােক িয দশৰ

পৰা ওলাই আিহিছল, তাৈল মন কৰা হ’ ল, অৱেশ উলিট যাবৈল ‐সময়

পােলেহঁেতন। ১৬ িক ু এিতয়া তওঁেলােক তাতৈক এিট উ ম গীয়

দশৈল আকাং া কেৰ; এই হতুেক ঈ েৰ, তওঁেলাকৰ ঈ ৰ বিুল

খ াত হ’বৈল লাজ নাপায়; িকয়েনা তওঁেলাকৰ কাৰেণ তওঁ এখন নগৰ

যু ত কিৰেল। ১৭ অ াহাম পৰীি ত হাৱাত, িব াসৰ াৰাই ইচহাকক

উৎসগ কিৰেল৷ হয়, তওঁ আনে েৰ সই িত া হন কিৰ িনজৰ

একমা পু ক উৎসগ কিৰেল, ১৮ িয জনৰ িবষেয় কিছল, “ইচহাকৰ

জিৰয়েত তামাৰ বংশধৰ সকলক দখা পাবা৷” ১৯ কাৰণ ঈ েৰ য মতৃ

লাকৰ মাজৰ পৰাও তুিলব পােৰ, ইয়ােক অ াহােম দঢ়ৃ িব াস কিৰিছল,

আৰু তাৰ পৰা দ ৃ া ৰেূপ তওঁক পনুৰায় পােলও। ২০ িব াসৰ

াৰাই ইচহােক ভিবষ ত িবষয়ৰ কথাত যােকাব আৰু এেচৗক আশীবাদ

কিৰেল। ২১ িব াসৰ াৰাই যােকােব, মৰণ‐কালত যােচফৰ পু জনৰ

িতজনক আশীবাদ কিৰেল; আৰু িনজৰ লাখিুটৰ মৰূত ভৰ িদ, ভজনাও

কিৰেল। ২২ িব াসৰ াৰাই যােচেফ অি ম কালত িমচৰ দশৰ পৰা

ই ােয়লৰ স ান সকলক ওলাই যাৱাৰ িবষেয় উে খ কিৰেল, আৰু

িনজৰ অি ৰ িবষেয় আেদশ িদেল। ২৩ মািচৰ জ হাৱাত মাক‐

বােপেক িতিন মাহৈলেক তওঁক লু ৱাই থাৱা হিছল; িব াস আিছল

কাৰেণ তওঁেলােক তেনৈক ৰািখিছল৷ িকয়েনা তওঁেলােক দিখেল য,

লৰা জন অিত ৰ; আৰু ৰজাৰ আ াৈল তওঁেলােক ভয় নকিৰেল। ২৪

িব াসৰ াৰাই মািচ বয়সত বিৃ পায় বািঢ়বৈল ধিৰেল, আৰু ফৗৰণৰ

জীেয়কৰ পু বিুল খ াত হ’বৈল অ ীকাৰ কিৰেল; ২৫ িকয়েনা তওঁ

পাপৰ অলপিদনীয়া খেভাগ কৰাতৈক, ঈ ৰৰ লাকৰ লগত খেভাগ

কৰােক মেনানীত কিৰেল, ২৬আৰু িমচৰৰ সকেলা স ি তৈক ী ৰ
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িন া মহা ধন ান কিৰেল; িকয়েনা তওঁ পৰু াৰ‐দানৈল দিৃ কিৰিছল।

২৭ িব াসৰ েণ তওঁ ৰজাৰ াধৈল ভয় নকিৰ, িমচৰ দশ ত াগ

কিৰেল; িকয়েনা অদশৃ জনক দখা পাৱাৰ দেৰ তওঁ িথেৰ থািকল। ২৮

আৰু থেম জ পাৱা সকলৰ সংহাৰক াই তওঁেলাকক শ নকিৰবৰ

কাৰেণ, তওঁ িব াসৰ েণ িন াৰ‐পব পালন আৰু তজ লেগাৱা কায

কিৰেল। ২৯ িব াসৰ াৰাই তওঁেলােক, কান মািটেয়িদ যাৱাৰ দেৰ,

লািহত সাগৰৰ মােজিদ যা া কিৰেল; িক ু িমচৰ দশৰ লাক সকেল

আিহবৈল চ া কেৰাঁেত তওঁেলাকক াস কৰা হ’ল। ৩০ িব াসৰ াৰাই

সাত িদন িযৰীেহাৰ গড় দি ণ কেৰাঁেত সই গড় খিহ পিৰল। ৩১

িব াসৰ াৰাই ৰাহাব বশ াই চাৰাংেচাৱা সকলক শাি েৰ আলহীৰেূপ

হন কেৰাঁেত, অবাধ সকলৰ লগত তওঁ িবন নহ’ল। ৩২আৰু অিধক

িক ক’ম, িগিদেয়ান, বাৰাক, িচমেচান, িয হ, দায়দু, চমেূৱল, আৰু

ভাৱবাদী সকল, এই সকেলােৰ ব ৃ া ক’বৈল গেল সময় নােজােৰ;

৩৩ তওঁেলােক িব াসৰ াৰাই নানা ৰাজ পৰাজয় কিৰেল, ধািমকতাৰ

কম কিৰেল, িত াৰ ফল পােল, িসংহেবাৰৰ মখু ব কিৰেল, অি ৰ

তাপ মৱুােল, ৩৪ তেৰাৱালৰ মখুৰ পৰা হাত সািৰেল, দূবলতাৰ পৰাও

বলৱ হ’ল, যু ত পৰা মী হ’ল, অ জািতৰ স েবাৰক হৰৱুােল।

৩৫ িতেৰাতা সকেল িনজ িনজ মতৃ লাকক পনুৰু ানৰ াৰাই পনুৰায়

পােল; আৰু আন লাক সকেল পনুৰু ানৰ ভাগী হ’বৰ কাৰেণ, মিু

অ া কিৰ, য ণা‐য ত হাৰৰ াৰাই হত হ’ল। ৩৬আন আন মা েহ

িব প আৰু চাবকুৰ কাব, ব ন আৰু ব ীশালৰ পৰী া পােল; ৩৭

তওঁেলাকক িশল দিলয়াই মৰা হ’ল, কৰেতেৰ ফলা হ’ল, তওঁেলাক

নানা ধৰণৰ পৰী ােৰ পৰীি ত হ’ল; তওঁেলাকক তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা

হ’ল; তওঁেলােক দীনহীন, আৰু শ আৰু অত াচাৰ া ৈহ, মষ আৰু

ছাগলীৰ ছাল িপি ফুিৰিছল; ৩৮ (এই জগত তওঁেলাকৰ যাগ নািছল;

) তওঁেলাক িনজন ঠাইত, পবতত, হাত, আৰু পিৃথৱীৰ গ ৰত ফুিৰিছল;

৩৯ এই সকেলােৱ, িব াসৰ াৰাই সা পােলও, িত াৰ ফল নাপােল;

৪০ িকয়েনা ঈ েৰ আমাৰ কাৰেণ কােনা িবষয় যু ত কিৰ ৰখা বােব

আমাৰ অিবহেন তওঁেলাকক িস হ’বৈল িনিদেল।

১২ এেতেক ইমানেবাৰ সা ীেয় আমাক চািৰওফােল বিৰ থকা

দিখ, আহক, আিমও আটাই বাধা আৰু আমাক লগ ধিৰ থকা

পাপ দূৰ কিৰ আমাৰ আগত থকা দৗৰৰ পথত ধযেৰ দৗেৰাহঁক, ২

আহক আমাৰ িব াসৰ আিদ আৰু িসি ক া যীচুৈল চাই থােকাঁহঁক;

তওঁ তওঁৰ আগত থকা আন ৰ কাৰেণ অপমানেক হয় ান কিৰ,

ু চ য ণা সহন কিৰ, ঈ ৰৰ িসংহাসনৰ সাঁফােল বিহল। ৩ এেতেক

আেপানােলােক যন িনজ িনজ াণৰ াি ত া নহব, এই কাৰেণ িয

জেন িনজৰ িবৰেু কৰা পাপী সকলৰ এেন িতবাদ সহন কিৰিছল,

তওঁৈল মেনােযাগ কেৰাঁ আহক। ৪আেপানােলােক পাপৰ লগত যু কিৰ

এিতয়াও তজ বাৱাৈলেক িতেৰাধ কৰা নাই; ৫আৰু িয আ াসৰ

বাণীেয়, পু বিুল আেপানােলাকৰ লগত কথা‐বা া কিৰেছ, বােল‐ “ হ

মাৰ পু ভুৰ শাসন হয় ান নকিৰবা, আৰু তওঁৰ পৰা অ েযাগ

পােল া নহবা”; ৬ িকয়েনা ভুেৱ যাক ম কেৰ, তওঁক শাি িদেয়,

আৰু তওঁ হন কৰা িতজন পু ক কাবায়; এই কথা আেপানােলােক

পাহিৰেল। ৭আেপানােলােক িয সহন কিৰ আেছ, সেয় আেপানােলাকৰ

শাসনৰ অেথ, ঈ েৰ পু সকলৰ িত যেনৈক, তেনৈক আেপানােলাকৰ

িতও ব ৱহাৰ কিৰ আেছ; িকয়েনা িপতেৃয় শাি িনিদয়া এেন কান পু

আেছ? ৮ িক ু সকেলােৱ িয শাসনৰ সহভাগী হ’ল, আেপানােলােক

যিদ তাৰ ভাগী নহয়, তেনহেল আেপানােলাক জাৰজেহ পু নহয়। ৯

ইয়াৰ বািহেৰও আমাৰ মাংিসক িপতৃ সকল শাসনকতা আিছল, আৰু আিম

তওঁেলাকক সমাদৰ কিৰিছেলাঁ; পাছত তাতৈক, িয জন আ া সমহূৰ

িপত,ৃ তওঁৰ বশীভূত হ জীৱন‐ধাৰণ নকিৰম ন? ১০ তওঁেলােক হ’ ল,

যেনৈক উিচত দিখিছল, তেনৈক অলপ িদনৰ কাৰেণ শাি িদিছল;

িক ু তওঁ হ’ ল আমাৰ িহতৰ কাৰেণ, অথাৎ আিম যন তওঁৰ পিব তাৰ

ভাগী হওঁ, তাৰ কাৰেণ শাি িদেছ। ১১ সকেলা শাি উপি ত সময়ত

আন ৰ িবষয় নহয়, িক ু খৰ িবষয় যন দখা যায়, তথািপ পাছত তাৰ

াৰাই অভ াস পাৱা লাক সকলক ধািমকতাৰ শাি যু ফল িদেয়। ১২

এই কাৰেণ আেপানােলােক ওলিম পৰা হাত আৰু জঠৰ আঁঠু পান কৰক;

১৩আৰু খাৰাই যন িবপথগামী নহয়, বৰং হয়, এই কাৰেণ িনজ িনজ

ভিৰ ল, পান বাট কৰক। ১৪ সকেলােৱ সিহত ঐক , আৰু িয পিব তাৰ

অিবহেন কােনও ভুৰ দশন নাপাব, সই পিব তােকা খিদ যাওঁক; ১৫

পাছত জােনা কােনােৱ ঈ ৰৰ অ হিবহীন হয়, বা কােনা িততাৰ

মলূ ওলাই আেপানােলাকৰ িবিঘিন জে াৱাত, তাৰ াৰাই অিধক ভাগ

অ িচ হ যায়; ১৬ বা এসাঁজ আহাৰৰ কাৰেণ িনজ জ ািধকাৰ বচা িয

এেচৗ, তওঁৰ িনিচনা কােনা ধমিন ক, বা কােনা ব িভচাৰী হয়, তাৈল

সাৱধােন দিৃ ৰািখবা। ১৭ িকয়েনা আেপানােলােক জােন য, এেচৗেৱ

পাছত সই আশীবাদৰ অিধকাৰী হ’বৰ বােব ই া কিৰেল আৰু চ েলােৰ

সযে িবচািৰলেতা, অ া হ’ল, কাৰণ তওঁ মন‐পালটন কিৰবৈল ঠাই

নাপােল। ১৮ িকয়েনা শনীয় আৰু অি েৰ িলত পবত ক’লা বৰণীয়া

মঘ, আ াৰ, ধমুহুা, বতাহ, তুৰীৰ িন, আৰু বাক ৰ শ , এইেবাৰৰ

ওচৰৈল আেপানােলাক অহা নাই; ১৯ সই মাত না লাক সকেল এই

াথনা কিৰেল য, তওঁেলাকক যন পনুৰ কােনা বাক কাৱা নহয়; ২০

িকয়েনা কােনা প েৱও যিদ সই পবত শ কেৰ, তেনহেল তাক

িশল দিলয়াই মৰা হ’ব, এই আ া তওঁেলােক সিহব নাৱািৰেল, ২১

আৰু সই দশন এেন ভয় ৰ য, মািচেয় কিছল, মই বৰ ভয় পাই কঁিপ

আেছাঁ; ২২ িক ু িচেয়ান পবত, জীৱনময় ঈ ৰৰ নগৰ, গীয় িযৰচূােলম,

আৰু তাত দহ হাজাৰ গৰ দূেত ণ‐কীতন কেৰ৷ ২৩ গত নাম িলখা

থেম জ পাৱা সকলৰ মহাসভা আৰু ম লী, সকেলােৰ িবচাৰকতা

ঈ ৰ, িস হাৱা ধািমক লাক সকলৰ আ া সমহূ, ২৪ নতুন িনয়মৰ

মধ যীচু, আৰু হবলতৈক অিত উ ম কথা কওঁতা শাি কৰা তজ, এই

সকেলাৰ ওচৰৈল অ◌ােপানােলাক আিহল। ২৫ সাৱধান, বাক কওঁতা

জনক আেপানােলােক অ া নকিৰব, িকয়েনা িয জেন পিৃথৱীত আেদশ

িদিছল সই জনক অ া কৰা সকেলই যিদ নাসািৰল, তেনহেল িয জেন

গৰ পৰাই আেদশ িদেল, তওঁৰ কৰা িবমখু হেল আিম য নাসািৰম;

এই কথা িকমান অিধক েণ িন য়! ২৬ তিতয়া তওঁৰ িনেয় পিৃথৱী

লৰাইিছল; িক ু এিতয়া তওঁ িত া কিৰেল, বােল, আৰু এবাৰ মই

কৱল পিৃথৱী লৰাম, এেন নহয় আকাশেকা লৰাম। ২৭ ইয়ােত, ‘আৰু

এবাৰ’, এই শ ই, অলৰ ব েবাৰ থািকবৰ কাৰেণ, িনি ত ব ৰ দেৰ

লেৰাৱা ব েবাৰ দূৰ কৰা বজুাইেছ। ২৮ এই হতুেক আিম অলৰ ৰাজ ৰ

অিধকাৰী হাৱাত, আহা, িয অ হৰ াৰাই আিম ভি আৰু ভেয়েৰ

সে াষজনক ৰপূত ঈ ৰৰ আৰাধনা কিৰব পােৰাঁ, সই অ হ হন কিৰ

লওঁহক; ২৯ িকয়েনা আমাৰ ঈ ৰ াসকাৰী অি ৰপূ।

১৩ ভাত‐ৃ ম চিল থাকক। ২আেপানােলােকঅিতিথ সৱা নাপাহিৰব;

িকয়েনা তাৰ াৰাই কােনা কােনােৱ নাজনাৈকেয় গৰ দূত

সকলেকই আলহী িধেল। ৩ ব ীয়াৰ সকলক লগৰ ব ীয়াৰ যন

গণ কিৰ তওঁেলাকক সাঁৱৰণ কৰক; িনেজও শৰীৰত জীয়াই থকা

বিুল ান কিৰ অত াচাৰ পাৱা সকলক সাঁৱৰণ কৰক। ৪ সকেলােৰ

মাজত িববাহ আদৰণীয়, আৰু তাৰ শয া িচ হওক; িকয়েনা ব িভচাৰী

আৰু পৰ ীগামী সকলৰ সাধ‐িবচাৰ ঈ েৰ কিৰব। ৫আেপানােলাকৰ

আচাৰ‐ব ৱহাৰ িনে াভী হওক, অথাৎ ধন স ি ক ম কৰা নহওক;

আেপানােলাকৰ িয আেছ, তােত আেপানােলাক স ু হ থাকক; িকয়েনা

তেৱঁ কেছ, মই তামাক কিতয়াও নিৰম, কিতয়াও ত াগ নকিৰম। ৬

এেতেক আিম সাহেসেৰ ক’ব পােৰাঁ য, ভু মাৰ সহায়কতা; মই ভয়

নকিৰম; মা েহ মাক িক কিৰব? ৭আেপানােলাকৰ িয নায়ক সকেল

আেপানােলাকক ঈ ৰৰ বাক ক গ’ল, তওঁেলাকক সাঁৱৰণ কৰক;

আৰু তওঁেলাকৰ জীৱন, আচৰণৰ শষগিত চাই‐িচি , তওঁেলাকৰ

িব াসৰ অ কাৰী হওক। ৮ যীচু ী কািল, আিজ, আৰু িচৰকালৈলেক

সই এেক হ আেছ। (aiōn g165) ৯ আেপানােলাক নানা িবধ নতুন

িশ াৰ াৰাই িবপেথ চািলত নহ’ব; িকয়েনা সই আহাৰ ব ৱহাৰ কৰা

সকলৰ িহতজনক নহ’ল, সই আহাৰৰ াৰাই নহয়, অ হৰ াৰাইেহ
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দয় ি ৰ কৰা ভাল৷ ১০ িয বিদত ভাজন কিৰবৈল ত ুত আৰাধনা

কৰা সকলৰ মতা নাই, এেন এিট বিদ আমাৰ আেছ। ১১ িকয়েনা

িয িয াণীৰ তজ পাপৰ বিলদান ৰেূপ মহা‐পেুৰািহতৰ াৰাই পিব

ানৰ িভতৰৈল িনয়া হয়, সইেবাৰৰ শৰীৰ ছাউিনৰ বািহেৰ পাৰা যায়।

১২ এই কাৰেণ যীচুেৱও, তওঁৰ িনজৰ তজৰ াৰাই লাক সকলক

পিব কিৰবৈল, নগৰৰ ৱাৰৰ বািহৰত মতুৃ েভাগ কিৰেল। ১৩ এেতেক

আহক, তওঁৰ িন াৰপূ ভাৰ ব, ছাউিনৰ বািহেৰ তওঁৰ ওচৰৈল আিম

যাওঁহক। ১৪ িকয়েনা ইয়াত আমাৰ কােনা িচৰ ায়ী নগৰ নাই; িক ু

আিম সই ভািব নগৰ িবচািৰ আেছাঁ। ১৫ এেতেক আহক, আিম তওঁেৰই

াৰাই সদায় ঈ ৰৰ উে েশ ৱৰপূ য , তওঁৰ নাম ীকাৰকাৰী

ওঁঠৰ ফল উৎসগ কেৰাঁহক। ১৬ িক ু উপকাৰ আৰু সহভািগতাৰ কায

নাপাহিৰব; িকয়েনা এেন য ত ঈ ৰ স ু হয়। ১৭আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ নায়ক সকলক মা কিৰ তওঁেলাকৰ বশীভূত হওক;

িকয়েনা িহচাপ িদব লগা লাক সকলৰ দেৰ তওঁেলােক আেপানােলাকৰ

াণৰ কাৰেণ হৰী কায কিৰেছ; এেতেক তওঁেলােক যন সই কম

আ েৰেৰ নকিৰ আনে েৰ কিৰব পািৰব, তাৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ

বশীভূত হওক; িকয়েনা আ েৰেৰ কিৰেল আেপানােলাকৰ এেকা িহত

নহ’ব। ১৮ আেপানােলােক আমাৰ কাৰেণও াথনা কিৰব; িকয়েনা

আিমও আমাৰ সৎ িবেবক আৰু সকেলা িবষয়েত সদাচৰণ কিৰবৈল ই া

কিৰ আেছাঁ, আৰু ইয়াক আিম দঢ়ৃ ত য় কেৰাঁ; ১৯ িক ু মাক যন

পনুৰ অ◌ােপানােলাকৰ বােব সানকােল িদয়া হয়, এই কাৰেণ াথনা

কিৰবৈল মই অ◌ােপানােলাকক অিধক িমনিত কিৰেছাঁ। ২০ শাি ৰ

আঁকৰ িয ঈ েৰ, অন কাল ায়ী িনয়মৰ তজৰ েণ মৰেবাৰৰ সই

মহান ৰ ক, আমাৰ ভু যীচুক মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা পনুৰায় আিনেল,

তওঁ িনজৰ ই া সাধনৰ অেথ অ◌ােপানােলাকক সকেলা সদিবষয়ত িস

কৰক; (aiōnios g166) ২১ তওঁৰ দিৃ ত িয উ ম, সে াষজনক, তােক

আমাৰ যীচু ী ৰ াৰাই স কৰক; তওঁৰ মিহমা িচৰকাল হওক।

আেমন। (aiōn g165) ২২ হ ভাই সকল, মই আেপানােলাকক উৎসািহত

কেৰাঁ, আেপানােলােক এই উদগিণৰ বাক সহন কিৰব; িকয়েনা মই

সংে েপ আেপানােলাকৰ বােব িলিখেলাঁ। ২৩আমাৰ ভাই তীমিথয়ক

মকুিল কৰা হেছ, ইয়ােক জািনবা; তওঁ সানকােল আিহেল, তেৱঁ

সেত মই আেপানােলাকক দখা কিৰবৈল যাম। ২৪আেপানােলােক

আেপানােলাকৰ নায়ক সকলক আৰু সকেলা পিব লাকক ম লবাদ

িদব। ইটালী দশৰ লাক সকেল আেপানােলাকক ম লবাদ কিৰেছ। ২৫

আেপানােলাক সকেলােৰ লগত অ হ থাকক। আেমন।
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যােকাব
১ মই যােকাব, ঈ ৰ আৰু ভু যীচু ী ৰ এজন দাস, িসঁচিৰত হ

থকা বাৰ ফদৰ লাক সকলৰ ওচৰৈল এই স াষণ। ২ হ মাৰ

ভাইসকল, আেপানােলােক যিতয়া নানা িবধ পৰী াত পেৰ, তিতয়া

সই িবষয়ক অিত আন ৰ িবষয় বিুল মািনব; ৩ িকয়েনা আেপানােলাকৰ

িব াসৰ পৰী াই য সহন মতা জ ায়, সই িবষেয় আেপানােলােক

জােন। ৪ এই কাৰেণ সহনশীলতাক িস কায‐িবিশ কৰা হওক, যােত

আেপানােলােক এেকােত অস ণূ নৈহ িস আৰু স ণূ হয়৷ ৫ িক ু

আেপানােলাকৰ কােৰাবাৰ যিদ ানৰ অভাৱ হয় তেনহেল িয জন

িদওঁতা ঈ ৰ, িয জেন গিৰহণা নকৰাৈক মু হে সকেলােক দান কেৰ,

তওঁক যাচনা কৰক আৰু তােত আেপানােলাকক িদয়া হ’ব। ৬ িক ু

িব ােসেৰ িনঃসংশয় হ যাচনা কৰক; িকয়েনা িয জেন সংশয় কেৰ,

তওঁ বতােহ বেলাৱা আৰু ওপৰৈল উধৱুা সাগৰৰ ঢৗৰ িনিচনা হয়। ৭

এেন ধৰণৰ মা েহ য ভুৰ পৰা িকবা পাব, ইয়াক তওঁ নাভাবক; ৮

িকয়েনা সই মা হ, ই মনৰ; তওঁ িনজৰ সকেলা গিতেত অি ৰ। ৯

িয ভাই আিথকভােব দূবল বা ন ; তওঁ িনজৰ উ পদৰ বােব গৗৰৱ

কৰক; ১০ িয জন ধনৱান, তেৱাঁ ঈ েৰ িশেকাৱা ন তাত গৗৰৱ কৰক;

িকয়েনা বনৰীয়া ফুল এটাৰ িনিচনা তেৱাঁ লু হ যাব। ১১ কাৰণ সূয

অিত তাপৰ সেত উদয় হয় আৰু তণৃ ৱায়, তােত তাৰ ফুল সিৰ পেৰ

আৰু তাৰ সৗ য ও ন হয়৷ এেনদেৰ ধনৱান মা েহা এিদন িনজৰ

মাজেতই মিলন হ যাব। ১২ িয মা েহ পৰী া সহন কেৰ, তওঁ ধ ;

িকয়েনা পৰী া সাফল হ’ ল, ভুক ম কৰা সকলক জীৱনৰপূ িকৰীিট

িদবৈল ভুেৱ িয িত া কিৰেল, সয়া তওঁ পাব। ১৩ িক ু যিতয়া

পৰীি ত হয়, তিতয়া কােনােৱ যন এই বিুল নকওঁক “ঈ ৰৰ াৰাই

মই পৰীি ত হেছাঁ”; িকয়েনা ম িবষয়ত ঈ ৰ িনেজও অপৰীি ত আৰু

কােনা লাকৰ পৰী াও তওঁ নকেৰ। ১৪ িক ু েত ক ব ি িনজৰ ‐

অিভলাষৰ াৰাই েলািভত হয় আৰু ফুচুলিনত পিৰ পৰীি ত হয়। ১৫

তােত সই ‐অিভলােষ গভধাৰণ কিৰ পাপ সৱ কেৰ; পাছত পাপ

পণূতা া হ’ ল, তাৰ ফলাফল হয় মতুৃ ৷ ১৬ হ মাৰ ি য় ভাইসকল,

আেপানােলাক া নহব। ১৭ সকেলা উ ম দান আৰু সকেলা িস বৰ

ওপৰৰ পৰােহ আেহ, আৰু আকাশৰ জ ািতেবাৰ সই িপতৰৃ পৰাই তলৈল

নািম আেহ৷ ছাঁ িয দেৰ সলিন হয়, তেনদেৰ তওঁৰ কােনা পিৰৱতন

নহয়৷ ১৮ ঈ েৰ তওঁৰ িনজ ই ােৰ সত বাক ৰ াৰাই আমাক জীৱন

িদেল যােত তওঁৰ স ৃ ব েবাৰৰ মাজত আিম যন এিবধ থম ফল

হওঁ। ১৯ হ মাৰ ি য় ভাইসকল, অ◌ােপানােলােক এই কথা জািনব য,

েত ক ব ি িনবৈল ত থািকব, ক’বৈল ধীৰ আৰু াধৈলেয়া ধীৰ

হওক, ২০ িকয়েনা মা হৰ ােধ ঈ েৰ িবচৰা ধািমকতা সাধন নকেৰ।

২১ এেতেক আেপানােলােক সকেলা অ িচতা আৰু িহংসাৰ অিধকতা

দূৰ কিৰ, িয ৰাৱা বাক আেপানােলাকৰ আ াৰ পিৰ াণ কিৰবৰ বােব

সমথ, তাক ন ভােৱ হণ কৰক। ২২ কৱল েনাতা হ িনজক ভুলাব,

িক ু বাক পালন কেৰাঁতা হওক। ২৩ িকয়েনা কােনােৱ যিদ বাক

পালন কেৰাঁতা নহয়, কৱল মােথান েনাতা হয়, তেনহেল সই লাক

দপণত িনজৰ াভািৱক মখু দখা পাৱা মা হৰ িনিচনা হয়; ২৪ কাৰণ

তওঁ িনজেক চাই িচ যায়, তােত তওঁ কেন ৱা আিছল, সই িবষেয়

তিতয়াই পাহিৰ যায়। ২৫ িয কােনােৱ াধীনতা ৰপূ িস িবধানৰ

বােব চাপিৰ দিৃ কিৰ চাই থােক আৰু িন পাহিৰ যাৱা নহয়, িক ু পালন

কেৰাঁতা হয়, তওঁেহ িনজ কাযত ধ হ’ব। ২৬ কােনােৱ যিদ িনজেক

ধািমক বিুল মােন, িক ু িনজৰ িজভা দমন নকিৰ িনজৰ দয়ক ভুলায়,

তেনহেল সই মা হৰ ধম‐কম ব থ। ২৭ মাউৰা আৰু িবধৱা সকলক

তওঁেলাকৰ শৰ কালত চাবৈল যাৱা আৰু সংসাৰৰ পৰা িনজেক

িন ল ৰেূপ ৰাখা, এেয়ই িপতৃ ঈ ৰৰ আগত আৰু িনমল ধম‐কম।

২ হ মাৰ ভাইসকল, আমাৰ মিহমাময় ভু যীচু ী ৰ স ীয় িব াস,

প পােতেৰ ধাৰণ নকিৰব। ২ িকয়েনা যিদ আেপানােলাকৰ সভাৈল

সাণৰ আঙিঠ আৰু ৰ ব িপ া কােনা এজন মা হ সামাই আেহ

আৰু মিলয়ন বে েৰ দিৰ এজেনা আেহ, ৩ তিতয়া আেপানােলােক

সই পিৰ াৰ ব িপ া জনক যিদ মেনােযােগেৰ কয়, “আপিুন ইয়ােত

ে বহক” আৰু সই দিৰ জনক যিদ কয়, “তই তােত িথয় হ থাক”

বা “ মাৰ এই ভিৰ‐পীৰাৰ তলেত বহ”; ৪ তেনহেল আেপানােলােক

িনজৰ মাজেত েভদ ৰািখ, ‐িবেবচনা কৰা িবচাৰকতা সকলৰ দেৰ

প পাতী নহ’ল ন? ৫ হ মাৰ ি য় ভাইসকল, নক, সংসাৰত িয

সকল দিৰ , ঈ েৰ তওঁেলাকক িব াসত ধনৱ আৰু তওঁক ম কৰা

সকলৰ আগত িত া কৰা ৰাজ ৰ অিধকাৰী কিৰবৈল আেপানােলাকক

মেনানীত কৰা নাই ন? ৬ িক ু আেপানােলােক সই দিৰ সকলক

িকয় স ান নকিৰেল! ধনৱ লােক আেপানােলাকক অত াচাৰ নকেৰ

ন? তওঁেলােক আেপানােলাকক সাধ‐িবচাৰৰ আসনৰ স খূৈল টািন

িনিনেয় ন? ৭আৰু িয নােমেৰ আেপানােলাক িনম ীত হেছ, সই উ ম

নামক তওঁেলােক িন া নকেৰ ন? ৮ যিদেহ িবধান‐শা ত িলখাৰ দেৰ,

“ তামাৰ চুবৰুীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক ম কিৰবা”, এই ৰাজকীয় িবধান

যিদ আেপানােলােক িস কেৰ, তেনহেল আেপানােলােক ভাল কিৰেছ; ৯

িক ু যিদ প পাত কেৰ, তেনহেল পাপ কিৰেছ, আৰু আ া‐ল নকাৰী

বিুল িবধানৰ াৰাই দাষী কৰা হেছ। ১০ িকয়েনা কােনােৱ যিদ সকেলা

িবধান পালন কেৰাঁেত, এটা িবধােনা যিদ তওঁৰ িট হয়, তেনহেল তওঁ

সকেলা িবধান ভংগ কিৰেল আৰু দাষী হ’ল৷ ১১ িকয়েনা িযজন ঈ ৰ হয়,

তওঁ কেছ, “তুিম ব িভচাৰ নকিৰবা”, সইজন ঈ েৰই পনুৰ কিছল,

“তুিম নৰ‐বধ নকিৰবা৷” এই হতুেক আেপানােলােক ব িভচাৰ নকিৰও

যিদ নৰ‐বধ কেৰ, তেনহেলও ঈ ৰৰ িবধান ল নকাৰী হ’ল। ১২ িয

সকল লাকৰ সাধ‐িবচাৰ হ’ব, সয়া াধীনতা ৰপূ িবধানৰ াৰাই হ’ব;

আেপানােলােক িনজেক সই লাক সকলৰ িনিচনা কথা ক সইেবাৰ

পালন কৰক৷ ১৩ িকয়েনা িযজেন দয়া নকেৰ, সাধ‐িবচােৰা তওঁৈল

িনদয়ী হয়৷ দয়াই িবচাৰত জয়ী হ াঘা কেৰ! ১৪ হ মাৰ ভাইসকল,

কােনাবাই যিদ কয় য, তওঁৰ িব াস আেছ, িক ু যিদ কম নাথােক

তেনহেল িক লাভ? সই িব ােস তওঁক পিৰ াণ িদব পািৰব ন? ১৫

কােনা ভাই বা ভনী উদেঙ আৰু দিনক আহাৰৰ অভাৱত থািকেল, ১৬

আেপানােলাকৰ মাজৰ এজেন যিদ িসহঁতক কয়, “ তামােলােক শেল

যাৱা আৰু উম লগাই তৃ হবা”; িক ু আেপানােলােক িসহঁতৰ শৰীৰৰ

েয়াজনীয় ব যিদ িনিদেয়, তেনহেল িক লাভ? ১৭ িঠক সইদেৰ

িব াসৰ লগত যিদ কম নাথােক, তেনহেল িস অকেল মৰা। ১৮ তথািপ

কােনাবাই ক’ব পােৰ, “ তামাৰ িব াস আেছ আৰু মাৰ সৎ কম আেছ।”

বাৰ,ু তেনহেল িবনাকমেৰ আেপানাৰ িব াস মাক দখৱুাওঁক আৰু মই

মাৰ কমৰ াৰাই অ◌ােপানাক মাৰ িব াস দখৱুাম। ১৯ ঈ ৰ এজন

বিুল আপিুন িব াস কিৰেছ, ভাল কিৰেছ; ভূতেবােৰও সই কথাত িব াস

কেৰ আৰু ভয়ত িচঞেৰ। ২০ িক ু , হ িনেবাধ মা হ, কমহীন ব ৱাৰ

িব াস য ব থ, ইয়াক আপিুন জািনবৈল ই া কেৰ ন? ২১আমাৰ িপতৃ

অ াহােম য েবিদৰ ওপৰত িনজ পু ইচহাকক উৎসগ কৰাৰ সময়ত,

সই কমৰ াৰাই ধািমক বিুল গিণত হাৱা নািছল ন? ২২ এইদেৰ

চােল দিখব য, িব াস তওঁৰ কমৰ সহকাৰী আিছল আৰু সই কমৰ

াৰাই িব াস িস হ’ল। ২৩ এই শা ীয় বচন িস হ’ল, য’ত কাৱা

আেছ, “অ াহােম ঈ ৰত িব াস কৰাত, সই িব াস তওঁৈল ধািমকতাৰ

অেথ গিণত হ’ল” আৰু সই বােব তওঁক ঈ ৰৰ িমিতৰ বালা হ’ল।

২৪আেপানােলােক দিখেছ য কমৰ াৰাই মা হ ধািমক বিুল গিণত

হয়, কৱল িব াসৰ াৰাই নহয়। ২৫ সইদেৰ ৰাহাব বশ ােয়া কমৰ

াৰাই ধািমক বিুল গিণত নহ’ল ন; যিতয়া তওঁ দূত সকলকআলহী

কিৰ ৰািখিছল আৰু পাছত আন বােটিদ পিঠয়াই িদিছল? ২৬ িকয়েনা

যেনৈক আ া‐িবহীন শৰীৰ মৰা, তেনৈক কমিবহীন িব ােসা মৰা।

৩ হ মাৰ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ মাজত অেনক লােক িশ ক

হ’বৈল চ া কৰাৰ েয়াজন নাই, কাৰণ আেপানােলােক জােন য

আমাৰ দঢ়ৃৰেূপ অিধক সাধ‐িবচাৰ হ’ব। ২ িকয়েনা আিম সকেলােৱ



যােকাব661

অেনক িবষয়ত িট কেৰাঁ। কােনা লাক এজেন যিদ বাক ত িট

নকেৰ, তওঁেহ িস লাক, আনিক িনজ শৰীৰেকা স ণূৰেূপ দমন

কিৰবৈল সই জন সমথ। ৩ ঘাঁৰােবাৰ আমাৰ বশীভূত হ’বৈল আিম

যিতয়া িসহঁতৰ মখুত লকাম বাি িদওঁ, তিতয়া আিম িসহঁতৰ গােটই

শৰীৰেটােক ঘৰূাব পােৰাঁ। ৪ ল কিৰবা য, কেনৈক অিত ডাঙৰ

জাহাজেবােৰ চ বায়ৰু াৰাই চািলত হ’ লও, সইেবাৰক অিত সৰু

ব ৃ াকাৰ হািলেৰেহ িৰয়ালৰ ই া অ সােৰ ঘৰূউুৱা যায়। ৫ সইদেৰ

িজভাও অিত ু অ িক ু ই মহা‐দপৰ কথা কয়। ল কৰা, য সৰু

জইুৰ িফিৰঙিত এিটেয় িকমান ডাঙৰ হািব পিুৰ পলায়! ৬ সইদেৰ

িজভাও হেছ এক অি ৰপূ, আমাৰ অ ‐ ত েবাৰৰ মাজত িজভা

অধমময় জগত ৰপূ; সেয় গােটই শৰীৰক কলি ত কিৰ আমাৰ

জীৱনৰ লগেত িনেজও নৰকৰ অি েৰ িলত হয়। (Geenna g1067) ৭

িকয়েনা প , প ী, উৰগ আৰু জলজ ু আিদ কিৰ সকেলােৰ ভাৱক

মা হৰ ভাৱৰ াৰাই বশ কিৰব পােৰ আৰু বশ কিৰ অহা হেছ; ৮ িক ু

িজভাক দমন কিৰবৈল মা হৰ মাজত কােৰা সাধ নাই; ই অশা তা

ৰপূ, মতুৃ জনক িবেহেৰ পিৰপণূ। ৯ তাৰ াৰাই আিম আমাৰ িপতৃ

ভুৰ শংসা কেৰাঁ; আৰু তােৰই ঈ ৰৰ সদেৃশ েৰ হাৱা লাক সকলক

অিভশাপ িদওঁ। ১০ এেক মখুৰ পৰাই আশীবাদ আৰু অিভশাপৰ কথা

ওলায়। হ মাৰ ভাই সকল, এেন হাৱা উিচত নহয়। ১১ এেকটা ভুমকুৰ

িব াইিদ িনমল আৰু িততা, এেকলেগ িবধ পানী ওলাই ন? ১২ হ

মাৰ ভাইসকল, িডমৰু গছত জলফাই নাইবা া ালতাত িডমৰু ফল

ধিৰব পােৰ ন? তেনদেৰ লণুীয়া পানীৰ ভুমেুকও সাৱাদ পানী উৎপ

কিৰব নাৱােৰ। ১৩আেপানােলাকৰ মাজত ানী আৰু বিু থকা লাক

কান? তওঁ সদাচৰণৰ াৰাই ানমলূক ম ৃ তাত িনজ কায দখৱুাওঁক।

১৪ িক ু আেপানােলাকৰ দয়ত যিদ িত তাপণূ ঈষা আৰু িবেৰাধ থােক,

তেনহেল সত ৰ িবৰেু াঘা নকিৰব আৰু িমছাৈকেয়া নক’ব। ১৫ এেন

ান ওপৰৰ পৰা নািম অহা নহয়, িক ু সেয় পািথৱ, ইি য়াস আৰু

ভৗিতক। ১৬ িকয়েনা িয ঠাইেত ঈষা আৰু িবেৰাধ থােক, তােতই

আৰু আটাই কম থােক। ১৭ িক ু ওপৰৰ পৰা অহা িয ান, সেয় থেম

, পাছত শাি যু , া ভাৱী, কামল‐ ভাৱী, দয়া আিদ উ ম

ফেলেৰ পিৰপণূ, িনঃসংশয় আৰু িনমল। ১৮ িয সকল লাক িমলনকাৰী,

তওঁেলাকৰ াৰাই ৰাপন কৰা শাি ত ধািমকতাৰ ফল পাৱা যায়।

৪আেপানােলাকৰ মাজত হাই‐কািজয়া আৰু িবেৰাধ না ক’ৰ পৰা

হয়? আেপানােলাকৰ অ ‐ ত ত যু কৰা িয িয ‐অিভলাষ,

সইেবাৰৰ পৰা নহয় ন? ২আেপানােলাকৰ িয নাই, তােক পাব িবচােৰ

িক ু নাপায়৷ তিতয়া আেপানােলােক বধ কেৰ আৰু িহংসা কেৰ, িক ু

তিতয়াও আেপানােলাকৰ অিভলাষ পৰুণ নহয়; সেয়েহ আেপানােলােক

কািজয়া কেৰ, মাৰ‐িপত কেৰ৷ আেপানােলােক িয িবচােৰ, সয়া নাপায়,

কাৰণ আেপানােলােক ঈ ৰৰ ওচৰত িনিবচােৰ৷ ৩ আেপানােলােক

িবচােৰ, আৰু িবচািৰেলও নাপায়, কাৰণ আেপানােলােক অসৎ উে শ

ৰািখ িবচােৰ৷ আেপানােলােক কৱল িনজৰ ভাগ‐িবলাস পৰূণ কিৰবৰ

কাৰেণ ব েবাৰ িবচােৰ৷ ৪ হ ব িভচাৰী সকল, জগতৰ সেত ৰখা

িম তাই ঈ ৰৰ শ তা, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন ন? এেতেক িয

জেন জগতৰ িমক হবৈল ই া কেৰ, তওঁ িনজেক িনেজ ঈ ৰৰ শ

কিৰ লয়। ৫ অথবা ধমশা ৰ বচেন অনথকৰেূপ কয় বিুল আেপানােলােক

ভািবেছ ন? িয আ া তওঁ আমাত িনবাস কৰাইিছল, সই আ াই

ঈষাৈল অিতশয় হািবয়াহ কেৰ ন? ৬ িক ু ঈ েৰ আমাক অিতৈক

অ হ দান কেৰ। শাে এইদেৰ কয়, “ঈ ৰ অহংকাৰী লাকৰ িবপ

হয়, িক ু ন লাক সকলক তওঁ অ হ দান কেৰ।” ৭ এেতেক

আেপানােলাক ঈ ৰৰ বশীভুত হওকআৰু চয়তানক িতেৰাধ কৰক;

তােত িস আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা পলাই যাব। ৮ ঈ ৰৰ ওচৰৈল

চািপ আহক; তােত তেৱাঁ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল চািপব। হ পাপ

কম কেৰাঁতা সকল, আেপানােলাকৰ হাত পিৰ াৰ কৰকআৰু হ ই

মনৰ মা হ, আেপানােলাকৰ দয় িচ কৰক। ৯ িবলাপ, শাক আৰু

ন কৰক; আেপানােলাকৰ হাঁিহ শাক হ যাওঁক, আৰু আেপানােলাকৰ

আন িবষাদ হ যাওঁক। ১০ ভুৰ দিৃ ত আেপানােলােক িনজেক নত

কৰক, তােত তওঁ আেপানােলাকক উ ত কিৰব। ১১ হ ভাইসকল,

আেপানােলােক ইজেন িসজনৰ িবৰেু কথা নক’ব; িয জেন ভাইৰ িবৰেু

কথা কয় আৰু ভাইৰ সাধ‐িবচাৰ কেৰ, সই জেন িবধানৰ িবৰেু কথা

কয় আৰু ঈ ৰৰ িবধানৰ সাধ‐িবচাৰ কেৰ, তেন লত সই জন িবধান

পালনকাৰী নহয় িক ু িবধানৰ িবচাৰকতােহ হয়। ১২ িবধান িদওঁতা

আৰু িবচাৰকতা এজন মােথান আেছ, তেৱঁই হেছ ঈ ৰ৷ তওঁ পিৰ াণ

কিৰবৈল আৰু িবন কিৰবৈলেকা সমথ৷ িক ু চুবৰুীয়াৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা

িয তুিম, তুিম না কান? ১৩ নক, আেপানােলােক কয় য, আিজ বা

কাইৈল আিম অমকু নগৰৈল গ, তােত এবছৰ থািক বহা‐ বপাৰ কিৰ

লাভ কিৰম; ১৪ িক ু কািলৈল িক ঘিটব, সই িবষেয় আেপানােলােক

নাজােন আৰু আেপানােলাকৰ জীৱন না িক? িকয়েনা এখে ক দখা

পাৱা হ পাছত দখা নােপাৱা িয ভাপ, আেপানােলাক সই ভাপ ৰপূ৷

১৫ তাৰ সলিন বৰং এইদেৰ আেপানােলােক কাৱা উিচত য, “যিদ

ভুেৱ ই া কেৰ, আিম জীয়াই থািকম, আৰু এই কম বা সই কম কিৰব

পািৰম।” ১৬ িক ু এিতয়া আেপানােলােক িনজৰ িনজৰ পিৰক নাত

অহংকাৰ কিৰ আেছ; এেন অহংকাৰ অিত ম । ১৭ এেতেক িযজেন সৎ

কম কিৰবৈল জািনও, উিচত ভােব নকেৰ, সই জেন পাপ কেৰ।

৫ এেতেক চাওক, হ ধনৱ লাক, আেপানােলাকৰ বােব িয িয

দূদশা আিহব ধিৰেছ, তাৰ কাৰেণ হাহাকাৰ কিৰ ন কৰক।

২আেপানােলাকৰ ধন‐স ি গিল পিচ যাব ধিৰেছ; আেপানােলাকৰ

কােপাৰেবাৰ পােক খাৱা হ’ল। ৩আেপানােলাকৰ সাণ‐ৰপূ য়ণীয়

হ’ল আৰু সই য়ণীয়তােবােৰ আেপানােলাকৰ িবপে সা িদব আৰু

সইেবােৰ জইুৰ িনিচনা হ আেপানােলাকৰ মঙহ খাব। আেপানােলােক

শষ কালতেহ ধন‐স ি সাঁিচেল। ৪ চাওক, আেপানােলাকৰ পথাৰৰ

শস দাৱা ব ৱােবাৰৰ িয বচআেপানােলােক ৱ না কিৰ ৰািখ িনিদেল,

সই বেচইআটাহ পািৰেছ; আৰু সই দাওনী সকলৰআ ৰ বািহনীগণৰ

ভুৰ কাণত পিৰেছ। ৫আেপানােলােক পিৃথৱীত খেভাগ আৰু ইি য়‐

খািভলােষেৰ জীয়াই থািকেল; হত াৰ িদনেটা আেপানােলােক িনজ

িনজ দয় তৃ কিৰেল। ৬ িযজেন আেপানােলাকক িতেৰাধ নকেৰ,

সই ধািমক লাকজনক আেপানােলােক দাষী কিৰ বধ কিৰেল। ৭

এেতেক, হ ভাইসকল, ভুৰ আগমণৈল ধয ধিৰ থাকক। চাওক,

খিতয়েক খিতৰ ব মলূ শস পিৃথৱীৰ পৰা পাবৰ বােব বাট চাই থােক

আৰু যিতয়াৈলেক থম আৰু পাছৰ বৰষণু নাপাই, তিতয়াৈলেক ধয

ধিৰ থােক। ৮ তেনদেৰ আেপানােলােকও ধয ধৰক, িনজ িনজ দয়

িথেৰ ৰাখক; কাৰণ ভুৰ আগমণ ওচৰ পােলিহ। ৯ হ ভাইসকল,

আেপানােলাকৰ যােত সাধ‐িবচাৰ নহ’ব, তাৰ কাৰেণ ইজেন িসজনৰ

িবৰেু অিভেযাগ নকিৰব। চাওক, িবচাৰকতা ৱাৰ‐মখুেত িথয় হ

আেছ। ১০ হ ভাইসকল, িয ভাববাদী সকেল ভুৰ নােমেৰ কথা ক

গ’ল, তেখত সকলক ‘ শ সহন আৰু িচৰসিহ ু তাৰ অেথ’ আিহ বিুল

মািনব। ১১ চাওক, িয সকেল সহন কেৰ, তওঁেলাকক আিম ধ বিুল

কওঁ। ইেয়াবৰ সহনৰ িবষেয় আেপানােলােক িনেছ আৰু ভুৰ কাযেৰা

শষ দিখেল য, ভু অিত হৱান আৰু দয়াল।ু ১২ িক ু , হ মাৰ

ভাইসকল, িবেশষৈক আেপানােলােক গৰ, নাইবা পিৃথৱীৰ বা আন

কােনা নামৰ শপেতেৰ শপত নাখাব; িক ু আেপানােলােক যন সাধ‐

িবচাৰত নপেৰ এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ ‘হয়’ যন ‘হয়’ হওক আৰু

‘নহয়’ যন ‘নহয়’ হওক। ১৩আেপানােলাকৰ মাজত কােনাবাই শ

ভাগ কিৰ আেছ ন? তওঁ াথনাত বাধ হওক। কােনাবা হিষত হেছ

ন? তওঁ শংসাৰ গীত গান কৰক। ১৪ কােনাবা নিৰয়াত পিৰ আেছ

ন? তওঁ ম লীৰ পিৰচাৰক সকলক মাতক; পাছত তওঁেলােক ভুৰ

নােমেৰ তওঁৰ গাত তল সািন তওঁৰ কাৰেণ াথনা কৰক; ১৫ তােত

িব াসমলূক াথনাই সই নিৰয়া জনক কিৰব আৰু ভুেৱ তওঁক

তুিলব; আৰু যিদও তওঁ পাপ কিৰেল, তথািপ মা কৰা যাব। ১৬

এেতেক আেপানােলাক হ’বৰ বােব ইজেন িসজনৰ আগত িনজ

িনজ পাপ ীকাৰ কিৰব আৰু ইজেন িসজনৰ কাৰেণ াথনা কিৰব।
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ধািমক জনৰ িনেবদন কায সাধন কৰাত মহা‐শি িবিশ । ১৭ এিলয়া,

আমাৰ িনিচনা অ ভূিতশীল লাক হেয়া, তওঁ বৰষণু নহ’বৈল দঢ়ৃ াথনা

কিৰেল; তােত িতিন বছৰ ছয় মাহৈলেক দশত বৰষণু নহ’ল। ১৮ পাছত

আেকৗ াথনা কৰাত, আকাশৰ পৰা বৰষণু হ’ল আৰু পিৃথৱীেয় িনজ ফল

উৎপ কিৰেল। ১৯ হ মাৰ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ মাজৰ কােনা

এজন যিদ সত ৰ পৰা া হয় আৰু তওঁক যিদ কােনাবাই ঘৰূাই আেন,

২০ তেনহেল তওঁ ইয়ােক জানক য, িযজেন কােনা এজন পাপীক

পথৰ পৰা ঘৰূাই আেন, তওঁ সই জনৰ াণক মতুৃ ৰ পৰা ৰ া কিৰব

আৰু তওঁৰ পাপ সমহূ ঢাকা হ’ব৷
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১ িপতৰ
১ মই িপতৰ, যীচু ী ৰ মেনানীত পাঁচিন, িয সকল বাসী লাক প ,

গালাতীয়া, কা াদিকয়া, এিচয়া আৰু িবথিুনয়া দশত গাট গাট

হ আেছ, তেখত সকলৰ সমীপৈল৷ ২ এিতয়া িপতৃ ঈ ৰৰ পবূ ান

অ সােৰ যীচু ী ৰ আ াধীন হ’বৈল পিব আ াৰ াৰাই িচ কৰা

হ’ল আৰু তওঁৰ তজ ছিটয়াই িদয়া হ’ল৷ আেপানােলাকৈল অ হ

হওক আৰু আেপানােলাকৰ শাি বিৃ হওক৷ ৩ ঈ ৰ আৰু আমাৰ ভু

যীচু ী ৰ িপতৃ ধ ; তওঁৰ চুৰ দয়া অ সােৰ মতৃ লাকৰ মাজৰ

পৰা যীচু ী ৰ পনুৰু ানৰ াৰাই জীৱনময় আশাৰ কাৰেণ আৰু অ য়,

িন ল আৰু অজৰ উ ৰািধকাৰৰ কাৰেণ আমাক নতুন জ িদেল;

৪ সই উ ৰািধকাৰ গত আেপানােলাকৰ কাৰেণ সি ত আেছ; ই

িচৰ ায়ী, কলি ত নহয়; ৷ ৫ শষৰ কালত কািশত হ’বৈল যু ত

হাৱা পিৰ াণৰ কাৰেণ, ঈ ৰৰ শি ত আেপানােলােকা িব াসৰ াৰাই

ৰি ত হ আেছ। ৬ যিদও এিতয়া িবিভ খ‐ক ই আেপানােলাকক

শাকৰ অ ভৱ আিন িদেছ, তথািপ এই কথা ভািব আেপানােলােক

অ◌ান কৰক৷ ৭ অ◌ােপানােলাকৰ এই িব াস পৰী ািস হ’ব লােগ,

িকয়েনা আেপানােলাকৰ িব াস সাণতৈকও মলূ বান। িব াসৰ পৰী াত

যিদ আেপানােলাকৰ িব াস অটল দখা যায়, তেনহেল যীচু ী ৰ

পনুৰাগমনৰ সময়ত অ◌ােপানােলােক িকমান গৗৰৱ, শংসা, মযদা পাব৷

৮ তওঁক আেপানােলােক দখা নাই, িক ু আেপানােলােক তওঁক ম

কিৰেছ; এিতয়াও আেপানােলােক তওঁক দখা নাই িক ু আেপানােলােক

তওঁক িব াস কিৰ আেছ আৰু আেপানােলাক অিনবচনীয় উ াসত মহা

আনি ত হ গৗৰৱময় হেছ৷ ৯ এিতয়া আেপানােলাকৰ িনজৰ িব াসৰ

ফল আেপানােলােক হণ কিৰেছ, সয়া আেপানােলাকৰ আ াৰ পিৰ াণ৷

১০ িয ভাববাদী সকেল আেপানােলাকৰ কাৰেণ িনৰিূপত অ হৰ িবষেয়

ভাববাণী কিৰিছল, তেখত সকেল সই পিৰ াণৰ িবষেয় যে েৰ িবচাৰ

আৰু অ স ান কিৰিছল৷ ১১ কেন ৱা ধৰণৰ পিৰ াণ আিহবলগীয়া

আিছল, সই িবষেয় তেখত সকেল অ স ান কিৰ জািনব িবচািৰিছল৷

এই িবষেয় ী ৰ আ াই কাৱা সই কাল বা সময়ৰ কথাও অ স ান

কিৰ জািনবৈল িবচািৰিছল৷ ী ৰ িত ঘিটবলগীয়া খেভাগ আৰু

পাছত তওঁৈল আিহবলগীয়া মিহমােবাৰৰ িবষেয় সই আ াই তেখত

সকলক আগতীয়াৈক কিছল৷ ১২এই ভাববাদী সকলৈল কািশত হ’ল

য, তেখত সকেল িনজৰ কাৰেণ নহয়, িক ু আেপানােলাকৰ কাৰেণ

সই সকেলা িবষয়ৰ পিৰচযা কিৰিছল; সই সকেলা স াদ, গৰ পৰা

পেঠাৱা পিব আ ােৰ িয সকেল আেপানােলাকৰ আগত ভবাতা চাৰ

কিৰিছল, তওঁেলাকৰ াৰাই স িত আেপানােলাকক িদয়া হ’ল; এই

িবষয়েবাৰ গৰ দূত সকেলও কাশ হাৱােটা ই া কেৰ৷ ১৩ এেতেক

মনৰ কঁকাল বা ক৷ আেপানাৰ িচ া শা হওক৷ যীচু ী কািশত

হাৱা কালত আেপানােলাকৈল িয অ হ িদয়া হ’ব, সই অ হত

স ণূৰেূপ ভাৰসা ৰাখক৷ ১৪ আ াধীন হাৱা স ান সকলৰ যেন

উপযু , তেনৈক আেপানােলাক পু ৰ অ ান অৱ াৰ অিভলাষৰ অ ৰপূ

নহব৷ ১৫আেপানােলাককআম ণ কৰা জন যেন পিব , আেপানােলােকা

সকেলা আচাৰ‐ব ৱহাৰত তেন পিব হওক৷ ১৬ িকয়েনা িলখা আেছ,

‘ তামােলাক পিব হাৱা, কাৰণ মই পিব ।’ ১৭আৰু িয জেন প পাত

নকৰাৈক েত ক জনৰ কম অ সােৰ সাধ‐িবচাৰ কেৰ, তওঁক যিদ িপতৃ

বিুল মািতেছ, তেনহেল আেপানােলাকৰ জীৱন‐যাপনৰ কাল ভি েৰ

িনয়াব৷ ১৮আেপানােলােক জােন য, আেপানােলাকৰ পবূপৰুষুৰ পৰা

চিল অহা অসাৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰৰ পৰা, আেপানােলাক সাণ, ৰপূ আিদৰ

য়ণীয় ব ৰ াৰাই য মু হ’ল, এেন নহয়, ১৯ িক ু িনেদাষী আৰু

িন ল মৰ‐ পাৱািল ৰপূ ী ৰ ব মলূ তজৰ াৰাইেহ মু হ’ল৷

২০ জগত াপনৰ পু েৰ পৰা তওঁ মেনানীত আিছল, িক ু কালৰ

শষত, তওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণ কািশত হ’ল; ২১ তওঁৰ াৰাই

আেপানােলাক, মতৃ লাকৰ মাজৰ পৰা তওঁক তােলাঁতা আৰু গৗৰৱ

িদওঁতা ঈ ৰৰ িব াসকাৰী লাক হ’ল; তােত আেপানােলাকৰ িব াস

আৰু দঢ়ৃ আ া ঈ ৰত আেছ। ২২আেপানােলােক সত ৰ আ াধীনতাৰ

াৰা অকপট ভাতেৃ মৰ অেথ িনজৰ আ া িচ কিৰবৈল, পৰ ৰক

দেয়েৰ আ িৰক ম কৰক। ২৩ িকয়েনা আেপানােলাক য়ণীয়

বীজৰ পৰা নহয়, অ য় বীজৰ পৰা, ঈ ৰৰ জীৱনময় আৰু িচৰকাল ায়ী

িয বাক , সই বাক ৰ াৰাই নতুন জ পাৱা হেছ। (aiōn g165) ২৪

কাৰণ ম মাে ই তণৃ সদশৃ আৰু তাৰ সকেলা গৗৰৱ তণৃৰ ফুল সদশৃ।

তণৃ কাই আৰু ফুেলা সেৰ; ২৫ িক ু ভুৰ বাক িচৰকাল থােক; িয

বাক আেপানােলাকৰ আগত চাৰ কৰা হ’ল, এেয় সই ভবাতাৰ

বাক । (aiōn g165)

২ এেতেক সকেলা ম , ৱ না, কপটতা, িহংসা আৰু পৰচচা, দূৰ

কৰক৷ ২ নতুনৈক জ হাৱা িশ সকলৰ দেৰ, িমহিল নােহাৱা

আি ক গাখীৰৈল অিতশয় হািবয়াহ কৰক, আৰু তাৰ াৰাই পিৰ াণৰ

অেথ আেপানােলােক বিৃ হওক, ৩ যিদেহ আেপানােলােক ভু হশীল

বিুল আ াদ পােল৷ ৪ তওঁৰ ওচৰৈল আহক, িয জন জীৱনময় িশল

মা হৰ াৰাই অ া হ’ল, িক ু তওঁ ঈ ৰৰ াৰাই মেনানীত আৰু

ব মলুীয়া৷ ৫আেপানােলােক িনেজও জীৱ িশলৰ দেৰ গঁথা হ, যীচু

ী ৰ াৰাই ঈ ৰৰ পৰম া আি ক য উৎসগ কিৰবৈল, পিব

পেুৰািহত সমহূ হ’বৰ অেথ এক আি ক ঘৰ হ উিঠেছ। ৬ িকয়েনা

ধমশা ত এইদেৰ িলখা আেছ, চাৱা, মই িচেয়ানত মেনানীত আৰু

ব মলূ চুকৰ এক ধান িশল াপন কেৰাঁ; িয জেন তওঁত িব াস

কেৰ, তওঁ কােনামেত লাজত নপিৰব। ৭ এেতেক িব াস কৰা িয

আেপানােলাক, আেপানােলাকৰ কাৰেণই সই িশল ব মলূ ৰ; িক ু ,

অিব াস কৰা সকলৰ কাৰেণ, ঘৰ‐সজীয়া সকেল িয িশল অ া কিৰেল,

সেয় চুকৰ ধান িশল হ’ল, ৮আৰ,ু “উজিুট খউুৱা িশল, আৰু িব জনক

িশল হ’ল।” তওঁেলাক িব জনক, তওঁেলােক বাক অমা কৰাত উজিুট

খায়, তাৰ কাৰেণ তওঁেলাক িনযু ও হিছল। ৯ িক ু আেপানােলাক

মেনানীত বংশ, ৰাজকীয় পেুৰািহত সমহূ, পিব জািত, আৰু ঈ ৰৰ িনজ

অিধকাৰৰ অেথ এক িবেশষ লাক হেছ যােত, িয জেন আেপানােলাকক

আ াৰৰ পৰা তওঁৰ আচিৰত পাহৰৈল আম ণ কিৰেল, আেপানােলােক

যন তওঁৰ সদ ণ কাশ কেৰ৷ এই কাৰেণ ১০আেগেয় আেপানােলাক

জা নািছল, িক ু এিতয়া ঈ ৰৰ জা হ’ল; দয়াৰ পা নািছল, িক ু

এিতয়া দয়াৰ পা হ’ল। ১১ হ ি য় সকল, আেপানােলাক িবেদশী আৰু

বাসী; সেয়েহ মই আেপানােলাকক িমনিত কেৰাঁ য আ াৰ িবৰেু যু

কৰা মাংিসক অিভলাষৰ পৰা পথৃেক থাকক৷ ১২আেপানােলাকক অনা‐

ই দী সকেল িয িবষয়ত কাৰী বিুল িবেৰাধী কথা কয়, সই িবষয়ত

তওঁেলােক আেপানােলাকৰ সৎকম দিখ কৃপাদিৃ ৰ িদনা যন ঈ ৰৰ

িত কেৰ, তাৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ মাজত আেপানােলাকৰ আচাৰ‐

ব ৱহাৰ উ ম হওক। ১৩আেপানােলােক ভুৰ কাৰেণ ম ষ ৰ াৰাই

ািপত সকেলা ৰীিতৰ বশীভূত হওক; যেনদেৰ ৰজা সকেলােৰ ওপৰ,

১৪আৰু দশািধপিত সকলক, কাৰী সকলৰ িতকাৰৰ অেথ আৰু

সৎকমকাৰী সকলৰ শংসাৰ অেথ তওঁৰ াৰাই পেঠাৱা হেছ বিুল,

তওঁেলাকৰ বশীভূত হওক। ১৫আেপানােলােক সৎ কম কিৰ কিৰ যন

িনে াধ লাক সকলৰ অ ানতাক িনৰু ৰ কেৰ, ঈ ৰৰ এই ই া৷ ১৬

আেপানােলােক াধীন লাকৰ দেৰ হয়; িক ু সই াধীনতাক তাৰ

ঢাকিন নকিৰব, বৰং ঈ ৰৰ দাস সকলৰ দেৰ জীৱন‐যাপন কৰক। ১৭

সকেলােক সমাদৰ কৰক৷ ভাইমা েক ম কৰক৷ ঈ ৰৰৈল ভয় ৰাখক৷

ৰজাক সমাদৰ কৰক। ১৮ হ দাস সকল, তামােলাক স ণূ ভেয়েৰ িনজ

িনজ ভুৰ বশীভূত হাৱা; কৱল উ ম আৰু া ভাৱী সকলৰ নহয়,

িক ু িটল‐মনৰ লাক সকলেৰা বশীভূত হাৱা। ১৯ িকয়েনা কােনােৱ

যিদ ঈ ৰৰ উে েশ িবেবকৰ কাৰেণ অ ায় ভাগ কিৰ খ সহন কেৰ,

তেনহেল সেয়ই শংসনীয়। ২০ কাৰণ পাপ কিৰ ভু খাই যিদ সহন

কৰা, তেনহেল তাত িক শংসা আেছ? িক ু সৎ কম কিৰ খেভাগ কিৰ

যিদ সহন কৰা, তেনহেল সেয়েহ ঈ ৰৰ আগত হণীয়। ২১কাৰণ
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তাৰ বােবই তামােলাক আমি ত হ’লা; িকয়েনা তামােলাক যন ী ৰ

খাজৰ অ গামী হাৱা, এই কাৰেণ তওঁ তামােলাকৰ অেথ খেভাগ

কিৰ, তামােলাকৰ কাৰেণ এিট আিহ থ গ’ল। ২২ তওঁ কােনা পাপ

নকিৰেল; তওঁৰ মখুত কােনা ছলনা পাৱা নগ’ল; ২৩ তওঁ িনি ত

হেলও কােকা িন া নকিৰেল; খ পাৱা কালত, ডািব‐ধমিক িনিদেল,

িক ু ায়ৰেূপ িবচাৰ কেৰাঁতা জনৰ ওপৰত ভাৰ িদেল৷ ২৪ তােত আিম

যন পাপৰ স ে মিৰ, ধািমকতাৰ স ে জীয়াই থােকা, আৰু এই

কাৰেণ তওঁ িনজ শৰীৰত আমাৰ ভাৰ ব কাঠৰ ওপৰৈল িনেল৷ তওঁৰ

সাঁচৰ াৰাই আেপানােলাক হ’ল৷ ২৫আেপানােলােক সকেলােৱ া

মৰৰ িনিচনাৈক িম ফুিৰিছল; িক ু এিতয়া আেপানােলাকৰ আ াৰ

ৰ ক আৰু অধ ৰ ওচৰৈল আেপানােলাক উভিত আিহেছ৷

৩ সইদেৰ হ ভাযা সকল, আেপানােলাক িনজ িনজ ামীৰ বশীভূত

হওক; গিতেক, তেখত সকলৰ কােনা কােনােৱ যিদও ঈ ৰৰ

বাক অমা কেৰ, তথািপ িনজ িনজ ভায াৰ আচাৰ‐ব ৱহাৰৰ াৰাই,

২ আেপানােলাকৰ ভয়যু িনমল আচাৰ‐ব ৱহাৰ দিখ, তাৰ াৰাই

িবনাবােক েৰ যন তওঁেলাকক পাৱা যায়, সই বােব বশীভূত হওক।

৩ কশ‐ বশ আৰু সাণৰ অল াৰ িপ া বা নানা ব পিৰধান; এেন

বাি ক ভূষণ আেপানােলাকৰ নহওক। ৪ িক ু আেপানােলাকৰ দয়ত

িনেদাষীৰেূপ িচৰ ায়ী হ থকা শা আৰু ন আ া আেপানােলাকৰ ভূষণ

হাৱা উিচত, এয়াই ঈ ৰৰ দিৃ ত মহা মলূ ৱান৷ ৫ িকয়েনা আগৰ কালত

িয পিব িতেৰাতা সকেল ঈ ৰত ভাৰসা ৰািখিছল, তেখত সকেলও

িনজ িনজ ামীৰ বশীভূত হ, সইদেৰ িনজক িবভূিষত কিৰেল; ৬

সইদেৰ চাৰাই অ াহামৰ আ া মািনেল। এিতয়া আেপানােলােকও যিদ

উিচত কম কেৰ আৰু আেপানােলাকৰ কােনা সমস াৰ বােব যিদ ভয়

নাথােক, তেনহেল আেপানােলাক তওঁৰ জীয়ৰী৷ ৭ সইদেৰ হ ামী

সকল, আেপানােলাকতৈক ী সকল মািটৰ পা ৰদেৰ কামল, জীৱনৰপূ

অ হৰ সহকািৰণী বিুল জািন, আেপানােলাকৰ াথনাত যন বাধা

নজে , এই কাৰেণ তেখত সকলৰ সেত ানমেত সহবাস কিৰ তেখত

সকলক সমাদৰ কৰক। ৮ অৱেশষত কওঁ, আেপানােলাক সকেলােৱ

এেক মনৰ, আনৰ খত দূঃখী, হশীল, ম কেৰাঁতা আৰু ন হওক৷

৯অপকাৰৰ সলিন অপকাৰ, আৰু িতৰ াৰৰ সলিন িতৰ াৰ নকৰক,

িবেৰািধতাত পনুৰায় আশীবাদ কৰক, িকয়েনা ইয়াৰ বােব আেপানােলাক

আমি ত, আেপানােলাক মতাপণূ আশীবাদৰ উ ৰািধকাৰ পাৱা লাক৷

িকয়েনা আশীবাদৰ অিধকাৰী হ’বৰ কাৰেণ আেপানােলাক আমি ত হ’ল।

১০ “কাৰণ, িয জেন জীৱনক ম কিৰবৈল, আৰু ম লৰ িদন চাবৈল ই া

কেৰ, তেখেত ‐কথাৰ পৰা িনজৰ িজভা, আৰু ছলনা‐বাক ৰ পৰা িনজৰ

ওঁঠ ৰাখক; ১১ ‐পথৰ পৰা ঘৰূক আৰু ভাল কম কৰক৷ শাি িবচাৰক

আৰু তােত লািগ থাকক৷ ১২ ভুৰ চ েৱ ধািমক সকলক দিৃ কেৰ, আৰু

তওঁৰ কােণ তেখত সকলৰ াথনা েন৷ িক ু িয সকল ‐কমী, তেখত

সকলৈল ভুৰ মখু িবেৰাধী৷” ১৩ িয ভাল, তাৈল যিদ আেপানােলােক

ই া কেৰ, তেনহেল আেপানােলাকক কােন িত কিৰব? ১৪ িক ু

ধািমকতাৰ কাৰেণ যিদও খেভাগ কিৰব লগা হয়, তথািপ আেপানােলাক

ধ ; িক ু তওঁেলাকৰ ভয়ত ভয়াতুৰ নহ’ব আৰু ব া ল নহ’ব৷ ১৫

ইয়াৰ পিৰৱেত ী ক ভু িহচােপ আেপানােলাকৰ দয়ত পিব ৰেূপ

মািনব; িয কােনােৱ আেপানােলাকৰ অ ৰত থকা আশাৰ িবষেয় িবচাৰ

লয়, তওঁক আেপানােলােক িনজৰ পে উ ৰ িদবৈল স ম থািকব,

িক ু ন তা আৰু স ােনেৰ সেত এইেবাৰ কিৰব৷ ১৬ িয সকেল ী ত

থািক কৰা আেপানােলাকৰ সদাচৰণৰ িন া কেৰ, আেপানােলাক িয

িবষয়ত িনি ত হয়, সই িবষয়ত তওঁেলাক যন লাজত পিৰব, এই

কাৰেণ আেপানােলােক উ ম িবেবক ৰািখব। ১৭ িকয়েনা কম কিৰ

খেভাগ কৰাতৈক, ঈ ৰৰ যিদ এেন ই া হয়, তেনহেল সৎ কম কিৰ

খেভাগ কৰা বিছ ভাল৷ ১৮ ী েয়া সই পাপৰ স ে এবাৰ দূখ‐

ভাগ কিৰেল৷ আমাক ঈ ৰৰ ওচৰৈল িনবৈল, অধািমক সকলৰ কাৰেণ

ধািমক জেন, অথাৎ ীে পাপেবাৰৰ কাৰেণ কৱল এবাৰ খেভাগ

কিৰেল; তওঁ মাংসত হত হ’ল, িক ু আ াত হ’ ল পনুজীিৱত হ’ল;

১৯ সই আ ােৰ তওঁ গ’ল আৰু এিতয়া কাৰাগাৰত থকা আ ােবাৰৰ

ওচৰত গ চাৰ কিৰেল৷ ২০ সইেবাৰ নাহৰ সময়ত ঈ ৰৰ আবাধ

আিছল৷ নাহৰ জাহাজ তয়াৰ কৰাৰ সময়ত ঈ ৰ সিহ ু হ তওঁেলাকৰ

বােব অেপ া কিৰিছল৷ ঈ েৰ অলপ মা হক ৰ া কিৰেল, আঠ টা

আ া সই জলৰ পৰা ৰ া পােল৷ ২১ সই জল বাি ৰ তীক, যাৰ

যােগ আেপানােলােক ৰ া পােল৷ সই বাি ৰ যােগিদ শৰীৰৰ ময়লা

আতেৰাৱা নহয়, িক ু ঈ ৰৰ ওচৰত সৎ িবেবক বজায় ৰখাৰ কাৰেণ

এক আেবদন৷ যীচু ী ৰ পনুৰু ানৰ যােগিদেহ আেপানােলােক ৰ া

পােল৷ ২২ তওঁ গৈল গ’ল৷ গৰ দূত সকল, িবিধসংগত শাসন, আৰু

পৰা ম, অৱেশ তওঁৈল সমপন কৰক৷

৪ এেতেক, ী ই মাংসত খেভাগ কৰাৰ কাৰেণ, িনজেক সই এেক

অিভ ােয়েৰ সি ত কৰক৷ িয জেন মাংসত খেভাগ কেৰ, সই

জেন পাপৰ পৰা া হয়৷ ২ এেন ব ি েয় মাংিসক অিভলাষত দীঘ

সময় জীৱন‐যাপন নকেৰ৷ িক ু ঈ ৰৰ ই াৰ দেৰ মানৱ জীৱনৰ অৱিশ

সময় কটায়৷ ৩ িযেহতু অনা‐ই দী সকেল কিৰ অহা, ইি য়পৰায়ণতা,

আেবগ, ৰাস , পানাথক আেমাদ‐ েমাদ, িঘণলগীয়া মিূতপজূা ‐

এইেবাৰত িয সময় পাৰ কিৰেল সয়াই যেথ ৷ ৪ তােত আেপানােলােক

তওঁেলাকৰ সেত সইেবাৰ কম নকৰা দিখ তওঁেলােক আচিৰত মািন

আেপানােলাকক িন া কেৰ। ৫ িক ু িয জন জীিৱত আৰু মতৃ লাক

সকলৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল যু ত আেছ, তওঁৰ আগত তওঁেলােক

িহচাব িদব লািগব। ৬ িকয়েনা িয সকল মিৰল, তওঁেলাকৰ আগত এই

অিভ ােয়েৰ ভবাতা চাৰ কৰা হিছল, যিদও তওঁেলাকৰ িবচাৰ

িযেহতু মানৱ শৰীৰত হব, আ াত তওঁেলাক সই অ সােৰ ঈ ৰৈল

জীিৱত৷ ৭ িক ু সকেলােৰ শষ ওচৰ চািপেছ; এেতেক াথনাৰ কাৰেণ

েবাধ আৰু সেচতন হ থাকক; ৮ িবেশষৈক আেপানােলাকৰ মাজত

পৰ েৰ আ হযু ম ৰাখক; িকয়েনা েম আনৰ পাপ সমহূ

িনিবচােৰ। ৯আপি নকৰাৈক ইজন‐িসজনৰ িত অিতিথপৰায়ণ হওক।

১০ আেপানােলােক যেনৈক িতজেন অ হৰ বৰ পােল, তেনৈক

ঈ ৰৰ ব িবধ অ হৰপূ ধনৰ উ ম ত াৱধায়কৰদেৰ, আেপানােলােক

পৰ ৰক সৱা ষা কৰক; ১১ যিদ কােনােৱ কথা কয়, তেনহেল

ঈ ৰৰ বাক ৰদেৰ কওক; যিদ কােনােৱ সৱা ষা কেৰ, তেনহেল

ঈ েৰ িদয়া শি অ সােৰ কৰক; এইদেৰ সকেলা িবষয়েত যীচু ী ৰ

াৰাই ঈ ৰ মিহমাি ত হয়; তওঁেৰই মিহমা আৰু পৰা ম িচৰকাল

হওক। আেমন। (aiōn g165) ১২ হ ি য় লাক সকল, আেপানােলাকক

পৰী া কিৰবৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ মাজত িয অি ময় ক ৰ জইু

িলেছ, এইেবাৰত আেপানােলােক িবি ত নহ’ব, কােনা অ ুত িবষয়

ঘিটেছ বিুল মনত নাভািবব৷ ১৩ িক ু ী ৰ খেভাগৰ সহভাগী হাৱা

বােব আেপানােলােক আন কৰক, ইয়াৰ উপিৰ তওঁৰ গৗৰৱ কািশত

হাৱা সময়ত আেপানােলােক অিধক আন আৰু উ াস কিৰব পািৰব।

১৪আেপানােলাক ধ , যিদ আেপানােলােক ী ৰ নামৰ কাৰেণ িনি ত

হয়; কাৰণ ঈ ৰৰ আ া আৰু গৗৰৱৰ আ া আেপানােলাকৰ ওপৰত ি ৰ

হ আেছ। ১৫ িক ু আেপানােলাকৰ মাজত কােনও যন নৰবধী, চাৰ,

কমকাৰী বা পৰচ াকাৰী বিুল খেভাগ নকৰক; ১৬ যিদ কােনা এজেন

ীি য়ান হাৱা কাৰেণ খেভাগ কেৰ, তেনহেল লি ত নহওক; িক ু

সই নােমেৰ ঈ ৰক মিহমাি ত কৰক। ১৭ িকয়েনা ঈ ৰৰ পিৰয়াল বগৰ

সেত সাধ‐িবচাৰৰ সময় আৰ হেছ; আৰু সেয় যিদ থেম আমাৰ

সেত আৰ হয়, তেনহেল ঈ ৰৰ ভবাতা নমনা সকলৰ শষগিত িক

হ’ব? ১৮আৰু যিদ ধািমক লােকই কােনা কােৰেহ পিৰ াণ পায়,

তেনহেল ভি হীন আৰু পািপ লােক ক’ত মখু দখৱুাব? ১৯ এই

কাৰেণ িয সকল লােক ঈ ৰৰ ই া অ সােৰ খেভাগ কেৰ, সই লাক

সকেল সৎ কম কিৰ, িনজ িনজ জীৱা াক িব াসী সিৃ ক াৰ হাতত

সমপণ কৰক।
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৫ মই আেপানােলাকৰ মাজৰ পিৰচাৰক সকলক দঢ়ৃ আ ান জনাও

য, মইেয়া সহকমী সকলৰ এজন পিৰচাৰক আৰু ী ৰ খেভাগৰ

এজন সা ী; কািশত হ’বৈল উদ ত হাৱা গৗৰৱৰ সহভাগী৷ ২ গিতেক,

মই আেপানােলাকক দঢ়ৃ আ ান কেৰাঁ, হ পিৰচাৰক সকল, ঈ ৰৰ

মষৰ জাকক আেপানােলােক য লওঁক৷ তওঁেলাকক িতপালন কৰক,

অৱেশ আৱশ কতাৰ কাৰেণ নহয়, িক ু ‐ই ােৰ কৰক, িক ু অসৎ

ধনৰ বােব নহয়৷ ৩ িয সকল লাকৰ ওপৰত আেপানােলাক ত াৱধায়ক,

তওঁেলাকৰ ওপৰত ভু েৰ অিধকাৰ নকিৰব; িক ু জাকৰ আিহ হ

তওঁেলাকৰ ত াৱধান কৰক; ৪ যিতয়া ধান ৰ ক কািশত হব,

তিতয়া আেপানােলােক ঐ যৰপূ অ ান িকৰীিট পাব। ৫ সইদেৰ হ

ডকা লাক সকল, আেপানােলাক পিৰচাৰক সকলৰ বশীভূত হওক;

আেপানােলাক সকেলােৱ ন তােৰ িনজেক ভালদেৰ মিৰয়াই বাি লওঁক

আৰু ইজেন িসজনক সৱা কৰক; িযেহতু, ঈ েৰ অহংকাৰী সকলক

িতেৰাধ কেৰ, িক ু ন সকলক অ হ দান কেৰ। ৬ সই কাৰেণ

ঈ ৰৰ পৰা মী হাতৰ অধীনত িনজেক ন কৰক, তােত উপযু সময়ত

ঈ েৰ আেপানােলাকক উ ত কিৰব৷ ৭আেপানােলাকৰ সকেলা িচ াৰ

ভাৰ তওঁৰ ওপৰত পলাই িদয়ক; িকয়েনা আেপানােলাকৰ কাৰেণ

তওঁ িচ া কেৰ। ৮ সেচতন হওক, পৰ িদ থাকক। আেপানােলাকৰ

শ চয়তােন জিৰ থকা িসংহৰ িনিচনাৈক িয কােনা এজনেক াস

কিৰবৈল গাপেন উপায় িবচািৰ ফুিৰেছ। ৯ তাৰ িবৰেু িথয় হওক৷

আেপানােলাকৰ িব াস দঢ়ৃ কিৰ ৰাখক৷ এইেটা জািনব য, গােটই

জগতত থকা আেপানােলাকৰ ভাতৃ সকেলও এেক খেভাগ কিৰ আেছ৷

১০আেপানােলােক অলপ সময় খেভাগ কৰাৰ পাছত, সকেলা অ হৰ

ঈ ৰ, িয জেন অন গৗৰৱৰ বােব আেপানােলাকক ী ত আম ণ

কিৰেছ, তেৱঁই আেপানােলাকক িস , ি ৰ আৰু বলৱ কিৰব। (aiōnios

g166) ১১ তওঁৰ পৰা ম িচৰকাল হওক। আেমন। (aiōn g165) ১২ মই

চীলক িব াসী ভাই িহচােপ গণ কেৰাঁ আৰু তওঁৰ যােগিদ সংে েপ

এই প আেপানােলাকৈল িলিখেলাঁ৷ আেপানােলাকক েবাধ িদেলাঁ আৰু

এেয় ঈ ৰৰ কৃত অ হ বিুল সা ও িদেলাঁ৷ মই আেপানােলাকক

দঢ়ৃ আ ান কেৰাঁ আৰু ঈ ৰৰ কৃত অ হৰ সা দান কিৰ, এই প

িলিখেলাঁ৷ ইয়ােত আেপানােলাক দঢ়ৃ হ থাকক৷ ১৩ আেপানােলাকৰ

সেত মেনানীত হাৱা বািবল দশত থকা ম লীেয় আৰু মাৰ পু মােক

আেপানােলাকক ম লবাদ জনাইেছ। ১৪ মৰ চুমােৰ আেপানােলােক

পৰ ৰক ম লবাদ িদয়ক। ী ত িয সকল আেছ, আেপানােলাক

সকেলােৰ শাি হওক।
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২ িপতৰ
১ মই িচেমান িপতৰ, যীচু ী ৰ এজন দাস আৰু পাঁচিন। িয সকেল

আমাৰ ঈ ৰ আৰু াণকতা যীচু ী ৰ ধািমকতাৰ মাধ মত আিম লাভ

কৰাৰ দেৰ এেকই অমলূ িব াস লাভ কিৰেছ, সই সকলৰ সমীপৈল। ২

ঈ ৰ আৰু আমাৰ ভু যীচুক গভীৰভােৱ জনাৰ মােজিদ আেপানােলাকৈল

অ হ আৰু শাি বা ল ৰেূপ হওক। ৩ িয জেন িনজৰ মিহমা আৰু

সদ েণেৰ আমাক আম ণ কিৰেল, তওঁক গভীৰভােৱ জনাৰ মাধ েমিদ

তওঁৰ ঐ িৰক শি েয় আমাক ঈ ৰৰ িত ভি পণূ জীৱন‐যাপন

কৰাৰ সকেলা িবষয় দান কিৰেল। ৪ তওঁ এইেবাৰৰ াৰাই আমাক

মলূ বান আৰু অিত মহৎ িত ােবাৰ দান কিৰেল। তওঁ এেনদেৰ

কিৰেল যােত আেপানােলােক সই িত ােবাৰৰ াৰাই জগতৰ ম

অিভলাষেবাৰৰ নীিতৰ পৰা মু হ ঐ িৰক ভাৱৰ সহভাগী হ’ব

পােৰ। ৫ ঈ েৰ িয সকেলা কিৰেল, তাৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ িব াসৰ

মাধ েমেৰ সদ ণ লাভ কিৰবৈল িনেজ স ণূৰেূপ য কৰক। সদ ণৰ

লগেত আেপানাৰ ােনা বিৃ কৰক। ৬ ানৰ লগত ইি য়‐দমন,

ইি য়‐দমনৰ লগত ধয, ধযৰ লগত ঈ ৰভি , ৭ ঈ ৰ‐ভি ৰ লগত

পৰ ৰৰ মাজত ভাত‐ৃ হ আৰু ভাত‐ৃ হৰ লগত ম বিৃ কৰক।

৮ িকয়েনা আেপানােলাকৰ যিদ এই সকেলা ণ থােক আৰু সইেবাৰ

আেপানােলাকৰ মাজত বিৃ পায়, তেনহেল আমাৰ ভু যীচু ী ৰ ত ‐

ানত আেপানােলাক কমহীন বা িন ল নহ’ব। ৯ িয জনৰ এই সকেলা

ণ নাই, তওঁ ওচৰতেহ দেখ; আচলেত তওঁ অ । তওঁক য পবূৰ

পাপ সমহূৰ পৰা িচ কৰা হেছ, সই িবষয় তওঁ পাহিৰ গ’ল। ১০

এেতেক ভাই সকল, ঈ েৰ য আেপানােলাকক আম ণ আৰু মেনানীত

কিৰেছ, সই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ িনি ত হবৰ কাৰেণ অিধক

য কৰক। এইেবাৰ কিৰেল, আেপানােলােক উজিুট নাখাব। ১১ তােত

আমাৰ ভু আৰু াণকতা যীচু ী ৰ অন ৰাজ ত আেপানােলাকক অিত

আ িৰকতােৰ েৱশ কেৰাঁৱা হ’ব। (aiōnios g166) ১২ এই হতুেক,

যিদও আেপানােলােক এই সকেলােবাৰ জােন আৰু িয সত তাত িথেৰ

আেছ, তথািপ মই সকেলা সময়েত আেপানােলাকক এই িবষয়েবাৰ মনত

পলাই িদবৈল ত থািকম; ১৩ িক ু মই এইেটা সিঠক বিুল ভােৱা য,

িযমান িদন মই এই ত ুৰপূ অ ায়ী দহত থািকম, িসমান িদনৈলেক এই

িবষয়েবাৰ সাঁৱৰাই িদ আেপানােলাকক জা ত কিৰ ৰখা মাৰ উিচত।

১৪ িকয়েনা মই জােনা য, শীে ই মই মাৰ ত ু চাম; আমাৰ ভু যীচু

ী ই ইয়ােক মাক জনােল। ১৫ মই আ াণ চ া কিৰেছাঁ যােত মাৰ

মতুৃ ৰ পাছেতা আেপানােলােক এই সকেলা িবষয় সকেলা সময়েত মনত

ৰােখ। ১৬আমাৰ ভু যীচু ী ৰ পৰা ম আৰু তওঁৰ আগমণ স ে

আেপানােলাকক জনাওঁেত আিম চতুৰতােৰ সজা কােনা গ ‐কথা কাৱা

নািছেলা। আিম তওঁৰ মিহমা িনজৰ চ েৰ দিখিছেলাঁ। ১৭ িকয়েনা,

“এওঁ মাৰ ি য় পু , এওঁেতই মই পৰম স ু ,” গৰ গৗৰৱময় তাপৰ

াৰা তওঁৈল অহা এই বাণীৰ মাধ েমিদ ী ই িপতৃ ঈ ৰৰ পৰা স ান

আৰু গৗৰৱ পাইিছল। ১৮আিম যিতয়া তওঁৰ লগত সই পিব পাহাৰত

আিছেলাঁ, তিতয়া গৰ পৰা কাৱা এই মাত িনেজ িনিছেলা। ১৯

ভাববাদী সকলৰ এই বাক আমাৰ ওচৰত অিধকৰেূপ িনি ত হেছ আৰু

সই িবষয়ত মেনােযাগ িদয়া আেপানােলাকৰ পে ভাল। সই বাক এক

অ কাৰ ঠাইত িল থকা চািকৰ িনিচনা। যিতয়াৈলেক ৰািতপৱুা নহয়

আৰু আেপানােলাকৰ দয়ত ভাতী তৰাৰ উদয় নহয়, তিতয়াৈলেক

অ কাৰৰ মাজেতা সেয় পাহৰ িদব। ২০ সকেলােৰ ওপৰত থেম

ইয়ােক জািন থওঁক য, ধমশা ৰ কােনা ভাৱবাণী, ভাৱবাদীজনৰ িনজৰ

যিু ‐ব াখ াৰ পৰা নােহ; ২১ ভাৱবাণী কিতয়াও মা হৰ ই ােৰ নােহ,

িক ু পিব আ াৰ পিৰচালনাত ভাৱবাদী সকেল ঈ ৰৰ পৰা পাৱা কথা

কয়।

২ অতীতত ই ােয়লবাসীৰ মাজত যেনদেৰ িমছলীয়া ভাৱবাদী সকল

আিছল, তেনদেৰ আেপানােলাকৰ মাজৈলেকা ভ িশ ক সকল

আিহব। তওঁেলােক মেন মেন এেন ৱা িকছুমান িবেৰাধী া মতবাদ ল

আিহব িযেয় লাক সকলক ংস কিৰ িদব। এেন িক িয জেন তওঁেলাকক

িকিন লেল, সই ভুেকা অ ীকাৰ কিৰব; এইদেৰ তওঁেলােক শীে ই

িনজৈল ংস মািত আিনব। ২ অেনেক সই ভ িশ ক সকলৰ

ল ট আচৰণ অ সৰণ কিৰব; তওঁেলাকৰ েৰাচনাত মা েহ সত ৰ

পথৰ িবষেয় িন া কিৰব। ৩ তওঁেলােক লাভৰ বশত ছলাহী কথােৰ

আেপানােলাকৰ পৰা অথ লাভ কিৰব। এই ভ িশ ক সকলৰ িবৰেু

িবচাৰৰ শাি অেনক িদনৈল অেপ া কিৰ নাথািকব; তওঁেলাকৰ িবনাশ

পলম কৰা নহয়। ৪ গৰ দূত সকেল যিতয়া পাপ কিৰিছল, তিতয়া

ঈ েৰ তওঁেলাকক এিৰ িদয়া নািছল; বৰং িবচাৰৰ িদন পয অ পৰ

ব নত ৰি ত হবৈল তওঁ সই সকলক নৰকত পলাই িদেল। (Tartaroō

g5020) ৫ ঈ েৰ সই পৰুিণ জগতেকা এিৰ িদয়া নািছল; ঈ ৰৰ িত

ভি হীন লাক সকলৰ ওপৰৈল তওঁ জল াৱন আিনেল; কৱল নাহ

আৰু তওঁৰ লগত আন সাত জনক তওঁ ৰ া কিৰেল। এই নােহ

লাক সকলক ধািমকতাৰ পথত চলাৰ স ে চাৰ কিৰিছল। ৬ চেদাম

আৰু ঘেমাৰা নগৰ ভ কিৰ ঈ েৰ সই নগৰৰ লাক সকলক িবচাৰ

কিৰ শাি িদিছল। ইয়াৰ াৰা ঈ েৰ ভাবী কালত ঈ ৰৰ ভি হীন

লাকৰ শষ অৱ া িক হ’ব তােকই উদাহৰণ ৰেূপ াপন কিৰেল।

৭ িক ু লাটক তওঁ ৰ া কিৰিছল। লাট ধািমক লাক আিছল। সই

নগৰৰ িবধানহীন মা হেবাৰৰ অৈনিতক চাল‐চলনত তওঁ অিত ব িথত

হিছল। ৮ সই ধািমক লাক জেন িবধানহীন মা হেবাৰৰ মাজত বাস

কিৰিছলআৰু তওঁৰ ধািমকআ াই িতিদেন এই লাক সকলৰ অধািমক

কাযেবাৰ দিখ আৰু সইেবাৰৰ িবষেয় িন য ণা ভাগ কিৰিছল। ৯

গিতেক িয সকল ঈ ৰভ লাক, তওঁেলাকক কেনদেৰ পৰী াৰ

পৰা উ াৰ কিৰব লােগ, ভুেৱ জােন। িয সকেল ঈ ৰক ভি নকেৰ,

অধািমক লাক; তওঁেলাকক কেনদেৰ িবচাৰৰ িদনা শাি িদয়া হ’ব,

সই িবষেয়ও ভুেৱ জােন। ১০ এই দ িবেশষভােৱ তওঁেলাকৰ বােব,

িয সকেল অ িচতাৰ মাংিসক অিভলাষেবাৰত চেল আৰু ভুৰ কতৃ ক

হয় ান কেৰ। এই ভ িশ ক সকল : সাহসী আৰু তওঁেলােক

িনজৰ ই ামেত চেল। তওঁেলােক এেন িক গৰ দূত সকলেকা িন া

কিৰবৈল ভয় নকেৰ। ১১ সকেলা ম ষ তৈকেয়া গৰ দূত সকল অিধক

শি শালী আৰু মতাশালী, তথািপ ভুৰ ওচৰত তওঁেলাকৰ স ে

কােনা দাষ, অিভেযাগ উপ াপন নকেৰ। ১২ িক ু ানহীন, বিু হীন

প েবাৰ িনজৰ ভাৱগত বাসনাৰ অধীন, যাৰ জ মিৰবৰ বােবই হেছ;

ভ িশ ক সকেলা এেন িবচাৰ‐বিু হীন প ৰ িনিচনা; তওঁেলােক িয

নাজােন, সই িবষেয় িন া কেৰ। িনজৰ ম তােত িসহঁত ংস হ

যাব। ১৩ িনজৰ ম কামৰ বচ িহচােপ িসহঁেত ক েভাগ কিৰব। এই

লাক সকেল িদনৰ বলা অ ায় কাম কিৰ আন কেৰ। সই সকল

আেপানােলাকৰ মাজত অপিৰ াৰ দাগ আৰু কল ৰপূ। তওঁেলােক

আেপানােলাকৰ লগত ভাজন‐পান কিৰ িনজৰ তাৰণাপণূ খ উপেভাগ

কেৰ; ১৪ সকেলা মিহলাৰ িত তওঁেলাকৰ চ ব িভচােৰেৰ ভৰা

আৰু তওঁেলােক পাপ কায কিৰ কিতয়াও স ু নহয়; আৰু িয সকল

চ লমনা, সই সকলক ভুল পথত ল যায়৷ তওঁেলাকৰ মন কৱল লাভ

কৰাত অভ ; তওঁেলাক অিভশ । ১৫এই ভ িশ ক সকেল পান পথ

ত াগ কিৰ অপেথ গেছ। তওঁেলােক িবেয়াৰৰ পু িবিলয়মক অ সৰণ

কেৰ; িবিলয়েম ম কাযক ম কিৰেল আৰু তােৰ বচ পাবৈল উিচত

দিখিছল। ১৬ িক ু িবিলয়েম তওঁৰ অপৰাধৰ কাৰেণ এটা গাধৰ পৰা

কেঠাৰ ধমক পােল। গাধ প হাৱা বােব কথা কব নাৱােৰ। িক ু সই

গাধই মা হৰ মােতেৰ কথা ক ভাৱবাদীৰ মখূ কাযত বাধা িদিছল। ১৭

এই লাক সকল পানী নথকা নাদৰ িনিচনা আৰু ধমুহুা বতােহ চলাই

িনয়া মঘ ৰপূ। তওঁেলাকৰ কাৰেণ ঘাৰ আ াৰ সাঁিচ থাৱা হেছ।

১৮ িকয়েনা তওঁেলােক অসাৰতাৰ গব কথা কয় আৰু মা হক মাংিসক

অিভলাষ পণূ কৰাৰ বাসনা জগায়। িয সকেল ভুল পথত জীৱন‐যাপন

কৰা লাক সকলৰ স ৰ পৰা হাত সািৰ আিহবৈল চ া কেৰ, এেন লাক

সকলক তওঁেলােক পাপ ভাৱৰ মাংিসক অিভলাষৈল লু কেৰ। ১৯
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এই ভ িশ ক সকেল তওঁেলাকক াধীনতা িদয়াৰ িত া কেৰ, িক ু

িনেজই সই সকেলা িন নীয় কামৰ দাস হ থােক। কাৰণ িযেহ এজন

মা হক জয় কিৰ পিৰচালনা কেৰ, তওঁ তােৰ দাস হয়। ২০ িকয়েনা ভু

আৰু াণকতা যীচু ী ক গভীৰভােৱ জনাৰ ফলত জগতৰ ম তাৰ পৰা

হাত সািৰ অহাৰ পাছেতা যিতয়া সই এেকই পাপৰ জীৱনৈল পণুৰাই

ঘিূৰ যায়, তেনহেল তওঁেলাকৰ থম অৱ াতৈক শষ অৱ া অিধক

বয়া হব। ২১কাৰণ িয পিব িবধান তওঁেলােক লাভ কিৰিছল, তাৰ

পৰা যিদ উলিট যায়, তেনহেল তওঁেলাকৰ বােব সই ধািমকতাৰ পথ

নজনাই ভাল আিছল। ২২ তওঁেলাকৰ ত এই বাদ সত হেছ,

“ েৰ িনজৰ বিমৈল ঘেূৰ আৰু গাহিৰক ধউুৱা হেলও িস বাকাৈলেক

আেকৗ উলিট যায়।”

৩ হ ি য় সকল, মই আেপানােলাকৈল িলখা এইখন ি তীয় প ;

এই উভয়ৰ াৰাই সাঁৱৰণ কৰাই আেপানােলাকৰ িনমল মনক

চতনা িদেছাঁ; ২ পিব ভাৱবাদী সকেল পবূেত কাৱা কথােবাৰ আৰু

আেপানােলাকৰ পাঁচিন সকেল পাৱা াণকতা ভুৰআ াআেপানােলােক

যন সাঁৱৰণ কেৰ, তাৰ বােব এই প িলিখেছাঁ। ৩ থেম ইয়ােক

জািনব য, শষ‐কালত িব পত আস িব পকাৰী লাকেবাৰ উপি ত

হ’ব; তওঁেলােক িনজ িনজ ‐অিভলাষ অ সােৰ চিলব৷ ৪ তওঁেলােক

ক’ব, “আমাৰ িপতৰৃ আগমণৰ িত া িক হ’ল? কাৰণ আিম জােনা

আমাৰ িপতপৃৰুষু মৰাৰ সময়ৰ পৰা, এেন িক সিৃ ৰ অ◌ািদেৰ পৰা

এেকদেৰই ঘিট আেছ৷” ৫ কাৰণ তওঁেলােক পেুব িক ঘিটিছল তাক

ৰণ নকিৰ পাহিৰ গ’ল৷ থেম য আকাশম ল জলৰ পৰা আৰু জলৰ

াৰাই পিৃথৱী আৰু ঈ ৰৰ মখুৰ বাক ৰ াৰাই সকেলা সিৃ হ’ল৷ ৬

আৰু এই সময়েতই ঈ ৰৰ বাক ৰ াৰাই জগত জল ািবত হ িবন

হিছল; ৭ এেক বাক ৰ েণ বতমান এই কালৰ আকাশম ল আৰু পিৃথৱী

জইুৰ াৰাই ংস হবৈল সংৰ ণ হেছ, এইদেৰ ভি হীন মা হেবােৰা

িবচাৰ আৰু িবনাশ হাৱাৰ িদনৈলেক ৰি ত হ অ◌ােছ৷ ৮ িক ু , ি য়

সকল, আেপানােলােক এই কথা নাপাহিৰব য ঈ ৰৰ আগত এিদেনই

হাজাৰ বছৰৰ িনিচনা আৰু হাজাৰ বছেৰই এিদনৰ িনিচনা। ৯ ভুেৱ িনজ

িত াৰ কথাত তেন পলম নকেৰ; কােনােৱ যিদ পলম কৰা বিুল ভােব,

এেন নহয় ঈ েৰ কােনা এজেনা যােত িবন নহয়, িক ু সকেলােৱ

যন মন‐পালটন কেৰ সেয় তওঁ আমাৰ কাৰেণ ধয ধিৰ আেছ৷ ১০

িক ু চাৰৰ অহাৰ দেৰ ভুৰ িদন আিহব, সইিদনা আকাশম ল ডাঙৰ

শ কিৰ িচ যাব৷ আকাশৰ সকেলা ব জইুত িল ংস হব; পিৃথৱী

আৰু তাৰ সকেলা ব পাৰা যাব। ১১ এইদেৰ আটাইেবাৰ ংস হবৈল

যাৱা দিখ, আেপানােলােক িচ া কৰকেচান, পিব ভি আৰু আচাৰ‐

ব ৱহাৰৰ যােগিদ আেপানােলাক কেন ৱা লাক হাৱা উিচত? ১২

পৰম আ েহেৰ ঈ ৰৰ সই িদনৰ অেপ াত থকা কাৰেণ আকাশম ল

পিুৰ লয় া হ’ব আৰু মলূব েবাৰ দ হ গিল যাব। ১৩ িক ু তওঁৰ

িত াৰ দেৰ, আিম নতুন আকাশম ল আৰু নতুন পিৃথৱীৈল অেপ া

কিৰ আেছাঁ; সইেবাৰত ধািমকতা িনবাস কেৰ। ১৪ এেতেক, হ ি য়

সকল, আেপানােলােক এই সকেলা ঘটনা ঘিটব বিুল অেপ া কিৰ আেছ,

সেয়েহ আেপানােলােক যন ঈ ৰৰ লগত িন ল আৰু িনেদাষী হ

শাি েৰ থািকব পােৰ, তাৰ কাৰেণ য কৰক। ১৫ মনত ৰািখব, আমাৰ

ঈ ৰৰ দীঘ‐সিহ ু তাই আেপানােলাকক পিৰ াণৰ সময় িদেছ; এইদেৰ

আমাৰ ি য় ভাই পৗেলও ঈ েৰ িদয়া ান অ সােৰ আেপানােলাকৈল

িলিখেল; ১৬আৰু এইেবাৰ িবষয়ৰ স কিৰ সকেলা প ত িলিখেল;

কােনা কােনা ঠাইত বিুজবৈল টান কথা আেছ; অ আৰু িব াসত ল

মা হেবােৰ শা ৰ অ া কথাৰ যেনৈক িবকৃত অথ কেৰ, তেনৈক

পৗলৰ কথাৰ িবকৃত অথ কিৰ িনজেকই িবনাশৰ পথত ল যায়। ১৭

এেতেক, হ ি য় সকল, আেপানােলােক এই সকেলা িবষয় আেগেয়

জািন সাৱধােন থাকক, আেপানােলাক অৈনিতক কায কৰা লাকৰ াি

পথত নাযাব, িনজ িব াসৰ ি ৰতাৰ পৰা যন পিতত নহয়, এই কাৰেণ

সাৱধােন থাকক। ১৮আমাৰ ভু আৰু াণকতা যীচু ী ৰ অ হত

আৰু ানত বািঢ় বািঢ় যাওঁক। এিতয়া আৰু িচৰকালৈলেক তওঁৰ মিহমা

হওক। আেমন। (aiōn g165)
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১ যাহন
১ িয আিদেৰ পৰা আিছল, িয আিম িনেলাঁ, িয চ েৰ দিখেলাঁ, িয

আিম মেনােযােগেৰ দিৃ কিৰ দিখেলাঁ আৰু িয আমাৰ হােতেৰ

অ ভৱ কিৰেলাঁ, সই জীৱনৰ বাক ৰ সংগ আিম িলিখেলাঁ, ২আৰু সই

জীৱন কািশত আিছল, আিম দিখিছেলাঁ, সা বহন কিৰিছেলাঁ আৰু

আেপানােলাকৈল সই অন জীৱন ঘাষণা কেৰাঁ, িয অন জীৱন িপতৰৃ

সেত আিছল আৰু আমাৰ আগত কািশত হ’ল; (aiōnios g166) ৩ সয়া

আিম দিখেলাঁ, িনেলাঁ আৰু আেপানােলাকৈল ঘাষণাও কিৰেলাঁ, গিতেক

আেপানােলােকওআমাৰ সেত সহভাগীতা ৰািখব। আমাৰ িয সহভাগীতা,

সয়া িপতৰৃ সেত আৰু তওঁৰ পু যীচু ী ৰ সেত সহভািগতা। ৪

আৰু আেপানােলাকৰ আন যন স ণূ হয়, সই কাৰেণ আিম এইেবাৰ

কথা িলিখেছাঁ। ৫আিম িয বাতা তওঁৰ পৰা িন আেপানােলাকৰ আগত

ঘাষণা কিৰেছাঁ, সই বাতাই হ’ল, ঈ ৰ পাহৰ আৰু তওঁত আ াৰ

অকণ মােনা নাই। ৬ সেয়েহ আিম যিদ তওঁেৰ সেত সহভািগতাত

আেছাঁ বিুল কওঁ আৰু আিম আ াৰত চেলাঁ, তেনহেল আিম িমছলীয়া

আৰু সত ৰ আচৰণ আমাৰ নাই৷ ৭ িক ু তওঁ যেনৈক পাহৰত আেছ,

তেনৈক আিমও যিদ পাহৰত চেলাঁ, তেনহেল পৰ ৰ মাজত আমাৰ

সহভািগতা আেছ আৰু তওঁৰ পু , যীচুৰ তেজ সকেলা পাপৰ পৰা

আমাক িচ কেৰ। ৮আমাৰ পাপ নাই বিুল যিদ কওঁ, তেনহেল আিম

িনেজই িনজেক ভুলাওঁ; আৰু আমাৰ অ ৰত সত তা নাই। ৯ িক ু আিম

যিদ আমাৰ পাপেবাৰ ীকাৰ কেৰাঁ, তেনহেল িব াসী আৰু ধািমক িয

তওঁ, তওঁ আমাৰ পাপেবাৰ মা কেৰ আৰু সকেলা অধমৰ পৰা আমাক

িচ কেৰ। ১০আিম পাপ কৰা নাই বিুল যিদ কওঁ, তেনহেল তওঁক

িমছলীয়া পােতাঁ আৰু আমাৰ অ ৰত তওঁৰ বাক নাই।

২ হ মাৰ ি য় স ানসকল, আেপানােলােক যন পাপ নকেৰ, এই

আশেয়েৰ মই আেপানােলাকৈল এইেবাৰ কথা িলিখেছাঁ। িক ু

কােনােৱ যিদ পাপ কেৰ, তথািপ িপতৰৃ আগত আমাৰ সহায় কিৰবৈল

ধািমক যীচু ী আেছ। ২ তেৱঁই আমাৰ পাপৰ ায়ি কেৰাঁতা;

কৱল আমােৰই নহয়, গােটই জগতেৰ, ৩আৰু আিম তওঁৰ আ ােবাৰ

যিদ পালন কেৰাঁ, তেনহেল তাৰ াৰাই আিম জািনম য, তওঁক আিম

জািনেলাঁ। ৪ কােনােৱ যিদ কয়, ‘মই ঈ ৰক জােনা’, িক ু তওঁৰ

আ ােবাৰ পালন নকেৰ; তেনহেল তওঁ এজন িমছলীয়া আৰু সই সত

তওঁৰ অ ৰত নাই৷ ৫ িক ু িয জেন তওঁৰ বাক পালন কেৰ, তওঁৰ

অ ৰত ঈ ৰৰ ম ৰেূপই িস হ’ল। তাৰ াৰাই আিম জােনা য,

তওঁত আিম আেছাঁ। ৬ ‘মই তওঁত থােকাঁ’, এই বিুল যিদ কােনােৱ কয়,

তেনহেল যীচুেৱ যেন আচৰণ কিৰেল, তেৱাঁ তেন আচৰণ কৰা উিচত।

৭ হ ি য়সকল, মই আেপানােলাকৈল কােনা নতুন আ া িলখা নাই,

িক ু আিদেৰ পৰা আেপানােলােক িয পাই আিহেছ, এেন পৰুিণ আ ােক

িলিখেছাঁ; আেপানােলােক আেগেয় িয বাক িনেল, সেয় এই পৰুিণ

আ া। ৮ এিতয়া মই আেপানােলাকৈল এটা নতুন আ া িলিখেছাঁ, এই

কথা ী ত আৰু অ◌ােপানােলাকেতা সত হয়; কাৰণ আ াৰ আতিৰ যাব

ধিৰেছ আৰু স িত কৃত পাহৰ কািশত হেছ৷ ৯ ‘মই পাহৰেত

আেছাঁ’, এই বিুল িয কােনােৱ িনজ ভাইক িঘণ কেৰ, তওঁ এিতয়াৈলেক

আ াৰেত আেছ। ১০ িয কােনােৱ িনজ ভাইক ম কেৰ, তওঁ পাহৰত

থােক আৰু তওঁৰ অ ৰত িব জনক এেকা নাই। ১১ িক ু িয কােনােৱ

িনজ ভাইক িঘণ কেৰ, তওঁ আ াৰত আেছ আৰু আ াৰত ফুেৰ; ক’ ল

যায় সই িবষেয় তওঁ নাজােন; কাৰণ আ ােৰ তওঁৰ চ অ কিৰেল।

১২ হ ি য় স ানসকল, যীচু ী ৰ নামৰ েণ অ◌ােপানােলাকৰ পাপ

মা কৰা হ’ল; এই কাৰেণ মই আেপানােলাকৈল িলিখেছাঁ৷ ১৩ হ

িপতসৃকল, মই আেপানােলাকৈল িলিখেছাঁ, কাৰণ িযজন আৰ িণেৰ পৰা

আেছ, তওঁক আেপানােলােক জািনেল; হ যৱুকসকল, মই তামােলাকৈল

িলিখেছাঁ, কাৰণ তামােলােক চয়তানক জয় কিৰলা৷ হ িশ সকল, মই

তামােলাকৈল িলিখেলাঁ, কাৰণ তামােলােক িপতৃ ঈ ৰক জািনলা৷ ১৪ হ

িপতসৃকল, িযজন আিদেৰ পৰা আেছ, তওঁক আেপানােলােক জািনেছ;

এই কাৰেণ মই অ◌ােপানােলাকৈল িলিখেলাঁ। হ ডকাসকল তামােলাক

বলৱ আৰু ঈ ৰৰ বাক তামােলাকৰ অ ৰত আেছ আৰু তামােলােক

চয়তানক জয় কিৰছা; এই কাৰেণ মই তামােলাকৈল িলিখেলাঁ। ১৫

আেপানােলােক জগতক বা জগতত থকা িবষয়েবাৰক ম নকিৰব;

কােনােৱ যিদ জগতক ম কেৰ, তেনহেল িপতৃ ঈ ৰৰ ম তওঁৰ

অ ৰত নাই। ১৬ িকয়েনা জগতত িযেবাৰ আেছ, অথাৎ মাংসৰ অিভলাষ,

চ ৰ অিভলাষ, আৰু জীৱন কালৰ অহংকাৰ, এইেবাৰ িপতৃ ঈ ৰৰ

পৰা উৎপ নহয়, জগতৰ পৰােহ হয়। ১৭জগত আৰু জগতৰ কামনা‐

বাসনা শষ হ িচ যাব ধিৰেছ; িক ু িযজেন ঈ ৰৰ ই া পালন কেৰ,

তওঁ িচৰকালৈলেক থােক। (aiōn g165) ১৮ হ িশ সকল, শষ‐কাল

উপি ত হেছ৷ আৰু ী ৰ শ আিহব লািগেছ, এই িয কথা তামােলােক

িনলা, সইদেৰ এিতয়াই অেনক ী ৰ শ আিহল; ইয়াৰ াৰাই আিম

জােনা য, শষ‐কাল উপি ত হেছ। ১৯ ী ৰ এই শ েবাৰ আমাৰ

মাজৰ পৰা ওলাই গ’ল, িক ু আমাৰ স ীয় নািছল; িকয়েনা আমাৰ

স ীয় হাৱা হ’ ল, আমাৰ লগেত থািকলেহঁেতন; িক ু তওঁেলাক

কািশত হ’বৈল, অথাৎ তওঁেলাক য আমাৰ স ীয় নহয়, এই িবষেয়

কািশত হ’বৈল তওঁেলাক ওলাই গ’ল। ২০ িক ু আেপানালােক পিব

জনৰ পৰা অিভেষক পাইেছ, আৰু আেপানােলােক সত ক জােন। ২১

অ◌ােপানােলােক সত ক নাজােন বিুল য মই এইেবাৰ আেপানােলাকৈল

িলিখেছাঁ, এেন নহয়; িক ু অ◌ােপানােলােক সত ক আৰু সত ত য

কােনা িমছা নাই, এই িবষেয়ও জািনেছ কাৰেণেহ মই িলিখেলাঁ৷ ২২

যীচু সই অিভিষ জন বিুল িযজেন অ ীকাৰ কেৰ, তওঁৰ বািহেৰ

কৃত িমছলীয়া আন কান আেছ? সই জেনই ী ৰ শ ; তওঁ িপতৃ

আৰু পু েকা অ ীকাৰ কেৰ। ২৩ িযজেন পু ক অ ীকাৰ কেৰ, তওঁ

িপতকৃ পাৱা নাই; িক ু িযজেন পু ক ীকাৰ কেৰ, তওঁ িপতকৃ পােল।

২৪আেপানােলােক আিদেৰ পৰা িয িয িনেল, সেয় আেপানােলাকৰ

অ ৰত থাকক। আিদেৰ পৰা না সই কথা আেপানােলাকৰ অ ৰত

যিদ থােক, তেনহেল আেপানােলােক পু ত আৰু িপততৃ থািকব, ২৫

আৰু এেয় আমাৰ আগত কৰা তওঁৰ িত িতপণূ িত া; অন

জীৱন। (aiōnios g166) ২৬ িয সকেল আেপানােলাকক িবপথগামী কেৰ,

তওঁেলাকৰ সংগেতা মই আেপানােলাকৈল এইেবাৰ কথা িলিখেলাঁ।

২৭আৰু তওঁৰ পৰা হণ কৰা অিভেষক আেপানােলাকৰ অ ৰত থকাত,

আেপানােলাকক আন কােনাবাই িশ া িদয়াৰ েয়াজন নাই৷ িক ু তওঁৰ

সই অিভেষেক যেনৈক সকেলা িবষয়েত অ◌ােপানােলাকক িশ া িদ

আেছ আৰু সই অিভেষক সত , িমছা নহয় আৰু আেপানােলােক সই

িশ ােৰ তওঁেত থাকক৷ ২৮আৰু এিতয়া, হ মাৰ ি য় স ানসকল,

আেপানােলােক তওঁত থাকক; তওঁ কািশত হেল আিম সািহয়াল হ’ম

আৰু তওঁৰ আগমণৰ সময়ত তওঁৰ স খুত লি ত নহ’ম৷ ২৯ যিদ

আেপানােলােক জািনেছ য, তওঁ ধািমক; তেনহেল ধািমকতাপণূ আচৰণ

কৰা িতজন য, তওঁৰ পৰা জ পাৱা হয়, ইয়ােকা আেপানােলােক

জািনব৷

৩ ভািব চাওক, িপতৃ ঈ েৰ আমাক কেন ম দান কিৰেল, আিম

যন ঈ ৰৰ স ান বিুল অিভিহত হওঁ আৰু আিম হেছাও! এই বােব

জগতৰ মা েহ আমাক নাজােন, কাৰণ জগেত তওঁক নাজািনেল৷ ২

হ ি য়সকল, এিতয়া আিম ঈ ৰৰ স ান; িক ু পাছত িক হ’ম, সেয়

এিতয়াৈলেক কািশত হাৱা নাই। িক ু আিম জােনা য, ী যিতয়া

কািশত হব, তিতয়া আিম তওঁৰ িনিচনাই হ’ম৷ তওঁ যেন ৱা আেছ,

তেন ৱাই তওঁক দিখম৷ ৩আৰু তওঁৰ ওপৰত িয ব ি ৰ এেন আশা

বা আ িব াস আেছ, তওঁ যেন িচ, তেৱাঁ তেনৈক িনজেক িচ

কেৰ। ৪ িয কােনােৱ পাপ‐আচৰণ কেৰ, তওঁ িবধান ল ন কেৰ; আৰু

িবধান‐ল ন কৰাই পাপ। ৫আেপানােলােক জােন য, পাপ দূৰ কিৰবৈল

তওঁ কািশত হ’ল আৰু তওঁত কােনা পাপ নাই। ৬ িয কােনােৱ

তওঁত থােক, তওঁ পাপ নকেৰ; িয কােনােৱ পাপ কেৰ, তওঁ তওঁক

দখা নাই আৰু জনাও নাই। ৭ হ ি য় স ানসকল, আেপানােলাকক
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ভুলাবৈল কােকা িনিদব; িয কােনােৱ ধািমকতা আচৰণ কেৰ, ী যেন

ধািমক, তেৱাঁ তেন ধািমক হয়। ৮ িয কােনােৱ পাপ‐আচৰণ কেৰ,

তওঁ চয়তানৰ; িকয়েনা চয়তােন আিদেৰ পৰা পাপ কিৰ আেছ। চয়তানৰ

কম ংস কিৰবৰ কাৰেণ ঈ ৰৰ পু কািশত হ’ল। ৯ িযজন ঈ ৰৰ

পৰা জ পাৱা হয়, তওঁ পাপ‐আচৰণ নকেৰ; কাৰণ ঈ ৰৰ বীজ তওঁৰ

অ ৰত থােক৷ তওঁ পাপ কিৰব নাৱােৰ; কাৰণ ঈ ৰৰ পৰা তওঁৰ জ

হ’ল। ১০ ইয়ােত কাশ পায় কান ঈ ৰৰ স ান আৰু কান চয়তানৰ

স ান! িয কােনােৱ ধািমকতাৰ আচৰণ নকেৰ, তওঁ ঈ ৰৰ স ান

নহয়। িযজেন িনজ ভােয়কক ম নকেৰ, তেৱাঁ ঈ ৰৰ স ান নহয়।

১১ িকয়েনা আিম যন পৰ েৰ ম কেৰাঁ, এই বাতা আেপানােলােক

আিদেৰ পৰা িন আেছ। ১২আেপানােলাক কিয়নৰ িনিচনা নহব। কিয়ন

চয়তানৰ লাক আিছল আৰু তওঁ চয়তানৰ পৰা হ’ল আৰু িনজ ভােয়কক

বধ কিৰেল। তওঁ িক কাৰেণ িনজ ভাইক বধ কিৰেল? কাৰণ তওঁৰ কম

ম আিছল, িক ু তওঁৰ ভােয়ক ধািমক আিছল। ১৩ হ মাৰ ভাইসকল,

জগেত যিদ আেপানােলাকক ঘণৃা কেৰ, তেনহেল তাত িব য় নামািনব।

১৪আিম ভাই সকলক ম কৰাৰ কাৰেণ বিুজ পাওঁ য, আিম মতুৃ ৰ

পৰা জীৱনৈল পাৰ হ’ লাঁ, ইয়ােক জােনা। িয কােনােৱ ম নকেৰ,

তওঁ মতুৃ েতই থােক। ১৫ িয কােনােৱ িনজ ভাইক িঘণ কেৰ, তওঁ

এজন নৰবধী৷ কােনা নৰবধীৰ অ ৰত অন জীৱন নাথােক, ইয়াক

আেপানােলােক জােন। (aiōnios g166) ১৬ যীচু ীে আমাৰ কাৰেণ িনজৰ

াণ িদেল, ইয়ােতই আিম মৰ ত জািনবৈল পােলাঁ৷ আিমও ভাই

সকলৰ কাৰেণ িনজ িনজ াণ িদয়া উিচত। ১৭ িক ু িযজনৰ সাংসািৰক

জীিৱকাৰ উপায় আেছ, তওঁ িনজ ভাইৰ অভাৱ দিখও যিদ হ নকিৰ

দয় ব কিৰ থয় আৰু তওঁৰ পৰা িনজ হ আটক কেৰ, তেনহেল

ঈ ৰৰ ম কেনৈক তওঁৰ অ ৰত থািকব? ১৮ হ ি য় স ানসকল,

আহক; আিম কৱল বাক ৰ াৰাই বা িজভােৰ নহয়, কম আৰু সেত েৰ

ম কেৰাঁহক। ১৯ ইয়াৰ াৰাই আিম জােনা য, সত ৰ পৰা হওঁ; ২০

আৰু আমাৰ অ েৰ আমাক দাষী কিৰেলও তওঁৰ উপি িতত আমাৰ

অ ৰ আ াসত থািকব৷ কাৰণ ঈ ৰ আমাৰ দয়তৈক মহান আৰু তওঁ

সকেলা জােন। ২১ হ ি য় স ানসকল, আমাৰ দেয় যিদ আমাক দাষী

নকেৰ, তেনহেল ঈ ৰত আমাৰ িন য়তা বা আ িব াস আেছ; ২২আৰু

আিম িযহেক যাচনা কেৰাঁ, সেয় আিম তওঁৰ পৰা পাওঁ৷ িকয়েনা আিম

তওঁৰ আ ােবাৰ পালন কেৰাঁ আৰু তওঁৰ দিৃ ত িয িয সে াষজনক,

সই কম আিম কেৰাঁ। ২৩ তওঁৰ পু যীচু ী ৰ নামত আিম যন িব াস

কেৰাঁ আৰু তওঁ আমাক িদয়া আ াৰ দেৰ আিম যন পৰ েৰ ম

কেৰাঁ, এেয় তওঁৰ আ া। ২৪আৰু িযজেন ঈ ৰৰ আ ােবাৰ পালন

কেৰ, তওঁ ঈ ৰত থােক আৰু ঈ েৰা তওঁত থােক৷ তওঁ য আমাৰ

লগত থােক, ইয়ােক তওঁ আমাক িদয়া আ াৰ াৰাই আিম জােনাঁ।

৪ হ ি য়সকল, অ◌ােপানােলােক সকেলা আ াত িব াস নকিৰব;

িক ু সই আ া ঈ ৰৰ হয় ন নহয়, সই িবষেয় জািনবৰ বােব

আ ােবাৰ পৰী া কিৰ চাব; কাৰণ জগতত ব ত ভুৱা ভাববাদী ওলাল।

২অ◌ােপানােলােক ঈ ৰৰ আ াক এেনদেৰ জািনব পািৰব, যীচু ী

য মাংসত আিহল, এই কথা িযেবাৰ আ াই ীকাৰ কেৰ, সই আ া

ঈ ৰৰ; ৩আৰু িয আ াই যীচুক ীকাৰ নকেৰ, সইেবাৰ ঈ ৰৰ নহয়;

সেয় ী ৰ শ ৰ আ া৷ এই িবষেয় আেপানােলােক িনেছ, এইেবাৰ

ইিতমেধ জগতত এিতয়া উপি ত হ আেছ। ৪ হ ি য় স ানসকল,

অ◌ােপানােলাক হ’ল ঈ ৰৰ আৰু অ◌ােপানােলােক সই আ া বাৰৰ

ওপৰত জয় কিৰেল; িকয়েনা জগতত থকা জনতৈক আেপানােলাকত থকা

জন মহান। ৫ এই আ ােবাৰ জগতৰ; এই কাৰেণ জগতৰ কথােহ কয়

আৰু জগতৰ লাক সকেলও এইেবাৰৰ কথা েন। ৬আিম হ’ ল ঈ ৰৰ

লাক; িযজেন ঈ ৰক জােন, তওঁ আমাৰ কথা েন; িযজন ঈ ৰৰ নহয়,

তওঁ আমাৰ কথা েন৷ ইয়াৰ াৰাই আিম সত ৰ আ া আৰু াি ৰ

আ াক জািনব পােৰাঁ। ৭ হ ি য় লাকসকলআহক, আিম পৰ েৰ ম

কেৰাঁহক; িকয়েনা ম ঈ ৰৰ পৰা হয়৷ িয কােনােৱ ম কেৰ, তওঁ

ঈ ৰৰ পৰা জ পাৱা আৰু তওঁ ঈ ৰক জােন। ৮ িযজেন ম নকেৰ,

তওঁ ঈ ৰক নাজােন; িকয়েনা ঈ েৰই ম। ৯ ঈ ৰৰ একমা পু ৰ

াৰাই আিম জীৱন লাভ কিৰবৈল ঈ েৰ য, তওঁক জগতৈল পঠােল,

ইয়ােত আমাৰ বােব ঈ ৰৰ ম কািশত হ’ল৷ ১০ ঈ ৰক য আিম

ম কিৰেলাঁ, এেন নহয়; িক ু তওঁেহ আমাক ম কিৰেল আৰু আমাৰ

পাপৰ ায়ি হ’বৈল িনজ পু ক পঠাই িদেল, ইয়ােতই ম আেছ। ১১

হ ি য়সকল, ঈ েৰ আমাক যিদ এেন ম কিৰেল, তেনহেল আিমও

পৰ েৰ ম কৰা উিচত। ১২ ঈ ৰক কােনও কিতয়াও দখা নাই;

আিম যিদ পৰ েৰ ম কেৰাঁ, তেনহেল ঈ ৰ আমাৰ লগত থােক

আৰু তওঁৰ ম আমাৰ মাজত িস হয়। ১৩আিম জােনাঁ য, তওঁ

আমাৰ মাজত আেছ; আৰু আিমও তওঁৰ লগত আেছাঁ৷ এই িবষেয় আিম

জােনা, কাৰণ ঈ েৰ তওঁৰ আ াক আমাৰ বােব দান কিৰেল৷ ১৪আিম

দিখেছাঁ আৰু সা িদেছাঁ য, িপতেৃয় জগতৰ াণকতা হ’বৈল তওঁৰ

পু ক পঠাই িদেল৷ ১৫ যীচু য ঈ ৰৰ পু ; ইয়াক িযজেন ীকাৰ কেৰ,

ঈ ৰ তওঁত থােক আৰু তেৱাঁ ঈ ৰত থােক। ১৬আমাৈল ঈ ৰৰ ম

আেছ, এই কথা আিম জােনাঁ আৰু িব ােসা কেৰাঁ। ঈ ৰ ম আৰু িয জন

মত থােক, তওঁ ঈ ৰত থােক আৰু ঈ েৰা তওঁত থােক। ১৭এই

েম আমাৰ ত এেনদেৰ পণূতা পােল য, আিম সাধ‐িবচাৰৰ িদনা

আ িব াসীৈহ িথয় হব পািৰম; িকয়েনা তওঁ যেন ৱা, আিমও এই

জগতত তেন ৱাই আেছাঁ। ১৮ মত ভয় নাই, িক ু িস েম ভয়ক

দূৰ কেৰ; কাৰণ ভয়ৰ সেত শাি জিড়ত থােক৷ িক ু িয জেন ভয় কেৰ,

তওঁ মত িস তা লাভ কৰা নাই৷ ১৯আিম ম কেৰাঁ, কাৰণ তেৱঁই

থেম আমাক ম কিৰেল৷ ২০ কােনােৱ যিদ কয়, ‘মই ঈ ৰক ম

কেৰাঁ’, িক ু তওঁ যিদ িনজ ভাইক ঘণৃা কেৰ, তেনহেল তওঁ িমছলীয়া;

িকয়েনা ভাইক যিদ তওঁ দিখও ম কৰা নাই, তেনহেল িয জনক

দখা নাই, এেন ঈ ৰক তওঁ ম কিৰব নাৱােৰ। ২১ িযজেন ঈ ৰক

ম কেৰ, তওঁ আেপান ভাইেকা ম কৰক; এই আ া আিম তওঁৰ

পৰা পােলাঁ।

৫ যীচু য সই অিভিষ হয়, ইয়াক িযজেন িব াস কেৰ, তওঁ ঈ ৰৰ

পৰা জ পাৱা; আৰু িযজেন জ িদওঁতা িপতকৃ ম কেৰ, তওঁ

িপতৰৃ পৰা জ পাৱা জনেকা ম কেৰ। ২আিম যিতয়া ঈ ৰক ম

কেৰাঁ আৰু তওঁৰ আ া পালন কেৰাঁ, তিতয়া ঈ ৰৰ স ান সকলেকা য

ম কেৰাঁ, ইয়ােক জােনা। ৩ কাৰণ ঈ েৰ িদয়া মৰ অিভ ায় এেয়ই,

আিম যন তওঁৰ আ ােবাৰ পালন কেৰাঁ; আৰু তওঁৰ আ ােবাৰ ব’বৈল

গধৰু নহয়৷ ৪ িযসকল ঈ ৰৰ পৰা জ পাৱা, তওঁেলােক জগতক জয়

কেৰ। আৰু জগতক জয় কৰা িয জয়, সেয় আমাৰ িব াস। ৫ যীচু য

ঈ ৰৰ পু হয়, ইয়াক িয জেন িব াস কেৰ, তওঁৰ বািহেৰ জগতক জয়

কেৰাঁতা কান? ৬জল আৰু তেজিদ অহা জন তেৱঁই; তওঁ হ’ল যীচু

ী ; তওঁ কৱল জেলেৰ নহয়, িক ু জল আৰু তজ, এই উভেয়েৰ

আিহল। এই সা আ া িদেয়, কাৰণ আ া সত । ৭আৰু সা িদওঁতা

িতিনটা; ৮আ া, জল, আৰু তজ, এই িতিনওেৰা সা এক। ৯আিম

যিদ মা হেবাৰৰ সা হন কেৰাঁ, তেনহেল ঈ ৰৰ সা তাতৈকেয়া

; িকয়েনা এয়া ঈ ৰৰ সা । তওঁ িনজৰ পু ৰ িবষেয় সা িদেল।

১০ িযজেন ঈ ৰৰ পু ত িব াস কেৰ, সই সা তওঁৰ অ ৰত থােক;

িযজেন ঈ ৰত িব াস নকেৰ, তওঁ ঈ ৰক িমছলীয়া পািতেল; িকয়েনা

িনজৰ পু ৰ িবষেয় ঈ েৰ িয সা িদেল, সই সা ত তওঁ িব াস

কৰা নাই। ১১ সই সা এই য, ঈ েৰ আমাক অন জীৱন িদেল

আৰু সই জীৱন তওঁৰ পু ত আেছ। (aiōnios g166) ১২ িযজেন পু ক

পােল, তওঁৰ জীৱন আেছ; িযজেন ঈ ৰৰ পু ক পাৱা নাই, তওঁৰ

জীৱন নাই। ১৩ ঈ ৰৰ পু ৰ নামত িব াস কৰা িয আেপানােলাক,

আেপানােলাকৰ য অন জীৱন আেছ, সই িবষেয় আেপানােলােক

জািনবৰ বােব এইেবাৰ কথা মই আেপানােলাকৈল িলিখেলাঁ। (aiōnios

g166) ১৪ এই িবষয়ত আমাৰ দঢ়ৃ আ া আেছ য, আিম যিদ তওঁৰ

ই া অ সােৰ তওঁৰ ওচৰত িয কােনা িবষয় িবচােৰা, তেনহেল তওঁ
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আমাৰ যাচনা েন; ১৫আৰু আিম যিদ সঁচাৈক জােনাঁ য, আমাৰ যাচনাৰ

িবষয় তওঁ েন; তেনহেল আিম জািনব লােগ য, আিম তওঁৰ ওচৰত

িয িয িবচািৰেছাঁ, সই সকেলা পােলাঁ৷ ১৬ কােনােৱ যিদ িনজ ভাইক

মতুৃ জনক নােহাৱা পাপ কৰা দেখ, তেনহেল তওঁ াথনা কৰক আৰু

ইয়াৰ যােগিদ ঈ েৰ মতুৃ জনক নােহাৱা পাপ কৰা লাকক জীৱন িদব।

মতুৃ জনক পাপ আেছই; তাৰ িবষেয় িনেবদন কিৰবৈল মই নকওঁ। ১৭

সকেলা অধমই পাপ; িক ু মতুৃ জনক নােহাৱা পােপা আেছ। ১৮আিম

জােনাঁ য, ঈ ৰৰ পৰা জ পাৱা জেন পাপ নকেৰ; িক ু িযজেন ঈ ৰৰ

পৰা জ পােল, ঈ েৰ তওঁক চয়তানৰ পৰা ধিৰ ৰােখ; আৰু চয়তােন

তওঁক শ কিৰব নাৱােৰ। ১৯আিম জােনাঁ য, আিম ঈ ৰৰ স ান

হওঁ আৰু গােটই জগত িমছাৈকেয় চয়তানৰ অধীনত আেছ৷ ২০আিম

ইয়ােকা জােনাঁ য, ঈ ৰৰ পু আিহল আৰু তওঁ আমাক সই ান িদেল;

ইয়াৰ াৰা আিম জােনাঁ কান সত । এিতয়া আিম সই সত ঈ ৰত

আেছাঁ আৰু তওঁৰ পু যীচু ী েতা আেছাঁ৷ এেয় সত ঈ ৰ আৰু অন

জীৱন। (aiōnios g166) ২১ তেৱঁই সত ঈ ৰ আৰু অন জীৱন। হ ি য়

স ানসকল, মিূতেবাৰৰ পৰা িনজক দূৈৰত ৰাখক৷
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২ যাহন
১ ঈ ৰৰ মেনানীত সই ভ মিহলা পিৰচািৰকা আৰু তেখতৰ স ান

সকলক মই সত ম কেৰাঁ; একমা মেয়ই নহয়, িক ু িয সকেল

সত ক জােন তওঁেলােকও ম কেৰ৷ ২ কাৰণ সই সত আমাৰ অ ৰত

আেছ আৰু আমাৰ সেত িচৰকাল থািকব৷ (aiōn g165) ৩ িপতৃ ঈ ৰৰ

পৰা আৰু িপতৰৃ পু যীচু ী ৰ পৰাও অ হ, দয়া আৰু শাি , সত ত

আৰু মত আমােৰ সেত আেছ। ৪আিম িপতৰৃ পৰা পাৱা আ া

হণ কৰাৰ দেৰ আেপানাৰ িকছুমান স ােন সত ত চিল থকা দিখ,

মই অিত আনি ত হেছাঁ৷ ৫ হ ভ মিহলা, এিতয়া মই আেপানাক

িমনিত কেৰাঁ য, আেপানাৈল মই কােনা এটা নতুন আ া িলখা নাই,

িক ু আিম আৰ িণেৰ পৰা পাৱাৰ দেৰ পৰ েৰ ম কৰা উিচত। ৬

আৰু ম এইেটােৱ হয়, য’ত আিম তওঁৰ আ া অ সােৰ চেলাঁ৷ এই

আ া আেপানােলােক আৰ িণেৰ পৰা িন আিহেছ, সেয়েহ ইয়ােত

আেপানােলােক চলক। ৭ িকয়েনা অেনক ৱ ক জগতত ওলাল;

তওঁেলােক যীচু ী ক মাংসত অহা বিুল ীকাৰ নকেৰ৷ এওঁেলােকই

ব ক আৰু ী ািৰ। ৮আপিুন িনজেক চাওক, িয িবষয়ৰ বােব আমাৰ

কম কিৰবলগীয়া আেছ, সয়া নেহৰৱুাব, িক ু স ণূ পৰু াৰ হণ কৰক৷

এই কাৰণেত িনজৈল সাৱধান হ’ব। ৯ িয কােনােৱ ী ৰ উপেদশত

নাথািক সীমা পাৰ হ যায়, তওঁত ঈ ৰ নাই; িয জেন সই উপেদশত

থােক, তওঁত িপতৃ আৰু পু , এই উভেয়ই আেছ। ১০ যিদ কােনা এজন

আেপানাৰ ওচৰৈল আেহ আৰু এেন উপেদশ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ল

নােহ, তেনেলাকক ঘৰত হণ নকিৰব আৰু েভ াও নজনাব। ১১ িয

জেন তেনেলাকক েভ া জনায়, তেৱাঁ তেনেলাকৰ মৰ অংশীদাৰ

হয়। ১২আেপানােলাকৈল িলিখবৰ বােব মাৰ অেনক কথা আেছ আৰু

সইেবাৰ িচিঠ আকােৰ কাগজৰ পাতত িলিখবৈল মই ই া নকেৰাঁ৷ িক ু

আমাৰ আন যন স ণূ হয়, সেয়েহ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল গ

মখুা‐মিুখ হ কথা পািতবৰ বােব মই আশা কিৰ আেছাঁ। ১৩আেপানাৰ

মেনানীত ভনীেয়ৰাৰ স ান সকেল আেপানাক েভ া জনাইেছ।
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৩ যাহন
১ িয জনক মই সত েৰ ম কেৰাঁ, সই জন ি য় পিৰচাৰক গায়ৰ

সমীপৈল৷ ২ হ ি য়জন, আেপানাৰ জীৱা া যেন শল া ,

তেনৈক সকেলা িবষয়েত আেপানাৰ শল আৰু ‐ া হওক, এই মাৰ

াথনা। ৩ যিতয়া ভাই সকেল আিহ আেপানাৰ অ ৰত থকা সত ৰ

িবষেয়, অথাৎ আপিুন য সত ক ধিৰ ৰািখ জীৱন‐যাপন কিৰ আেছ,

সই িবষেয় সা িদয়াত, মই অিতশয় আনি ত হ’ লাঁ। ৪ মাৰ স ান

সকল সত ত চলাৰ বাতা িনেল িয আন জে , সই িবষয়তৈক অিধক

আন মাৰ আন ক’ত নাই। ৫ হ ি য়, আপিুন ভাই আৰু অিচনািক ভাই

সকলৰ কাৰেণ যিতয়া কম কিৰেল, সয়া আিছল আেপানাৰ িব াৰ

অ শীলন, ৬ তওঁেলােক আেপানাত জ হাৱা মক দিখেল আৰু

সা ৰেূপ ম লীৰ স খুত আেপানাৰ মৰ িবষেয় সা িদেল। ঈ ৰ

স ু হাৱাৈক তওঁেলাকৰ যা া পথত আপিুন আগবঢ়াই সাহায কিৰ

ভােলই কিৰেল৷ ৭ িকয়েনা তওঁেলােক অনা‐ই দী সকলৰ পৰা এেকা

নৈল, ভুৰ নামৰ কাৰেণ ওলাই গিছল। ৮এেতেকআিম সত ৰ সহকাৰী

হ’বৈল, এেন লাক সকলক িতপালন কৰা উিচত। ৯ মই ম লীৈল িকছু

কথা িলিখিছেলা; িক ু তওঁেলাকৰ মাজত াধা ৰ অিভলাষী িদয়ি িফেয়

মাৰ মতা ীকাৰ নকেৰ। ১০ এই কাৰেণ মই যিদ যাওঁ, তিতয়া তওঁ

কৰা সকেলা কম মই তওঁক সাঁৱৰাম, তওঁ আমাৰ িবৰেু হাস কৰ

ভােব অসৎ কথােবাৰ কয়; আৰু এই কমেবাৰৰ সেত কােনা কমসূচী

নথকাত, তওঁেলােক িনেজও ভাই সকলক হণ নকেৰ আৰু হণ কিৰব

খাজা সকেলােকা বাৰণ কিৰ ম লীৰ পৰা বািহৰ কেৰ। ১১ হ ি য়,

আপিুন মৰ অ কাৰী নহব, িক ু সৎ কমৰ অ কাৰী হওক। িয জেন

সৎ কম কেৰ, তওঁ ঈ ৰৰ হয়; িয জেন ম কেৰ, তওঁ ঈ ৰক দখাই

নাই। ১২ দীমীি য় সকেলােৰ বােব সা , এেন িক, য়ং সত ৰ াৰােয়া

সা িদয়া হেছ; আিমও সা িদেছাঁ; আৰু আমাৰ সা য সত , সই

িবষেয় আপিুন জােন। ১৩আেপানাৈল িলিখবৰ বােব মাৰ অেনক কথা

আিছল; িক ু িচয়াঁহী আৰু কলেমেৰ িলিখবৈল মই ই া নকেৰাঁ; ১৪ বৰং

আশা কেৰাঁ য, আেপানাক অিত সানকােল দিখবৈল পাম আৰু তিতয়া

মখুা‐মিুখ হ কথা‐বতৰা পািতম। আেপানাৰ শাি হওক। আেপানাৰ ব ু

সকেল আেপানাক স াষণ জনাইেছ। আপিুনও আেপানাৰ ব ু সকলক

মাৰ নােমেৰ স াষণ জনাব৷
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১ িযহূদা, যীচু ী ৰ এজন দাস আৰু যােকাবৰ ভাই; িপতৃ ঈ ৰত িয

সকল ি য়পা আৰু িয সকল যীচু ী ৰ কাৰেণ ৰি ত আেছ, সই

আমি ত লাক সকলৰ সমীপৈল: ২আেপানােলাকৈল দয়া, শাি আৰু

ম বা ল ৰেূপ হওক। ৩ হ ি য় সকল, আমাৰ সকেলােৰ পিৰ াণৰ

িবষেয় িলিখবৈল মই েয়াজন বাধ কেৰাঁেত, ঈ ৰৰ পিব লাক

সকলৰ ওপৰত এবাৰ সমিপত হাৱা িব াসৰ পে াণপণ কিৰবৈল

দঢ়ৃ আ ান কিৰ আেপানােলাকৈল িলিখেলাঁ। ৪ িকয়েনা কােনা কােনা

মা হ গাপেন আেপানােলাকৰ মাজত সামাল; তওঁেলাক য দ ৰ পা

হ’ব, এই িবষেয় পবূেৰ পৰা িলখা আেছ। তওঁেলাক ভি হীন লাক।

তওঁেলােক আমাৰ ঈ ৰৰ অ হক ল ট আচৰণত সলিন কেৰ আৰু

আমাৰ একমা অিধপিতআৰু ভুক, অথাৎ যীচু ী ক অ ীকাৰ কেৰ। ৫

িক ু এই িবষেয় আেপানােলােক সকেলা কথা জািনেলও, আেপানােলাকক

সাঁৱৰাব খােজা য, ভুেৱ িমচৰ দশৰ পৰা তওঁৰ লাক সকলক

উ াৰ কিৰ উিলয়াই অনাৰ সময়ত িয সকেল িব াস নকিৰেল, তওঁ

সই লাক সকলক িবন কিৰেল। ৬আৰু িয গৰ দূত সকেল িনজৰ

আিধপত নাৰািখ, িনজ বাস ান ত াগ কিৰেল, তওঁেলাকক তওঁ মহা‐

িদনৰ সাধ‐িবচাৰৰ অেথ, অন দ ৰ ব েনেৰ বাি অ পৰ অধীনত

ৰািখেল। (aïdios g126) ৭ এইেটা িঠক চেদাম আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ িনিচনা,

আৰু ইয়াৰ চািৰওফালৰ নগৰেবাৰ তওঁেলাকৰ দেৰ বশ াগমন আৰু

পংুৈমথনুৰ অিভলাষত িল হ’ল। তওঁেলােক অন জইুৰ শাি ভাগ

কিৰ আমাৰ আগত আিহ হ আেছ। (aiōnios g166) ৮ তথািপ এইদেৰ এই

লাক সকেল সেপান দিখ তওঁেলাকৰ শৰীৰক অ িচ কেৰ, ভু ক

অৱেহলা কেৰ আৰু মিহমাৰ অিধকাৰী সকলৰ িবৰেু িন া কেৰ। ৯ িক ু

ধান গৰ দূত মীখােয়েল যিতয়া মািচৰ শৰীৰৰ িবষেয় চয়তানৰ লগত

বাদা বাদ কিৰ বাগযু কিৰেল, তিতয়া তাৰ িবৰেু তওঁ দাষােৰাপ

বা অপমান নকিৰেল; িক ু তাৰ পিৰৱেত তওঁ ক’ ল, “ ভুেৱ তামাক

ডিবয়াওক৷” ১০ িক ু তওঁেলােক িযহক নাজােন, তাক িন া কেৰ;

ানহীন প েবাৰৰ দেৰ তওঁেলােক িযহক াভািৱকৰেূপ জােন, তােতই

ন হয়। ১১ তওঁেলাক স াপৰ পা ; িকয়েনা তওঁেলােক কিয়নৰ পথত

গমন কিৰেল আৰু বছৰ অেথ িবিলয়মৰ াি ৰপূ পথত লৰ ধিৰেল

আৰু কাৰহৰ িতবাদত তওঁেলাক িবন হ’ল। ১২ তওঁেলাক হ’ল,

আেপানােলাকৰ ম‐ ভাজত এেকলেগ ভাজন কেৰাঁেত, পানীৰ তলত

লকুাই থকা িব জনক িশল ৰপূ। তওঁেলােক িনজেক িনেজ িনভেয়েৰ

িতপালন কেৰ; তওঁেলাক বতাহৰ াৰাই চলাই িনয়া পানী নথকা মঘ;

তওঁেলাক হম ‐কালৰ ফলহীন গছ, বাৰ মৰা আৰু উঘািল পৰা গছ;

১৩ তওঁেলাক িনজৰ লাজ ৰেূপ ফন উিলওৱা সাগৰৰ চ ঢৗ;

তওঁেলাক মণকাৰী তৰাৰ িনিচনা; সইেবাৰৰ কাৰেণ তওঁেলাকৈল

িচৰকালৰ বােব ঘাৰ আ াৰ সাঁিচ থাৱা হেছ। (aiōn g165) ১৪আদমৰ

পৰা স ম পৰুষু িয হেনাক, তেৱাঁ তওঁেলাকৰ উে েশ ভােবাি চাৰ

কিৰ কিছল, “ চাৱা, ভু িনজৰ অযতু অযতু পিব লাকৰ সেত,

১৫ সকেলা লাকৰ সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল আৰু ভি হীন সকেল িনজৰ

সকেলা ভি হীন কাযৰ াৰাই িয ভি ল ন কিৰেল আৰু ভি হীন

পাপী লােক তওঁৰ িবৰেু িয কিঠন কথা ক’ ল, সই সকেলােবাৰ

িবষয়ত থকা দাষৰ মাণ িদবৈল আিহল৷” ১৬ তওঁেলাক িববাদকাৰী,

‐ভাগ িন ক আৰু িনজ িনজ অিভলাষৰ অ গামী; তওঁেলাকৰ মেুখ

গব‐কথা কয়; তওঁেলােক লাভৰ অেথ মা হৰ মখুৰ শংসা কেৰ। ১৭

িক ু , হ ি য় সকল, আমাৰ ভু যীচু ী ৰ পাঁচিন সকেল পবূেত কাৱা

কথা আেপানােলােক সাঁৱৰণ কৰক; ১৮ তওঁেলােক আেপানােলাকক

ক’ ল, “ শষ‐কালত িনজ িনজ ভি হীন অিভলাষৰদেৰ চলা িব পকাৰী

সকল উপি ত হ’ব”। ১৯ তওঁেলাক দলেভদ কেৰাঁতা আৰু ইি য়াস ।

তওঁেলাক আ া‐িবহীন। ২০ িক ু , হ ি য় সকল, আেপানােলােক িনজৰ

পৰম পিব িব াসৰপূ িভি মলূত িনজক গাঁিথ লওঁক আৰু পিব আ াত

াথনা কৰক; ২১ ঈ ৰৰ মক ধিৰ ৰাখক আৰু অন জীৱনৰ অেথ,

আমাৰ ভু যীচু ী ৰ দয়াৈল অেপ া কিৰ থাকক। (aiōnios g166)

২২আৰু কােনা লাকক, অথাৎ সংশয় কৰা সকলক দয়া কৰক; ২৩

িকছুেলাকক জইুৰ পৰা থাপ মািৰ আিন ৰ া কৰক আৰু িকছুমান লাকক

ভেয়েৰ দয়া কৰক, মাংসৰ াৰা কলি ত ব িঘণ কৰক। ২৪ এিতয়া

িয জেন আেপানােলাকক বাধাৰ পৰা ধিৰ ৰািখবৈল সমথ আৰু তওঁৰ

তাপৰ আগত িনেদাষীৰেূপ অসীম আন ৰ সেত উপি ত কিৰবৈলও

সমথ, ২৫ তেৱঁই একমা ঈ ৰ, আমাৰ াণকতা; ভু যীচু ী ৰ াৰা

তওঁেৰই মিহমা, মহ , অিধকাৰ আৰু মতা, যগুৰ পবূেত আৰু এিতয়া

আৰু িচৰকালৈল হওক। আেমন। (aiōn g165)
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কািশত বাক
১ অলপেত িয িয ঘিটবলগীয়া আেছ, সই িবষেয় যীচু ীে তওঁৰ

দাস সকলক দখৱুাবৰ কাৰেণ, ঈ েৰ তওঁত সমপণ কৰা তওঁৰ

কািশত বাক ৷ এই বাক তওঁ দূতৰ যােগিদ যাহনক জনােল৷ ২

যাহেন ঈ ৰৰ বাক আৰু যীচু ী ৰ সা ৰ িবষেয়, অথাৎ িয িয দশন

পােল, সই সকেলােৰ িবষেয় সা িদেল। ৩ িয জেন এই ভাববাণীৰ

বাক েবাৰ পেঢ়, তওঁ ধ ; আৰু িয সকেল েন আৰু ইয়াত িলখা

কথােবাৰ পালন কেৰ, তওঁেলােকা ধ ; িকয়েনা কাল ওচৰ। ৪ যাহন, ‐

এিচয়াত থকা সাত ম লীৰ িত: িয জন হয়, িয জন আিছল, আৰু িয জন

আিহব, তওঁৰ পৰা আৰু তওঁৰ িসংহাসনৰ স খুত থকা সাত আ াৰ

পৰা আেপানােলাকৈল অ হ আৰু শাি হওক, ৫আৰু যীচু ী ৰ পৰা,

িয জন িব াসেযাগ সা ী, মতৃ সকলৰ মাজত থেম জ পাৱা আৰু

পিৃথৱীৰ ৰজা সকলৰ অিধকাৰী; িয জেন আমাক ম কেৰ আৰু িনজৰ

তেজেৰ আমাক পাপৰ পৰা মু কিৰেল, অথাৎ মতৃ সকলৰ মাজৰ

থমজাত আৰু পিৃথৱীৰ ৰজা সকলৰ অিধপিত, সই জন যীচু ী ৰ পৰা

আেপানােলাকৈল অ হ আৰু শাি হওক, ৬ তওঁ আমাক ৰাজ ৰপূ,

ঈ ৰৰ উে েশ পেুৰািহত কিৰেল আৰু তওঁৰ িপতৰৃ িত, তওঁৰ মিহমা

আৰু পৰা ম সদা‐সবদায় হওক। তওঁৰ মিহমা আৰু পৰা ম িচৰকাল

হওক। আেমন। (aiōn g165) ৭ চাওক, তওঁ মঘৰ সেত আিহেছ; আটাই

চ েৱ তওঁক দিখব, িয সকেল তওঁক িবি েল, তওঁেলােকও তওঁক

দিখব; আৰু পিৃথৱীৰ সকেলা ফেদ তওঁৰ কাৰেণ িহয়া ভু ৱাব; হয়,

আেমন। ৮ ভু পৰেম েৰ কেছ ‐ “মই আলফা আৰু ওেমগা”, “িয

জন আেছ, িয জন আিছল আৰু িয জন আিহব, সই সবশি মান৷” ৯

আেপানােলাকৰ ভাই আৰু যীচুৰ স ীয় শেভাগ, ৰাজ আৰু ধযত

আেপানােলাকৰ সহভাগী মই যাহন, ঈ ৰৰ বাক আৰু যীচুৰ সা ৰ

কাৰেণ পা নােমেৰ ীপত আিছেলাঁ। ১০ মই ভুৰ িদনত আ াত

আিছেলাঁ; মাৰ পাছফােল তূৰীৰ মাতৰ দেৰ বৰ মাত িনেলাঁ। ১১ তােত

তওঁ ক’ ল, “তুিম িয দশন পাৱা, সইেবাৰ পিুথৰ ৰাত িলিখ, ইিফচ,

ণুা, পগাম, থয়ুাতীৰা, চাি , িফলােদলিফয়া আৰু লায়িদেকয়া, এই

সাত ম লীৈল পঠাই িদবা৷” ১২ তােত মাক কথা কাৱা সই ক ৰ

চাবৈল ঘিুৰেলাঁ আৰু তােত মই সাণৰ সাতটা দীপাধাৰ দিখেলাঁ। ১৩

আৰু সই দীপাধাৰ কইটাৰ মাজত মা হৰ পু ৰ িনিচনা এজনক দখা

পােলাঁ; তওঁৰ ব ভিৰৈলেক িপ া আৰু বু সাণৰ টঙািলেৰ ব া। ১৪

তওঁৰ মৰু আৰু চুিল, বগা মষৰ নাম আৰু িহমৰ িনিচনা বগা; তওঁৰ চ

অি িশখাৰ তুল ; ১৫ তওঁৰ চৰণ চ চকীয়া িপতলৰ িনিচনা, এেকবােৰ

অি শালত মসণৃ কৰা িপতলৰ িনিচনা আৰু তওঁৰ ক , ি গিতত

বাগিৰ থকা পানীৰ িনিচনা আিছল। ১৬ তওঁৰ সাঁ হাতত সােতাটা তৰা

আিছল; তওঁৰ মখুৰ পৰা ধৰীয়া চাকা তেৰাৱাল এখন ওলাইিছল৷

তওঁৰ মখু ম ল িজিলিক আিছল, এেকবােৰ সূযৰ পৰা িনগত হাৱা

পাহৰৰ দেৰ শি শালী আিছল। ১৭ যিতয়া মই তওঁক দিখিছেলাঁ,

তিতয়া মৰা মা হৰ িনিচনা হ তওঁৰ চৰণত পিৰেলাঁ। তােত তওঁ িনজৰ

সাঁ হাত মাৰ গাত িদ ক’ ল, “ভয় নকিৰবা৷ মই থম আৰু শষ, ১৮

আৰু জীয়াই থকা জন৷ মই মতৃ হ’ লা, িক ু চাৱা, িচৰকালৈলেক জীৱ

হ আেছাঁ; মতুৃ আৰু মতৃ লাকৰ চািবেবােৰা মাৰ হাতত আেছ। (aiōn

g165, Hadēs g86) ১৯ গিতেক তুিম িক দিখলা, এিতয়া িক আেছ আৰু

ইয়াৰ পাছত এই ঠাইত িক ঘিটব, এই সকেলােবাৰ িলখা। ২০ মাৰ সাঁ

হাতত িয সােতাটা তৰা দিখলা, তাৰ পতু অথ এই য, সই সােতাটা

তৰাই হেছ সাত ম লীৰ দূত আৰু সই সােতাটা দীপাধােৰই হেছ সাত

ম লী”।

২ ইিফচত থকা ম লীৰ দূতৈল তুিম এই কথা িলখাঃ “এই সকেলা কথা

সই জনৰ, িয জেন িনজৰ সাঁ হাতত সােতাটা তৰা ধাৰণ কেৰ; আৰু

িয জেন সােতাটা সাণৰ দীপাধাৰৰ মাজত অহা‐ যাৱা কেৰ, তওঁ এই

কথা কয়, ২ তামাৰ কম, পিৰ ম আৰু ধয মই জােনা, য, তুিম

সকলক সিহব নাৱাৰা; িয সকেল িনজেক পাঁচিন বােল, িক ু পাঁচিন

নহয়, তওঁেলাকক পৰী া কিৰ অসত পালা৷ ৩ তামাৰ ধযশীলতাৰ

ািয় মই জােনা, তুিম মাৰ নামৰ কাৰেণ গ আছা আৰু া হাৱা

নাই। ৪ িক ু তামাৰ িবৰেু মাৰ কথা আেছ, তুিম তামাৰ থম ম

এিৰলা। ৫ এেতেক তুিম ক’ৰ পৰা পিৰলা, তাক সাঁৱৰণ কৰা। মন‐

পালটন কৰা আৰু থেম কৰা কাযেক তুিম কৰা। যিদ মন‐পালটন নকৰা,

তেনহেল মই তামাৰ ওচৰৈল আিহম আৰু তামাৰ দীপাধাৰা িনজ ঠাইৰ

পৰা ানচু ত কিৰম। ৬ িক ু এটা ণ তামাৰ আেছ নীকলাইতীয়া

সকেল িয কম কেৰ, সইেবাৰক তুিম ঘণৃা কৰা; মেয়া সইেবাৰ ঘণৃা

কেৰাঁ। ৭ যিদ তামাৰ কাণ আেছ, তেনহেল ম লীেবাৰৈল আ া িক

কেছ সয়া না। িয জেন জয় কেৰ, তওঁক মই ঈ ৰৰ পৰমেদশত

থকা জীৱন‐ব ৃ ৰ ফল ভাজন কিৰবৈল িদম।” ৮ আৰু ণুাত থকা

ম লীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ িয জন থম আৰু শষ; িয জন মিৰল

আৰু পনুৰিু ত হ’ল, তেৱঁ এইেবাৰ কথা কেল, ৯ “মই জােনা তামাৰ

শেভাগ আৰু দিৰ তা (িক ু তুিম ধনী) আৰু এই িন া, িযেবােৰ কয়,

তওঁেলাক ই দী (িক ু নহয়, তওঁেলাক চয়তানৰ ান)। ১০ তামাৰ

আস খেভাগৈল ভয় নকিৰবা। চাৱা! তামােলাকৰ পৰী াৰ অেথ,

চয়তােন তামােলাকৰ কােনা কােনাক ব ীশালত পলাবৈল উদ ত

আেছ, তােত দহ িদনৈল তামােলাকৰ শ হ’ব৷ তুিম মতুৃ পয িব াসী

হ থাকা; তােত মই জীৱনৰপূ িকৰীিট তামাক িদম। ১১ যিদ তামাৰ কাণ

আেছ, ম লীেবাৰৈল আ াই িক কেছ না। িয জেন জয় কেৰ, তওঁৰ

ি তীয় মতুৃ ৰ াৰা হািন নহব”। ১২ পগামত থকা ম লীৰ দূতৈল এই কথা

িলখাঃ “িয জনৰ ধৰীয়া চাকা তেৰাৱাল আেছ, তওঁ এই কথা কয়,

১৩ মই জােনা তুিম ক’ত িনবাস কিৰছা; য’ত চয়তানৰ িসংহাসন আেছ,

তুিম তােত িনবাস কিৰছা৷ তথািপ তুিম মাৰ নাম িনিবড় ভােব ধাৰণ

কিৰলা আৰু তামাৰ িব াসত মাক অ ীকাৰ নকিৰলা। তাত তিতয়া

চয়তােন িনবাস কিৰিছল৷ িযিদনা মাৰ সা ী আি পাক বধ কৰা হিছল,

সইিদনা মাৰ িব াসেযাগ আিছলা। ১৪ িক ু তামাৰ িবৰেু মাৰ

িকছুমান কথা আেছ ‐ তুিম িকছুমান লাকক ৰািখছা, িয সকেল িনিবড়

ভােব িবিলয়মৰ িশ া ধিৰ আেছ; িয জেন ই ােয়লৰ স ান সকলৰ

আগত িবিঘিন পলাবৈল বালাকক িশ া িদিছল। সইদেৰ তওঁেলােক

মিূতৰ স খুত বিলদান কৰা সাদ খাইিছল আৰু ব িভচাৰ কিৰিছল।

১৫ এেকদেৰ তুিমও িকছুমান লাকক ৰািখছা, িয সকেল নীকলাইতীয়া

সকলৰ িশ াক িনিবড় ভােব ধিৰ ৰািখেছ। ১৬ এেতেক মন‐পালটন

কৰা, যিদ নকৰা; মই তামাৰ ওচৰত আিহবৈল পলম নকিৰম আৰু

তামােলাকৰ িবৰেু মই মখুৰ পৰা ওেলাৱা তেৰাৱােলেৰ যু কিৰম। ১৭

যিদ তামাৰ কাণ আেছ, ম লীেবাৰৈল আ াই িক কেছ না। িয জেন

জয় কেৰ, তওঁক মই পতু মা া িদম; আৰু এিট বগা িশেলা তওঁক িদম;

সই িশলৰ ওপৰত এিট নতুন নামিলখা আেছ, হণ কৰা জনৰ িবেন

আন কােনও সই নাম নাজােন”। ১৮আৰু থয়ুাতীৰাত থকা ম লীৰ

দূতৈল এই কথা িলখাঃ “িয জনৰ চ অি িশখাৰ িনিচনা আৰু চৰণ ঘঁিহ

চ চকীয়া কৰা িপতলৰ িনিচনা, সই জনা ঈ ৰৰ পু ই এই কথা কয়,

১৯ তুিম কৰা কম ‐ তামাৰ ম, িব াস, সৱা আৰু তামাৰ সিহ ু

ধযশীলতা মই জােনা; সা িতক তামাৰ িয পিৰচযা, সয়াও থম

কমতৈক অিধক। ২০ তথািপ তামাৰ িবৰেু মাৰ কথা আেছ ‐ িয জনীেয়

িনজেক ভাববািদনী বিুল কয়, সই ঈেজবল মিহলাক তুিম সহন কিৰ

আছা। সই মিহলাই মাৰ দাস সকলক ব িভচাৰ কিৰবৈল িশকােল আৰু

মিূতৈল বিলদান কৰা সাদ খাবৈল িদ ভুল পেথ পিৰচালনা কিৰেল। ২১

মন‐পালটন কিৰবৈল মই তওঁক সময় িদেলাঁ, িক ু তওঁ িনজ ব িভচাৰৰ

পৰা মন পালটাবৈল ই া নকেৰ। ২২ চাৱা, মই তওঁক ৰাগশয াত

পলাম; আৰু িয সকেল তওঁেৰ সেত ব িভচাৰ কেৰ, তওঁেলাকক মহা‐

শত পলাম; যিদেহ তওঁেলােক সই মিহলাই কৰা কমৰ পৰা মন‐

পালটন নকেৰ। ২৩ মতুৃ ৰ াৰাই মই তওঁৰ স ান সকলক আঘাত

কিৰম; তােত মই য মন আৰু দয়ৰ অ স ানকাৰী, সই িবষেয় সকেলা

ম লীেয় জািনব; আৰু তামােলাকৰ েত ক জনেকা িনজ িনজ কমৰ
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দেৰ িতফল িদম। ২৪ িক ু থয়ুাতীৰাত অৱিশ থকা তামােলাকৰ

িয সকেল এই িশ া হণ কৰা নাই আৰু িকছুমােন কাৱা চয়তানৰ

গভীৰ িবষয়েবাৰক তামােলাকৰ িয সকেল নাজানা, তওঁেলাকক মই

কওঁ‐ তামােলাকৰ ওপৰত মই আন কােনা ভাৰ িনিদওঁ, ২৫ িক ু

তামােলাকৰ িয আেছ, মই নােহাঁমােন, তাক ধিৰ ৰাখা। ২৬ িয জেন জয়

কিৰ শষৈলেক মাৰ কমেবাৰ পালন কেৰ, মই যেনৈক িপতৰৃ পৰা

পােলাঁ, সইদেৰ তওঁক জািতেবাৰৰ ওপৰত অিধকাৰ িদম; ২৭ তােত

মাৰৰ পা যেনৈক ডাখৰ ডাখৰ হয়, তেনৈক তওঁ লাহাৰ দে েৰ

তওঁেলাকক ভািঙ টু ৰা‐টু ৰ কিৰব৷ ২৮আৰু মই িয দেৰ িপতৰৃ পৰা

হণ কিৰেলাঁ, সইদেৰ মই তওঁক ভাতীয় তৰািদম। ২৯ ম লীেবাৰৈল

আ াই িয কথা কেছ, যাৰ কাণ আেছ, তওঁ তাক নক”।

৩ চাি থকা ম লীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ “িয জেন ঈ ৰৰ সাত

আ া আৰু সােতাটা তৰা ধাৰণ কিৰ আেছ, তওঁ এই কথা কয়,

তুিম কৰা কম মই জােনা, তুিম য জীয়াই আছা, তাত এটা খ ািত আেছ;

িক ু তুিম মতৃ। ২ জা ত হাৱা আৰু িয আেছ বলৱান কৰা, িক ু তুিম

চতুিদেশ মৰা; কাৰণ মাৰ ঈ ৰৰ দিৃ ত তামাৰ কােনা কায মই পণূ

সমা নাপােলাঁ। ৩ এেতেক তুিম িক হণ কিৰলা আৰু িনলা, সইেবাৰ

সাঁৱৰণ কৰা, পালন কৰা আৰু মন পালেটাৱা। কাৰণ তুিম যিদ জা ত

নােহাৱা, তেনহেল মই চাৰৰ িনিচনাৈক আিহম, আৰু কান সময়ত মই

তামাৰ িবৰেু আিহম, সই িবষেয় তুিম নাজািনবা। ৪ িক ু িয সকেল

িনজৰ কােপাৰ মিলন নকিৰেল, এেন িকছুমান লাকৰ নাম চাি ত আেছ।

তওঁেলােক মাৰ সেত অহা‐ যাৱা কিৰব, তওঁৰ কােপাৰ বগা আৰু

তওঁেলাক মাৰ যাগ । ৫ িয জেন জয় কেৰ তেৱাঁ সইদেৰ বগা বে েৰ

িবভূিষত হ’ব; আৰু মই জীৱন পু কৰ পৰা তওঁৰ নাম মাহািৰ চাম;

মাৰ িপতৰৃ স খুত আৰু দূত সকলৰ স খুত মই তওঁৰ নাম ীকাৰ

কিৰম। ৬ যিদ তামাৰ কাণ আেছ, ম লী সমহূৈল আ াই কাৱা কথা

না”। ৭ িফলােদলিফয়াত থকা ম লীৰ দূতৈল এই কথা িলখাঃ “িয জন

পিব আৰু সত , তওঁ এই কথা কয় িয জেন দায়দুৰ চািব ধাৰণ কিৰ

আেছ, িয জেন মিলেল কােনও ব নকিৰব আৰু ব কিৰেল কােনও

নেমিলব। ৮ তামাৰ কম মই জােনা৷ চাৱা, িয ৱাৰ কােনও ব কিৰব

নাৱােৰ, এেন এখন মলা ৱাৰ তামাৰ স খুত িদেলাঁ৷ মই জােনা য,

তামাৰ অলপ শি থকােতা মাৰ বাক পালন কিৰ, মাৰ নাম অ ীকাৰ

নকিৰলা। ৯ চাৱা! চয়তানৰ সমাজৰ িয লাক সকেল িনজেক ই দী

বােল, িক ু ই দী নহয়, বৰং িমছাৈকেয় কয়; এেন ৱা মা হক উপি ত

কৰাই মই তামাৰ চৰণত িণপাত কৰাম, তােত মই য তামাক ম

কিৰেলাঁ, সই িবষেয় তওঁেলােক জািনব। ১০ তুিম মাৰ ধযৰ কথা

সহন কিৰ পালন কৰাত, িয পৰী াৰ কাল পিৃথৱী িনবাসী সকলক পৰী া

কিৰবৰ কাৰেণ, গােটই জগতৰ ওপৰৈল আিহবৈল উদ ত আেছ, সই

কালৰ পৰা মেয়া তামাক ৰ া কিৰম। ১১ মই বগাই গ আেছাঁ; তামাৰ

িকৰীিট যন কােনও নলয়, এই কাৰেণ তামাৰ িয আেছ, সইিখিনেক

ধিৰ ৰাখা। ১২ িয জেন জয় কেৰ, তওঁক মাৰ ঈ ৰৰ মি ৰত থকা

ৰপূ কিৰম, তওঁ তাৰ পৰা কিতয়াও বািহৰৈল নাযাব৷ তওঁৰ

ওপৰত মাৰ ঈ ৰৰ নাম িলিখম আৰু মাৰ ঈ ৰৰ নগৰৰ (িয নতুন

িযৰচূােলম, গৰ মাৰ ঈ ৰৰ ওচৰৰ পৰা নািমব), নাম আৰু িনজৰ নতুন

নাম িলিখম। ১৩ িয জনৰ কাণ আেছ, ম লীেবাৰৈল আ াই কাৱা

কথা তওঁ নক”। ১৪ আৰু লায়িদেকয়াত থকা ম লীৰ দূতৈল এই

কথা িলখাঃ “িয জন আেমন, িয জন িব াসী আৰু সত সা ী, িয জন

ঈ ৰৰ সিৃ ৰ আিদ, তওঁ এই কথা কয়, ১৫ মই তুিম কৰা কম জােনা,

তুিম চঁচা নােহাৱা, তপেতা নােহাৱা। তুিম হয় চঁচা, নহয় তপত হাৱা

ভাল আিছল। ১৬ এইদেৰ তপেতা নােহাৱা, চঁচাও নােহাৱা, কৱল

মীয়া হাৱাৰ বােব মই িনজ মখুৰ পৰা তামাক বঁিতয়াই পলাবৈল

উদ ত হ আেছাঁ। ১৭ কাৰণ তুিম কছা, মই ধনী, ধন সাঁিচেলা, মাৰ

এেকােৰ অভাৱ নাই; িক ু তুিমেয়ই য দয়া নােপাৱা, িদনহীন, দিৰ ,

অ আৰু উল , তাক নাজানা। ১৮এেতেক মই তামাক এই পৰামশ

িদেছাঁ য, তুিম ধনী হ’বৈল, জইুত খপা সাণ আৰু তামাৰ উল তাৰ লাজ

কািশত নহ’বৈল, ব াি ত হ’বৈল বগা ব আৰু দিৃ পাবৰ কাৰেণ,

চ ত সািনবৈল চ ৰ মলম, এই সকেলােক মাৰ পৰা িকনা৷ ১৯ িয

সকলক মই ম কেৰাঁ, সই সকেলােৱ কেনৈক জীৱন‐ধাৰণ কৰা

উিচত, তাৰ বােব মই তওঁেলাকক অ েযাগ কেৰাঁ আৰু শাি িদওঁ। এই

কাৰেণ তুিম উেদ াগী হ মন পালেটাৱা। ২০ চাৱা, মই ৱাৰত িথয়

হ টু িৰয়াই থােকাঁ৷ কােনােৱ যিদ মাৰ মাত িন ৱাৰ মিল িদেয়,

তেনহেল মই তওঁৰ গহৃৈল আিহম আৰু তওঁৰ সেত মই ভাজন কিৰম,

আৰু তেৱাঁ মােৰ সেত ভাজন কিৰব। ২১ মই িনেজ যেনৈক জয়

কিৰেমাৰ িপতৰৃ সেত তওঁৰ িসংহাসনত বিহেলাঁ, তেনৈক িয জেন জয়

কেৰ, তওঁেকা মােৰ সেত মাৰ িসংহাসনত মই বিহবৈল িদম। ২২ িয

জনৰ কাণ আেছ, ম লীেবাৰৈল আ াই কাৱা কথা তওঁ নক”।

৪ সই সকেলাৰ পাছত মই চাই দিখেলাঁ, গত এখন ৱাৰ মলা আেছ

আৰু মােৰ সেত কথা হাৱা, তূৰীৰ মাতৰ দেৰ, িয মাত মই থেম

িনিছেলাঁ, তেন মােতেৰ কােনাবাই ক’ ল, “ইয়াৈল উিঠ আহা; ইয়াৰ

পাছত িয িয ঘিটব লােগ, সইেবাৰ মই তামাক দখৱুাম”। ২ তিতয়াই

মই আ াত আিছেলাঁ আৰু মই দখা পােলাঁ, গত এখন িসংহাসন াপন

কৰা আিছল, তােত কােনা এজন লাক বিহ আিছল৷ ৩ সই বিহ থকা

জন দিখবৈল য কা আৰু চা ীয়া মিণৰ িনিচনা৷ সই িসংহাসনৰ

চািৰওফােল এখন ৰামধ আিছল, সই ৰামধ খন দিখবৈল মৰকত

মিণৰ িনিচনা আিছল৷ ৪ সই িসংহাসন খনৰ চািৰওফােল চৗিবশ খন

িসংহাসন আিছল; সই িসংহাসনেবাৰৰ ওপৰত বগা ব আৰু মৰুত সাণৰ

িকৰীিট িপ া চৗিবশ জন পিৰচাৰক বিহ আিছল। ৫ সই িসংহাসনৰ পৰা

িবজলুীৰ দেৰ মাত আৰু মঘ‐গ ন ওলাইিছল; সই িসংহাসনৰ আগত

িল থকা অি ৰ সােতাটা দীপ আিছল, আৰু সইেবােৰই আিছল ঈ ৰৰ

সাত আ া৷ ৬ সই িসংহাসনৰ স খুত এখন িটকৰ দেৰ সমু

আিছল। সই িসংহাসনৰ চািৰওফােল চািৰ াণী আিছল, তওঁেলাকৰ

আগফাল আৰু পাছফাল চ েৰই পিৰপণূ আিছল। ৭ থম াণী িসংহৰ

িনিচনা, ি তীয় াণী দামিুৰৰ িনিচনা, ততৃীয় াণী মা হৰ িনিচনা মখু

থকা আৰু চতুথ াণী উিড় ফুৰা ঈগল প ীৰ িনিচনা আিছল। ৮ সই

চািৰ াণীৰ েত কৰ ছয় খনৈক ডউকা আৰু সই াণীেবাৰৰ বািহেৰ

িভতেৰ চ েৰই পিৰপণূ আিছল৷ তওঁেলােক অিবৰাম িদেন‐ৰািতেয়

এই বিুল ক থােক, ‘পিব , পিব , পিব ভু পৰেম ৰ, সকেলােৰ

ওপৰত শাসনকতা, িয জন আিছল, এিতয়াও আেছ আৰু আিহবলগীয়া

জন৷’ ৯ যিতয়া সই াণীেবােৰ িচৰকাল িসংহাসনত বহা সই জীিৱত

জনৰ মিহমা, সমাদৰ আৰু ধ বাদ কিৰব, (aiōn g165) ১০ তিতয়া

সই চৗিবশ জন পিৰচাৰেক িসংহাসনত বহা জনৰ আগত দ ৱৎ হ

িচৰকাল জীিৱত জনৰ আগত িণপাত কিৰ, সই িসংহাসনৰ আগত

তওঁেলাকৰ িকৰীিটেবাৰ পলাই ক’ব, (aiōn g165) ১১ “ হ আমাৰ ভু,

আমাৰ ঈ ৰ, তুিমেয়ই মিহমা, সমাদৰ আৰু পৰা ম পাৱাৰ যাগ ;

িকয়েনা তুিমেয়ই সকেলােক িজলা, তামাৰ ই াৰ কাৰেণ সকেলােবাৰ

আেছ, আৰু সকেলােবাৰ স ৃ হ’ল।”

৫ তিতয়া মই দিখেলাঁ, সই জনৰ সাঁ হােত িসংহাসনত এজন বিহ

আেছ, এটা পিুথৰ ৰা আগফােল আৰু পাছফােল িলখা আৰু সােতাটা

ছােবেৰ ছাব মৰা আিছল৷ ২ মই এজন ভাৱশালী দূত দিখেলাঁ; তওঁ

বৰ মােতেৰ এই কথা ঘাষণা কিৰেল, “এেন কান ব ি আেছ িয জেন

এই ৰােটা খিুলব আৰু তাৰ ছাবেবাৰ মিলবৰ বােব উপযু ”? ৩ গত

বা পিৃথৱীত বা পিৃথৱীৰ তলত থকা কােনও সই ৰা মিলব বা সই

পিুথ খন পিঢ়ব নাৱািৰেল। ৪ তিতয়া মই অেনক ন কিৰেলাঁ,

কাৰণ সই ৰােটা মিল পিঢ়বৈল কােনা এজন যাগ ব ি পাৱা

নগ’ল। ৫ িক ু সই পিৰচাৰক সকলৰ এজেন মাক ক’ ল, “তুিম ন

নকিৰবা; চাৱা! িয জন িযহূদা ফদৰ িসংহ আৰু দায়দুৰ মলূ ৰপূ, তওঁ

জয়যু হ সই ৰা আৰু তাৰ সােতাটা ছাব মিলবৈল সমথ হ’ল”।

৬ তিতয়া মই সই িসংহাসনৰ আৰু চািৰ জীিৱত াণীৰ মাজত আৰু
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সই পিৰচাৰক সকলৰ মাজত, হত হাৱাৰ িনিচনা মৰ‐ পাৱািল এটা

িথয় হ থকা দিখেলাঁ; তওঁৰ সােতাটা িশং আৰু সােতাটা চ আিছল ‐

এইেবাৰ পিৃথৱীৰ সকেলা ঠাইেত পেঠাৱা সােতাটা ঈ ৰৰ আ া। ৭

তওঁ আিহ িসংহাসনত বিহ থকা জনৰ সাঁ হাতৰ পৰা সই ৰােটা ল’ ল৷

৮ যিতয়া তওঁ সই ৰােটা ল’ ল তিতয়া জীিৱত াণী চািৰটা আৰু

সই চৗিবশ জন পিৰচাৰেক িনেজ মৰ‐ পাৱািল জনৰ স খুৈল আিহ

উবিুৰ হ পিৰল৷ তেখত সকলৰ হাতত গাইপিত বীণা আৰু পিব লাক

সকলৰ াথনা ৰপূ গি ধেূপেৰ পিৰপণূ সাণৰ বািট আিছল। ৯

আৰু তেখত সকেল এিট নতুন গীত গােল: “ ৰােটা ল’বৈল আৰু তাৰ

ছাব মিলবৈল আপিুন যাগ ৷ িকয়েনা আপিুন হত হ’ল আৰু আেপানাৰ

তজৰ সেত আপিুন ঈ ৰৰ কাৰেণ সই সকেলা জািতেবাৰৰ মাজৰ পৰা

িতেটা ফদ, ভাষা, মা হ আৰু জািতক িকিনেল ৷ ১০আৰু আমাৰ ঈ ৰৰ

সৱাৰ উে েশ তওঁেলাকক ৰাজ ৰপূ আৰু পেুৰািহত পািতেল, তােত

তওঁেলােক পিৃথৱীৰ ওপৰত ৰাজ কিৰব”। ১১ তিতয়া মই চাওেত সই

িসংহাসনৰ চািৰওফােল অেনক গৰ দূতৰ মাত িনেলাঁ; তওঁেলাকৰ

সংখ া 20,00,00,000 আিছল; তওঁেলাকৰ সেত সই জীিৱত াণী

চািৰটা আৰু পিৰচাৰক সকেলা আিছল৷ ১২ তওঁেলাক সকেলােৱ বৰ

মােতেৰ ক’ ল, “হত হাৱা িয মৰ‐ পাৱািল, তেৱঁই পৰা মী, ধন, ান,

শি , সমাদৰ, মিহমা আৰু শংসা পাৱাৰ যাগ ”। ১৩আৰু গত,

পিৃথৱীত, পিৃথৱীৰ তলত আৰু সাগৰত িয সকেলা স ৃ ব আেছ সই

সকেলােৱ কাৱা িনেলাঁ, “িসংহাসনত বিহ থকা জন আৰু মৰ‐ পাৱািল

জনৰ শংসা, মযদা, মিহমা আৰু পৰা ম িচৰকাল হওক”। (aiōn g165)

১৪আৰু সই জীিৱত াণী চািৰটাই ক’ ল, “আেমন”! আৰু সই পিৰচাৰক

সকেল সমিপত হ মািটত পিৰ আৰাধনা কিৰেল’।

৬ পাছত মই সই মৰ‐ পাৱািল জেন সােতাটা ছাব মলা দিখেলাঁ

আৰু তিতয়া সই চািৰ জীিৱত াণীৰ কােনা এটাই মঘৰ িনিচনা

গৰিজ উঠা মােতেৰ কাৱা িনেলাঁ, “আহা”! ২ তিতয়া মই চাওেত

সই ঠাইত এটা বগা ঘাঁৰা দিখেলাঁ আৰু তাৰ অ ােৰাহী জনৰ হাতত

এখন ধ আিছল, আৰু তওঁক এটা িকৰীিট িদয়া হ’ল; তােত তওঁ জয়

লাভ কেৰাঁতাৰ দেৰ জয় কিৰবৈল ওলাই গ’ল। ৩ যিতয়া সই মৰ‐

পাৱািলেয় ি তীয় ছাবেটা মিলেল, তিতয়া মই ি তীয় জীিৱত াণীেটাক

কাৱা িনেলাঁ, “আহা”! ৪ তিতয়া আৰু এটা ঘাঁৰা ওলাল, িস জইুৰ

দেৰ ৰঙা আৰু মা হেবােৰ পৰ েৰ যােত বধ কিৰব সই কাৰেণ তাত

উঠা জনক পিৃথৱীৰ পৰা শাি দূৰ কিৰবৈল িদয়া হ’ল; এই অ ােৰাহী

জনক এখন বহৃৎ আকাৰৰ তেৰাৱাল িদয়া হ’ল। ৫ যিতয়া তওঁ ততৃীয়

ছাবেটা মিলেল, তিতয়া ততৃীয় াণীেটাক এই বিুল কাৱা িনেলাঁ

“আহা”! তিতয়া মই এটা ক’লা ঘাঁৰা দিখেলাঁ; আৰু তাত উঠা জনৰ

হাতত এখন পা া আিছল। ৬ পাছত সই চািৰ জীিৱত াণীৰ মাজৰ

পৰা ওেলাৱা মাতৰ দেৰ, এই কথা মই িনেলা, বােল, “এেসৰ ঘঁ

ধানৰ মলূ এক আধিল; িতিন সৰ যৱ ধানৰ মলূ এক আধিল; িক ু

তল আৰু া াৰসৰ হািন নকিৰবা”। ৭ যিতয়া তওঁ চতুথ ছাবেটা

মিলেল, তিতয়া চতুথ াণীেটাক এই বিুল কাৱা িনেলাঁ, “আহা”! ৮

তিতয়া মই এটা অ ল বৰণৰ ঘাঁৰা দিখেলাঁ; তাৰ ওপৰত উঠা জনৰ

নাম মতুৃ ; আৰু পৰেলাক তাৰ পােছ পােছ আিহ আিছল। তওঁেলাকক

িদয়া তেৰাৱােলেৰ আকাল, মতুৃ আৰু পিৃথৱীৰ বনৰীয়া জ ুৰ াৰাই বধ

কিৰবৈল পিৃথৱীৰ চািৰভাগৰ এভাগৰ ওপৰত সই উভয়ক মতা িদয়া

হ’ল। (Hadēs g86) ৯ যিতয়া মৰ‐ পাৱািলেটােৱ প ম ছাব মিলেল,

তিতয়া সই গীয় বিদৰ তলত, িয লাক সকল ঈ ৰৰ বাক আৰু িনেজ

পাৱা সা ৰ কাৰেণ হত হিছল, তওঁেলাকৰ জীৱা া দিখেলাঁ। ১০

তওঁেলােক বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’ ল, “ হ সকেলােৰ শাসনকতা, পিব

আৰু সত ভু, সাধ‐িবচাৰ কিৰবৈল আৰু পিৃথৱীত বাস কৰা সকলক

আমাৰ ৰ পাতৰ িতফল িদবৈল, তুিম িকমান কাল পলম কিৰবা?” ১১

তিতয়া তওঁেলাকৰ েত ক জনক বগা ব িদয়া হ’ল আৰু তওঁেলাকক

এই কথা কাৱা হ’ল য, যিতয়াৈল তওঁেলাকৰ সহদাস, ভাই আৰু

ভনী সকলক তওঁেলাকৰ িনিচনাৈক বধ কৰা নহ’ব, আৰু সই সকেলা

সংখ া পৰু নােহাৱাৈলেক, তওঁেলােক অলপ কাল া হব লািগব। ১২

পাছত তওঁ যিতয়া ষ ছাবেটা মিলেল, মই চাই দিখেলাঁ য মহা‐

ভুিমক হবৈল ধিৰেল; আৰু নামৰ চট কােপাৰৰ িনিচনা য ক’লা

হ’ল; চ গােটইেটা তজৰ িনিচনা হ’ল। ১৩আৰু বৰ বতােহ লেৰাৱা

িডমৰু গছৰ অপঁইতা িট সিৰ পৰাৰ দেৰ আকাশৰ তৰােবাৰ পিৃথৱীত

পিৰবৈল ধিৰেল৷ ১৪আকাশম ল িৰওৱা পিুথৰ দেৰ লু হ’ল; আটাই

পবত আৰু ীপেবাৰক িনজ িনজ ঠাইৰ পৰা লেৰাৱা হ’ল। ১৫ তিতয়া

পিৃথৱীৰ সকেলা ৰজা, ধান লাক, সনাপিত, ধনৱ আৰু বলৱ ,

দাস আৰু াধীন লাক সকেল হাত আৰু পবতৰ িশলৰ মাজত িনজক

লু ৱাই ৰািখেল৷ ১৬ তােত সই পবত আৰু িশলেবাৰক তওঁেলােক

ক’ ল, “আমাৰ ওপৰত পিৰ, সই িসংহাসনত বিহ থকা জনৰ স খুৰ পৰা

আৰু মৰ‐ পাৱািল জনৰ াধৰ পৰা আমাক লু ৱাই ৰাখা; ১৭ িকয়েনা

তওঁেলাকৰ াধৰ সই মহা‐িদন আিহল আৰু সইিদন কােন সিহব

পােৰ?”

৭ তাৰ পাছত পিৃথৱী বা সাগৰ বা কােনা গছৰ ওপৰত বতাহ যন

নবলায়, এই কাৰেণ পিৃথৱীৰ চািৰ বায়ু ধিৰ, পিৃথৱীৰ চািৰ চুকত

িথয় হ থকা চািৰ জন গৰ দূত দিখেলাঁ। ২ পাছত আৰু এজন দূতক,

জীৱনময় ঈ ৰৰ ছাব ল, পবূ িদশৰ পৰা উিঠ অহা দিখেলাঁ৷ তওঁ বৰ

মােতেৰ িৰিঙয়াই, পিৃথৱী আৰু সাগৰক অিন কিৰবৈল মতা পাৱা সই

চািৰ জন দূতক ক’ ল, ৩ “আিম িনজ ঈ ৰৰ দাস সকলৰ কপালত ছাব

নামােৰাঁ মােন, তামােলােক পিৃথৱী বা সাগৰ বা গছ‐গছিনেবাৰক অিন

নকিৰবা৷” ৪ পাছত সই ছাব মৰা সকলৰ সংখ া িনেলা: ই ােয়লৰ

সকেলা ফদৰ মেুঠ এক লাখ চৗৱাি শ হাজাৰ ছাব মৰা হ’ল: ৫ ‘িযহূদা

ফদৰ ছাব মৰা বাৰ হাজাৰ, ৰেুবনৰ ফদৰ মৰা বাৰ হাজাৰ, গাদৰ ফদৰ

বাৰ হাজাৰ, ৬আেচৰ ফদৰ বাৰ হাজাৰ, ন ালী ফদৰ বাৰ হাজাৰ,

মনিচ ফদৰ বাৰ হাজাৰ, ৭ িচিমেয়ান ফদৰ বাৰ হাজাৰ, লবী ফদৰ বাৰ

হাজাৰ, ইচাখৰ ফদৰ বাৰ হাজাৰ, ৮জবলূনূ ফদৰ বাৰ হাজাৰ, যােচফ

ফদৰ বাৰ হাজাৰ, িব ামীন ফদৰ ছাব মৰা বাৰ হাজাৰ’। ৯ এইেবাৰৰ

পাছত মই চাই দিখেলাঁ য, কােনও গিণব নােৱাৰা এক বৰ লাক

সকল, য’ত সকেলা জািত, ফদ, লাক আৰু ভাষাৰ, বগা ব িপি আৰু

হাতত খজৰু পাত ল সই িসংহাসন আৰু মৰ‐ পাৱািল জনৰ আগত িথয়

হ আিছল; ১০আৰু তওঁেলােক বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’ ল, “পিৰ াণ

িসংহাসনত বিহ থকা আমাৰ ঈ ৰৰ আৰু মৰ‐ পাৱািলৰ।” ১১আৰু

সকেলা গৰ দূেত সই িসংহাসনৰ পিৰচাৰক সকলৰ আৰু চািৰ জীিৱত

াণীৰ চািৰওফােল িথয় হ আিছল; আৰু তিতয়া তওঁেলােক িসংহাসনৰ

আগত সমপণ কিৰ মািটত মৰু দাৱাই, ঈ ৰক আৰাধনা কিৰেল, ১২

আৰু ক’ ল, “আেমন! শংসা, মিহমা, ান, ধ বাদ, সমাদৰ, পৰা ম

আৰু শি িচৰকাল আমাৰ ঈ ৰৰ িত হওক! আেমন৷” (aiōn g165) ১৩

তিতয়া সই পিৰচাৰক সকলৰ এজেন মাক িধেল, “বগা ব িপ া

এওঁেলাক কান আৰু ক’ৰ পৰা আিহল?” ১৪ তিতয়া মই তওঁক ক’ লা,

“ হ মাৰ ভু, আপিুন জােন”। তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “এওঁেলাক

সই মহা‐ শৰ পৰা অহা লাক; এওঁেলােক মৰ‐ পাৱািলৰ তেজেৰ

িনজ ব ধইু বগা কিৰেল। ১৫ এই কাৰেণ, এওঁেলােক ঈ ৰৰ িসংহাসনৰ

আগত আেছ, আৰু িদেন‐ৰািতেয় তওঁৰ মি ৰত তওঁৰ আৰাধনা কেৰ৷

আৰু িসংহাসনত বহা জনাই এওঁেলাকৰ ওপৰত িনজ ত ু তিৰব। ১৬

এওঁেলাকৰ আৰু কিতয়াও ভাক‐িপয়াহ নালািগব; এওঁেলাকৰ গাত ৰ’দ

বা কােনা পাৰা তাপ নপিৰব৷ ১৭ িকয়েনা িসংহাসনৰ মাজত থকা মৰ‐

পাৱািল জেন এওঁেলাকক চৰাব, আৰু জীৱনময় জলৰ ভুমকুৰ ওচৰৈল

িনব, আৰু ঈ েৰ এওঁেলাকৰ চ ৰ পৰা আটাই চ েলা মিচ চাব।”

৮ পাছত তওঁ স ম ছাব মেলােত, গত ায় আধা ঘ ামান

িন তােৰ পিৰপণূ হ’ল। ২আৰু ঈ ৰৰ আগত িথয় হ থকা িয

সাত জন গৰ দূতক দিখেলাঁ; তওঁেলাকক সােতাটা তূৰী িদয়া হ’ল। ৩

পাছত সাণৰ ধপূবািত লাৱা আন এজন দূত আিহ বিদৰ ওচৰত উপি ত

হ’ল; আৰু িসংহাসনৰ আগত থকা সাণৰ বিদৰ ওপৰত পিব লাক



কািশত বাক677

সকেল াথনাত লাবৈল, তওঁক ভােলমান ধপূ িদয়া হ’ল। ৪ তােত

পিব লাক সকলৰ াথনােৰ সেত দূতৰ হাতৰ পৰা ধপূৰ ধুঁৱা ঈ ৰৰ

স খুৈল উিঠল। ৫ পােছ দূেত ধপূবািত ল, তাত বিদৰ পৰা জইু ভৰাই

লেল৷ তিতয়া তওঁ এইেবাৰ পিৃথৱীৈল পলাই িদেল, তােত মঘ‐গ ন,

গাজিন, িবজলুী আৰু ভুিমক হ’ল। ৬ পাছত সােতাটা তুৰী লাৱা এই

সাত জন গৰ দূেত তূৰী বজাবৈল িনজক যু ত কিৰেল। ৭ পাছত থম

জন গৰ দূেত বজাওঁেত, তজ িমহিল কৰা িশল আৰু জইু উপি ত হ’ল৷

সইেবাৰক পিৃথৱীৈল পেলাৱা হ’ল; তােত পিৃথৱীৰ িতিন ভাগৰ এভাগ

পাৰা হ’ল, গছেৰা িতিন ভাগৰ এভাগ পাৰা হ’ল আৰু সকেলা কচা

তেৃণা পাৰা হ’ল। ৮ পাছত ি তীয় দূেত বজাওঁেত অি েৰ িল থকা মহা‐

প তৰ িনিচনা িকবা এটা সাগৰত পেলাৱা হ’ল৷ তােত সাগৰৰ িতিন

ভাগৰ এভাগ তজ হ’ল ৯আৰু সাগৰত থকা স ৃ ব ৰ িভতৰৰ জীৱ‐জ ু

িতিন ভাগৰ এভাগ মিৰল, জাহাজেবাৰেৰা িতিন ভাগৰ এভাগ ন হ’ল।

১০ পাছত ততৃীয় দূেত বজাওঁেত, আিৰয়াৰ িনিচনা িল থকা এটা বৰ তৰা

আকাশৰ পৰা খিহ, নদীৰ িতিন ভাগৰ এভাগত আৰু জলৰ ভুমকুেবাৰত

পিৰল। ১১ সই তৰাৰ নাম নাগদানা৷ তােত জলৰ িতিন ভাগৰ এভাগ

নাগদানা হ’ল আৰু পানী িততা হাৱাত সই পানীৰ কাৰেণ অেনক মা হ

মিৰল। ১২ পাছত চতুথ দূেত বজাওঁেত, য ৰ িতিন ভাগৰ এভাগ, চ ৰ

িতিন ভাগৰ এভাগ আৰু তৰােবাৰেৰা িতিন ভাগৰ এভাগ যন আ াৰ

হ’ল; আৰু িদনৰ িতিন ভাগৰ এভাগ পাহৰ নাইিকয়া হয় আৰু ৰািতেৰা

সইৰপূ হয়, এই কাৰেণ সইেবাৰৰ েত কৰ িতিন ভাগৰ এভাগ আঘাত

া হ’ল। ১৩ পাছত মই চাওেত চাওেত, এটা ঈগল প ীেয় আকাশৰ

মাজত উিৰ উিৰ বৰ মােতেৰ এই কথা কাৱা িনেলাঁ, “িয িতিন জন

দূেত তূৰী বজাবৈল উদ ত আেছ, তওঁেলাকৰ সই অৱিশ তূৰী‐ নীত

পিৃথৱীত বাস কৰা লাক সকলৰ স াপ, স াপ, স াপ হ’ব”।

৯ তিতয়া প ম দূেত তওঁৰ তূৰী বজােল৷ আকাশৰ পৰা পিৃথৱীৈল

পৰা এটা তৰা দিখবৈল পােলাঁ৷ অগাধ ঠাইৰ ৰ চািব তওঁক িদয়া

হ’ল। (Abyssos g12) ২তােত তওঁ সই অগাধ ঠাইৰ মেলােত, ৰ

পৰা বৰ অি ৰ ধুঁৱাৰ িনিচনাৈক ধুঁৱা উিঠল; তােত সই ৰ ধুঁৱােৰ

সূয আৰু আকাশ অ কাৰময় হ’ল। (Abyssos g12) ৩ সই ধুঁৱাৰ পৰা

কচুৱা ফিৰংেবাৰ পিৃথৱীত ওলাল; আৰু সইেবাৰক, পিৃথৱীৰ কঁেকাৰা‐

িবছাৰ মতাৰ িনিচনা মতা িদয়া হ’ল। ৪আৰু পিৃথৱীৰ কােনা তণৃ,

বা কােনা কচা শাক বা কােনা গছ অিন নকিৰ, িয সকলৰ কপালত

ঈ ৰৰ ছাব নাই, অকল তেন লাক সকলক অিন কিৰবৈল সইেবাৰক

কাৱা হ’ল। ৫ সই লাক সকলক বধ কিৰবৈল তওঁেলাকক অ মিত

িদয়া হাৱা নাই, িক ু লাক সকলক পাঁচ মাহৈলেক যাতনা িদবৰ বােব,

সইেবাৰক মতা িদয়া হ’ল। কঁেকাৰা‐িবছাই মা হক িব াত যেন

যাতনা, সইেবােৰ িদয়া যাতনাও তেন। ৬ সই কালত লাক সকেল

মতুৃ ক িবচািৰব, িক ু কােনামেত তাক নাপাব; তওঁেলােক মিৰবৈল

আকাং া কিৰব, িক ু মতুৃ তওঁেলাকৰ পৰা পলাব। ৭ সই ফিৰংেবাৰৰ

আকৃিত, যু ৰ অেথ সি ত কৰা ঘাঁৰাৰ িনিচনা৷ তওঁেলাকৰ মৰুত

সাণৰ িকৰীিট থকা যন দখা যায় আৰু িসহঁতৰ মখু মা হৰ মখুৰ িনিচনা।

৮ মিহলাৰ চুিলৰ িনিচনা িসহঁতৰ চুিল আিছল; িসহঁতৰ দাঁত িসংহৰ দাঁতৰ

িনিচনা। ৯ লাহাৰ বু বিৰৰ িনিচনা িসহঁতৰ বু বিৰ আিছল; িসহঁতৰ

ডউকাৰ শ , ৰণৈল ল’িৰ যাৱা ঘাঁৰা লেগাৱা ৰথৰ শ ৰ িনিচনা। ১০

কঁেকাৰা‐িবছাৰ িনিচনা িসহঁতৰ নজ েলেৰ সেত আিছল; আৰু পাঁচ

মাহৈলেক মা হক অিন কিৰবৈল িসহঁতৰ মতা িসহঁতৰ নজত আিছল।

১১ অগাধ ঠাইৰ দূত িসহঁতৰ ওপৰত ৰজা আিছল৷ তাৰ নাম ই ী ভাষাত

আবে ান আৰু ীক ভাষাত আপ েুয়ান। (Abyssos g12) ১২ এই থম

স াপ গ’ল; চাৱা! ইয়াৰ পাছত এিতয়াও টা েযাগ আিহ আেছ৷ ১৩

পাছত ষ দূেত তওঁৰ তুৰী বজাওঁেত, ঈ ৰৰ আগত থকা সাণৰ বিদৰ

িশং কইটাৰ পৰা এটা মাত িনেলাঁ। ১৪ তাৰ পৰা কােনাবাই তূৰী লাৱা

সই ষ দূতক ক’ ল, “ফৰাৎ মহা‐নদীৰ ওপৰত িয চািৰ দূত ব আেছ,

তওঁেলাকক মিল িদয়া”। ১৫ তিতয়া লাক সকলৰ িতিন ভাগৰ এভাগক

বধ কিৰবৈল, িয চািৰ দূতক সই ঘ া, িদন, মাহ আৰু বছৰৰ কাৰেণ

যু ত কৰা হিছল, তওঁেলাকক মিল িদয়া হ’ল। ১৬আৰু ঘাঁৰাত উঠা

স ৰ সংখ া ই হাজাৰ লাখ আিছল৷ তওঁেলাকৰ সংখ া মই িনেলাঁ;

১৭আৰু দশনত মই সই ঘাঁৰােবাৰ আৰু তাত উিঠ থকা সকল, িয সকেল

চলাইিছল, এইৰেূপ দশন পােলাঁ: তওঁেলাকৰ বু বিৰ অি ময়, নীলবণ

আৰু গ কময়৷ আৰু ঘাঁৰােবাৰৰ মৰু, িসংহৰ মৰুৰ িনিচনা; সইেবাৰৰ

মখুৰ পৰা জইু, ধুঁৱা আৰু গ ক ওলায়। ১৮ সইেবাৰৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা

জইু, ধুঁৱা আৰু গ ক, এই িতিন উৎপাতৰ াৰাই মা হৰ িতিন ভাগৰ

এভাগ বধ কৰা হ’ল। ১৯ িকয়েনা সই ঘাঁৰােবাৰৰ মতা, িসহঁতৰ

মখুত আৰু নজত আেছ; কাৰণ িসহঁতৰ নজ সাপৰ িনিচনা আৰু মৰু

থকা; তােৰ িসহঁেত আঘাত কিৰ যাতনা িদেয়। ২০এই উৎপাতেবাৰৰ

াৰাই িয অৱিশ লাক সকলক বধ কৰা নহ’ল, তওঁেলােক দিখব,

িনব, আৰু ফুিৰব নাৱাৰা এেন সাণ, ৰপূ, িপতল, িশল আৰু কােঠেৰ

সজা মিূত আৰু দৱতােবাৰৰ পজূা কিৰবৈল নিৰবৰ অিভ ােয়েৰ িনজ

িনজ হােত কৰা কমৰ পৰা মন‐পালটন নকিৰেল। ২১ তওঁেলােক নৰ‐

বধ, মায়া কম, ব িভচাৰ, চুৰ, সইেবাৰৰ পৰাও মন‐পালটন নকিৰেল।

১০ তিতয়া আন এজন বলৱান দূতক মই গৰ পৰা নমা দিখেলাঁ।

তওঁ মেঘেৰ আবতৃ আৰু তওঁৰ মৰুত ৰামধ আিছল৷ তওঁৰ

মখু সূয ৰ িনিচনা, তওঁৰ ভিৰ অি ৰ িনিচনা। ২ তওঁৰ হাতত এটা

পিুথৰ সৰু ৰা আিছল আৰু তওঁ সাঁ ভিৰ সমু ত, বাওঁ ভিৰ মািটত

আিছল৷ ৩আৰু িসংহৰ গাজঁৰিনৰ দেৰ বৰ মােতেৰ িৰিঙয়ােল; তওঁ

িৰিঙয়াওঁেত, মঘ‐গ ন সােতাটাই মাত লগােল৷ ৪ সই সােতাটা মঘ‐

গ েন িৰিঙয়াওঁেত, মই িলিখবৈল উদ ত হ’ লাঁ; এেনেত এই আকাশী

বাণী িনেলাঁ, “ মঘ‐গ ন সােতাটাই িয িয ক’ ল, সইেবাৰ ছাব মািৰ

ৰািখবা৷ িনিলিখবা”। ৫ পাছত সমু আৰু মািটৰ ওপৰত িথয় হ আকাশৈল

িনজৰ সাঁ হাত দঙা এজন দূতক দিখেলাঁ, ৬আকাশম ল আৰু তাত িয

িয আেছ, পিৃথৱী আৰু তাত িয িয আেছ, সাগৰ আৰু তােতা িয িয আেছ,

সই সকেলােৰ সিৃ ক া িচৰকাল জীয়াই থকা িয জনা, সই জীৱ জনাৰ

নাম ল তওঁ শপত খােল য, “আৰু পলম নহ’ব৷ (aiōn g165) ৭ িক ু

স ম দূেত িযেটা সময়ত তূৰী বজাবৈল উদ ত হ’ব, সই িনৰ সময়ত,

ঈ ৰৰ িনগঢ়ূ‐ত , তওঁৰ দাস িয ভাববাদী সকল, তওঁেলাকক ঘাষণা

কিৰবৈল িদয়া ভ সংবাদ অ সােৰ িস হ’ব”। ৮ তিতয়া মই না সই

আকাশ‐বাণীেয় মােৰ সেত আেকৗ কথা হ ক’ ল, “সমু আৰু মািটৰ

ওপৰত িথয় হ থকা সই দূতৰ হাতত িয মলা পিুথৰ ৰা আেছ, তুিম গ

তাক লাৱা”। ৯ তােত মই সই দূতৰ ওচৰৈল গ পিুথৰ সৰু ৰােটা মাক

িদবৰ বােব তওঁক ক’ লা। তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “পিুথৰ ৰােটা

লাৱা আৰু ইয়াক খাই পেলাৱা; ই তামাৰ পট িততা হবৈল িদব, িক ু

তামাৰ মখুত ই মৗৰ দেৰ সাৱাদ লািগব”। ১০ তিতয়া মই দূতৰ হাতৰ

পৰা সই পিুথৰ সৰু ৰােটা ল তাক খােলাঁ৷ সেয় মাৰ মখুত মৗৰ

িনিচনা সাৱাদ লািগিছল; িক ু তাক খাৱাৰ পাছত, মাৰ পট িততা

হ’ল। ১১ পাছত মাক কাৱা হ’ল, “তুিম অেনক লাকৰ, সকেলা জািতৰ,

ভাষাৰ আৰু অেনক ৰজাৰ িবষেয় আেকৗ ভােবাি চাৰ কিৰব লািগব”।

১১ পাছত লাখিুটৰ িনিচনা এডাল নল মাক িদয়া হ’ল; আৰু মাক

কাৱা হ’ল, “উঠা, তুিম ঈ ৰৰ মি ৰ, য েবিদ আৰু সইেবাৰক

িণপাত কৰা সকলক জাখা। ২ িক ু মি ৰৰ বািহৰৰ চাতাল বাদ

িদবা, তাক জিুখবা; িকয়েনা তাক অনা‐ই দী সকলক িদয়া হ’ল৷ তােত

তওঁেলােক িৰ মাহৈলেক পিব নগৰ গচিকব। ৩ মাৰ জন

সা ীক মই মতা িদম; তােত তওঁেলােক মৰাপাতৰ চট িপি , এেহজাৰ

শ ষািঠ িদন ভােবাি চাৰ কিৰব।” ৪ তওঁেলাকৰ পিৃথৱীৰ ভুৰ

আগত িথয় হ থকা েজাপা জলফাই গছ আৰু টা দীপাধাৰ ৰপূ। ৫

তওঁেলাকক কােনােৱ যিদ অিন কিৰব খােজ, তেনহেল তওঁেলাকৰ

মখুৰ পৰা জইু ওলায় আৰু তওঁেলাকৰ শ েবাৰক াস কেৰ৷ কােনােৱ

যিদ তওঁেলাকক অিন কিৰব খিুজব, তেনহেল এেকদেৰ তওঁ হত

হ’ব লািগব। ৬ তওঁেলােক ভাববাণী কাৱা িদনত যন বৰষণু নবেষ,
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আকাশক ব কিৰবৈল তওঁেলাকৰ এেন মতা আেছ; আৰু িযমান বাৰ

পানীক তজ কিৰবৈল আৰু সকেলা উৎপােতেৰ পিৃথৱীক আঘাত কিৰবৈল

তওঁেলােক ই া কিৰব, িসমান বাৰ তেন কিৰবৈল তওঁেলাকৰ মতা

আেছ। ৭ তওঁেলােক যিতয়া িনজ সা সমা কিৰব, তিতয়া সই

অগাধ ঠাইৰ পৰা প উিঠ আিহব, িস তওঁেলাকৰ সেত যু কিৰ জয়

কিৰব। (Abyssos g12) ৮ তােত চেদাম আৰু িমচৰ এই আি ক নাম থকা

িয নগৰত তওঁেলাকৰ ভুক ু চত িদয়া হ’ল, সই মহা‐নগৰৰ আিলেত

তওঁেলাকৰ মৰা শৱ পিৰ থািকব। ৯ নানা লাক, ফদ, ভাষা আৰু

সকেলা জািতৰ লােক চােৰ িতিন িদনৈলেক তওঁেলাকৰ সই শৱ চাই

থািকব, তওঁেলাকৰ শৱ মদামত থবৈল অ মিত িনিদব। ১০আৰু পিৃথৱী

িনবাসী সকেল তওঁেলাকৰ ওপৰত আনি ত হ ৰং কিৰব আৰু ইজেন

িসজনৈল উপহাৰ পঠাব; িকয়েনা সই জেন পিৃথৱী িনবাসী সকলক

যাতনা িদিছল। ১১ চােৰ িতিন িদনৰ পাছত তওঁেলাকত ঈ ৰৰ পৰা জীৱ

আ া সােমাৱাত, তওঁেলাক আৰু মাৰ জন সা ীক মই মতা িদম;

তওঁেলােক িনজ িনজ ভিৰেৰ িথয় হ’ল; তােত িয সকেল তওঁেলাকক

চাই আিছল, তওঁেলাকৰ অিতশয় ভয় লািগল। ১২ পাছত তওঁেলােক

িনজৈল কাৱা এই মহা আকাশ‐বাণী িনেল, “ইয়াৈল তামােলাক উিঠ

আহা”! তােত তওঁেলাক মঘ‐ৰথত গৈল উিঠ গ’ল; আৰু তওঁেলাকৰ

শ সকেল তওঁেলাকৈল চাই আিছল৷ ১৩ সই ণেত বৰ ভুিমক

হ’ল; তােত নগৰৰ দহ ভাগৰ এভাগ পিৰল৷ সই ভুিমক ৰ াৰাই ায়

সাত হাজাৰ লাক হত হ’ল; আৰু অৱিশ সকেল ভয়ত গৰ ঈ ৰৰ

মিহমা ীকাৰ কিৰেল। ১৪ এই ি তীয় স াপ হ গ’ল, চাৱা! ততৃীয়

স াপ বগাই আিহেছ। ১৫ পাছত স ম দূেত তুৰী বজাওঁেত, গত

এইেবাৰ মহা‐বাণী হ’ল, বােল, “এই জগতৰ ৰাজ , আমাৰ ভুৰ আৰু

তওঁৰ ী ৰ হ’ল৷ আৰু তওঁ িচৰকাল ৰাজশাসন কিৰব”। (aiōn g165)

১৬ আৰু ঈ ৰৰ আগত িনজ িনজ িসংহাসনত বিহ থকা সই চৗিবশ

জন পিৰচাৰেক উবিুৰ হ পিৰ, ঈ ৰক িণপাত কিৰ, ১৭ তওঁেলােক

ক’ ল, “ হ ব মান, ভূত আৰু স শি মান ভু পৰেম ৰ, আিম তামাৰ

ধ বাদ কেৰাঁ; িকয়েনা তুিম িনজ পৰা ম ল, ৰাজ হণ কিৰলা। ১৮

আৰু অনা‐ই দী সকলৰ খং উিঠিছল, িক ু তামাৰ াধ উপি ত হ’ল

আৰু মতৃ সকলৰ সাধ‐িবচাৰৰ আৰু তামাৰ দাস ভাববাদী সকলক,

পিব লাক সকলক আৰু তামাৰ নামত ভয় কৰা সৰু বৰ সকেলােক

পৰু াৰ িদয়াৰ আৰু পিৃথৱী নাশকেবাৰক নাশ কিৰবৰ সময় উপি ত

হ’ল।” ১৯ পাছত গত থকা ঈ ৰৰ মি ৰৰ ৱাৰ যিতয়া মকুিল কৰা

হ’ল; তিতয়া তওঁৰ িবধানৰ িনয়ম‐চ ক দখা গ’ল৷ তােত িবজলুী,

গাজিন, মঘ‐গ ন, ভুিমক আৰু মহা‐িশলাবিৃ হ’ল।

১২ পাছত গত এটা মহৎ িচন দখা গ’ল: এজনী িতেৰাতা দখা

গ’ল; তওঁ কােপাৰৰ সেত য ক িপি িছল আৰু তওঁৰ ভিৰৰ

তলত চ আিছল আৰু তওঁ মৰুত বাৰটা তৰাৰ িকৰীিট িপি িছল৷ ২

তওঁ গভৱতী আিছল আৰু সৱ কিৰবৰ কাৰেণ সৱ‐ বদনােৰ পীিড়ত

হ আটাহ পািৰ আিছল। ৩আৰু গত আন এটা িচন দখা গ’ল: চাৱা!

তাত এটা ৰঙা বহৃৎ আকাৰৰ গন আিছল; তাৰ সাতটা মৰূ, দহটা িশং

আৰু মৰূত সাতটা িকৰীিট আিছল। ৪ তাৰ নেজ আকাশৰ তৰােবাৰৰ

িতিন ভাগৰ এভাগ টািন আিনেল আৰু পিৃথৱীত পলাই িদেল। সৱ

কিৰবৈল উদ ত হাৱা সই িতেৰাতাই সৱ কৰাৰ লেগ লেগ, সই

গেন তওঁৰ স ানক াস কিৰবৈল তওঁৰ আগত িথয় হ আিছল।

৫ পাছত সই িতেৰাতাই এিট পু স ান সৱ কিৰেল, তওঁ লাহাৰ

দে েৰ সকেলা জািতক শাসন কিৰব৷ সই পু ক ঈ ৰৰ আৰু তওঁৰ

িসংহাসনৰ ওচৰৈল তুিল িনয়া হ’ল; ৬আৰু সই িতেৰাতা এক হাজাৰ

শ ষািঠ িদনৈলেক িতপািলত হ’বৈল তওঁৰ বােব মৰু া ত ঈ ৰৰ

াৰাই যু ত কিৰ থাৱা িয ঠাই আিছল, সই ঠাইৈল পলাই গ’ল। ৭

এিতয়া গত যু হ’ল৷ মীখােয়ল আৰু তওঁৰ দূত সকেল সই গনৰ

সেত যু কিৰেল; সই গন আৰু তাৰ দূত সকেলও যু কিৰেল৷ ৮

িক ু সই গন যেথ শি শালী নােহাৱাত বেল নাৱািৰেল; সেয়েহ

গত িস আৰু তাৰ দূত সকেল অিধক সময় থািকবৰ বােব ঠাই নাপােল।

৯ সই গন, িয িদয়াবল আৰু চয়তান নােমেৰ িবখ াত; সই পৰুিণ

সােপ গােটই জগতৰ াি জ ায়, তাক পিৃথৱীৈল পেলাৱা হ’ল; আৰু

তাৰ দূত সকলেকা তাৰ লগেত পেলাৱা হ’ল। ১০ তিতয়া মই গত

বৰ মােতেৰ কাৱা এই বাণী িনেলাঁ: “এিতয়া পিৰ াণ, শি ‐ আৰু

ৰাজ , আমাৰ ঈ ৰৰ আৰু অিধকাৰ তওঁৰ অিভিষ জনৰ অথাৎ ী ৰ

হ’ল৷ িকয়েনা আমাৰ ভাই সকলৰ িয অপবাদেক িদেন‐ৰািতেয় আমাৰ

ঈ ৰৰ আগত তওঁেলাকৰ অপবাদ িদেয়, তাক পেলাৱা হ’ল। ১১

তওঁেলােক মৰ‐ পাৱািলৰ তজ আৰু িনজ িনজ সা ৰপূ বাক ৰ াৰাই

তাক জয় কিৰেল, তওঁেলােক মতুৃ পয িনজৰ জীৱনক ি য় ান কিৰ

ভালপায় নাথািকল। ১২ এই কাৰেণ, হ গ আৰু তাত িনবাস কৰা সকল,

তামােলােক আন কৰা! িক ু হ পিৃথৱী আৰু সমু , তামােলাকৰ

স াপ হ’ব; িকয়েনা চয়তান তামােলাকৰ তাৈল নািম গ’ল; আৰু তাৰ

কাল অলপ হাৱা দিখ িস অিত ু হেছ।” ১৩ পাছত সই গেন

দিখেল য তাক পিৃথৱীত পেলাৱা হ’ল, ইয়ােক দিখ পু সৱ কৰা

সই িতেৰাতাক িস তাড়না কিৰেল। ১৪ িক ু সই িতেৰাতাক মৰু া ৈল

উিৰ যাবৰ কাৰেণ ডাঙৰ ঈগল প ীৰ িনিচনা খন ডউকা িদয়া হ’ল;

সই ঠাইত, সই সাপৰ স খুৰ পৰা ৈৰত এক কাল, ই কাল আৰু

আধা কালৈলেক তওঁ িতপািলত হয়। ১৫ পাছত সই গেন সই

িতেৰাতাক ল কিৰ তাৰ মখুৰ পৰা নদীৰ পানীৰ িনিচনা জল বাহ

বাবাই িদেল; সই পানীৰ সাঁত এেনদেৰ ব আিহল যােত তাইক উটুৱাই

িনব পােৰ৷ ১৬ িক ু পিৃথৱীেয় সই িতেৰাতাক উপকাৰ কিৰেল৷ িনজৰ

মখু মিলেল, আৰু গেন মখুৰ পৰা উিলয়াই পেঠাৱা সই নদী াস

কিৰেল। ১৭ তােত সই িতেৰাতাৈল সই গনৰ খং উিঠল, আৰু তওঁৰ

বংশৰ অৱিশ লাক, িয সকেল ঈ ৰৰ আ া পালন কেৰ আৰু যীচুৰ

সা ধাৰণ কেৰ; সই লাক সকলৰ সেত যু কিৰবৈল গ’ল৷

১৩ তিতয়া সই গন গ সমু ৰ তীৰত িথয় হ’ল। তিতয়া মই

সাগৰৰ পৰা এটা প ক উঠা দিখেলাঁ৷ তাৰ দেহাটা িশং, সােতাটা

মৰূ আিছল৷ তাৰ িশঙত দেহাটা িকৰীিট আৰু মৰূত ঈ ৰক িন া কৰা

িকছুমান নাম িলখা আিছল। ২ সই িয প মই দিখেলাঁ, িস নাহৰফুটুকী

বাঘৰ িনিচনা আিছল৷ তাৰ ভিৰ ভালকুৰ িনিচনা আৰু িসংহৰ মখুৰ িনিচনা

তাৰ মখু৷ সই গেন িনজৰ শি সই প ক িদেল, আৰু তাৰ িনজৰ

িসংহাসন আৰু মতা চলাবৈল অিধকােৰা তাক িদেল৷ ৩ পাছত প ৰ

মৰূেবাৰৰ মাজৰ এটা মৰূত মৰাৈক কটা এটা ঘা যন দিখেলাঁ; িক ু সই

মতুৃ জনক ঘা কৰা হ’ল, ইয়ােক দিখ গােটই জগত খেন সই প ৰ

কথাত আচিৰত মািনেল আৰু তাক অ সৰণ কিৰেল। ৪ তােত সকেলােৱ

সই গনেকা িণপাত কিৰেল, িকয়েনা িস প ক িনজৰ মতা িদেল,

আৰু তওঁেলােক প েকা িণপাত কিৰ ক’ ল, “এই প ৰ তুল কান

আেছ, আৰু ইয়ােৰ সেত কােন যু কিৰব পােৰ?” ৫ সই প ক বৰ

বৰ কথা কবৈল আৰু ঈ ৰক িন া কৰা বাক কাৱা মখু িদয়া হ’ল৷

িবয়াি শ মাহৈলেক কায কিৰবৈল তাক মতা িদয়া হ’ল। ৬ তােত সই

প েৱ িনজ মখু মিল ঈ ৰৰ িবৰেু িন া কিৰব ধিৰেল, তওঁৰ নাম,

তওঁৰ বাস ান আৰু তওঁৰ সেত িনবাস কৰা গিনবাসী সকেলােক

িন া কিৰবৈল ধিৰেল। ৭ সই প ক পিব লাকৰ সেত যু কিৰবৈল

আৰু তওঁেলাকক জয় কিৰবৈল তাক শি িদয়া হ’ল। ইয়াৰ উপিৰ

সকেলা ফদ, লাক, ভাষা আৰু সকেলা জািতৰ ওপৰত তাক অিধকাৰ

িদয়া হ’ল। ৮ তােত জগত াপনৰ পু েৰ পৰা হত হাৱা সই মৰ‐

পাৱািলৰ জীৱন পু কত িয সকলৰ নাম িলখা নাই, পিৃথৱী িনবাসী সই

সকেলা লােক তাক িণপাত কিৰব। ৯ কােৰাবাৰ যিদ কাণ আেছ, তওঁ

নক। ১০ কােনােৱ যিদ ব ী অৱ াৰ কাৰেণ হয়, তওঁ ব ী অৱ াৈল

যাব৷ কােনােৱ যিদ তেৰাৱােলেৰ বধ কেৰ, তেৱাঁ তেৰাৱােলেৰ হত

হ’ব লািগব। ইয়াত পিব লাক সকলৰ ধয আৰু িব াস আেছ। ১১

তাৰ পাছত মই আন এটা গনক পিৃথৱীৰ পৰা উঠা দিখেলাঁ। তাৰ

মৰ‐ পাৱািলৰ িনিচনা টা িশং আেছ আৰু িস গনৰ দেৰ কথা কয়৷

১২ িস এই থম প েটাৰ সকেলা অিধকাৰ, থম প েটাৰ উপি েত
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পালন কেৰ আৰু িয থম প ৰ মতুৃ জনক ঘা কৰা হ’ল, সই প ক

পিৃথৱী আৰু তাত িনবাস কৰা সকেলােক িণপাত কিৰবৈল বাধ কৰােল।

১৩ িস নানা আেলৗিকক িচন দখৱুায়; এেন িক, লাক সকলৰ সা ােত

গৰ পৰা পিৃথৱীৈল অি নমায়৷ ১৪ এইদেৰ সই প ৰ সা ােত িয িয

িচন দখৱুাবৈল তাক মতা িদয়া হ’ল, তাৰ াৰাই িস পিৃথৱীত বাস

কৰা সকলক াি জ ায়; িবেশষৈক, িয প তেৰাৱালৰ আঘাতৰ ঘা

পােয়া জীয়াই উিঠল, সই প ৰ এটা িতমিূত িন াণ কিৰবৈল পিৃথৱী

িনবাসী সকলক ক’ ল। ১৫ তাক সই প ৰ িতমিূতত াণ‐বায়ু িদবৈল

মতা িদয়া হ’ল, যােত সই িতমিূতেয় কথা ক’ব পােৰ আৰু সই

প ৰ িতমিূতক িণপাত নকৰা সকলক যন বধ কৰাৰ আেদশ িদব

পােৰ৷ ১৬ তােত িস ৰু হীন আৰু মতাশালী, ধনী আৰু দিৰ , াধীন

আৰু দাস, েত কেৰ সাঁ হাতত বা কপালত এটা িবেশষ িচ ৰ ছাব

লবৈল বাধ কৰােল; ১৭ িয সকলৰ সই প ৰ ছাব, অথাৎ সই প ৰ

নাম, বা তাৰ নামৰ সংখ া নাই, তাক এেন কিৰেল য, তওঁ িকনা‐ বচা

কৰােতা অস ৱ হ’ল৷ ১৮ ইয়াত ানৰ কথা আেছ; যিদ কােৰাবাৰ বিু

আেছ, তওঁ সই প ৰ সংখ া গণনা কৰক; িকয়েনা এইেটা এজন মা হৰ

সংখ া৷ তওঁৰ সংখ া হ’ল ছয় শ ছয়ষি ।

১৪ তাৰ পাছত মই চাই দিখেলাঁ, সই মৰ‐ পাৱািল িচেয়ান পবতৰ

ওপৰত িথয় হ আিছল৷ তওঁৰ সেত এক লাখ চৗৱাি শ হাজাৰ

লাক আিছল; তওঁেলাকৰ কপালত তওঁৰ নাম আৰু তওঁৰ িপতেৃৰা নাম

িলখা আিছল। ২ মই গৰ পৰা এটা মাত িনেলা, সই মাত অগাধ

জলৰ দেৰ আৰু ৱল মঘ‐গ নৰ শ ৰ িনিচনা আিছল৷ মই না সই

মাত, বীণা বজাওঁতা সকেল িনজ িনজ বীণাত বেজাৱা মাতৰ িনিচনাও

আিছল৷ ৩ তওঁেলােক সই িসংহাসনৰ স খূত থকা সই চািৰ াণী

আৰু পিৰচাৰক সকলৰ আগত এটা নতুন গীত গােল; পিৃথৱীৰ পৰা িকিন

লাৱা এই এক লাখ চৗৱাি শ হাজাৰ লাকৰ বািহেৰ আন কােনােৱ সই

গীত িশিকব নাৱািৰেল। ৪ তওঁেলাক িতেৰাতা সকলৰ স ত কলিুষত

হাৱা নাই; কাৰণ তওঁেলাক অৈমথনু। সই মৰ‐ পাৱািল য’ লেক যায়,

তওঁেলােকা তওঁৰ পােছ পােছ তাৈল যায়৷ ঈ ৰৰ সই মৰ‐ পাৱািলৰ

উে েশ থম ফল িহচােপ তওঁেলাকক ম ষ সকলৰ মাজৰ পৰা

িকিন লাৱা হ’ল। ৫ তওঁেলাকৰ মখুত কােনা িমছা কথা পাৱা নগ’ল;

তওঁেলাক িনেদাষী। ৬ পাছত আকাশৰ মাজত আন এজন গৰ দূতক

উিড় ফুৰা দিখেলাঁ; তওঁ পিৃথৱীত বসিত কৰা লাক সকলৰ ওচৰত,

পিৃথৱীৰ সকেলা জািত, ফদ, ভাষা আৰু সাধাৰণ লাক সকলৰ আগত

চাৰ কিৰবৈল তওঁৰ লগত অন কলীয়া ভবাতা আিছল৷ (aiōnios

g166) ৭ তওঁ বৰ মােতেৰ ক’ ল, “ঈ ৰক ভয় কৰা আৰু তওঁৰ মিহমা

ীকাৰ কৰা; িকয়েনা তওঁৰ সাধ‐িবচাৰৰ সময় আিহল৷ িয জেন গ,

পিৃথৱী, সাগৰ, জলৰ ভুমকুেবাৰ, এই সকেলােৰ সিৃ কিৰেল, সই

জন সিৃ ক াক আৰাধনা কৰা।” ৮ তাৰ পাছত থম গৰ দূত জনক

অ সৰণ কিৰ ি তীয় দূত এজেন ক’ ল, “িয বািবেল িনজ ব িভচাৰৰ

াধৰপূ া াৰস সকেলা জািতক পান কৰাইিছল, সই মহা‐বািবল

পিৰল, পিৰল।” ৯ পাছত আন এজন ততৃীয় গৰ দূেত, তওঁেলাকৰ

পােছ পােছ আিহ বৰ মােতেৰ ক’ ল, “ কােনােৱ যিদ সই প আৰু

তাৰ িতমিূতক িণপাত কেৰ আৰু িনজৰ কপালত বা হাতত ছাব লয়,

১০ তেনহেল ঈ ৰৰ কাপৰ পান‐পা ত িয াধৰপূ া াৰস িমহিল

নােহাৱাৈক যু তাই ৰখা হেছ, তাক তওঁ পান কিৰব লািগব৷ িয ব ি েয়

সই পান কিৰব, তওঁ পিব গৰ পিব দূত সকলৰ সা ােত আৰু সই

মৰ‐ পাৱািলৰ সা ােত জইু আৰু গ কত যাতনা পাব৷ ১১ তওঁেলাকৰ

যাতনাৰ ধাৱাঁ িচৰকাল উিঠ থািকব৷ সই প আৰু তাৰ িতমিূতক

আৰাধনা কৰা সকলৰ আৰু িয কােনােৱ তাৰ নামৰ ছাব লয়, সই সকলৰ

িদেন‐ৰািতেয় এেকা িজৰিণ নাই। (aiōn g165) ১২ ইয়ােক পিব লাক

সকলৰ দীঘসিহ ু ধয বিুল কাৱা হয়, িয সকেল ঈ ৰৰ আ া আৰু

যীচুত থকা িব াস পালন কেৰ৷” ১৩ পাছত এই আকাশ‐বাণী িনেলাঁ,

“িলখা: এিতয়াৰ পৰা িয সকেল ভুত মেৰ, সই মতৃসকল ধ ৷” “হয়”,

আ াই কেছ, “ তওঁেলােক িনজ িনজ পিৰ মৰ পৰা িজৰিণ পাব; িকয়েনা

তওঁেলাকৰ কম তওঁেলাকৰ অ গামী।” ১৪ পাছত মই চাই বগা মঘ

আৰু তাৰ ওপৰত মা হৰ পু ৰ িনিচনা এজনক বিহ থকা দিখেলাঁ৷ তওঁৰ

মৰূত সাণৰ িকৰীিট আৰু হাতত চাকা কািচ আিছল। ১৫ পাছত মি ৰৰ

পৰা আন এজন গৰ দূত ওলাই, মঘত বিহ থকা জনক বৰৈক িৰিঙয়াই

ক’ ল, “ তামাৰ কািচ লগাই শস দাৱা৷ িকয়েনা দাবৰ সময় হ’ল; কাৰণ

পিৃথৱীত শস পিক খৰখৰীয়া হ’ল৷” ১৬ তিতয়া মঘত বিহ থকা জেন

পিৃথৱীত কািচ লগােল; তােত পিৃথৱীৰ শস দাৱা হ’ল। ১৭ পাছত গত

থকা মি ৰৰ পৰা আন এজন গৰ দূত ওলাল; তওঁৰ হাতেতা এখন

চাকা কািচ আিছল। ১৮ পাছত আন এজন গৰ দূত য েবিদৰ পৰা

ওলাল, জইুৰ ওপৰত তওঁক মতা হিছল৷ তওঁ সই চাকা কািচ

লাৱা জনক বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’ ল, “ তামাৰ চাকা কািচ লগাই

পিৃথৱীৰ া ালতাৰ থাকেবাৰ কািট গােটাৱা; িকয়েনা তাৰ িট ভালৈক

পিকল।” ১৯ তােত সই গৰ দূেত পিৃথৱীত িনজৰ কািচ লগাই, পিৃথৱীৰ

া ালতাৰ থাপােবাৰ কািট গাটাই, ঈ ৰৰ াধৰপূ মহা পৰাশালত

পলাই িদেল। ২০ নগৰৰ বািহৰত সই পৰাশাল গচকাত, শালৰ পৰা

তজ ওলাই, ঘাঁৰাৰ লকামৰ সমান ওখ হ, শ মাইলতেক িবয়িপ

গ’ল।

১৫ তিতয়া মই গত আন এটা মহা‐আচিৰত িচন অথাৎ সােতাটা

উৎপাতৰ ওপৰত মতা পাৱা সাত জন দূত দিখেলাঁ;

সইেবােৰই শষ উৎপাত; িকয়েনা সইেবাৰত ঈ ৰৰ াধ সমা

হয়। ২ পাছত জইুেৰ িমহিল হাৱা এখন দপণ যন সমু দিখেলাঁ; আৰু

িয সকল সই প আৰু তাৰ িতমিূত আৰু তাৰ নামৰ ন ৰৰ ওপৰত

জয়যু হ’ল, তওঁেলাকক ঈ ৰৰ বীণা ল সই দপণৰ িনিচনা সমু ৰ

পাৰত িথয় হ থকা দিখেলাঁ; ৩ সই লাক সকেল ঈ ৰৰ দাস, মািচৰ

গীত আৰু সই মৰ‐ পাৱািলৰ গীত গান কিৰ ক’ ল, “আেপানাৰ কম

মহৎ আৰু আচিৰত, সকেলােৰ ওপৰত শাসন কৰা, হ ভু পৰেম ৰ৷ হ

িচৰ ায়ী ৰজা, আেপানাৰ পথ ায় আৰু সত ৷ ৪আেপানাক কােন ভয়

নকিৰব, হ ভু আৰু কােন আেপানাৰ নাম শংসা নকিৰব? িকয়েনা

কৱল আপিুন পিব ; সকেলা জািতেয় আেপানাৰ আগত আিহ আেপানাক

আৰাধনা কিৰব৷ িকয়েনা আেপানাৰ ায় িবধান কািশত কৰা হ’ল৷” ৫

তাৰ পাছত মই দিখেলাঁ, সই অিত পিব ঠাইত থকা সা ‐ত ুৰ মি ৰ

গত মলা হ’ল; ৬ সই অিত পিব ঠাইৰ পৰা সই সােতাটা উৎপাতৰ

ওপৰত মতা পাৱা সাত জন দূত ওলাল; তওঁেলাক আৰু উ ল

মিণেৰ িবভূিষত আৰু সাণৰ টঙািলেৰ তওঁেলাকৰ বু ব া আিছল। ৭

পাছত সই চািৰ জীিৱত াণীৰ এটাই সই সাত জন দূতক িচৰকাল

জীয়াই থকা ঈ ৰৰ ােধেৰ পৰু হাৱা সােতাটা সাণৰ বািট িদেল।

(aiōn g165) ৮ ঈ ৰৰ তাপ আৰু পৰা মৰ পৰা উৎপ হাৱা ধাৱাঁেৰ

মি ৰ পিৰপণূ হ’ল; আৰু সই সাত জন দূতৰ সােতাটা উৎপাত সমা

নােহাৱাৈলেক কােনও সই মি ৰত সামাব নাৱািৰেল।

১৬ পাছত পিব মি ৰৰ পৰা এটা মহা‐বাণী কাৱা িনেলা আৰু

সই সাত জন দূতৈল এইদেৰ কেল, “ তামােলােক যাৱা আৰু

ঈ ৰৰ াধৰ সই সােতাটা বািট পিৃথৱীত বািক িদয়া।” ২ তিতয়া থম

জন দূেত গ পিৃথৱীত িনজৰ বািট বািক িদেল; তােত সই প ৰ ছাব থকা

আৰু তাৰ িতমিূতক িণপাত কৰা লাক সকলৰ গাত জঘ আৰু শ‐

দায়ক িবষম ঘা হ’ল। ৩ ি তীয় জন দূেত সাগৰত িনজৰ বািট বািক িদেল;

তােত সেয় মতৃ লাকৰ তজৰ িনিচনা হ’ল; আৰু সাগৰত থকা আটাই

জীিৱত াণী মিৰল। ৪ ততৃীয় জন দূেত নদী আৰু জলৰ ভুমকুেবাৰত

িনজৰ বািট বািক িদেল; তােত সেয় তজ হ ব গ’ল। ৫ তিতয়া জলৰ

দূত জনক এই কথা কাৱা িনেলাঁ, “তুিম ায়ৱান, িয জন আেছ আৰু িয

জন আিছল, সই জন পিব , িকয়েনা তুিম এেন সাধ‐িবচাৰ উপিনত

কিৰলা। ৬ িযেহতু তওঁেলােক তামাৰ পিব লাক আৰু ভাববাদী সকলৰ

ৰ পাত কিৰেল, সেয়েহ তুিমও তওঁেলাকক পান কিৰবৈল তজ িদলা;

তওঁেলাক ইয়াৰ যাগ ৷” ৭ পাছত মই বিদেয় এই কথা কাৱা িনেলাঁ,
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“হয়, হ সকেলােৰ ওপৰত শাসন কৰা ভু পৰেম ৰ, তামাৰ িবচাৰ‐

আ ােবাৰ সত আৰু ায়।” ৮ চতুথ দূত জেন য ৰ ওপৰত িনজৰ বািট

বািক িদেল; আৰু মা হক জইুেৰ তািপত কিৰবৈল তওঁক মতা িদয়া

হ’ল। ৯ তিতয়া মা হেবােৰ বৰ তােপেৰ তািপত হ, এইেবাৰ উৎপাতৰ

ওপৰত মতা থকা ঈ ৰৰ নামক িন া কিৰেল৷ িসহঁেত তওঁৰ মিহমা

ীকাৰ নকিৰেল আৰু মন‐পালটন নকিৰেল। ১০ প ম দূত জেন প ৰ

িসংহাসনৰ ওপৰত িনজৰ বািট বািক িদেল; তােত তাৰ ৰাজ অ কাৰময়

হ’ল; আৰু তওঁেলােক মেনাক ত িনজ িনজ িজভা কামিুৰেল; ১১আৰু

িনজ িনজ বদনা আৰু ঘা বাৰৰ কাৰেণ গৰ ঈ ৰক িন া কিৰ িনজ

িনজ কমৰ পৰা মন‐পালটন নকিৰেল। ১২ ষ দূত জেন ফৰাৎ মহা‐নদীত

িনজৰ বািট বািক িদেল; তােত পবূ িদশৰ পৰা অহা ৰজা সকলৰ পথ

ত কিৰবৈল, সই নদীৰ পানী কাই গ’ল। ১৩ পাছত সই গনৰ

মখুৰ পৰা, প ৰ মখুৰ পৰা আৰু ভাঁিৰেকাৱা ভাববাদীৰ মখুৰ পৰা,

ভ িলৰ সদশৃ িতনটা অ িচ আ া ওেলাৱা দিখেলাঁ। ১৪ িকয়েনা িসহঁত

ভূতেবাৰৰ আ া, আচিৰত িচন দখৱুাওঁতা; িসহঁেত সবশি মান ঈ ৰৰ

সই মহা‐িদনৰ যু ৈল গােটই জগতৰ ৰজা সকলক গাট খৱুাবৰ কাৰেণ

তওঁেলাকৰ ওচৰৈল ওলাই গ’ল। ১৫ (মন কিৰবা! মই চাৰৰিনিচনাৈক

আিহম। ধ এেন লাক িয জেন িনজ গাত ব ৰািখজািগ থােক, যােত

তওঁ উল হ বািহৰৈল ওলাব নালােগ আৰু তওঁৰ লাজ আন লােক

দখা নাপায়।) ১৬ পাছত িসহঁেত ই ী ভাষাত হৰমািগে ান বালা এখন

ঠাইত ৰজা সকলক গাট খাৱােল। ১৭ স ম দূত জেন আকাশত িনজৰ

বািট বািক িদেল; তােত সই মি ৰ আৰু িসংহাসনৰ পৰা এই মহা‐

বাণী ওলাল, ‘এইেটা কৰা হ’ল৷’ ১৮ তিতয়া িবজলুী, ম মিন, মঘ‐

গ ন আৰু মহা‐ভুিমক হ’ল, তেন ভুিমক পিৃথৱীত ম ষ সিৃ হাৱা

িদনেৰ পৰা কিতয়াও হাৱা নািছল; এই ভুিমক অিত ভয়ানক আিছল৷

১৯ তােত মহা‐নগৰ খন িতিন ভাগত িবভ হ’ল আৰু অনা‐ই দী সকলৰ

নগৰেবাৰ পিৰল; আৰু ঈ ৰৰ চ াধৰপূ া াৰেসেৰ পিৰপণূ পান‐

পা সই মহান বািবলক িদবৈল, ঈ ৰৰ দিৃ েত তাক সাঁৱৰণ কৰা গ’ল।

২০আৰু আটাই ীপ নােহাৱা হ’ল, পবতেবােৰা পনুৰ পাৱা নগ’ল। ২১

আৰু মা হৰ ওপৰত, আকাশৰ পৰা এেমান এেমান গধৰুৰ মহা‐িশলাবিৃ

হ’ল; এই িশলা‐বিৃ ৰপূ উৎপাতৰ কাৰেণ মা েহ ঈ ৰক িন া কিৰেল;

িকয়েনা সই উৎপাত অিত ভয়ানক।

১৭ পাছত সই সােতাটা বািট লাৱা সাত জন দূতৰ এজন আিহল

আৰু মাক ক’ ল, “আহা, মই তামাক অেনক পানীৰ ওপৰত

বিহ থকা সই মহা‐ বশ াৰ দ দখৱুাওঁ, ২ তাইৰ সেত পিৃথৱীৰ ৰজা

সকেল ব িভচাৰ কিৰেল আৰু তাইৰ ব িভচাৰৰপূ া াৰসৰ াৰাই পিৃথৱী

িনবাসী সকলক মতলীয়া কৰা হ’ল।” ৩ তিতয়া দূত জেন মাক আ াত

মৰভূুিমৈল ল গ’ল; তােত ঈ ৰক িন া কৰা নােমেৰ পিৰপণূ হাৱা আৰু

সােতাটা মৰূ, দেহাটা িশং থকা এটা উ ল ৰঙা বৰণীয়া প ৰ ওপৰত বিহ

থকা এজনী মিহলা দিখেলাঁ। ৪ সই মিহলা গৰাকী বেঙনা বৰণীয়া আৰু

উ ল ৰঙা বৰণৰ ব িপ া, সাণ আৰু ব মলূ মিণ‐মু তাৰ অল াৰ

পিৰধান কৰা; তাইৰ হাতত িঘণলগীয়া ব আৰু তাইৰ ব িভচাৰৰপূ

মিলেৰ পিৰপণূ এক পান‐পা আিছল; ৫আৰু তাইৰ কপালত এই নাম

িলখা আিছল, সেয় িনগঢ়ূ‐ত , “মহান বািবল, পিৃথৱীৰ বশ া সকলৰ

আৰু িঘণলগীয়া ব ৰ মাত।ৃ” ৬ সই মিহলাক পিব লাক সকলৰ তজত

আৰু যীচুৰ সা ী সকলৰ তজত মতলীয়া হাৱা দিখেলাঁ৷ মই তাইক

দিখ অিত িব য় মািনেলাঁ। ৭ তােত সই দূেত মাক ক’ ল, “তুিম িকয়

িব য় মািনলা? সই িতেৰাতা আৰু তাইক ল ফুিৰ থকা সই সােতাটা

মৰু আৰু দেহাটা িশং থকা প ৰ িনগঢ়ূ‐ত মই তামাক বজুাই কম৷ ৮

তুিম িয প ক দিখলা, িস আিছল, িক ু স িত নাই; িস অগাধ ঠাইৰ

পৰা উিঠ পাছত িবনাশৰ ঠাইৈল যাবৰ বােব উদ ত হেছ; আৰু জগত

াপনেৰ পৰা জীৱন পু কত িয সকলৰ নাম িলখা নাই, এেন পিৃথৱী

িনবাসী সকেল যিতয়া সই প ক দিখব, তিতয়া িযেটা আিছল, স িত

নাই িক ু উপি ত হ’বলগীয়া, সইেটাক দিখ তওঁেলােক িব য় মািনব।

(Abyssos g12) ৯ ইয়াত বিুজ পাবৰ বােব ানী মনৰ েয়াজন। িযেবাৰৰ

ওপৰত সই মিহলা গৰাকী বিহ আেছ, সই সােতাটা মৰু হেছ সােতাটা

পবত; আৰু সইেবােৰই সাত জন ৰজাও৷ ১০ তওঁেলাকৰ পাঁচ জন

পিতত হ’ল, এজন বতমান আেছ, আৰু আন জন এিতয়াও অহা নাই;

িক ু আিহেলও তওঁ অলপ কালেহ থািকব। ১১আৰু িয প আিছল

িক ু স িত নাই, িস িনেজই অ ম ৰজা আৰু সই ণীেৰ সাত জনৰ

এজন; িস িবনাশৰ ঠাইৈল যাব। ১২আৰু তুিম দখা সই দেহাটা িশেঙই,

দহ জন ৰজা; তওঁেলােক এিতয়াও ৰাজ পাৱা নাই; িক ু এক ঘ াৰ

কাৰেণ সই প েৰ সেত সই কইজেনও ৰাজ অিধকাৰ পাব। ১৩

তওঁেলােক এক পৰামশ হ িনজৰ শি আৰু অিধকাৰ সই প ক িদব।

১৪ তওঁেলােক মৰ‐ পাৱািলৰ সেত যু কিৰব; িক ু মৰ‐ পাৱািলেয়

তওঁেলাকৰ ওপৰত জয় কিৰব; িকয়েনা তওঁ ভুেৰা ভু, ৰজােৰা ৰজা

আৰু তওঁৰ সেত থকা সকেলা আমি ত, মেনানীত আৰু িব াসী।” ১৫

সই দূত জেন মাক আেকৗ ক’ ল, “তুিম িয পানী দিখলা, অথাৎ য’ত

সই বশ া বিহ আেছ, সই পানীেবােৰই অেনক জা, সাধাৰণ লাক,

সকেলা জািত আৰু ভাষাৰ লাক সকল। ১৬ তুিম দখা সই দেহাটা িশং

আৰু প েৱ সই বশ াক িঘণ কিৰব৷ তাইক অনাথ আৰু উল কিৰ তাইৰ

মঙহ খাব আৰু তাইক স ণূৰেূপ জইুত পিুৰ পলাব। ১৭ িকয়েনা ঈ ৰৰ

বাক িস নােহাৱাৈল তওঁৰ মন পৰু কিৰবৈল আৰু এক মনৰ হ

তওঁেলাকৰ িনজ িনজ ৰাজ প ক িদবৰ বােব, ঈ েৰ তওঁেলাকৰ মনত

বিৃ জ ােল। ১৮ তুিম িয মিহলাক দিখলা, তাই পিৃথৱীৰ ৰজা সকলৰ

ওপৰত ৰাজ পাৱা সই মহা‐নগৰ।

১৮ এইেবাৰ ঘটনা ঘটাৰ পাছত মই আন এজন দূতক গৰ পৰা

নমা দিখেলাঁ; তওঁ অিধক অিধকাৰ পাৱা আৰু তওঁৰ তাপত

পিৃথৱী খন দীি ময় হ’ল। ২ তওঁ বলৱান মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’ ল,

“পিৰল, পিৰল সই বািবল মহা‐নগৰ! তাই ভূতেবাৰৰ বাস ান হ পিৰেছ

সকেলা অ িচ আ াৰ কয়দখানা আৰু আটাই অ িচ আৰু িঘণলগীয়া

চৰাই বাস কৰা ঠাই হ’ল। ৩ িকয়েনা সকেলা জািত তাইৰ ব িভচাৰৰ

াধৰপূ া াৰসৰ াৰাই পিতত হ’ল৷ আৰু পিৃথৱীৰ ৰজা সকেল তাইেৰ

সেত ব িভচাৰ কিৰেল, তাইৰ িবলািসতা শি ৰ ভাৱত পিৃথৱীৰ সদাগৰ

সকল ধনৱ হ’ল।” ৪ পাছত আন একআকাশ বাণীত এেনদেৰ কাৱা

িনেলাঁ, “ হ মাৰ লাক সকল, তামােলােক যন তাইৰ পৰা ওলাই

আহা যােত তামােলােক তাইৰ পাপৰ অংশীদাৰ নােহাৱা আৰু তাইৰ

উৎপাতৰ ভাগ নােপাৱা৷ ৫ িকয়েনা তাইৰ পাপ গৈল বিৃ পােল,

আৰু তাইৰ অপৰাধ ঈ েৰ সাঁৱৰণ কিৰেল। ৬ তাই িয দেৰ িদেল,

তামােলােকও তাইক সইদেৰ িতফল িদয়া, আৰু তাইৰ কম অ সােৰ

ণত ণ িতফল িদয়া; িয পান‐পা ত পয় যু ত কিৰেল, সই

পান‐পা ত তামােলােকও তাইৈল ণ পয় যু ত কৰা। ৭ তাই িযমান

গৗৰৱ আৰু িবলািসতা কিৰিছল তাইক িসমান যাতনা আৰু শাক িদয়া৷

িকয়েনা তাই মনেত কয়, ‘মই ৰাণী হ বিহ আেছাঁ; মই িবধৱা নহওঁ আৰু

মই শাকৰ িদন কিতয়াও নেদিখম।’ ৮ সই বােব তাইৰ সকেলা

উৎপাত: মতুৃ শাক আৰু আকাল; এেকিদনাই উপি ত হ’ব৷ তাইক জইুত

পিুৰ পেলাৱা যাব, িকয়েনা তাইৰ িবচাৰকতা ভু পৰেম ৰ বলৱান। ৯

পিৃথৱীৰ িয ৰজা সকেল তাইেৰ সেত ব িভচাৰ আৰু িবলািসতা কিৰিছল,

তওঁেলােক তাইক পাৰাৰ ধুঁৱা যিতয়া দিখব, তিতয়া তাইৰ কাৰেণ

ন কিৰ িহয়া ভু ৱাব৷ ১০ তাইৰ যাতনাৰ ভয়ত ৈৰত িথয় হ

এইদেৰ ক’ব, “হায় হায়, বািবল মহা‐নগৰ, তুিম স াপৰ পা , পৰা মী

বািবল নগৰ! িকয়েনা এঘ াৰ িভতৰেত তামাৰ দ া া হ’ল।” ১১

পিৃথৱীৰ সদাগৰ সকেল তাইৰ কাৰেণ ন আৰু শাক কিৰেছ, ১২

িকয়েনা তওঁেলাকৰ বািণজ ‐ ব , অথাৎ সাণ, ৰপূ, ব মলুীয়া মিণ,

মু তা, শণ তাৰ িমিহ কােপাৰ, বেঙনা বৰণীয়া কােপাৰ, পাট কােপাৰ,

উ ল ৰঙা বৰণীয়া কােপাৰ, চ ন আিদ কাঠ, হাতী‐দাঁতৰ আটাই পা

আৰু ব মলু কাঠৰ, িপতলৰ, লাহাৰ আৰু ম ৰ িশলৰ সকেলা পা ,

১৩ ডালেচিন, মচলা, ধপূ, গি তল, ধনুা‐এঁঠা, া াৰস, তল, িমিহ

আটা িড়, ঘঁ ধান, মৰ, ঘাঁৰা আৰু ৰথ, ব ী মা হ আৰু মা হৰ াণ,

এিতয়া কােনও িনিকেন৷ ১৪ তামাৰ াণৰ অিভলািষত ফলেবাৰ তামাৰ
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পৰা িচ গ’ল৷ সকেলা শাভা আৰু দীি তামাৰ পৰা নােহাৱা হ গ’ল;

সইেবাৰ কিতয়াও পনুৰ নাপাবা। ১৫ এই সকেলা ব েৰ িয সদাগৰ

সকল তাইৰ পৰা ধনৱ হ গ’ল, তওঁেলােক তাইৰ যাতনা দিখ ভয়েত

ৈৰত িথয় হ, ন আৰু শাক কিৰব৷ ১৬ তওঁেলােক কব, “হায় হায়,

সই মহা‐নগৰ স াপৰ পা িয শণ তাৰ িমিহ কােপাৰ িপ া, বেঙনা

বৰণীয়া আৰু উ ল ৰঙা বৰণীয়া কােপাৰ িপ া আৰু সাণ, ব মলুীয়া

মিণ আৰু মু তােৰ অল ৃত হাৱা!” ১৭ এঘ াৰ িভতৰেত এই সকেলা

ধন‐স ি ংস হ’ল। জাহাজৰ চােৰং সকল, জাহােজেৰ ঠােয় ঠােয়

অহা‐ যাৱা কৰা লাক সকল আৰু নািৱক সকলেক আিদ কিৰ িযমান

সমু ‐ব ৱসায়ী লাক আেছ, সই সকেলােৱ ৈৰত িথয় িদ থািকল৷ ১৮

তাইক পাৰাৰ ধুঁৱা দিখ তওঁেলােক িৰিঙয়াই ক’ ল, “এই মহা‐নগৰ

তুল কান নগৰ আেছ?” ১৯আৰু তওঁেলােক িনজৰ মৰুত ধিুল পলাই

ন আৰু শাক কিৰ িৰিঙয়াই ক’ ল, “হায় হায়, সই মহা‐নগৰ স াপৰ

পা যত সকেলা জাহাজৰ গৰাকী সকল সাগৰত থািক িয নগৰ ধনৰ

বা ল তাৰ াৰাই ধনৱ হ গ’ল, এঘ াৰ িভতৰেত তাইৰ ংস হ’ল।”

২০ “ হ গ, পিব লাক, পাঁচিন আৰু ভাববাদী সকল, তামােলােক

তাইৰ িবষেয় আন কৰা, িকয়েনা ঈ েৰ তামােলাকৰ সাধ‐িবচাৰ

তাইৰ ওপৰত কিৰেল!” ২১ পাছত এজন বলৱান দূেত এখন জাঁতৰ

িনিচনা এচটা ডাঙৰ িশল তুিল ল সাগৰত দিলয়াই ক’ ল, “এইদেৰ

বািবল মহা‐নগৰক বেলেৰ পেলাৱা হ’ব, আৰু কিতয়াও দখা নাযাব।

২২ বীণা বেজাৱা, গায়ন‐বায়ন, বাঁহীবাদক আৰু কািল বেজাৱা সকলৰ

মাত তামাৰ মাজত আৰু কিতয়াও না নাযাব৷ আৰু কােনা কাৰ

িশ কাৰী লাক তামাৰ মাজত কিতয়াও পাৱা নাযাব৷ জাঁত‐ঘৰৰ

মাত তামাৰ মাজত কিতয়াও না নাযাব; ২৩ চািকৰ পাহৰ তামাৰ

মাজত কিতয়াও দখা নাযাব৷ দৰা আৰু ক াৰ মাত তামাৰ মাজত

কিতয়াও না নাযাব, িকয়েনা তামাৰ সদাগৰ সকল পিৃথৱীৰ ৰাজ মাৰ

আিছল, আৰু তামাৰ মায়াক ৰ াৰাই সকেলা জািতেবাৰ া হ’ল। ২৪

ভাববাদী আৰু পিব লাক সকলেক আিদ কিৰ িযমান লাকক পিৃথৱীত

বধ কৰা হ’ল, সই সকেলােৰ তজ এই নগৰৰ িভতৰত পাৱা গ’ল।”

১৯ এইেবাৰ ঘটনা ঘটাৰ পাছত, মই গত থকা বহৃৎ এদল মা হৰ

মহা িন িনেলাঁ, বােল, “হাি লয়ুা৷ পিৰ াণ, মিহমা আৰু

পৰা ম আমাৰ ঈ ৰৰ৷ ২ তওঁৰ সকেলা সাধ‐িবচাৰ, সত আৰু ায়;

তওঁ সই মহা‐ বশ াৰ িবচাৰ কিৰেল সই বশ াই িনজৰ বশ া‐কমৰ

াৰা পিৃথৱী কিৰিছল৷ িয ৰ পাত তাইেয় বাৱাইিছল, তওঁ িনজৰ

সই দাস সকলৰ ৰ পাতৰ িতেশাধ ল’ ল, ৷” ৩আৰু তওঁেলােক

পণুৰাই ক’ ল, “হাি লয়ুা! আৰু তাইৰ ধাঁৱা িচৰকাল তাইৰ পৰা উিঠ

থািকব।” (aiōn g165) ৪ পাছত সই চৗিবশ জন পিৰচাৰক আৰু চািৰ

জীিৱত াণীেয় িসংহাসনত বিহ থকা ঈ ৰক দ ৱেত আৰাধনা কিৰেল৷

তওঁেলােক কেল, “আেমন৷ হাি লয়ুা!” ৫ তিতয়া িসংহাসনৰ পৰা আৰু

এটা মাত ওলাল, বােল, “ হ ঈ ৰৰ দাস সকল, হ তওঁৰ ভয়কাৰী

সকল, তামােলাক সৰু বৰ সকেলােৱ আমাৰ ঈ ৰৰ িত কৰা৷” ৬ পাছত

বহৃৎ এদল মা হৰ মাতৰ িনিচনা, িননািদত কৰা পানীৰ মাতৰ িনিচনা

আৰু ঘাৰ মঘ‐গ নৰ মাতৰ দেৰ এই বাণী িনেলাঁ, “হাি লয়ুা! িকয়েনা

িয জন ভু আৰু পৰেম ৰ, আমাৰ সকেলােৰ শাসনকতা জেন, ৰাজ

হণ কিৰেছ। ৭আহা, আিম অিত আনে েৰ উ ািসত হ তওঁৰ মিহমা

ীকাৰ কেৰাঁহক; িকয়েনা সই মৰ‐ পাৱািলৰ িববাহ উপি ত হ’ল; আৰু

তওঁৰ ভাযাই িনজেক যু ত কিৰেল।” ৮আৰু িপি বৰ কাৰেণ তাইক

স িতৰ সেত, শণ তাৰ উ ল আৰু িমিহ কােপাৰ িদয়া হ’ল;

(িকয়েনা সই িমিহ ব পিব লাকৰ ধািমকতা ৰপূ।) ৯ পাছত দূত

জেন মাক ক’ ল, “তুিম এই কথা িলখা: মৰ‐ পাৱািলৰ িববাহৰ ভাজৈল

িয সকল িনমি ত হেছ তওঁেলাক ধ ।” তওঁ মাক পনুৰ ক’ ল,

“এইেবাৰ ঈ ৰৰ সত বাক ।” ১০ তিতয়া তওঁক িণপাত কিৰবৈল মই

তওঁৰ চৰণত পিৰেলা। িক ু তওঁ মাক ক’ ল, “সাৱধান, এেন নকিৰবা!

মই তামাৰ সহদাস আৰু যীচুৰ সা ধাৰণ কৰা তামাৰ ভাই সকলেৰা

সহদাস; ঈ ৰকেহ িণপাত কৰা, িকয়েনা যীচুৰ সা ই ভাববাণীৰ

আ া।” ১১ তিতয়া মই গৰ াৰ মকুিল কৰা দিখেলাঁ; আৰু মই চাওেত

তাত এটা বগা ঘাঁৰা দিখেলাঁ; তাৰ ওপৰত উঠা জনক িব াসী আৰু

সত বােল; তওঁ ধািমকতােৰ সাধ‐িবচাৰ আৰু যু কেৰ। ১২ তওঁৰ

চ অি িশখা আৰু তওঁৰ মৰুত অেনক িকৰীিট আেছ৷ তওঁৰ এটা নাম

িলখা আেছ িক ু সই নাম তওঁৰ বািহেৰ আন কােনও নাজােন। ১৩

তওঁ িপ া ব তজত ব মৰা; তওঁৰ নাম হ’ল‐ ঈ ৰৰ বাক ৷ ১৪

গীয় স সকেল শণ তাৰ বগা আৰু িমিহ কােপাৰ িপি , বগা

ঘাঁৰােবাৰৰ ওপৰত উিঠ তওঁৰ পােছ পােছ গ’ল। ১৫ তওঁ জািত সকলক

আঘাত কিৰবৈল তওঁৰ মখুৰ পৰা এখন চাকা তেৰাৱাল ওলায় আৰু

তওঁ লাহাৰ দে েৰ তওঁেলাকক শাসন কিৰব; আৰু সবশি মান ঈ ৰৰ

চ াধৰপূ া াৰসৰ পৰাশাল তেৱঁই গচেক। ১৬ তওঁৰ ব ত

আৰু কৰঙণত, এই নাম িলখা আেছ, “ৰজােৰা ৰজা আৰু ভুেৰা ভু৷”

১৭ পাছত মই য ত িথয় হাৱা এজন দূত দিখেলাঁ; তওঁৰ মৰুৰ ওপৰত

আকাশত উিড় ফুৰা সকেলা প ীক বৰ মােতেৰ িৰিঙয়াই ক’ ল, “আহা,

তামােলােক ঈ ৰৰ ভাজনৰ বােব একলগ হাৱা৷ ১৮ তামােলােক ৰজা

সকলৰ মঙহ, সনাপিত সকলৰ মঙহ, শি ম সকলৰ মঙহ, ঘাঁৰা

আৰু তাত উিঠ থকােবাৰৰ মঙহ, েয়া াধীন আৰু দাস, সৰু আৰু বৰ

সকেলােৰ মঙহ আিহ খাৱা।” ১৯ পাছত সই প আৰু পিৃথৱীৰ ৰজা

সকল আৰু তওঁেলাকৰ স েবাৰেকা গাট খাৱা দিখেলাঁ। তওঁেলােক

সই ঘাঁৰাত উঠা জনৰ লগত তওঁৰ স ৰ সেত যু কিৰবৈল ওলাই

আিহিছল৷ ২০ তিতয়া প আৰু তােৰ সেত িয ভাঁিৰ‐ কাৱা ভাববাদীেয়

তাৰ আগত আচিৰত িচন দখৱুাইিছল, যাৰ াৰাই সই প ৰ ছাব মািৰ

লাৱা সকলক আৰু তাৰ িতমিূতক িণপাত কৰােবাৰক ভুলাইিছল,

সই েয়ােকা ব ী কৰা হ’ল আৰু গ েকেৰ িল থকা জইুৰ সেৰাবৰত,

জীয়াই জীয়াই েয়ােকা পেলাৱা হ’ল। (Limnē Pyr g3041 g4442) ২১আৰু

অৱিশ সকলক সই ঘাঁৰাত উঠা জনৰ মখুৰ পৰা ওেলাৱা তেৰাৱালৰ

াৰাই বধ কৰা হ’ল; আৰু সকেলা চৰাইেবাৰ িসহঁতৰ মঙেহেৰ তৃ হ’ল।

২০ তিতয়া মই এজন দূতক গৰ পৰা নািম অহা দিখেলাঁ, তওঁৰ

হাতত সই অগাধ ঠাইৰ চািব আৰু এডাল বৰ িশকিল আিছল।

(Abyssos g12) ২ তওঁ সই গন, সই পৰুিণ সপ; িয িদয়াবল আৰু

চয়তান, তাক ধিৰ, এেহজাৰ বছৰৈল বাি ৰািখেল৷ দূত জেন সই অগাধ

ঠাইত তাক পলাই িদ, সই ঠাইৰ মখু ব কিৰেল, আৰু তাৰ ওপৰত

চাব মািৰ িদেল৷ ৩ তাক এেনদেৰ অগাধ ঠাইত পলাই িদয়াৰ কাৰণ

এেয় য, িস যন জািতেবাৰক, যিতয়াৈল সই এেহজাৰ বছৰ পৰু নহয়,

তিতয়াৈলেক ভুলাব নাৱােৰ৷ তাৰ পাছত অলপ কালৰ বােব িস মু হ’ব

লািগব। (Abyssos g12) ৪ পাছত মই কইখন মান িসংহাসন দিখেলাঁ৷

সইেবাৰৰ ওপৰত িয লাক সকল বিহ আিছল, তওঁেলাকক সাধ‐

িবচাৰৰ ভাৰ িদয়া হ’ল; আৰু মই সই লাক সকলৰ জীৱা া দিখেলাঁ; িয

সকলক যীচুৰ সা ৰ কাৰেণ আৰু ঈ ৰৰ বাক ৰ কাৰেণ মৰু ছদন কৰা

হিছল আৰু িয সকেল সই প বা তাৰ িতমিূতক িণপাত কৰা নািছল

আৰু িনজৰ কপালত আৰু হাতত তাৰ ছাব লাৱা নািছল, তওঁেলােক

জীিৱত হ’ল আৰু এেহজাৰ বছৰ ী ৰ সেত ৰাজ কিৰেল। ৫ মতৃ

সকলৰ অৱিশ লাক সই হাজাৰ বছৰ পৰু নেহাৱাৈলেক জীিৱত নহ’ল।

এেয় থম পনুৰু ান। ৬ িয জেন এই থম উ ানৰ ভাগী হয়, তওঁ

ধ আৰু পিব লাক৷ তওঁেলাকৰ ওপৰত ি তীয় মতুৃ ৰ কােনা মতা

নাই; তওঁেলাক ঈ ৰৰ আৰু ী ৰ পেুৰািহত হ তেৱঁ সেত এেহজাৰ

বছৰ ৰাজ কিৰব। ৭ যিতয়া সই হাজাৰ বছৰ পৰু হব, চয়তান িনজ

ব ীশালৰ পৰা মু হব আৰ,ু ৮ তিতয়া িস ওলাই আিহ, পিৃথৱীৰ চািৰ

চুকত থকা গাগ আৰু মােগাগ জািত সকলক ভুলাই, স ৰ দল যাগাৰ

কিৰ, ৰণৈল গাট খৱুাব। তওঁেলাকৰ সংখ া সাগৰৰ বািলৰ সমান হব৷ ৯

িসহঁেত পিৃথৱীৰ িব ােৰিদ গ, পিব লাক সকলৰ ছাউিন আৰু ি য় নগৰ

বিৰ ধিৰেল; িক ু গৰ পৰা জইু পিৰ, িসহঁতক াস কিৰেল। ১০আৰু

িসহঁতক ভুলৱুা চয়তানক, গ ক আৰু জইুৰ সেৰাবৰত পেলাৱা হ’ল যত

সই প আৰু ভাঁিৰ‐ কাৱা ভাববাদীও আেছ; আৰু িসহঁেত িচৰকালৈলেক
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িদেন‐ৰািতেয় যাতনা ভাগ কিৰব। (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442)

১১ তাৰ পাছত মই এখন ডাঙৰ বগা িসংহাসন, আৰু তাৰ ওপৰত বিহ

থকা জনক দিখেলাঁ; তওঁৰ উপি িতত পিৃথৱী আৰু আকাশম ল পলাই

গ’ল িক ু সইেবাৰৰ কাৰেণ যাবৈল ঠাই পনুৰ পাৱা নগ’ল। ১২ সই

িসংহাসনৰ আগত সৰু বৰ সকেলা মতৃ সকলক িথয় হ থকা দিখেলাঁ;

আৰু কইখন মান পু ক মলা হ’ল; পাছত আৰু এখন পু ক মলা হ’ল‐

জীৱন পু ক৷ সই পু কেবাৰত িলখা মেত মতৃ সকলৰ িনজ িনজ কম

অ সােৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা হ’ল। ১৩ তিতয়া সাগেৰ িনজৰ লগত থকা

মতৃ সকলক শাধাই িদেল; মতুৃ আৰু পৰেলােকও িনজৰ লগত থকা

মতৃ সকলক শাধাই িদেল; তােত সই মতৃ লাক সকলক িনজ িনজ

কম অ সােৰ সাধ‐িবচাৰ কৰা হ’ল। (Hadēs g86) ১৪ পাছত মতুৃ আৰু

পৰেলাকক সই জইুৰ সেৰাবৰত পেলাৱা হ’ল। সেয়ই অথাৎ অি ৰ

সেৰাবেৰই ি তীয় মতুৃ ; (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442) ১৫আৰু

জীৱন পু কত িয কােনা জনৰ নাম পাৱা নগ’ল, তওঁেলাকক সই

জইুৰ সেৰাবৰত পেলাৱা হ’ল। (Limnē Pyr g3041 g4442)

২১ তাৰ পাছত মই নতুন আকাশম ল আৰু নতুন পিৃথৱী দিখেলাঁ;

িকয়েনা থম আকাশম ল আৰু থম পিৃথৱী িচ গ’ল; সমু ও

নািছল। ২ আৰু দৰাৰ কাৰেণ িবভূিষতা ক া যেন, তেনৈক যু ত

হাৱা, সই পিব নগৰ নতুন িযৰচূােলমক, ঈ ৰৰ পৰা, অথাৎ গৰ

পৰা নমা দিখেলাঁ। ৩ পাছত মই সই িসংহাসনৰ পৰা এই মহা আকাশ‐

বাণী িনেলাঁ, “ সৗৱা চাৱা!” লাক সকলৰ সিহত ঈ ৰৰ িনবাস আৰু

তওঁেলাকৰ সিহত তওঁ িনবাস কিৰব৷ তওঁেলাক তওঁৰ িনজ লাক হব,

আৰু ঈ ৰ িনেজ স ী হ তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ব৷ ৪ তওঁেলাকৰ চ ৰ

পৰা আটাই চ েলা মিচ চাব; তােত মতুৃ পনুৰ নহব; শাক বা ন বা

বদনাও পনুৰ নহব৷ আগৰেবাৰ িচ গ’ল। ৫ পাছত িসংহাসনৰ ওপৰত

বহা জেন কেল, “ চাৱা! মই সকেলােক নতুন কেৰাঁ।” তওঁ পনুৰ কেল,

“িলখা, িকয়েনা এইেবাৰ কথা িব াসেযাগ আৰু সত ।” ৬ পাছত তওঁ

মাক কেল, “এই সকেলা হ’ল! মই আলফা আৰু ওেমগা, আিদ আৰু

অ । িপয়াহ লগা জনক মই জীৱন‐জলৰ ভুমকুৰ পানী িবনামেুল িদম।

৭ িয জেন জয় কেৰ, তওঁ এইেবাৰৰ অিধকাৰী হ’ব; মই তওঁৰ ঈ ৰ

হ’ম আৰু তওঁ মাৰ পু হ’ব। ৮ িক ু িয সকল ভয়াতুৰ, অিব াসী,

িঘণলগীয়া, নৰবধী, ব ভীচািৰ, মায়াবী, মিূতপজূক আৰু সকেলা িমছলীয়া

সকেল িল থকা গ ক আৰু জইুৰ সেৰাবৰত িনজ িনজ ভাগ পাব৷

সয়াই ি তীয় মতুৃ ।” (Limnē Pyr g3041 g4442) ৯ তিতয়া শষৰ সাত

উৎপােতেৰ পিৰপণূ সােতাটা বািট লাৱা সাত জন দূতৰ এজন আিহল,

আৰু মাৰ ওচৰৈল আিহ কেল, “ইয়াৈল আহা৷ মই তামাক সই ক া,

অথাৎ মৰ‐ পাৱািলৰ ভাযাক দখৱুাম।” ১০ তােত তওঁ মাক আ াত

এখন ডাঙৰ ওখ পবতৈল িনেল, আৰু ঈ ৰৰ পৰা, অথাৎ গৰ পৰা নািম

অহা ঈ ৰৰ ভাৱ‐যু সই পিব িযৰচূােলম নগৰ দখৱুােল। ১১ সই

নতুন িযৰচূােলম ঈ ৰৰ মিহমােৰ পণূ আিছল আৰু তাৰ জ ািত ব মলূীয়া

মিণ, অথাৎ িটকৰ দেৰ িন ল সূয কা মিণৰ িনিচনা আিছল৷ ১২ তাত

ওখ আৰু ডাঙৰ গড় আৰু বাৰ খন াৰ আিছল; সই বাৰ খন াৰত বাৰ

জন দূত থােক আৰু সই াৰত ই ােয়লৰ স ান সকলৰ বাৰ ফদৰ নাম

িলখা আিছল৷ ১৩ তােৰ িতিন খনৰ াৰ পবূ ফােল, িতিন খন াৰ উ ৰ

ফােল, িতিন খন াৰ দি ণ ফােল আৰু িতিন খন ৱাৰ পি ম ফােল।

১৪আৰু নগৰৰ গড়ৰ বাৰটা িভি মলূ; তাত মৰ‐ পাৱািলৰ বাৰ জন

পাঁচিনৰ বাৰটা নাম আেছ। ১৫আৰু সই নগৰ আৰু তাৰ ৱাৰেবাৰ

আৰু তাৰ গড় জিুখবৰ কাৰেণ, মােৰ সেত কথা হাৱা জনৰ সাণৰ

নলৰ এডাল জাখ আিছল। ১৬ সই নগৰ চািৰ‐চুকীয়া, তাৰ দীেঘ‐

পথািলেয় সমান। পাছত তওঁ নেলেৰ নগৰ খনৰ জাখ ল পা ৰ শ

মাইল পােল; দীেঘ‐পথািলেয় আৰু উ তাত সমান। ১৭ পাছত গড় জিুখ,

মা হৰ অথাৎ দূতৰ জাখ ডােলেৰ এশ চৗৱাি শ হাত হ’ল। ১৮ সই

গড়ৰ গাঁঠিন সূয কা মিণৰ আৰু নগৰ খন সাণৰ পিৰ াৰ দপণৰ

িনিচনা। ১৯ নগৰৰ গড়ৰ িভি মলূেবাৰ আটাইিবধ ব মলূীয়া মিণেৰ

িবভূিষত আিছল। ২০ থম মলূ সূয কা ৰ, ি তীয় নীলকা ৰ, ততৃীয়

তা মিণৰ, চতুথ মৰকতৰ, প ম ব য ৰ, ষ চা ীয় মিণৰ, স ম

ণমিণৰ, অ ম গােমদকৰ, নৱম প ৰাগৰ, দশম ল নীয়ৰ, একাদশ

পেৰাজৰ, াদশ কটােহলাৰ আিছল। ২১ সই বাৰটা াৰত বাৰটা

মু তা আিছল, আৰু েত কেটা ােৰ এটা এটা মু তােৰ সজা হিছল৷

নগৰৰ আিলবাট সাণৰ আৰু পিৰ াৰ দপণৰ িনিচনা আিছল। ২২

তাৰ িভতৰত মই কােনা মি ৰ নেদিখেলাঁ, িকয়েনা স শি মান ভু

পৰেম ৰ আৰু সই মৰ‐ পাৱািল জেন তাৰ মি ৰ। ২৩ সই নগৰত

দীি ৰ বােব সূয বা চ ৰ েয়াজন নাই; িকয়েনা তাত ঈ ৰৰ তােপ

দীি িদেয়, আৰু মৰ‐ পাৱািল জন তাৰ দীপ ৰপূ। ২৪ জািতেবােৰ

সই দীি ত অহা‐ যাৱা কিৰব; আৰু পিৃথৱীৰ ৰজা সকেল িনজৰ তাপ

তাৰ িভতৰৈল আিনব। ২৫ তাৰ াৰেবাৰ িদনত কিতয়াও ব নহব;

িকয়েনা তাত ৰািত নহব; ২৬ তওঁেলােক জািত সকলৰ তাপ আৰু

মযদা তাৰ িভতৰৈল আিনব। ২৭আৰু কােনা অ িচ ব তাৰ িভতৰত

েৱশ নকিৰব৷ সেয়েহ তােত িঘণলগীয়া কম কৰা আৰু িমছা কথা কাৱা

কােনও তাৰ িভতৰত কিতয়াও েৱশ নকিৰব, িক ু কৱল িয সকলৰ

নাম সই মৰ‐ পাৱািলৰ জীৱন পু কত িলখা আেছ, তওঁেলােকেহ

িভতৰত েৱশ কিৰব৷

২২ পাছত সই দূত জেন মাক জীৱন‐জলৰ সই নদী দখৱুােল,

সই পানী িটকৰ িনিচনা উ ল৷ ঈ ৰ আৰু মৰ‐ পাৱািলৰ

সই িসংহাসনৰ পৰা সই নদী, ২ তাৰ আিলবাটৰ মােজেৰ ব গিছল।

সই নদীৰ ইপােৰ‐িসপােৰ জীৱন‐ব ৃ আিছল; সই ব ৃ ই বাৰ িবধ

ফল উৎপ কিৰিছল আৰু িত মােহ তাত ফল ধেৰ৷ সই ব ৃ ৰ পাত

জািত সকলক কৰাৰ কাৰেণ। ৩ তােত কােনা শাও নহ’ব। সই

নগৰত ঈ ৰ আৰু সই মৰ‐ পাৱািলৰ িসংহাসন থািকব আৰু তওঁৰ

দাস সকেল তওঁক সৱা কিৰব৷ ৪ তওঁেলােক তওঁৰ মখু দখা পাব;

আৰু তওঁেলাকৰ কপালত তওঁৰ নাম িলখা থািকব। ৫ তােত ৰািতও

নহ’ব; আৰু চািকৰ পাহৰ বা সূযৰ পাহৰ তওঁেলাকৰ েয়াজন নহব;

িকয়েনা ভু পৰেম েৰ তওঁেলাকক দীি িদব আৰু তওঁেলােক িচৰকাল

ৰাজ কিৰব। (aiōn g165) ৬ পাছত দূত জেন মাক ক’ ল, “এইেবাৰ

কথা িব াসেযাগ আৰু সত ; ঈ ৰ, িয জন ভাববাদী সকলৰ আ াৰ

ভু, তওঁ তওঁৰ দাস সকলক িয িয অলপেত ঘিটব লগা আেছ সই

িবষেয় দখৱুাবৈল িনজ দূতক পিঠয়ােল৷” ৭ “আৰু চাৱা! মই বগাই

আিহ আেছাঁ; িয জেন এই পু কৰ ভাববাণীৰ কথােবাৰ পালন কেৰ,

তওঁ ধ ।” ৮ মই, যাহেনই এইেবাৰ কথা িনেলাঁ আৰু এই সকেলা

দিখেলাঁ; যিতয়া মই এেন িন‐ দিখ সই দূত জনক িয জেন এই

সকেলােক মাক দখৱুােল তওঁক িণপাত কিৰবৈল তওঁৰ চৰণত

পিৰেলা। ৯ তিতয়া তওঁ মাক ক’ ল, “সাৱধান, এেন নকিৰবা! মইেয়া

তামাৰ সহদাস আৰু তামাৰ ভাই ভাববাদী সকলৰ আৰু এই পু কত

িলখা বাক পালন কেৰাঁতা সকলেৰা সহদাস; ঈ ৰকেহ িণপাত কৰা।”

১০ পনুৰায় তওঁ মাক কেল, “এই পু কৰ ভাববাণী কৰা বাক েবাৰ ছাব

মািৰ ব নকিৰবা, িকয়েনা কাল ওচৰ চািপেছ। ১১ িয জন অ ায়কাৰী,

তওঁক পনুৰ অ ায় কিৰ থািকবৈল িদয়া; িয জন কল ী, তওঁ পনুৰ

কল কিৰ থাকক; িয জন ধািমক, তওঁ পনুৰ ধম আচৰণ কৰক; িয

জন পিব লাক, তওঁ পিব হ থাকক।” ১২ “ চাৱা! মই বগাই আিহ

আেছাঁ; মই িদবলগীয়া পৰু াৰ মাৰ লগত আেছ, যাৰ যেন কম, তওঁক

তেন িতফল িদয়া হব৷ ১৩ মই আলফা আৰু ওেমগা, থম আৰু শষ,

আিদ আৰু অ । ১৪ িয সকল জীৱন‐ব ৃ ৰ অিধকাৰী আৰু ৱােৰিদ

নগৰত সামাবৰ কাৰেণ িনজ িনজ ব ধােৱ, সই লাক সকল ধ ৷ ১৫

িক ু বািহৰৰ ৰেবাৰ, মায়াবীেবাৰ, ব ভীচািৰেবাৰ, নৰবধীেবাৰ আৰু

মিূতপজূকেবাৰ আৰু িমছা কথাক ম কৰা আৰু িমছা কথাক অভ াস

িতজন লাক বািহৰত থােক। ১৬ মই যীচুেৱ, ম লী সমহূৰ কাৰেণ

তামােলাকক এইেবাৰ কথাৰ সা িদবৈল, মাৰ দূতক পঠােলাঁ। মই

দায়দুৰ মলূ আৰু বংশ, উ ল ভাতীয় তৰা।” ১৭আ া আৰু ক াই কয়

“আহা!” আৰু িয জনাই েন, তেৱাঁ কয়, “আহা৷” িয জনৰ িপয়াহ লােগ,
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তওঁ আহক আৰু িয জেন ই া কেৰ, তওঁ িবনামেূল জীৱন জল হণ

কৰক। ১৮ এই পু কৰ ভাববাণীৰ বাক না িতজনৈল মই এই সা

িদ কেছাঁ: কােনােৱ যিদ এই বাক েবাৰত িকবা যাগ কেৰ, তেনহেল

এই পু কত িলখা উৎপাতেবােৰা ঈ েৰ সই জনৰ ওপৰত যাগ কিৰব;

১৯আৰু কােনােৱ যিদ এই ভাববাণীৰ পু কৰ বাক েবাৰৰ পৰা িকবা

চায়, তেনহেল এই পু কত িলখা জীৱন‐ব ৃ আৰু পিব নগৰৰ পৰা

ঈ েৰ তওঁৰ ভাগ চাব। ২০ িয জেন এই কথাৰ সা িদেছ, তেৱঁ

কেছ, “হয়! মই বগাই আিহ আেছাঁ।” আেমন! হ ভু যীচু, আহক! ২১

ভু যীচুৰ অ হ সকেলােৰ লগত থাকক; আেমন।



আৰু দৰাৰ কাৰেণ িবভূিষতা ক া যেন, তেনৈক যু ত হাৱা, সই পিব নগৰ নতুন িযৰচূােলমক, ঈ ৰৰ পৰা,

অথাৎ গৰ পৰা নমা দিখেলাঁ। পাছত মই সই িসংহাসনৰ পৰা এই মহা আকাশ‐বাণী িনেলাঁ, “ সৗৱা চাৱা!”

লাক সকলৰ সিহত ঈ ৰৰ িনবাস আৰু তওঁেলাকৰ সিহত তওঁ িনবাস কিৰব৷ তওঁেলাক তওঁৰ িনজ লাক হব,

আৰু ঈ ৰ িনেজ স ী হ তওঁেলাকৰ ঈ ৰ হ’ব৷

কািশত বাক ২১:২‐৩



পাঠকৰ সহািয়কা
অসমীয়া at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.
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শ মালা
অসমীয়া at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.
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Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.
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Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.
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ঈ ৰত িব াস আিছল কাৰেণ ঈ েৰ যিতয়া অ াহামক আ ান কিৰেল, তিতয়া তওঁ বাধ হ’ল, আৰু তওঁক িয দশ িদম বিুল ঈ েৰ কিছল, সই দশ অিধকাৰ কিৰবৰ বােব তওঁ গিছল; আৰু ক’ ল যাব লােগ,

সই িবষেয় নাজািনও ওলাই গিছল। - ই ী ১১:৮



ফেৰৗেণ যিতয়া লাকসকলক যাবৈল এিৰ িদেল, তিতয়া পেল ীয়াসকলৰ দেশেৰ বাট চমু আিছল যিদও, ঈ েৰ তওঁেলাকক সই বােটিদ িনিনেল।

িকয়েনা ঈ েৰ ক’ ল, “হয়েতা যু ৰ স িুখন হ’ ল লাকসকেল মন সলিন কিৰ িমচৰৈল উভিট যাব।” - যা াপু ক ১৩:১৭
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মই পৗল, যীচু ী ৰ এজন দাস আৰু ঈ ৰৰ ভবাতাৰ কাৰেণ পথৃক হাৱা আমি ত পাঁচিন; - ৰামীয়া ১:১



Creation 4004 B.C.

Resurrected 33 A.D.Jesus Christ born 4 B.C.

New Heavens and Earth
 Adam and Eve created 4004
 Tubal-cain forges metal 3300
 Enoch walks with God 3017
 Methuselah dies at age 969 2349
	 God	floods	the	Earth	 2349
 Tower of Babel thwarted 2247
 Abraham sojourns to Canaan 1922
 Jacob moves to Egypt 1706
 Moses leads Exodus from Egypt 1491
 Gideon judges Israel 1245
 Ruth embraces the God of Israel 1168
 David installed as King 1055
 King Solomon builds the Temple 1018
 Elijah defeats Baal’s prophets 896
 Jonah preaches to Nineveh 800
 Assyrians conquer Israelites 721
 King Josiah reforms Judah 630
 Babylonians capture Judah 605
 Persians conquer Babylonians 539
 Cyrus frees Jews, rebuilds Temple 537
 Nehemiah rebuilds the wall 454
 Malachi prophecies the Messiah 416
 Greeks conquer Persians 331
 Seleucids conquer Greeks  312
 Hebrew Bible translated to Greek 250
 Maccabees defeat Seleucids   165
 Romans subject Judea 63
 Herod the Great rules Judea 37
 (The Annals of the World, James Uusher) 

 Christ returns for his people
1956 Jim Elliot martyrd in Ecuador
1830 John Williams reaches Polynesia
1731 Zinzendorf leads Moravian mission
1614 Japanese kill 40,000 Christians
1572 Jesuits reach Mexico  
1517 Martin Luther leads Reformation
1455	 Gutenberg	prints	first	Bible
1323 Franciscans reach Sumatra
1276 Ramon Llull trains missionaries
1100 Crusades tarnish the church
1054 The Great Schism
997 Adalbert marytyrd in Prussia
864 Bulgarian Prince Boris converts
716 Boniface reaches Germany
635 Alopen reaches China
569 Longinus reaches Alodia / Sudan
432 Saint Patrick reaches Ireland
397	 Carthage	ratifies	Bible	Canon
341	 Ulfilas	reaches	Goth	/	Romania
325 Niceae proclaims God is Trinity
250 Denis reaches Paris, France
197 Tertullian writes Christian literature
70 Titus destroys the Jewish Temple
61 Paul imprisoned in Rome, Italy
52 Thomas reaches Malabar, India
39 Peter reaches Gentile Cornelius
33 Holy Spirit empowers the Church
 (Wikipedia, Timeline of Christian missions)



What are we? Genesis 1:26 - 2:3      Mankind is created in God’s image, male and female He created us

How are we sinful? Romans 5:12-19      Sin entered the world through Adam and then death through sin

Where are we?

             When are we?

Innocence Fallen Glory

Eternity
Past

Creation
4004 B.C.

Fall to sin
No Law

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

Church Age
Kingdom Age

New Heavens
and Earth

Who
are
we?

God

Father
John 10:30

God’s
perfect
fellowship

Genesis 1:31

God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light Acts 3:21

Philippians 2:11
Revelation 20:3

God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ 
as Lord
in the
Holy
City

Son John 8:58
Pre-incarnate

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Holy Spirit Psalm 139:7
Everywhere

John 14:17
Living in believers

Mankind

Living

Genesis 1:1

No Creation
No people

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth

Deceased
believing

Luke 16:22
Blessed in Paradise

Deceased
unbelieving

Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

Angels

Holy Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Imprisoned

Genesis 1:31

No Fall
No unholy Angels

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

Matthew 25:41
Revelation 20:10

Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels

Fugitive

1 Peter 5:8, Revelation 12:10

Rebelling against Christ
Accusing mankind

Revelation 20:13
Thalaasa

First
Beast Revelation 19:20

Lake of FireFalse
Prophet

Satan Revelation 20:2
Abyss

Why are we? Romans 11:25-36, Ephesian 2:7     For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all



ভাগ
অসমীয়া at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46
and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests
that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that
Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also
know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever
alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while
unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31.
Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is
before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated,
Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus
promised, “the gates of Hades will not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where
is your victory?” 1 Corinthians 15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny


এই হতুেক, তামােলাক যাৱা; আৰু সকেলা জািতেক িশষ কিৰ, িপত,ৃ পু আৰু পিব আ াৰ নােমেৰ তওঁেলাকক বা াইজ কৰা; - মিথ ২৮:১৯
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